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Shalom!

After Moshe's return from the top of the mountain,
after seeking atonement for the children of Israel
regarding the golden calf incident, the first recorded
words to the people concerned the Sabbath:

Shemot 35:1 Then Moshe gathered all the congregation
of the children of Israel together, and said to them,
"These are the words which YHWH has commanded you
to do: 2 "Work shall be done for six days, but the
seventh day shall be a holy day for you, a Sabbath of
rest to YHWH. Whoever does any work on it shall be
put to death.

The word for "work" in Hebrew is malacha. Of course
since the prohibition of work on the Sabbath is such an
important commandment, we must necessarily come up
with some sort of a definition of malacha. Immediately
following Shemot 35:2, we read of the free-will offerings
and the detailed "work of the tabernacle":

Shemot 35:21 Then everyone came whose heart
was stirred, and everyone whose spirit was willing,
and they brought YHWH's offering for the work of
the tent of meeting, for all its service, and for the
holy garments.

Upon completion of the tabernacle, Moshe will
examine all their "work" and bless them:

Shemot 39:43 Then Moshe looked over all the work, and
indeed they had done it; as YHWH had commanded, just
so they had done it. And Moshe blessed them.

The construction of the tabernacle was an exciting time
for the Israelites. Their work would result in the
Almighty dwelling in their midst! Now that's an
important work!! Think about how focused they would
have been every moment of their day! They were
participating in building the House of YHWH! Yet, our
Father was not as concerned that the building be done
at such a rapid pace as He was that they would STOP
and set aside time for Him. So what is the importance
of Sabbath?

Time is a place where YHWH can meet us. Time is not
a physical place, and likewise YHWH is not physical.
But He can be in time. The problem is we are often too
engaged in our physical, human activities to stop for
Him. Sometimes it's a very important work, like the
building of a place for Him to dwell. No amount of
rationalizing, however, will win this argument. By
pulling back from all work, we actually create a place in
time for Him to dwell. A time/place called the
Sabbath. He's in those specially appointed days like
Sabbath and the feast days. It was His idea. Will we
set aside our own important works to meet Him there?

Shalom!

Als Moshe van de top van de berg terugkeert, na het ijveren
voor de kinderen van Israël voor verzoening m.b.t. het
gouden kalf incident, gaan de eerste geregistreerde
woorden aan het volk over de shabbat:

Sjemot 35: 1 Mozes vergadert heel de samenkomst van
de zonen Israëls en zegt tot hen: dít zijn de woorden
welke de Ene heeft geboden om te doen. 2 Zes dagen
zul je werk doen en op de zevende dag zal er bij u
heiliging zijn, een sjabbat sjabatoon,- rustdag, rustfeest
voor de Ene; al wie daarop werk doet zal worden
gedood! (Naardense vert.)

Het woord voor "werk" is in het Hebreeuws malacha.
Omdat het werkverbod op shabbat zo'n belangrijk gebod is,
moeten we natuurlijk ook met een soort definitie van
malacha voor de dag komen. Onmiddellijk na Sjemot 35:2
lezen we over de vrijwillige offers en het gedetailleerde
"werk van de tabernakel":

Sjemot 35:21 en dan komen ze,- elke man wiens hart hem
stuwde en iedereen wiens geest hem dreef; ze hebben
doen komen de heffing van de Ene voor het werk aan de
tent van samenkomst, voor heel het dienstwerk daarin,
en voor de gewaden van het heiligdom..

Na de voltooiing van de tabernakel, zal Moshe al hun
"werk" onderzoeken en hen zegenen:

Sjemot 39:43 Mozes ziet heel de arbeid aan: ziedaar, ze
hebben haar gedáán, - zoals de Ene heeft geboden, zó
hebben ze gedaan! Dan zégent hij hen, Mozes.

De bouw van de tabernakel was een spannende tijd voor de
Israëlieten. Hun werk zou resulteren in het wonen van de
Almachtige in hun midden! Nu, dat is een belangrijk werk !!
Bedenk hoe geconcentreerd ze elk moment van de dag
moeten bezig zijn geweest! Ze deden mee aan de bouw van
het Huis van JHWH! Maar toch, onze Vader was er niet zo
mee begaan dat het bouwen op een zodanig snel tempo
zou worden gedaan, aangezien Hij wilde dat ze zouden
stoppen en tijd voor Hem vrijmaken. Dus wat is het belang
van de shabbat?

