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5780 Sjabbat Wajeera - Twee keer

‘Twee keer zegt Hasjem “Lech Lecha” tegen Awraham. Eén keer als Hij hem opdraagt zijn vader en
familie te verlaten en naar Eretz Israël te reizen. De tweede keer bij de opdracht om zijn zoon
Jitschak te offeren: de ‘Akeeda’, in de parasja van deze week.
En de Midrasj zegt:
“Twee keer Lech Lecha en ik weet niet welke beproeving zwaarder was, maar nu de berg waarop
Jitschak is geofferd ‘Har Hamoria’ heet, weet ik dat de ‘Akeeda’ de grotere beproeving is “.
De Ketav Sofeer (Bratislava/Pressburg, 1815 -1871) legt uit dat het woord Morija komt van dezelfde
stam als het woord Tora: onderwijzen, de regels bekend maken.
Zo ook was bij de eerste Lech Lecha er voor Awraham alleen maar goede zaken te behalen. In Erets
Israel zou hij kinderen krijgen, rijk worden, machtig worden. Allemaal mooie beloftes die ook waar
zijn geworden.
Bij de ‘Akeeda’ zou hij kinderloos terugkeren. Zonder doel in zijn leven. Alles voor niets! Maar Hasjem
zegt het dus doet hij het. Het basisprincipe van Naasé weNisjma. Doen zelfs zonder te begrijpen.
Vandaar de naam Morija.
Wij willen op een iets andere manier uitleggen wat de Midrasj bedoelt.
Iedere Jood heeft twee continue mitzwot: Ahawat Hasjem - liefde voor Hasjem voelen en Jirat
Hasjem - G’d vrezen. De eerste beproevingen doorstond Awraham allemaal vanuit zijn voorbeeldige
liefde die hij voor Hasjem voelde.
Na de ‘Akeeda’ staat er: ‘Nu weet Ik dat jij G’dvrezend bent!’ Daar ging het om bij de ‘Akeeda’: zou
Awraham in staat blijken iets te doen puur uit vrees voor Hasjem?
“Waarom heet de berg Morija? Omdat het een plek is van Jirat Hasjem”, zo zeggen ons de
Chachamiem.
De grootste beproeving is Jirat Hasjem te hebben. Bijvoorbeeld met betrekking tot de sjabbat. Wij
houden van Hasjem, de sjabbat en onszelf. Daarom maken wij de sjabbat mooi met lekker eten,
mooie kleren, gezelligheid. En zo wil Hasjem het ook .
Maar er is ook een gedeelte van Jira - vrees. De sjabbat-wetten: wat mag wel, wat mag niet? En
daarin zit voor ons de beproeving.
Laten we dus vooral onze mitzwot doen met veel liefde voor Hasjem - maar ook onze
G’dsvrezendheid vermeerderen.
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