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Voor de Glorie van Hasjem, Tot opbouw van de Joods
Messiaanse Gemeenschap, Voor de verwachting van 'Yeshua'
haMelech haMashiach en de verlossing van heel Jisraeel.
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Parashot:  האזינו-Ha’azienoe &  וזאת הברכהV’zot haBracha
‘’Er is genezing in de Torah deel 7’’
Parashat Sjevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: D’wariem/Deuteronomium 32: 1 -33:52
Haftarah: Sjemoe’el beth/2 Samuel 22:1-51 –
Jehosjoea/Jozua 1:1-19
B’rit HaChaddasja: Romei’im/Romeinen 10:1421 - Hitgaloet/Openbaring 21:9 -22:5
‘’ Heel Jisraeel heeft aandeel aan de olam habba (de wereld die komen zal) want er
is gezegd: Alle rechtvaardigen van Uw volk zullen voor eeuwig in het land leven
het in bezit houden, een stekje dat ik plantte met eigen handen, waarop ik Mij kan
beroemen.’’ [ Talmoed Bavli - Sanhedrin 10b]
Rav Sjaoel zegt:
‘’Want ik wil dat jullie dit mysterie kennen, mijn broeders, zodat jullie niet in
jullie eigen begrip wijs zijn, dat de blindheid van het hart (vanwege weinig
ruimte) een korte tijd tot Jisraeel is gekomen, tot de volheid van de volken is
binnengegaan. Daarna zal heel Jisraeel gered worden, zoals er staat geschreven:
Uit Tsijon zal de Bevrijder komen, en hij zal de onrechtvaardigheid keren van
Yaʿakov." Daarna zullen ze mijn verbond hebben, wanneer ik hun zonden zal
hebben vergeven.’’ [Romei’im/Romeinen 11:25-27]
1.Inleiding
De laatste twee parashot zijn samengevoegd, deze dubbele lezing betreffen de laatste
momenten van het leven van Mosje. Hij staat op het punt om deze aarde te verlaten.
Hoe ging Mosje om met de dood en wat liet hij na zijn dood achter? Hoe bouwen wij
ons leven op, en wat laten wij achter als wij sterven? Doelgericht leven en een
vruchtbaar bestaan (in het Malchoet haSjamaijiem/Koninkrijk van de Hemel) is een
G-ddelijke opdracht. In Beresjiet 1:28 staat het volgende geschreven:
‘’God zegende hen, en God sprak tot hen: `Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en
onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat
over de grond kruipt.’’ [Beresjiet/Genesis 1:28]

Het hebreeuwse woord voor vruchtbaar is ( ה ָָּּרהparah) en de betekenis van dit woord
is ‘vrucht dragen of vrucht voortbrengen’. De opdracht om vrucht te dragen is ons
vanaf het beging gegeven.. De mitzwa om vrucht van binnenuit te dragen is namelijk
de eerste mitzwa (opdracht) die Hasjem ons gaf. Rasji geeft een verhelderend
commentaar op Beresjiet 1:28. Hij onderwijst dat het de plicht van de man is om zich
voort te planten (Rasji commentaar op parasjat Beresjiet – Beresjiet 1:28).
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De vrucht van binnenuit impliceert o.a onze kinderen. Wat wij van binnenuit van
God ontvangen hebben mogen wij doorgeven aan onze kinderen! De erfenis die ons
allen gegeven is de erfenis voor heel Jisraeel. Rabbi Akiva zegt het volgende:
‘’ Ook was hij gewoon te zeggen: Geliefd is de mens dat hij naar Gods beeld geschapen is; als een
bijzondere liefde werd het hem bekend gemaakt, dat hij volgens Gods beeld gemaakt is, want er is
gezegd: ‘Wat volgens Gods beeld maakte Hij de mens’ (Gen 9:6). Geliefd is Jisraeel dat ze zonen van
Hasjem werden genoemd; als een bijzondere liefde werd hun bekend gemaakt dat ze zonen van God
genoemd werden , want er is gezegd: ‘ Zonen zijn jullie van Hasjem jullie God’ (Deut 14:1). Geliefd
is Jisraeel dat hun iets zeer kostbaars (de Torah) is gegeven, waarmee de wereld geschapen is,
want er is gezegd: ‘Want een goede leer heb ik jullie gegeven, Mijn Torah, verlaat die niet’
(Spr 4:2). ‘’ [ Pirké Avot 3:18]

