Vraag:
Graag had ik u één vraagje gesteld. (nu ja, één, een heleboel maar ik beperk me voorlopig tot
één). U kent ongetwijfeld rabbijn Friedrich van de chassidische Lubavitscher gemeenschap uit
Antwerpen. Verscheidene jaren lang ben ik bij hem naar de sjoel gegaan, ik moet zeggen;
ondanks hij niet ziet dat Yeshua de Messias is, heb ik een veel beter begrip en inzicht van Yeshua
en de TeNaCH mogen ontdekken. Vandaar dat ik rabbi Friedrich erg respecteer. Wat de shabat
betreft is zijn mening dat: “het is goed dat een goi rust op shabat en dat hij de shabat eert, maar hij
mag de shabat niet heiligen op de manier zoals het joodse volk dat doet, of zou moeten doen,
want het is hen gegeven als een teken”. Dus zegt hij, indien de goi dat wel doet op die manier, dan
steelt hij dat teken van het joodse volk…??????????????????
Antwoord:
Bedankt voor uw mailtje met de vraag hoe dat nou zit met het heiligen van de Shabat door nietjoden. Weet u, met alle respect voor rabbijn Friedrich en zijn deskundigheid op het gebied van de
Tora mag u natuurlijk nooit vergeten dat hij niet messiasbelijdend is en derhalve ook niet kan
weten dat de gelovigen uit de volken die de Joodse Messias Yeshua hebben aangenomen als
Heer en Verlosser, het burgerrecht van Israel hebben ontvangen (Efezen 2:11-22) en als wilde
loten geënt zijn op de Edele Olijfboom Israel(Romeinen 11:11-24). Hij kan uiteraard slechts
spreken vanuit zijn eigen positie als orthodoxe rabbijn overeenkomstig de officiële orthodoxe
opvattingen hieromtrent, en deze opvattingen zijn doorgaans niet de onze, en zeker ook niet die
van Yeshua gezien de vele strijdgesprekken die Hij gevoerd heeft met de orthodoxe p'rushim
[farizeeën]. De stelling dat een goi het teken dat Adonai aan Israel gegeven heeft zou stelen van
het Joodse volk indien hij de Shabat zou heiligen op de manier waarop zij dat doen, is ten eerste
niet bijbels en ten tweede nog gevaarlijk ook. Waarom is het gevaarlijk? Omdat men daarmee de
gelovigen uit de volken oproept om het vierde gebod te veronachtzamen met alle gevolgen
vandien. En waarom is het onbijbels? Omdat de TeNaCH heel duidelijk aangeeft dat de opdracht
om de Shabat te heiligen niet alleen aan het Joodse volk is gegeven, maar aan de gehele
mensheid! Het is een historisch feit, dat de eerste nieuwtestamentische gelovigen ruim 300 jaar
lang de Shabat vierden (dus óók niet-joden). En Yeshayahu haNavi (de profeet Jesaja) zei reeds
meer dan 2700 jaar geleden: “Welzalig die sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan
vasthoudt; die acht geeft op de Shabat, zodat hij hem niet ontheiligt” (Yeshayahu [Jesaja] 56:2).
Let wel: hij zegt niet “Welzalig de Israëliet”, maar hij zegt heel universeel en wereldomvattend:
“Welzalig ieder mensenkind, iedere sterveling, die de Shabat heiligt!” - In vers 6 gaat hij verder:
“En de vreemdelingen die zich bij de Eeuwige aansloten om Hem te dienen, en om de naam van
Adonai lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de Shabat onderhouden, zodat ze
hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan Mijn verbond: hen zal Ik brengen naar Mijn heilige
berg en Ik zal hun vreugde bereiden in Mijn bedehuis...” Hier staat dus niet: de vreemdelingen die
zich bij Israël aansloten, maar: de vreemdelingen die zich bij de Eeuwige aansloten, ...allen die
de Shabat onderhouden! Y’shayahu [Jesaja] profeteerde verder, dat zelfs op de nieuwe aarde de
gelovigen uit alle volken (dus niet alleen de Joden) nog steeds de wekelijkse Shabat zullen
vieren: “Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht
zullen blijven bestaan, luidt het woord van Adonai, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven
bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Shabat tot Shabat, dat
al wat leeft zal komen om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Eeuwige” (Yeshayahu
[Jesaja] 66:22-23). Het shabatgebod is dus in het verleden, in het heden, maar ook in de toekomst
niet alleen voor de Joden van toepassing, maar voor een ieder die de Eeuwige wil dienen. Al wat
leeft staat in vers 23, en dat is dus niet alleen het Joodse volk! Laat u zich daarom dus niet in
verwarring brengen, maar lees a.u.b. de studies nr. 5a en 5b, die ik over de Shabat heb
geschreven. Tevens wil ik u van harte aanbevelen om mijn studie over de zogenaamde
noachitische geboden te lezen (nr. 32), waarmee veel gelovigen uit de volken die kontakten
onderhouden met orthodoxe Joden, behoorlijk in verwarring worden gebracht. Ik waarschuw
derhalve ook nadrukkelijk voor de orthodoxe leerstellingen die hun oorsprong doorgaans niet in de
Tora, maar in de Talmud of zelfs in de Kabbala vinden. Wees waakzaam en toets alles aan de
Bijbel!
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

