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5776 Jitro - Een generatie dichter bij... Wat?

De bekende professor zat tegenover een oude Joodse man in de trein. De Joodse man
werd begeleid door zijn zoon die zijn vader verzorgde. Na een tijdje kon de professor het
niet meer aanzien en sprak: Hoe krijgt u het voor elkaar dat uw zoon zo voor u klaar staat?
Mijn kinderen zie ik nauwelijks, ze bellen hoogstens voor thanksgiving maar daar moet ik
het mee doen.
De oude man antwoordde: Dat is heel begrijpelijk. Vertelt u mij eens, u bent
wetenschapper?
'Ja'
Dan gelooft u zeker dat de mens van de aap afstamt?
'Ja’.
En dat heeft u uw kinderen geleerd. Als zij naar u kijken, zien ze een mens die één
generatie dichter bij een aap is.
Ik heb mijn kinderen meegegeven dat de mens door G'd is geschapen en dat de Joden
door Hem met het geven van de Tora een eeuwige opdrcaht hebben gekregen.
En zo leef ik ook. Als mijn kinderen naar mij kijken, zien ze een mens die één generatie
dichterbij Matan Tora leeft. Een Jood moet altijd leven met de wens om één generatie
terug te gaan in de tijd. Want dan leeft hij met een wens om terug te keren tot Matan Tora.
Het moment van het krijgen van de Tora, die wij iedere dag als nieuw moeten zien.
Zo kunnen we ook de bekende vraag beantwoorden waarom het gebod van 'Eert uw
vader en Uw moeder', dat toch eigenlijk een gebod tussen mens en mens is, op de eerste
van de Loechot, stenen tafelen staat, waar verder alleen geboden tussen G'd en mens op
staan.
Maar de uitleg is dat alle geboden alleen waarde krijgen als we begrijpen dat onze ouders
de schakel van de ononderbroken ketting vormen tussen ons en het moment van het
geven van de Tora.
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