De Torah is onze wegwijzer! Door de Torah is Jisraeel geworden wat het is.
Het is Torah die ons beschermde en de Torah bracht ons leven regelmatig in gevaar.
Onze Joodse geschiedenis is gevuld met vele zwarte bladzijden, omdat zij die de
Torah liefhadden hun leven er voor opgeofferd hadden.
De Torah is daadwerkelijk onze erfenis!
Het vruchtdragen van binnenuit doen wij als wij leven naar Zijn Torah!
Het is niet enkel het uitvoeren van de Torah die ons vrucht laat dragen, maar het is
onze innerlijke houding die onze innerlijke vrucht(en)*1 laat groeien.
Mosje vat onze opdracht in het leven samen in een aantal zinnen:
‘’Jisraeel, bedenk dus dat Hasjem, Elohécha (uw God), niets anders van u vraagt dan dat u ontzag
voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en
zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.’’
[D’wariem/Deuteronomium 10:12-13]

Yeshua leert ons om goede vruchten (van binnenuit) uit te dragen naar de wereld om
ons heen Hij zegt in het boek Mattay hoofdstuk 7 het volgende:
‘’Pas op voor valse profeten, die onder jullie komen in kleding van schapen, maar [die] van binnen
roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je ze echter herkennen. Of verzamelt men druiven
van doornen of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom
draagt slechte vruchten.’’ [Mattay/Mattheüs 7:15-17]

Aan de vruchten van ons bestaan moet duidelijk worden dat wij bewakers zijn van
Zijn Torah en van Zijn Koninkrijk. Deze vruchten moeten van binnenuit komen, het
is dus geen prestige! Het is de kracht die wij van binnenuit laten manifesteren is ons
leven. Wij moeten de Roeach (Geest) achter in de Torah zoeken.

Voetnoot
1.De vruchten van de Geest zijn echter deze: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtaardigheid, volharding. [ Galatie’im/Galaten 5:22-23]
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2.De Roeach in de Torah – Onze hemelse ervenis
Rav Sjaoel zegt om deze reden het volgende:
‘’Hij heeft ons waardig gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Niet in de Schriftplaats
maar in de Geest, want de letter van de Torah doodt maar de Geest doet leven.’’ [ Korintaije beth/
2 Korinte 3:6]

De letter van de Torah is niet de Torah zelf! De letter van de Torah impliceert de
geschreven Torah die onze gebreken aanwijst! Is de leer van Rav Sjaoel een afwijzing
van de Torah – volstrekt niet? De oude rabbijnen onderwezen dat de Roeach in de
Torah moest regeren als wij de Torah uitvoerden .
‘’Want R. Jochanan zei: Jeroesjalaijiem is enkel vernietigt omdat men enkel het recht sprak in
overéénstemming met de Bijbelse Torah. Waren zij dan niet in staat om recht te spreken met bevoegde
rechters? Maar ik zeg dit: omdat zij hun rechtspraak strikt op de Bijbelse Torah baseerde, en niet
dieper keken naar geest (de voorwaarde) van de Torah.’’ [Talmoed Bavli Bava Metiza 30.b]

De Rabbijnse term*2 voor deze benadering van de Torah is: ‘lifniem misjurat haDin’
wat de ‘letter achter de Torah (rechtspraak)’ betekent. [zie ook: Talmoed Bavli Baba
Metzia 83.a]
Wij kunnen in de Torah lezen dat wanneer het volk een overtreding was, de Roeach
(Geest) van de Torah te werk ging. Dus wanneer Nadav & Avihoe het vreemde vuur
brachten, veroordeelde de Sjechiena (Roeach) hun. Beide mannen stierven en
verloren hun autoriteit als kohén (priester). De priesters moesten immers gericht zijn
op de instructies van HaSjem, enkel onder leiding van de Sjechiena konden zij het
werk uitvoeren. Dit is één voorbeeld van de Roeach in de Torah.
De Roeach is daadwerkelijk de gave die wij als innerlijke schat van HaSjem hebben
ontvangen. Door de Roeach in ons zijn wij meer in staat om de Torah uit te voeren.
Wat is het kenmerk dat wij de Roeach haKodesj (Heilige Geest) bezitten?
De Chassidische vertellingen onderwijzen het volgende:
‘’ Men vroeg aan de man van Rizin: ‘Wat wordt er bedoeld als men van iemand zegt, dat hij de
Heilige Geest heeft?’ Hij antwoordde: ‘Als iemand echt de Geest heeft en hij laat die niet onrein
worden, dat wordt Heilige Geest genoemd.’’ [ Chassidische vertellingen – Martin Buber – Servire
- pagina 347]

Yeshua leert ons dat wij op geen enkele manier de Roeach haKodesj moeten
vervuilen – door te zondigen tegen de Roeach.

