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Shalom!

Much of our Parashat Tazria, plus the following
Parashat Metzora, are about the condition known as
tzaraat, often translated as leprosy. Tzaraat not only
affects humans, but also can be found on clothing and
the walls of houses. Today we know of no one disease
that affects people, clothing, and walls. So we have
many questions as we try to understand the concepts
of tzaraat.

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 tzaraat.
The ideas of impurity and purity are 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.

Tzaraat testified to sin that sought to hide.
Therefore, it was made public. Consider malicious
gossip. Usually it is when 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.
Tzaraat 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.

Luke 12:2 For there is nothing covered, that shall not be
revealed; neither hid, that shall not be known. 3
Therefore whatever you have spoken in darkness shall be
heard in the light; and that which you have spoken in the
ear in closets shall be proclaimed upon the housetops

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 tzaraat, 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 tzaraat, for He will be looking straight into our
hearts:

Shalom!

Een groot deel van onze sidra Tazria, plus de volgende
Parashat Metzora, gaan over de aandoening die bekend
staat als tsara'at, vaak als melaatsheid vertaald. Tsara'at
treft niet alleen mensen, maar kan ook voorkomen op
kleding en muren van de huizen. Vandaag weten we van
geen ziekte die mensen, kleding, en muren aantast. We
hebben dus veel vragen als we de concepten van tsara'at
proberen te begrijpen.

Ik gebruik als bron een boek van Rabbi Jonathan Sacks '-
Leviticus: Het Boek over Heiligheid. Rabbi Sacks wijst erop
dat de priesters de gevallen van tsara'at bewaakten. De
ideeën van onreinheid en reinheid zijn heel anders dan de
begrippen ziekte en gezondheid, ziek zijn en genezen
worden.

Welk verband is er tussen de menselijke huid, kleding, en
muren van huizen? Het antwoord is dat ze allemaal een
begrenzing markeren tussen binnen en buiten. Zij zijn de
buitenoppervlakken van iets waarvan de wezenlijke
betekenis binnen zit. Priesters waren intens bezig met
grenzen: tussen geestelijk en wereldlijk, zuiver en onzuiver,
toegestaan en verboden. Verval in een begrenzing, of het
nu de huid, kleding, of wanden betreft, is voor de
priesterlijke geest een teken van troep binnenin.

Tsara'at getuigde van zonde die zich wilde verbergen. Daarom
werd het openbaar gemaakt. Denk aan roddelen. Meestal is
dat wanneer mensen met gedempte stem spreken en het
vaak ontkennen wanneer ze ervan beschuldigd worden. Het
is geheimzinnig en verwoestend. Vader's wens 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. Tsara'at is een manier
waarop Elohim kon aankondigen dat "als je in de besloten-
heid zondigt, Ik uw schuld in het openbaar aan de wereld zal
bekendmaken." Degenen die in beslotenheid zondigen zullen
uiteindelijk aan iedereen worden bekend gemaakt. Zonder
vertrouwen kan een gemeenschap niet overleven.

Lukas 12:2-3 maar er is niets, hoezeer ook verhuld, dat niet zal
worden onthuld, of verborgen dat niet gekend zal worden;
daarentegen zal wat ge in het donker zegt in het licht worden
gehoord, en wat ge tot het oor uitspreekt in de binnenkamers
zal van de daken worden gepredikt; (Naardense)

Derhalve komt het ons over dat de Levitische priesters
woorden, gedachten en motieven oordelen. Als menselijke
rechters, waren ze niet in staat om in het hart van het
tsara'at slachtoffer te zien, maar de ziekte was het bewijs.
De toekomst spreekt nogmaals van wat verborgen is; dat
het in het licht zal worden gebracht en deze keer zal onze
Rechter niet tsara'at nodig hebben, want Hij zal
rechtstreeks in ons hart kijken:
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1 Corinthians 4:4 For I know nothing against myself,
yet I am not justified by this; but He who 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.

