Talmud Babylonien Yoma 9b - Ce qui détruit nos vies
Le premier temple pour quoi a-t-il été détruit à cause de trois
choses qui s’y sont produites le service étranger et la révélation
des impudeurs et répandre les sangs.
le service étranger car il est écrit « Trop courte sera la couche
pour s'y étendre ». Que signifie « Trop courte sera la couche pour
s'y étendre » Rabbi Yonatan a dit « Trop courte sera cette couche
pour que deux s’étendent dessus ensemble et trop étroite la
couverture pour s'y envelopper. Rabbi Chémouel Bar NaHmani
a dit : « quand Rabbi Yonatan arrivait à cet écrit il pleurait et
disait « c’est ce qui est écrit là : « Il amoncelle comme une digue
les eaux de la mer, elle s’est faite pour lui comme une idole
rivale. » (couverture/l’idole) ( étroite/rivale)
La révélation des impudeurs car il est écrit « L’Eternel dit : Puisque les filles de Sion
sont si arrogantes, s'avançant le cou dressé, lançant des regards provocants, puisqu'elles
marchent à pas mesurés et font sonner les clochettes de leurs pieds. » « Puisque les
filles de Sion sont si arrogantes » elles marchaient avec un port hautain « s'avançant le
cou dressé » elles marchaient de toute leur hauteur « lançant des regards provocants »
elles mettaient du noir à leurs yeux « puisqu'elles marchent à pas mesurés » elles
allaient le talon touchant l’orteil, « et font sonner les clochettes de leurs pieds » Rabbi
ItsHak dit qu’elles apportaient de la myrrhe et du baume qu’elles mettaient dans leurs
chaussures et quand elles arrivaient chez les jeunes hommes d’Israël elles tapaient du
pied et projetaient sur eux et faisaient entrer en eux le mauvais penchant comme un
venin furieux.
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Mais le deuxième Temple où ils s’occupaient de Torah et de
Mitsvot et de Générosité gracieuse, pour quelle raison a-t-il été
détruit ? à cause du fait qu’il y avait en lui de la haine gratuite
pour t’apprendre que la haine gratuite est équivalente aux trois
transgressions le service étranger la révélation des
impudeurs et répandre les sangs
Ils étaient mauvais mais ils attachaient leur sécurité à HKBH
c’est la même chose pour le premier Temple comme il est écrit
« Ses chefs rendent la justice pour des présents, ses prêtres
donnent leur enseignement pour un salaire, ses prophètes
prononcent des oracles à prix d'argent, et ils osent s'appuyer sur
l'Eternel et dire: "Certes l'Eternel est au milieu de nous, aucun
mal ne nous atteindra!" » Pour cette raison HKBH a fait venir sur
eux trois décrets correspondant aux trois transgressions qu’ils
avaient dans leurs mains comme il est dit « Eh bien! à cause de
vous Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra
un monceau de ruines, et la montagne du Temple une hauteur
boisée »
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הבית לבמות יער

