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Shalom משפחה (mishpacha, family),

Much of our Parashat Tazria, plus the following
Parashat Metzora, are about the condition
known as tzara’at, often translated as leprosy.
Tzara’at not only affects humans, but also can be
found on clothing and the walls of houses.
Today we know of no disease that affects
people, clothing, and walls. So we have many
questions as we try to understand what our
Father is trying to teach us.
I am using as a resource Rabbi Jonathan Sacks'
book - Leviticus: The Book of Holiness. Rabbi Sacks
points out that it was the priests who supervised
cases of tzara’at. The language of impurity and
purity is quite different from the concepts of
sickness and health, being ill and being cured.
What links human skin, garments, and walls of
houses? The answer is that they all mark a
boundary between inside and outside. They are
the outer surfaces covering something whose
essential significance is within. Priests were
intensely concerned with boundaries: between
sacred and secular, pure and impure, permitted
and forbidden. Decay in a boundary, whether it
be skin, clothes, or walls, is to the priestly mind a
sign of disorder within.
Tzara’at testified to sin that sought to hide.
Therefore it was made public. Consider
malicious gossip. It is the kind of thing that
people speak with hushed voices and often deny
when accused of it. It is secretive and
devastating. The Father's desire was for His
people to become one, built on shared
memories, hopes, and expectations. Lashon
hara (evil tongue) destroys the fabric of
community. Tzara’at is a way Elohim could
announce that "if you sin in private, I will
advertise your guilt in public to the world."
Those who sin in private will eventually be
exposed to all. Without trust, a community
cannot survive.
Therefore it appears that the Levitical priests were
judging words, thoughts, and motives. As human
judges, they were not able to see into the heart of
the victim of tzara’at, but the malady gave the
evidence. The future speaks once again of what is
hidden being brought into the light and this time
our Judge will not need tzara’at, for He will be
looking straight into our hearts:

1 Corinthians 4:4 For I know nothing against
myself, yet I am not justified by this; but He who
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Een groot deel van onze sidra Tazria, plus de volgende
sidra Metzora, gaat over de aandoening die bekend
staat als tzara'at, vaak vertaald als melaatsheid.
Tsara'at tast niet alleen de mens aan, maar het kan ook
worden aangetroffen op kleding en muren van huizen.
Vandaag kennen we geen enkele ziekte die mensen,
kleding, en muren aantast. We hebben dus veel vragen
als we proberen te begrijpen wat onze Vader ons
probeert te leren.
Ik gebruik als bron een boek van Rabbijn Jonathan
Sacks - Leviticus: Het Boek van Heiligheid. Rabbijn
Sacks wijst erop dat de priesters toezicht hadden op
gevallen van tzara'at. De taal van onreinheid en
reinheid is heel anders dan de concepten van ziekte
en gezondheid, ziek zijn en genezen worden.
Wat hebben de menselijke huid, kleding, en de muren
van huizen met elkaar gemeen? Het antwoord is dat ze
allemaal een grens markeren tussen binnen en buiten.
Zij zijn de buitenoppervlakken die iets bedekken
waarvan de wezenlijke betekenis binnen zit. Priesters
waren intens met grenzen begaan: tussen geestelijk en
wereldlijk, zuiver en onzuiver, toegestaan en verboden.
Verval in een begrenzing, zij het huid, kleding of wand,
is voor het priesterlijke verstand een teken van
wanorde binnenin.
Tzara'at getuigde van zonde die zich probeert te
verbergen. Daarom werd het openbaar gemaakt. Denk
aan kwaadsprekerij. Het is het soort dingen waarbij
mensen met gedempte stemmen spreken en vaak
ontkennen wanneer ze ervan beschuldigd worden. Het
is geheimzinnig en verwoestend. Het verlangen van de
Vader voor Zijn volk was om één te worden, gebouwd
op gedeelde herinneringen, hoop en verwachtingen.
Lashon hara (kwade tong) vernietigt het weefsel van de
gemeenschap. Tzara'at is een manier waarmee Elohim
kon aankondigen dat "als je teruggetrokken zondigt, Ik
je schuld aan de wereld zal openbaar maken." Degenen
die teruggetrokken zondigen zullen uiteindelijk aan
allen openbaar gemaakt worden. Zonder vertrouwen
kan een gemeenschap niet overleven.
Daarom lijkt het erop dat de Levitische priesters
woorden, gedachten en motieven aan het oordelen
waren. Als menselijke rechters, waren ze niet in staat
om naar het hart van het tzara'at slachtoffer te kijken,
maar de kwaal gaf het bewijs. De toekomst spreekt
opnieuw van wat verborgen is aan het licht brengen
en deze keer zal onze Rechter tzara'at daarvoor niet
nodig hebben, want Hij zal recht in ons hart kijken:

1 Korintiërs 4:4 Want ik ben mij van niets bewust,
maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie
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judges me is Adonai. 5 Therefore judge nothing
before the time, until Adonai comes, who will
both bring to light the hidden things of darkness
and reveal the counsels of the hearts. Then each
one's praise will come from Elohim.

2 Corinthians 5:9 Therefore we make it our aim,
whether present or absent, to be well pleasing to
Him. 10 For we must all appear before the
judgment seat of Messiah, that each one may
receive the things done in the body, according to
what he has done, whether good or bad.

Galatians 6:4 But let each one examine his own
work, and then he will have rejoicing in himself
alone, and not in another.

Shabbat Shalom!
Ardelle

mij echter beoordeelt, is de Heere. 5 Oordeel daarom
niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook
wat in de duisternis verborgen is aan het licht
brengen, en de voornemens van het hart openbaar
maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.

2 Korinthe 5:9 Daarom stellen wij er ook een eer in,
hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem
welbehaaglijk te zijn. 10 Want wij moeten allen voor de
rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat
ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van
zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Galaten 6:4 Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven;
dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben,
en niet voor de ander.

Shabbat Shalom!
Ardelle


