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Torah from Around the World
Rabbi Nechoenja, de zoon van HaKana, zegt: Ieder die het juk van Wijsheid op zich neemt, zal geen
last hebben van politieke onderdrukking en van dagelijkse zorgen. Maar ieder die het juk van Wijsheid
afwerpt, zal last hebben van politieke onderdrukking en van dagelijkse zorgen.
[Pirke Awot V:5. Uit: Spreuken over de Fundamenten, uitgave Amphora Books]
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Vertaler: Rachel Reedijk
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De zegening – Verbinding en stabiliteit
In de sidra van deze week krijgt Aharon opdracht om de menora te ontsteken; de Levieten
worden ritueel gereinigd om hun dienst in de Tabernakel te kunnen verrichten; en er wordt
voor de eerste keer sinds de Joden uit Egypte vertrokken Pesach gevierd. Daarna gebiedt God
de joden om hun reis in de woestijn te vervolgen. Ze volgen de goddelijke wolk die boven het
Misjkan (Tabernakel, red.) oprees, en slaan hun tenten op wanneer de wolk rust.
In de loop van deze dagtochten rebelleert het volk tegen God. Ze klagen over het manna
dat steeds maar weer uit de hemel komt, in plaats daarvan eisen ze vlees. God reageert met
een kwartelregen; die wordt echter gevolgd door een vuurgolf die door het tentenkamp raast
en iedereen doodt die tegen God in opstand is gekomen en zich tegen Hem heeft

uitgesproken. Aan het einde van de sidra wordt Mirjam door God gestraft omdat ze zich
kleinerend uitlaat over haar broer Mosjé.
Deze rijke sidra bevat uiteenlopende voorschriften uit het Jodendom, en derhalve meerdere
perspectieven voor de wijze waarop we een zinvol leven kunnen leiden. Alleen al aan het
resumé hierboven is te zien dat God op meerdere manieren leiding geeft aan het joodse volk:
door het gebruik van natuurwonderen, door de Tora als gids in te stellen, en door te
onderwijzen hoe belangrijk respectvol gedrag jegens anderen is. Deze modaliteiten
vertegenwoordigen talloze manieren om zin te ontlenen aan het leven en een persoonlijke
band te ontwikkelen met de gemeenschap en de goddelijke aanwezigheid.
Door de hele sidra worden de joden fysiek geleid door de Ark van het Verbond, met daarin de
stenen tafelen met de Tien Uitspraken (‘Tien Geboden’), die voor hen uit ging. Zodoende
fungeerde de Tora letterlijk en figuurlijk als gids voor het volk in de woestijn. Ook in ons
eigen leven kan de Tora richting geven aan de uitdagingen waarvoor we komen te staan.
De natuur kan voor joden een middel zijn om Gods nabijheid te ervaren. In de woestijn was
het een wolk – die gedurende de nacht de gedaante van een vuurzuil aannam – die hen door
de wildernis geleidde, en die aangaf wanneer ze verder moesten trekken en wanneer het tijd
was om te stoppen en het kampement op te zetten. Net zoals God door middel van wonderen
in een woestijnachtige omgeving communiceerde, brengen wij een verbinding met God tot
stand door Zijn almacht en luister te erkennen, zoals deze tot uitdrukking komen in de
natuur. Veel mensen ervaren de schoonheid van de natuur als een teken dat er een Hoger
Wezen bestaat.
De belangrijke binding tussen mensen en hun gemeenschap biedt een andere richtlijn voor
ons gedrag. De sidra van deze week geeft aanwijzingen voor betekenisvolle interpersoonlijke
relaties. Het idee om de vreemdeling te verwelkomen, dat zo’n krachtig element vormt binnen
het Jodendom, wordt hier genoemd: „Wil een vreemdeling die bij u woont ter ere van de
Eeuwige een Pesachoffer bereiden, dan moet hij dat doen met inachtneming van de
voorschriften en regels die voor Pesach gelden. Voor vreemdelingen en voor
geboren Jisraëlieten geldt een en dezelfde wet” (Bemidbar 9:14). We zien dat iedereen zich
aan dezelfde wetten moet houden, en dat allen respect en begrip verdienen. Terzelfdertijd
echter wordt aan iedereen gevraagd om zich verantwoordelijk te gedragen - een voorwaarde
om een toegewijd lid van de gemeenschap te kunnen zijn.
Een laatste aspect voor wat betreft het deel uitmaken van een gemeenschap is, dat we
tevreden moeten zijn met ons lot. Wanneer ondankbare individuen Gods overvloed aan giften
negeren en blijven klagen over het manna en vlees eisen, leert God ons op een gewelddadige
manier hoe we waardering moeten opbrengen voor datgene waarin wel is voorzien.
Wanneer Mirjam en Aharon kwaad spreken over Mosjé, vanwege de bruid die hij uitkiest, en
omdat hij in hun beleving alle krediet opeist voor zijn hechte relatie met God, treft God
Mirjam met een huidziekte, een straf voor lasjon hara – roddelen of kwaadspreken. Hoewel zij
zelf een groot leider is, moet Mirjam leren dat God het niet accepteert als zij kwaad spreekt
over Mosjé - zelfs niet als het hem persoonlijk niet raakt. We zien dat van alle mensen,
ongeacht wie zij zijn en los van de betrekkingen die zij met anderen onderhouden, verwacht
wordt dat zij uitsluitend in respectvolle termen over anderen in de gemeenschap spreken.

Mensen vinden uiteenlopende wegen om de betekenis te ontdekken van hun leven en de
manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan hun gemeenschap. Drie van deze paden
worden in de sidra van deze week verkend: Tora studie (leren, lesgeven, onderzoek), het
onderhouden van een band met de natuur (zorg voor het milieu, liefde voor kunst, of
buitenshuis actief zijn), en het koesteren van respectvolle relaties (sociaal werk en sociale
activiteiten, hulpverlening, het scheppen van hechte en liefdevolle gezinsbanden, of
eenvoudig een goede vriend zijn). Dit zijn drie van de vele paden die leiden naar een rijk
leven. Uiteindelijk is de manier om een diepere zin en betekenis te ontdekken uniek voor
ieder individu.