Voetnoot
2. Degene die het Judaisme zien als een religie van de precieze Wet zullen verbaast staan dat de ultieme Wet altijd
de daad achter de letter van de Torah inhoud: dit wordt ‘lifniem misjurat haDin’ genoemd , wat de letter achter
de Torah (rechtspraak) betekent.
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Deze zonde wordt niet vergeven!
Wij ontkennen de werking van HaSjem door te zondigen tegen de Roeach haKodesj.
Op het moment dat wij het werk van Hasjem als die van satan beschouwen begaan
wij een onvergefelijke zonde.
‘’Wie niet met mij is, is tegen mij en wie niet met mij verzamelt, verstrooit in werkelijkheid.
Daarom zeg ik u dat alle zonden en laster de mensen vergeven zullen worden. Maar laster tegen de
Geest zal de mensen niet worden vergeven. Al wie een woord tegen de Mensenzoon spreekt, het zal
hem worden vergeven. Maar al wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet worden
vergeven, niet in deze wereld of in de komende wereld.’’ [ Mattay/ Mattheüs 12:30-32]

Rav Sjaoel onderwijst ons daarom dat het essentieel is om geleid te worden door de
Roeach haKodesj.
‘’Want wie door de Roeach (Geest) van God worden geleid zijn de kinderen van God.’’
[Romei’im/Romeinen 8:14]

De Zohar leert ons dat alles begint bij de Roeach. Vanuit deze positie kunnen wij een
hoger niveau betreden. Ieder mens is ontstaan uit God. Volgens parashat Ha’azienoe
staat er geschreven dat HaSjem de b’nee Jisraeel als zijn eigendom zag ‘’ Toen werd
zijn volk het deel van HaSjem. Ja’akov het Hem toegemeten bezit. [D’wariem 2:9]’’.
En zoals Rabbi Sjimon bar Jochaij over zichzelf zegt: ‘’ Mijn ziel is één met Hem, als één
vlam, die aan hem kleeft ". Yeshua onze Mashiach bid voor ons. Hij vraagt bid dat wij de
éénheid met Hasjem zullen ontvangen zoals Hij één is met HaSjem, Hij bid het
volgende:
‘’Want ik doe niet alleen voor hen een verzoek, maar ook voor degenen die in mij zullen geloven door
hun woord.Dat zij allen één zullen zijn, zoals u, mijn Vader, in mij bent en ik in u, dat zij ook één
in ons zullen zijn, zodat de wereld zal geloven dat u mij hebt gezonden. De eer die u mij hebt
gegeven, heb ik hun gegeven, zodat zij één mogen zijn, zoals wij één zijn.’’ [Jochanan/Johannes
17:20-22]

Volgens de Rabbijnen is de ziel ingesloten in het menselijk lichaam en een reflectie
van het G-ddelijke. Dit wordt  צלם אלוהיםTzelem Elohim*3 genoemd. Hoe meer wij
leven in contact met God hoe meer onze ziel zich ontwikkeld.
Er zijn volgens de Zohar 5 verschillende niveaus die wij kunnen bereiken.

Voetnoot
3.B’zelem Elohim betekent ‘naar het beeld van God
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De 5 niveaus van de Ziel
1.Nefesj: eerste en het laagste niveau van de ziel (de Nefesj impliceert de fysieke
wereld, iedereen heeft een Nefesj)
2.Roeach: tweede niveau van de ziel (De uitwerking van de Roeach is binnen onze
emoties aanwezig)
3.Nesjama: derde niveau van de ziel (De Nesjama is opzoek naar het hogere i.p.v
het tijdelijke)
4.Chaija: vierde niveau van de ziel (De ziel verkeerd in een staat van volledige
teniet verklaring van het ego, de kennis van de absolute waarheid regeert)
5. Jechidah: vijfde en het hoogste niveau van de ziel (Jechidah correspondeert met
de ziel van Adam Kadmon (de Goddelijke mens). Deze mens staat onder het gezag
van het licht van  יאיא ףֹוסEin Sof (oneindigheid). Een andere benaming voor een
Adam Kadmon is kind van het Licht.
Rav Sjaoel spreekt uit dat wij kinderen zijn van het 5de niveau (Jechidah) en noemt
ons de kinderen van het licht.
‘’U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de
nacht en ook niet van de duisternis.” (Tessaloniekie’im alef/1 Thessalonicenzen 5:5)
Als de Roeach (Geest) uit de Torah ons leid en ons brengt tot daden dan kunnen wij
daadwerkelijk de vruchten van binnenuit ontwikkelen.
Let op het is van groot belang dat de Roeach ons brengt tot daden, zonder daden is
ons geloof dood.
Rav Chija bar Asji zei:
‘’De geleerden die altijd bezig zij in de geest, komen nooit tot rust – nog in deze wereld , nog in de

