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Onderwerpen

Vraag

۰ Zegen en vloek op berg Gerezim en berg Ebal
۰ Afgoderij vernietigen en plaats apart zetten
voor HaSjem

۰ Verbod op eten van bloed
۰ Niet van de daden van de volken leren
۰ Niets afdoen en niets toevoegen aan de
geboden

۰ Valse profeten, verleiders en 'afgedwaalde'
stad

۰ Reine en onreine dieren
۰ Heffingen, tienden, geld aan behoeftigen en
sjabbatsjaar

Aan wie werden de heffingen en
tienden gegeven?

۰ Drie pelgrimsfeesten

Geef tienden opdat je rijk wordt
Er was eens een man die een veld had. Zijn veld was een gezegend veld. Elk jaar bracht zijn veld duizend
maten tarwe op. Hoe was dat mogelijk? De man hield zich namelijk nauwkeurig aan het geven van de tienden.
Duizend maten tarwe bracht hij jaarlijks naar huis. Honderd maten tarwe zette hij apart voor de tienden.
Precies zoals dat in de Tora staat geschreven. De man ontbrak niets tijdens zijn hele leven. Toen de man oud
werd, riep hij zijn zoon en gaf hem het veld. De man zei: 'Mijn zoon, zorg goed voor het veld en wees
nauwkeurig in de heffingen en de tienden.'
De zoon onthield dat goed in het eerste jaar en verzamelde duizend maten tarwe. Hij zette honderd maten
apart voor de tienden. In het tweede jaar dacht de zoon bij zichzelf dat het jammer is om honderd maten apart
te zetten. 'Ik geef dit jaar negentig maten zodat ik meer voor mijzelf overhoud.' Daarmee verdween de zegen
die op het veld rustte. Het volgende jaar bracht het veld maar negenhonderd maten tarwe op. De zoon dacht
weer bij zichzelf dat het jammer is om negentig maten apart te zetten voor de tienden. Hij gaf tachtig maten
zodat hij meer voor zichzelf zou overhouden. Het volgende jaar bracht het veld achthonderd maten op. Elk
jaar verminderde de zoon de maat voor de tienden en elk jaar bracht het veld minder op tot het jaar waarin het
veld maar honderd maten tarwe opleverde. De zoon had zich niet aan de tienden gehouden. De zoon zag de
honderd maten tarwe aan en had berouw. 'Wat is er met mij gebeurd? Had ik mij maar nauwkeurig aan het
geven van de tienden gehouden, dan zou ik nu rijk zijn.'
(Uit de verhalen van de joodse Wijzen )

