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Shalom!

The parasha this week begins and ends with YHWH
commanding His people to not profane His Holy Name.
His character and His identity are set before us in order
to honor all that He is and to give Him the preeminence
in all things. In Shemot/Exodus 20, the first word of the
Ten Commandments is "I am YHWH your Elohim...you
shall have no other gods before me."

Vayikra/Leviticus 22:2 "Speak to Aharon and his sons,
that they separate themselves from the holy things of
the children of Israel, and that they do not profane My
Holy Name by what they dedicate to Me: I am YHWH.
Vayikra/Leviticus 24:16 'And whoever blasphemes the
Name of YHWH shall surely be put to death. All the
congregation shall certainly stone him, the stranger as
well as him who is born in the land. When he blasphemes
the Name of YHWH, he shall be put to death.

Our actions and behavior reflect on Him and affect His
reputation before the world. If we act in a holy
manner, as His children, His Name is set apart and
made holy. If we act in a godless or wicked manner,
His Name and reputation are defiled. Every choice we
make in life will in someway or another reflect upon
the God we serve. Our every interaction with other
people will in one way or another say something about
who we serve.
Are we treating His Name with the respect and honor
that he deserves? In the broader sense, keeping His
Name holy refers to obedience and uprightness of
character. Torah sets forth the formula. Notice when
we "keep the commandments", He "makes us holy"!

Vayikra/Leviticus 22:31 " Therefore you shall keep My
commandments, and perform them: I am YHWH. 32
"You shall not profane My Holy Name, but I will be
hallowed (be made holy) among the children of Israel. I
am YHWH who sanctifies (makes holy) you

Yeshua said something similar about doing "good
works" -

Matthew 5:16 "Let your light so shine before men,
that they may see your good works and glorify your
Father in heaven.

Our "good works" are our obedience to His
commands. Our obedience brings glory to our Father
in Heaven. When we sin, we rob Him of the "glory"
that He deserves. Notice what Yeshua taught us to
pray in "The Lord's Prayer" -

Matthew 6:9 "In this manner, therefore, pray: Our
Father in heaven, Hallowed be Your Name. 10 Your
kingdom come. Your will be done On earth as it is in
heaven.

Shalom!

De sidra van deze week begint en eindigt met YHWH die
Zijn volk beveelt Zijn Heilige Naam niet te ontheiligen. Zijn
karakter en Zijn identiteit zijn voor ons gesteld om alles dat
Hij is te eren en Hem de voorrang op alle dingen te geven.
In Sjemot/Exodus 20, is het eerste woord van de Tien
Geboden: "Ik ben JHWH, uw God ... je zult geen andere
goden voor mijn aangezicht hebben."

Wajikra/Leviticus 22:2 spreek tot Aäron en zijn zonen, dat ze
zich moeten afzonderen van de heilige dingen van de kinderen
van Israël, en dat zij mijn heilige naam niet ontwijden, met
wat zij voor mij heiligen, Ik ben YHWH.
Wajikra/Leviticus 24:16 wie de naam van de Ene aantast
zal ter dood gebracht worden; stenigen, ja stenigen
moeten ze hem, heel de samenkomst; zowel de zwerver als
de landgenoot, om zijn aantasting van de Naam wordt hij
ter dood gebracht. (Naardense)

Onze acties en gedrag getuigen over Hem en beïnvloeden
Zijn reputatie voor de wereld. Als we ons op een heilige
wijze gedragen, als Zijn kinderen, wordt Zijn Naam apart
gezet en geheiligd. Als we ons op een goddeloze of slechte
manier gedragen, worden Zijn Naam en reputatie
bezoedeld. Elke keuze die we in het leven maken op welke
manier dan ook, getuigt over de God die wij dienen. Elke
interactie van ons met andere mensen zal op een of
andere manier iets zeggen over wie we dienen.
Zijn we bezig Zijn Naam te behandelen met het respect en de
eer die hij verdient? In bredere zin, verwijst het heilig houden
van Zijn Naam naar gehoorzaamheid en oprechtheid van
karakter. De Tora geeft de formule aan. Merk op dat wanneer
we "de geboden houden", Hij "ons heilig maakt"!

Wajikra/Leviticus 22:31 Bewaken zult ge mijn
geboden en ze dóen; ik, de Ene… 32 Ontwijdt de naam
van mijn heiligdom niet, geheiligd wil ik wezen onder
de zonen en dochters van Israël; ik, de Ene, ben het
die ú heiligt!, (Naardense)

Yeshua zei iets soortgelijks over het doen van "goede
werken" -

Mattheüs 5:16 zo moet uw licht stralen voor de mensen,
opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken
die in de hemelen is! (Naardense)

Onze "goede werken" zijn onze gehoorzaamheid aan Zijn
geboden. Onze gehoorzaamheid geeft glorie aan onze
Vader in de hemel. Als we zondigen, beroven we Hem van
de "heerlijkheid" die Hij verdient. Let op wat Yeshua ons in
het "Onze Vader" leerde te bidden -