komende wereld. Zo staat het in Tehillim 84:8: ‘’Zij gaan voort van kracht tot kracht, ieder, die voor
God in Tsijon verschijnt.’’ [Talmoed Bavli - B’rachot 64.a]

3. Jesjoeroen
Mosje was een man die zijn leven op HaSjem had afgestemd. Het was God zelf die
hem leidde en hem de leider van de b’nee Jisraeel maakte. Hij had momenten in zijn
leiderschap dat hij zijn verantwoordelijkheid uit handen wilde geven. Maar keer op
keer wees HaSjem hem aan als de leider van de b’nee Jisraeel.
Mosje staat op het punt te sterven, en hoe gaat hij daarmee om? hoe keek hij terug
op zijn leven?
Hieronder volgen een aantal kernpunten van de houding van Mosje:
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1.Hij accepteert zijn dood, Hasjem heeft hem daarop voorbereid (Num 20:12,Deut
32:48-52; 34:1-9)
2. Mosje kwam tot het volle doel van zijn leven. Hij zag dat het volk Jesjoeroen*4
(Deut 33:26) was en voor de landsgrens stond. Het volk was een complete éénheid en
had alle kans om te slagen en het beloofde land in te gaan.
3. Mosje zegende het gehele volk (Deut 33:6-24) en gaf zijn leiderschap af aan de
nieuwe leider ‘Jehosjoea ben Noen’ (Deut 31:7-8).
4. Nadat HaSjem hem het land getoond had op de berg Nevo stierf Mosje en begroef
God hem. Volgens Rabbijnse interpretatie stierf Mosje als rechtvaardige voor het
volk en bracht zijn dood verzoening voor die generatie van Jisraeel [ Talmoed Bavli –
Sota 14.a].
Hoe kom Mosje slagen in zijn roeping? Hij was een mens en toch kon hij zich voor
100% geven. Waarom werd er gestreden door satan over het lichaam van Mosje?
‘’Toch, toen Mícha’el, een hoofd over engelen, met de satan over het lichaam van Mosje
sprak, veroordeelde hij hem niet met een lasterlijk oordeel maar hij zei: "Hasjem zal u
straffen." [Jehoedah/Judas 1:9]*5

