Messias in de Joodse bronnen deel: 5 – Joodse Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon''
Al de informatie in deze studie dient ten gunste voor het volk Israël gebruikt te worden
en niet tegen. De informatie in deze studie laat zien wat de connectie tussen Yeshua
(Jezus) de Joodse Messias en de de Joodse bronnen is. Hij is ongetwijfeld de Joodse
Messias. Dit document is geschreven om hier meer inzicht in te krijgen en niet om deze
informatie tegen het volk Israël te gebruiken. Gelieve dit met wijsheid te gebruiken.
Mashiach geeft ons een NIEUWE TORAH.
Verschillende rabbijnse bronnen onderwijzen dat de Torah van Mashiach een Nieuwe
Torah zal zijn en dat deze Torah de wereld zal herstellen. De B'rit haChaddasha (het
vernieuwde verbond) leert ons wat de vernieuwing van de Torah inhoudt . De huidige
Torah zal altijd blijven bestaan, maar de Torah van Mashiach zal ons perfectioneren:
“De Torah die een mens leert in deze wereld is ijdelheid vergeleken met de Torah van Mashiach''
(Kohelet Rabba 11:7, Soncino Press Editie)
'' In de toekomst zal de Heilige, Gezegend is Hij, de Mashiach plaatsen in de bovennatuurlijke
Jeshiva, en zij zullen hem '' de Heer'' noemen, zoals zij ook de Schepper noemen.... en alle die op
aarde lopen zullen komen en voor hem zitten om een NIEUWE TORAH en (nieuwe) GEBODEN
te horen, en de diepe wijsheid die hij Jisraeel onderwijst..... en niet één persoon die een onderwijzing
van Mashiach uit de mond van Mashiach hoort zal het vergeten.'' (De Jeminitische Midrasj,
geciteerd uit de Mashiach tekst, Rafaël Patai, pagina 256)
'' ….. zoals het niveau van de Mashiach nog geopenbaard moet worden , zo moet ook het niveau
van de verborgen mysteries van de Torah worden geopenbaard. Dit geweldige niveau van ''
verborgen mysteriën'' wordt genoemd 'de Torah van Atika Stima'a (De Torah van de verborgen
EEUWIGE') of in het kort, 'de Torah van Atik' die geopenbaard zal worden in de toekomst.
Gedurende onze geschiedenis, is de Torah van Atik geheimgehouden door middel van bijzondere
openbaringen via onze Profeten en wijzen, wanneer zij de dagen van Mashiach voorspelde. Zij
gaven een 'voorproef' van de Torah van Atik.... Zij toonde een glimp van de ''Nieuwe Torah'' die
geopenbaard zal worden in de toekomst. Het is dezelfde Torah zoals wij die vandaag kennen, maar
dan in de diepste vorm. Dezelfde wetten worden toegepast – geen Jota zal veranderen! Maar de
toepassing (van die Torah) in het dagelijks leven zal een diepere kennis geven........ het is mogelijk
om de Torah van Atik vandaag te proeven en te ervaren........ Door gebed met overgave, waarbij de
persoon zichzelf volledig vernederd voor Elohim (G-d), dit staat bekend als hitpashoet hagasjmijoet
( 'de storting van lichamelijkheid')....... (Mashiach,Wie,Wat,Waarom,Hoe,Waar,Wanneer, R’
Chaim Kramer, Breslov (Research Institute), pagina's 102-103)
In de B'rit haChaddasha geeft Yeshua een klein inzicht van deze NIEUWE TORAH die zal
komen in de ''Olam Haba'' de toekomstige wereld:
''Ik geef jullie een nieuw gebod: om elkaar lief te hebben. Zoals ik jullie heb liefgehad, moeten jullie
elkaar liefhebben.'' (Jochanan/Johannes 13:34)
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Yeshua leert dat niet één jota (letter) van de Torah zal veranderen:
''Denk niet dat ik ben gekomen om de Torah of de Profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te
ontbinden maar om te vervullen. Ik zeg jullie met zekerheid dat tot hemel en aarde voorbijgaan, niet
één jota of één tittel van de Torah zal voorbijgaan tot alles is gebeurd.'' (Mattay/ Mattheüs 5:1718)
De Torah van Mashiach overschaduwd de geschreven Torah omdat Mashiach zijn Torah
in ons hart heeft geschreven. De geschreven Torah blijft echter voor eeuwig van kracht en
zal nooit voorbijgaan. Met de Torah in ons hart kunnen wij JHWH in de puurste vorm
dienen. We kennen Hem omdat Hij in ons woont:
"Dit verbond zal ik aan de familie van het huis Jisraeel geven, na die dagen", zegt JHWH, "Zal ik
mijn Torah in hun verstand plaatsen en het op hun harten schrijven, en ik zal hun Elohim zijn, en
zij zullen mijn volk zijn. Niemand zal een medeburger of broeder leren en zeggen: 'Ken JHWH!'