Mattheüs 6:9 bidt dan zó, gij: Vader over ons in de
hemelen, geheiligd worde úw naam; 10 kome úw
koninkrijk, geschiede úw wil als in hemel ook op aarde;
(Naardense)
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The first and most important thing that we need to
establish is that "Our Father" is the Creator and Elohim
of "Heaven". As His children, do we owe Him our love
and obedience? We go on to pray that His Name
would be declared "holy". This happens through our
lives and our conduct (Vayikra 22:31). At the end of
the parasha this week, we see that a man is stoned to
death for misusing the Name of the Elohim of Israel in
his conduct.
In Vayikra 23, YHWH declares the special times He
wishes to meet with His people. During these
appointed feasts, He has decided to reveal His entire
Messianic, prophetic program for the redemption of
man and creation. In the Brit Chadasha, Rav Sha'ul
(Paul) tells us that the substance of these times
belongs to Messiah, meaning that in addition to the
ancient meaning for honoring these days, there is yet
more fulfillment to come.

Colossians 2:16 So let no one judge you in
food or in drink, or regarding a festival or a
new moon or Sabbaths, 17 which are a
shadow of things to come, but the substance
is of Messiah.

These verses do not say that we should not celebrate
these dates, but rather the opposite. They say that we
should not allow anyone to judge us in the way that we
keep them. The shadow is cast by the real object and
these shadows help us to have a deeper understanding
of the true picture which is the redemptive work of
the Messiah. Even when the true object which casts
the shadow is present you cannot remove the shadow.
These shadows are still pointing to something that is to
come in the future, note they "are a shadow of things
to come". So, when we celebrate these feasts, we
rehearse and prepare for what is in the future.
Today YHWH is in the midst of the restoration of the
holiness of His Name. Though many of His people
remain in exile, He has a plan - a plan that includes
revealing Himself as "YHWH, the Holy One in Israel"!

Ezekiel 39:7 "So I will make My Holy Name known in
the midst of My people Israel, and I will not let them
profane My Holy Name anymore. Then the nations
shall know that I am YHWH, the Holy One in Israel.

May it be so and in our day!

Shabbat Shalom!
Ardelle

Het eerste en belangrijkste dat we nodig moeten vaststellen
is dat "Onze Vader" de Schepper en Elohim van de "Hemel"
is. Zijn we, als Zijn kinderen, onze liefde en gehoorzaamheid
niet verschuldigd aan Hem? We gaan verder met te bidden
dat Zijn Naam "heilig" zou worden verklaard. Dit gebeurt
d.m.v. onze levenswijze en ons gedrag (Lev. 22:31). Aan het
einde van de sidra van deze week, zien we dat een man dood
gestenigd wordt voor het misbruiken van de naam van de
Elohim van Israël in zijn gedrag.
In Lev. 23, maakt YHWH de speciale tijden bekend waarop
Hij een ontmoeting met Zijn volk wil. Hij heeft besloten om
door deze vastgestelde feesten heen, zijn hele Messiaans,
profetisch programma voor de verlossing van de mens en
de schepping te onthullen. In de Brit Chadasja (NT), vertelt
Rav Sha'ul (Paulus) ons dat de inhoud van deze tijd de
Messias toebehoort, wat betekent dat in aanvulling op de
oude betekenis voor het honoreren van deze dagen, er nog
bijkomende vervulling gaat komen.

Kolossenzen 2:16 Laat dan niet iemand u oordelen inzake
spijs en drank of op het punt van een feest of nieuwemaan
of sabbat, 17 dingen die een schaduw zijn van de dingen
die komen; maar het lichaam is dat van de Gezalfde.
(Naardense)

Deze verzen zeggen niet dat we deze data niet moeten vie-
ren, maar eerder het tegenovergestelde. Ze zeggen dat we
niet moeten toestaan dat iemand ons oordeelt over de
manier waarop we ze houden. De schaduw wordt geworpen
door het echte voorwerp en deze schaduwen helpen ons om
een beter begrip te krijgen van het ware beeld dat het ver-
lossende werk van de Messias is. Zelfs als het ware voorwerp
dat de schaduw werpt aanwezig is, kun je de schaduw niet
verwijderen. Deze schaduwen wijzen nog steeds op iets dat
toekomstig is; merk op dat ze "een schaduw zijn van wat
komen gaat". Dus, wanneer we deze feesten vieren,
repeteren we en bereiden we ons voor op wat toekomstig is.
Vandaag is YHWH volop begaan met de restauratie van de
heiligheid van Zijn Naam. Hoewel velen van zijn volk in
ballingschap verblijven, heeft Hij een plan - een plan dat
Zichzelf onthullen omvat als "JHWH, de Heilige in Israël"!

Ezechiël 39: 7 mijn heilige naam zal ik doen kennen te
midden van mijn gemeente Israël en ik zal mijn heilige
naam niet langer laten ontwijden; erkennen zullen de
volkeren dat ik de Ene ben, heilig in Israël; (Naardense)

Moge het zo en in onze dagen zijn!

Shabbat Shalom!
Ardelle