Volgens Midrasj Dwariem Rabba 11:10 was er een uur voor de dood van Mosje een
geschil tussen Samma’el*6 en Micha’el (de beschermer van Jisraeel – Danieel
10:13,21;12:1)
De persoonlijkheid van Mosje was diep verbonden met Hasjem. Het G-ddelijke licht
van  אי יא ףֹוסEin Sof scheen over hem. Dit maakte dat Mosje het 5de niveau van de ziel
had bereikt (Jechidah). Het boek Sjemot leert beschrijft deze aanraking met Hasjem
als volgt.
‘’Toen Mosje de berg Sinaïj afdaalde met de twee stenen platen, de tekst van het verbond, was hij zich
er niet van bewust dat zijn gezicht glansde omdat hij met Hem gesproken had. Maar Aharon en de
overige b’nee Jisraeel zagen de glans op het gezicht van Mosje wel, en zij durfden hem niet te
naderen. Maar toen Mosje hen riep kwamen Aharon en al de leiders van de gemeenschap naar hem toe.
Mosje bracht hun verslag uit. Daarna kwamen al de b’nee Jisraeel naar hem toe. Hij hield hun alles
voor wat HaSjem hem op de berg Sinaïj gezegd had. Toen Mosje zijn toespraak beëindigd had, deed hij
een doek over zijn gezicht. En telkens als Mosje naar Hasjem ging om hem te spreken, deed hij de doek
af tot hij weer buiten kwam. Als hij dan, naar buiten gekomen, de b’nee Jisraeel ging meedelen wat zij
moesten doen, deed hij, om de b’nee Jisraeel de glans op zijn gezicht niet te laten zien, de doek weer
voor zijn gezicht tot hij opnieuw naar binnen ging om met Hasjem te spreken.’’
[ Sjemot/Exodus 34:29-35]
Voetnoten
4. ( ישורואJesjoeroen) betekent ‘volkomen rechtvaardig’ . Komt van het werkwoord ( יָּשָרJasjar) wat ‘tevreden,
voldaan, vergenoegd’ betekent.
5. Origenes, een vroegchristelijke geleerde en theoloog (ca. 185–254 na Christus), noemt het boek “De hemelvaart
van Mosje”, dat zou hebben bestaan in zijn tijd, waarin dit verhaal staat over de strijd tussen Michaël en de satan
over het lichaam van Mosje. Dat boek, dat sindsdien verloren is gegaan, was een Joods-Grieks boek, en Origenes
veronderstelde dat dit de bron was van het verhaal in Jehoeda/ Judas.
6.Samma’el is de engel van de dood en deze engel word vaak gelijkgesteld met de satan
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Het commentaar van Rasji is een verduidelijking van wat er gebeurde op het
moment dat Mosje van de berg de Sinaïj naar beneden kwam.
‘’ Toen hij de laatste stenen tafelen bracht op Jom haKippoeriem (de Grote Verzoendag).
( יִּ֥ כ ַ֛ן ר ָ קki karan) is een uitdrukking van hoorns: [dit wil dus zeggen dat] het licht schitterde en uitblonk
als een soort van hoorn. En vanaf welk moment heeft Mosje het geluk gehad dat de goddelijke
Majesteit met hem was? Onze geleerden zeggen: vanaf het moment dat hij in de spelonk zat, waar de
Heilige , gezegend is Hij, Zijn hand op zijn (Mosje’s) gezicht legde, want er is gezegd: ‘en Ik zal je
met Mijn hand bedekken. (Sjemot 33:22).’ [ Commentaar van Rasjie op de Torah – Sjemot
34:29 – Parashat Ki Tisa – N.I.K – pagina 25 & 26]’’

( יִּ֥ י ןָּ ָ ָראki karan) kan vertaalt worden met glans of met hoorns. Rasji neemt beide
betekenissen als uitgangspunt en zegt dat de lichtglans van Mosje als een hoorn om
het hoofd van Mosje glansde. Het was specifiek zijn gezicht dat glansde. Door de
aanraking van HaSjem was het licht van  יאיא ףֹוסEin Sof op Mosje.
Om het niveau van Jechidah te ontvangen is het nootzakelijk om een
aanraking/ontmoeting met HaSjem te hebben gehad. Dit kan letterlijk zijn of een
situatie waar God zo dichtbij kwam dat dit je hele leven veranderd. Laten wij eens
lezen wat Rav Sjaoel zegt over de glans over het hoofd van Mosje:
‘’Maar als de bediening van de dood, die volgens de Schriftplaats in steen werd gegraveerd met glorie
was, zodat de kinderen van Jisraeel het gezicht van Mosje niet zouden zien vanwege de glorie
op zijn gezicht, die verdween, hoeveel te meer zal dan de bediening van de Roeach (Geest) niet in
glorie zijn?’’ [Korintaije beth/2 Korinte 3:7-8]

Wat zegt Rav Sjaoel hier precies? Mosje was één man die glansde voor de gehele
gemeenschap van de b’nee Jisraeel. Als gelovige in Mashiach is onze glans
gezamenlijk meer als dat van Mosje alleen. De glans van Mosje was een voorloper op
de glans van de Mashiach die zou komen. Nu wij de Mashiach kennen hebben wij
een blijvende glans! Deze glans is blijvend en verdwijnt niet.*7 Om deze reden
spreekt Rav Sjaoel uit dat wij openlijk kunnen zijn in het tonen van onze glans, die
wij tonen door de bediening van de Roeach haKodesh.
‘’Omdat we zien dat we deze hoop hebben, gedragen we ons nog openlijker, en niet zoals Mosje die een
sluier over zijn gezicht plaatste, zodat de kinderen van Jisraeel het einde van wat zou verdwijnen niet
zouden zien.’’ [Korintaije beth/2 Korinte 3:12-13]