Tijd is een plek waar JHWH ons kan ontmoeten. Tijd is geen
fysieke plek, en ook JHWH is niet fysiek. Maar Hij kan in de tijd
zijn. Het probleem is dat we vaak te zeer bezig zijn met onze
fysieke, menselijke activiteiten i.p.v. te stoppen voor Hem.
Soms is het een zeer belangrijk werk, zoals de bouw van een
plaats voor Hem om te wonen. Daar valt niet tegen in te
argumenteren met het verstand. Door ons terug te trekken
van alle werk, creëren we eigenlijk een plek in de tijd voor
Hem om te wonen. Een tijd/plaats die shabbat heet. Hij is in
die speciaal vastgestelde dagen zoals shabbat en feestdagen.
Het was Zijn idee. Zullen we onze eigen belangrijke werken
aan de kant zetten om Hem daar te ontmoeten?
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So what is the definition of work? Honestly, I'm not
sure. But I do understand that He wants my focus on
this day. Because since the creation of the world, He's
taken this day off to be our example. The 4th chapter
of Hebrews compares our rest in Yeshua with the
Almighty's Sabbath rest:

Hebrews 4:10 For he who has entered His rest has
himself also ceased from his works as God did from His.

In Yeshua we find rest for our souls:

Matthew 11:28 "Come to Me, all you who labor and are
heavy laden, and I will give you rest. 29 "Take My yoke
upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in
heart, and you will find rest for your souls. 30 "For My
yoke is easy and My burden is light."

So if we are resting in Yeshua and our focus is on Him,
what is it that we are "learning from Him"? Did you
know that in the above verse, Yeshua was actually
quoting from Jeremiah? Catch the context:

Jeremiah 6:16 Thus says YHWH: "Stand in the ways and
see, And ask for the old paths, where the good way is,
And walk in it; Then you will find rest for your souls. But
they said, 'We will not walk in it.'

Yeshua asked His disciples to follow in His footsteps;
with a lowly heart, returning to His Father's ways. This
includes the Shabbat rest and the glorious future rest
to be found there. Blessed be His Name!!

Shabbat Shalom!
Ardelle

Dus wat is de definitie van werk? Eerlijk gezegd weet ik het
niet zo zeker. Maar ik begrijp dat Hij wil dat mijn focus op
deze dag ligt. Want sinds de schepping van de wereld heeft
Hij deze dag eruit gelicht ons ten voorbeeld. Het 4

de

hoofdstuk van Hebreeën vergelijkt onze rust in Yeshua met
de shabbatsrust van de Almachtige:

Hebreeën 4:10 Want hij die is binnengekomen in Zijn rust
heeft ook zelf ‘van zijn werken gerust’, zoals God van de zijne.

In Yeshua vinden we rust voor onze zielen:

Mattheüs 11:28 Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid
en belast zijt, en ík zal u rust geven! 29 Neemt mijn juk op u
en leert van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van
hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk
is passend en mijn last is licht!

Dus als we rusten in Yeshua en onze focus ligt op Hem, wat
is het dat we "van Hem leren "? Wist u dat in het
bovenstaande vers, Yeshua eigenlijk uit Jeremia citeerde?
Pak de context:

Jeremia 6:16 Zo heeft gezegd de Ene: staat stil op de wegen
en ziet, vraagt naar de paden van eeuwig, waar toch een
goede weg is, en wandelt daarop en vindt rust voor uw
ziel!- maar zij zeiden: wij bewandelen die niet!

Yeshua vroeg Zijn discipelen om in Zijn voetstappen te volgen;
met een nederig hart, terug te keren naar de wegen van Zijn
Vader. Dit omvat de Shabbatrust en de glorieuze toekom-
stige rust die daar gevonden wordt. Gezegend zij Zijn Naam!!

Shabbat Shalom!
Ardelle