omdat ze me allen zullen kennen. Van jong tot oud. Ik zal hun vrijstelling van hun
onrechtvaardigheid geven en hun zonden niet opnieuw herinneren."
Dat bevestigde het NIEUWE en dat het vorige verouderd [was]. Wat verouderd en oud is, staat het
bederf nabij*1.'' (Ivrim/Hebreeën 8:10-13)''
De NIEUWE TORAH heeft alles te maken met het NIEUWE VERBOND die door
Mashiach met ons gesloten is. Het woord 'b'rit haChaddasha' ( )ברית החדשהbetekent niet
alleen het Nieuwe verbond maar ook het VERNIEUWDE VERBOND. Met andere
woorden: de b'rit haChaddasha heeft het Eerste Verbond niet afgeschaft maar het is
vernieuwd. Elohim (G-d) verwijderd niets, Hij vernieuwd Zijn Verbond en evenzo Zijn
Torah. De vernieuwing is gebracht door Yeshua haMashiach die zelf niet één woord van
de Torah overtreden had. Zijn (Nieuwe) Torah heeft hij in ons binnenste geschreven. In de
nabije toekomst zal hij de (Nieuwe) Torah dit opnieuw opschrijven in het hart van zijn
volk ''Jisraeel''. Dan zal de tikoen haOlam (herstel van de Wereld) een feit zijn:
''Er komen dagen – godsspraak van JHWH – dat Ik met Jisraeel en Jehoeda een nieuw** verbond
sluit; geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen Ik hen bij de hand nam om hen
uit Egypte te leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken hoewel Ik hun meester was –
godsspraak van JHWH. Dit is het nieuwe** verbond dat Ik in de toekomst met Jisraël sluit –
godsspraak van JHWH: Ik schrijf mijn Torah in hun binnenste, Ik grif die in hun hart. Ik zal hun
Elohim zijn, en zij zullen mijn volk zijn. '' (Jeremijahoe /Jeremijahoe 31:31-32)
Yeshua heeft de Torah voor eeuwig bevestigt. De Torah is voor eeuwig door de
vernieuwing die hij heeft gebracht. Zijn Torah is in ons!"Deze beker is het nieuwe** verbond
in mijn bloed, dat voor jullie zal worden vergoten.'' (Loeka/Lukas 22:20)

Voetnoten
1. Letterlijk: staat niet ver af van verdwijning (in het Aramees). Hier wordt de continue overtreding van de Torah mee
bedoeld en niet de inhoudt van de Torah. De mens verbreekt de Torah maar de Messias heeft de Torah vervuld.
De Nieuwe Torah zorgt ervoor dat de geschreven Torah meer op de achtergrond komt te staan. Dit Betekent niet dat de
geschreven Torah waardeloos is '' in tegendeel''.
** Zie betekenis b'rit hachaddasha.

