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Shalom!

Ik was vooral geïnteresseerd in het Torah gedeelte van
deze week over een vrouw die een gelofte doet en hoe
haar gelofte kan worden bevestigd of gebroken door
het gezag dat over haar is: Bemidbar/Numbers 30:3-14

In de commentaar op Mattot van deze week door
https://www.jewelsofjudaism.com/, heeft de
schrijver het over de kracht van stilte en hoe de stilte
van een man of een vader bevestiging communiceert.

In de tuin van Eden confronteerde YHWH Adam met
zijn zonde en maakte duidelijk dat de stilte van Adam
verkeerd was -

Bereshith/Genesis 3:17 Toen zei Hij tegen Adam:
"Omdat u aandacht schonk aan de stem van uw vrouw
en van de boom heb gegeten, waarvan Ik u gebood,
zeggende: 'Jij zult er niet van eten'; is de grond vervloekt
terwille van jou; in moeite zult gij daarvan eten, al de
dagen van uw leven."

Was er niet nog een stilte die aanzienlijke problemen in
de Torah veroorzaakte?

Bereshith/Genesis 34:5 En Jakob hoorde dat hij zijn
dochter Dina had verontreinigd. Nu waren zijn zonen
met zijn vee in het veld; dus hield hij zich kalm totdat zij
kwamen.

De stilte van Ya'acov leidde tot het afslachten van de
mannen van Sichem door Simeon en Levi.

Prediker 3:1 Voor alles is er een tijd, een tijd voor elk
doel onder de hemel ... 7 ... een tijd om stil te blijven en
een tijd om te spreken

Het volledige commentaar van jewelsofjudaism, "Het
Gevaar van Stilte - Matot", is als bijlage (in het Engels)
toegevoegd.

Vorig vrijdag werden twee Israëlische politieagenten
gedood bij de ingang van de Tempelberg in
Jeruzalem. Vandaag (woensdag) deelt Rabbi Jeremy
Gimpel zijn geweldige ervaring bij de berg opgaan om
te bidden. Temple Mount News
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I was especially interested in this week's Torah
reading of a woman who makes a vow and how
her vow can be affirmed or broken by the
authority over her: Bemidbar/Numbers 30:3-14

In this week's commentary on Mattot by
https://www.jewelsofjudaism.com/, the writer
speaks of the power of silence and how a husband
or a father's silence communicates confirmation.

In the Garden of Eden YHWH confronted Adam
with his sin and made it clear that Adam's silence
was wrong -

Bereshith/Genesis 3:17 Then to Adam He said,
"Because you have heeded the voice of your wife,
and have eaten from the tree of which I
commanded you, saying, 'You shall not eat of it':
"Cursed is the ground for your sake; In toil you
shall eat of it All the days of your life.

Was there not another silence that caused
considerable problems in the Torah?

Bereshith/Genesis 34:5 And Ya'acov heard that he
had defiled Dinah his daughter. Now his sons were
with his livestock in the field; so Ya'acov held his
peace until they came.

Ya'acov's silence led to the slaughter of the men
of Shechem by Simeon and Levi.

Ecclesiastes 3:1 To everything there is a season, A
time for every purpose under heaven...7... A time
to keep silence, And a time to speak

The entire commentary by jewelsofjudaism, "The
Danger of Silence - Matot", is included as an
attachment.

Last Friday, two Israeli police officers were killed
at the entrance to the Temple Mount in
Jerusalem. Today (Wednesday), Rabbi Jeremy
Gimpel shares his amazing experience in going up
on the Mount to pray. Temple Mount News
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