Guarding the Sanctuary

Het bewaken van het Heiligdom

Parasha: Korach -  קורח: "Korah"
Torah : Numbers 16:1-18:32
Haftarah : 1 Samuel 11:14-12:22
Gospel : Luke 18:35-19:28

Sidra: Korach - קורח: "Korach"
Torah: Getallen 16:1-18:32
Haftara: 1 Samuël 11:14-12:22
Evangelie: Lucas 18:35-19:28

Thought for the Week:
Though our spirit -- our inner man -- delights in
the expressed will and wisdom of God that is His
own instruction, our flesh fights against it tooth
and nail. Our fleshly minds work overtime to try
to find reasons to excuse ourselves from
keeping the commandments. Our wicked hearts
resent the authority of God. Yet in Messiah we
have a new identity. We don't need to submit to
our flesh. We need not join Korah and perish in
his rebellion. In Messiah the flesh has been
crucified with Messiah. It is within our grasp to
live in Messiah.

Gedachte voor de Week:
Hoewel onze geest - onze innerlijke mens – behagen heeft
in de uitgedrukte wil en wijsheid van God hetwelk Zijn
eigen instructie is, vecht ons vlees er tegen met hand en
tand. Onze vleselijke geest doet overuren om te proberen
redenen te vinden om ons voor het naleven van de
geboden te verontschuldigen. Onze verdorven harten
nemen aanstoot aan de autoriteit van God. Maar in
Messias hebben we een nieuwe identiteit. We hoeven ons
niet aan ons vlees te onderwerpen. We hoeven niet met
Korach te gaan en in zijn opstand om te komen. In de
Messias werd het vlees gekruisigd met de Messias. Het is
binnen ons bereik om in de Messias te leven.

Commentary:

Commentaar:

"[The Levites] shall be joined with you and
attend to the guarding of the Tent of
Meeting..." (Numbers 18:4, Literal
Translation)

"[De Levieten] zullen met u worden
samengevoegd en zorgen voor de bewaking van
de Tent der samenkomst ..." (Numeri 18:4,
letterlijke vertaling)

It was the Levites' job to guard the Temple from
intruders. But more than simply protecting the
Temple's assets, the Levitical guards were to
protect the Children of Israel from inadvertent
trespassing. As Korah's followers discovered in
Numbers 16, a step too far in the wrong direction
could be fatal. The Levitical guard was meant to
insure that the common man did not make that
misstep.
In the Mishnah, we are told of how the captain of the
Levitical guard would keep his watchmen awake at
their posts by surprising them like a thief in the night.

Het was het werk van de Levieten om de Tempel tegen
indringers te beschermen. Maar meer dan alleen de activa
van de Tempel te beschermen, moesten de Levitische
bewakers de kinderen van Israël te beschermen tegen het
onbewust betreden van een verboden terrein. Zoals
Korachs volgelingen in Numeri 16ontdekten, kan een stap
te ver in de verkeerde richting fataal zijn. De Levitische
wacht was bedoeld om te voorkomen dat de gewone man
die misstap niet maakte.
In de Misjna, wordt ons verteld hoe de kapitein van de
Levitische wacht zijn wachters op hun post wakker hield
door hen te verrassen als een dief in de nacht.

The man in charge of the Temple mount would
go around to every watch post carrying lighted
torches before him. When he found a
watchman which was not standing at his post
he would say, "Shalom Aleichem (Peace be
with you.)" If the man was sleeping, he struck
him with his staff, and he had the right to light
his garment on fire. The people would say,
"What is the noise in the courtyard?" "It is the
noise of a Levite being beaten and his clothes
being burned because he fell asleep at his
post." Rabbi Eliezer ben Yaakov said, "One
time they found my mother's brother sleeping
and burned his garment." (m.Middot 1:2)

De man die voor de tempelberg verantwoordelijk
was, zou naar elke wachtpost gaan kijken met
brandende fakkels vóór hem. Wanneer hij een
wachter vond die niet op zijn post stond, zou hij
zeggen: "Shalom Aleichem (Vrede zij met u)." Als
de man sliep, sloeg hij hem met zijn staf, en had
hij het recht om zijn gewaad in brand te steken.
De mensen zouden zeggen, "Wat is het lawaai op
de binnenplaats? " "Het is het geluid van een
Leviet die geslagen en wiens kleren in brand
gestoken wordt, omdat hij op zijn post in slaap
viel." Rabbi Eliëzer ben Yaakov zei: "Een keer
vonden ze de broer van mijn moeder slapend en
verbranden zijn gewaad. '(m.Middot 1:2)
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The threat of having your clothes lit on fire was
probably good incentive to stay awake. In Revelation
16:15, Yeshua refers to this custom of the Temple
guards.

De dreiging van je kleren in brand te steken was
waarschijnlijk een goede stimulans om wakker te blijven.
In Openbaring 16:15 verwijst Yeshua naar deze
gewoonte van de Tempel bewakers.

Behold, I am coming like a thief. Blessed is the
one who stays awake and keeps his clothes, so
that he will not walk about naked and men will
not see his shame. (Revelation 16:15)

Ziet, Ik kom als een dief. Gezegend is degene
die wakker blijft en zijn kleren bewaart, zodat hij
niet zowat naakt rondloopt en de mensen zijn
schaamte niet zullen zien. (Openbaring 16:15)

Messiah comes like 'the captain of the Temple guard'
who, in turn, 'comes like a thief in the night.' That is why
He says, "Blessed are those servants whom the master
will find on the alert when he comes...whether he comes
in the second watch, or even in the third, and finds them
so, blessed are those slaves." (Luke 12:37-38)
Stay awake! Stay alert, and keep your clothes!

De Messias komt als 'de kapitein van de Tempel wacht',
die op zijn beurt 'als een dief in de nacht komt.' Dat is de
reden waarom Hij zegt: "Zalig zijn die dienstknechten, die
de meester wakend vindt wanneer hij komt ... of hij in de
tweede wacht komt, of zelfs in de derde, en ze zo vindt,
zalig zijn die slaven." (Lucas 12:37-38)
Blijf wakker! Blijf alert en bewaak je kleren!
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