Waarom is Mosje geslaagd in zijn roeping? De glans van Hasjem was op hem!
De Roeach kon Zijn werk door Mosje verrichten, de aanraking van HaSjem in het
leven van Mosje was de oneindige drijfweer om door te gaan. Op Jom Kippoer
ontving Mosje zijn G-ddelijke glans en werden de stenen tafelen hersteld.
Het doel van Jom Kippoer (grote verzoendag) is het herstel van onze G-ddelijke
glans en tevens het herstel van zijn Torah.
Voetnoot
7.Toen Mosje stierf verdween ook de glans. Maar als wij sterven gaat de glans van de Mashiach door, zijn glans is
Ein Sof (oneindig).
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Het hebreeuwse woord ( ָכה ָּ ַררהkaperah) wordt vaak vertaalt met verzoenen.
De letterlijke Hebreeuwse betekenis is bedekken. Wat gebeurt er als wij ons
verzoenen met HaSjem? Hij bedekt de zonden die Hij eigenlijk zo moeten oordelen!
Hierdoor ontvangen wij Zijn G-ddelijke glans terug. Tevens ontvangen wij genezing
door opnieuw op het juiste pad te wandelen. Wij hebben het licht van  יאיא ףֹוסEin Sof
nodig om doelgericht en VRUCHTBAAR te leven.
Mosje was een mens en heeft door de hulp van HaSjem een volledig vruchtbaar
leven geleid. Zijn (Mosje’s) licht maakte de b’nee Jisraeel een volkomen
rechtvaardige generatie ( ישורואJesjoeroen). Ook wij hebben de opdracht om
Jesjoeroen te zijn. Rav Sjaoel beschrijft deze opdracht als volgt.
‘’Doe alles zonder klagen en zonder verdeeldheid.
Zodat jullie onschuldig en vlekkeloos zijn als gereinigde kinderen van God die in een
moeilijke en verdraaide generatie wonen, en ze worden onder hen gezien als lichten in
de wereld.’’ [Filifisaje/Filippenzen 2:14-15 – Aramees]

Om ons voor te bereiden op Jom Kippoer 5778 is het van groot belang om ernaar te
streven Jesjoeroen te worden. Hetgeen wat wij moeten doen is ons verbinden aan
Hasjem waardoor Hij ons kan leiden met Zijn Roeach. De Ba’al Sjem Tov zei:
‘’ De Ba’al Sjem sprak: ‘Als ik mijn geest aan God verbind, laat ik mijn mond zeggen, wat Hij wil,
want alle woorden zijn daar (bij God) aan de hemelse wortel verbonden.’’ [ Chassidische
vertellingen – Martin Buber – Servire – pagina 9]

Tot slot wil ik eindigen met de opdracht op het licht van Mashiach te delen met
elkaar. Hou het niet voor jezelf, de één is niet meer als de ander. Wij moeten ernaar
streven Jesjeroen te worden. ( ישורואJesjoeroen) betekent ‘volkomen rechtvaardig’ .
Komt van het werkwoord ( יָּשָרJasjar) wat ‘tevreden, voldaan, vergenoegd’ betekent.
Durf elkaar in liefde te verduren, houdt de harmonie in stand! Als het licht van
Yeshua haMashiach jou heeft bereikt, ben je een kind van het licht (Adam Kadmon)
en kun je het niveau van Jechidah (éénheid – jesjoeroen) bereiken. De kern van dit
geheim (sod) is jou relatie met God. Hoe diep reikt jou relatie met Yeshua en uit jij dit
in de wereld om jou heen?
‘’Ik (gevangene van onze Meester) verzoek jullie daarom, dat jullie lopen zoals het gepast is
naar de roeping waarin jullie werden geroepen.
In alle zachtaardigheid, rust en met een lange adem en dat jullie elkaar in liefde verduren.
En moedig aan tot het bewaken van de harmonie van de Roeach in de band van vrede.
Zodat jullie in één lichaam zouden zijn en in één geest zoals toen jullie werden geroepen tot
één hoop van jullie roeping.’’ [ Efesaije/Efeze 4:1-4]

שָ בָּת שָּ לֹום
Sjabbat Sjalom
Daniel Prins
Parashot :  האזינו-Ha’azienoe &  וזאת הברכהV’zot haBracha
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