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Shalom!

It's a new season in the lives of the sons of
Ya'acov/Jacob, and this week we will read how they are
beginning to show a great love for one another. After
many years of being matured and tested, there's a new
focus in their hearts. And it's about the importance of
family. Yehudah/Judah makes a statement:

Bereshith/Genesis 44:33 "Now therefore, please let
your servant remain instead of the lad as a slave to
my lord, and let the lad go up with his brothers. 34
"For how shall I go up to my father if the lad is not
with me, lest perhaps I see the evil that would come
upon my father?"

As the sons grew to love and to be devoted to
their father, they began to overcome their self-
centeredness. This led them to act with love
toward their brother, Benyamin, now at risk.
Likewise, it makes a tremendous difference to
our Heavenly Father how we treat our covenant
brothers and sisters!
A story to illustrate this concept:

A tzaddik (holy one) was having a conversation with
Adonai one day and said: 'Adonai, I would like to know
what Gan Eden and HaShamayim (Heaven) and
Gehennah (Hell) are like. Adonai led the tzaddik to
two doors. He opened one of the doors and the
tzaddik looked in. In the middle of the room was a
large round table. In the middle of the table was a
large pot of stew, which smelled delicious and made
the tzaddik's mouth water. The people sitting around
the table were thin and sickly. They appeared to be
famished. They were holding spoons with very long
handles that were permanently stuck to their hands,
thus each found it possible to reach into the pot of
stew and take a spoonful. But because the handle was
longer than their arms, they could not get the spoons
back into their mouths. The holy man shuddered at
the sight of their misery and suffering.
Hashem said, 'You have seen Gehennah (Hell). Then
they went to the next room and opened the door. It
was exactly the same as the first one. There was the
large round table with the large pot of stew which
made the tzaddik's mouth water. The people were
equipped with the same long-handled spoons, but
here the people were well nourished and plump,
laughing and talking. The tzaddik said, 'I don't
understand.' 'It is simple,' said Adonai. 'It requires
but one skill. You see, they have learned to feed
each other, while the greedy think only of
themselves' Selah

Shalom!

Er is een nieuwe tijd aangebroken in het leven van de
zonen van Ja'akov/Jacob, en deze week zullen we lezen
hoe ze beginnen aan een grote liefde voor elkaar te
tonen. Na vele jaren te zijn gerijpt en getest, is er een
nieuwe focus in hun hart. En die betreft het belang van
het gezin. Jehoeda/Juda neemt een standpunt in:

Bereshith/Genesis 44:33 welnu, laat toch uw dienaar
neerzitten in plaats van de jongen, als dienstknecht bij
mijn heer, zodat de jongen samen met zijn broeders kan
opklimmen; 34 want hóe kan ik tot mijn vader
opklimmen zonder de jongen bij mij? anders zal ik het
kwaad moeten aanzien dat mijn vader zal vinden!

Toen de kinderen gingen liefhebben en zich op hun
vader gingen richten, begonnen ze hun egocentrisme te
overwinnen. Dit bracht hen ertoe om te handelen met
liefde voor hun broer, Benyamin, die nu in gevaar
verkeerde. Op dezelfde manier maakt het een enorm
verschil voor onze hemelse Vader hoe we omgaan met
onze verbondsbroeders en -zusters!
Een verhaal om dit concept te illustreren:

Een tzaddik (heilige) had één dag een gesprek met
Adonai en zei: 'Adonai, ik zou graag willen weten
waarmee Gan Eden en HaShamayim (Hemel) en
Gehennah (Hel) te vergelijken zijn. Adonai leidde de
tzaddik naar twee deuren. Hij opende een van de
deuren en de tzaddik keek naar binnen. In het midden
van de kamer was een grote ronde tafel. In het midden
van de tafel was een grote pan met hutsepot, die
heerlijk rook en de tzaddik deed watertanden. Degenen
die rond de tafel zaten, waren dun en ziekelijk. Ze leken
uitgehongerd. Ze hadden lepels met lange handvatten
vast die onlosmakelijk aan hun handen vast zaten,
waardoor het voor elkeen mogelijk was om tot in de pot
te komen en z’n lepel te vullen. Maar omdat het handvat
langer dan hun armen was, konden ze de lepels niet
terug naar hun mond brengen. De heilige man huiverde
bij de aanblik van hun ellende en lijden.
Hashem zei: 'Je hebt Gehennah (Hel). gezien.' Toen
gingen ze naar de volgende kamer en openden de
deur. Het was precies dezelfde situatie als in de
eerste. Er was de grote ronde tafel met de grote pan
met hutsepot die het water in de mond bracht bij de
tzaddik. De mensen hadden dezelfde lange
steellepels, maar hier waren de mensen goed gevoed
en mollig, ze lachten en praatten. De tzaddik zei: 'Ik
begrijp het niet.' 'Het is eenvoudig,' zei Adonai. 'Het
vergt maar één vaardigheid. Ziet u, ze hebben geleerd
om elkaar te voeden, terwijl de inhaligen alleen aan
zichzelf denken' Selah
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Yeshua taught:

John 15:12 "This is My commandment, that you love
one another as I have loved you. 13 "Greater love
has no one than this, than to lay down one's life for
his friends.

Yeshua's comment is not just about dying, but also
about how we live. It's a daily walk of sacrifice. It
took a long time and many trials in the family of
Ya'acov/Jacob before the brothers stood before
Yosef, completely at his mercy and ready to give
their lives for one another.

It was important for Yosef to know in his heart
the answer to this question - How will my
brothers react to another of my mother's sons
when they have the opportunity to separate him
from the family? Who are the players today in
this prophetic scenerio? How important is it for
all the family of Israel to humble ourselves and be
willing to daily, give up our lives if necessary, for
the family? In our parasha, notice that this family
unity will all take place before the revelation of
Yosef (or Yeshua) to his brothers. Is family unity
a requirement in the plan of YHWH before the
return of Messiah Yeshua?

Shabbat Shalom!
Ardelle

Yeshua leerde:

Johannes 15:12: 12 Dit is mijn gebod: dat ge elkaar
liefhebt zoals ik ú heb liefgehad. 13 Grotere liefde dan
deze heeft niemand: dat iemand zijn lijf-en-ziel inzet voor
zijn vrienden.

Yeshua's commentaar is niet enkel over sterven, maar ook
over de manier waarop we leven. Het is een dagelijkse
wandeling van opoffering. Het duurde een lange tijd en
vele beproevingen in de familie van Ya'acov/Jacob vóór de
broers voor Yosef stonden, helemaal aan zijn genade
overgeleverd en klaar om hun leven voor elkaar te geven.

Het was belangrijk voor Yosef om het antwoord op deze
vraag in zijn hart te weten - Hoe gaan mijn broeders
reageren op nog een van de zonen van mijn moeder als
ze de mogelijkheid hebben om hem van de familie te
scheiden? Wie zijn vandaag de spelers in dit profetische
scenerio? Hoe belangrijk is het voor het hele gezin van
Israël om onszelf te vernederen en bereid te zijn om
dagelijks, ons leven op te geven, indien nodig, voor het
gezin? Bemerk in onze sidra dat deze eenheid van het
gezin zal plaatsvinden vóór de openbaring van Yosef (of
Yeshua) aan zijn broers. Is eenheid van het gezin een
vereiste in het plan van YHWH vóór de terugkeer van
Messias Yeshua?

Shabbat Shalom!
Ardelle