Another look at the term "lashon ha ra", or evil tongue

Mr. William Bullock (www.regionschristiancenter.org)
points out that the noun "lashon" means 'tongue' in the
sense of 'first language', or 'native speech'. (Genesis
10:5) Lashon is thus that aspect of our speech that tells
everyone of what kingdom we are from - where our
citizenship is. Lashon is that aspect of our conversation
that reveals exactly what culture is inside of us, defining
how we think, and with what world-view we align.

John 18:36 Yeshua answered, "My kingdom is not of
this world.

Matthew 6:33 "But seek first the kingdom of Elohim
and His righteousness, and all these things shall be
added to you.

Luke 17:21...For indeed, the kingdom of Elohim is
within you."

Romans 14:17 for the kingdom of Elohim is not eating
and drinking, but righteousness and peace and joy in
the Holy Spirit.

Colossians 1:13 He has delivered us from the power of
darkness and conveyed us into the kingdom of the
Son of His love

What kingdom are we projecting every time we open
our mouth to speak? We are broadcasting a whole lot
more than words. And the message we are
communicating may actually be the exact opposite of
what the words we speak literally mean. This may
occur for a couple of reasons.

 First of all, the message that we communicate may
not be received accurately because the person to
whom we are speaking hails from and/or is most
closely aligned with a different kingdom (i.e. there
is a 'language barrier'). We need to invest some

1 Korintiërs 4:4-5 want ik ben mij van niets bewust, ik ben
daardoor echter niet gerechtvaardigd; maar die over mij
oordeelt is de Heer. Oordeelt dan niet vóór de tijd, totdat de
Heer komt, hij zal ook aan het licht brengen wat verborgen
is in het duister en de overleggingen der harten openbaar
maken; en dán zal aan een ieder de lof toekomen van
Godswege. (Naardense)

2 Korinthe 5:9-10 Daarom streven wij er ook naar, hetzij
inwonend of uitwonend, hem welgevallig te zijn. Want allen
moeten wij verschijnen voor de rechterstoel van de Gezalfde,
opdat ieder zal meekrijgen voor wat hij in het lichaam verricht
heeft, hetzij goed hetzij kwaad. (Naardense)

Galaten 6:4 Nee, laat ieder zijn eigen werk toetsen, en
dán zal hij zijn roem vóór zich houden en niet naar de
ander…, (Naardense)

Een andere kijk op de term "lashon ha ra" of kwade tong

De heer William Bullock (www.regionschristiancenter.org)
wijst erop dat het zelfstandig naamwoord "lashon" 'tong'
betekent, in de zin van 'eerste taal', of 'moedertaal'. (Genesis
10:5). Lashon is dus dat aspect van ons spreken dat aan
iedereen vertelt uit welk Koninkrijk wij vandaan komen -
waar ons burgerschap is. Lashon is dat aspect van ons
spreken dat precies laat zien welke cultuur in ons is, het geeft
aan hoe we denken, en op welk wereldbeeld we ons richten.

Johannes 18:36 Yeshua antwoordde: "Mijn Koninkrijk is
niet van deze wereld.

Mattheüs 6:33 "Maar zoekt eerst het koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u
toegeworpen worden.

Lucas 17:21 ... Want inderdaad, het koninkrijk van God is
in je."

Romeinen 14:17 Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en
drank, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de
Heilige Geest.

Kolossenzen 1:13 Hij heeft ons verlost uit de macht der
duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon
van Zijn liefde

Welk koninkrijk projecteren we elke keer dat we onze
mond openen om te spreken? We zenden veel meer dan
woorden uit. En de boodschap die we communiceren kan
in feite precies het tegenovergestelde zijn van wat de
woorden die we spreken letterlijk bedoelen. Dit kan om een
paar redenen gebeuren.

 Allereerst kan de boodschap die we communiceren
niet goed overkomen, omdat de persoon tot wie we
spreken afkomstig is van en/of sterk aanleunt bij een
ander koninkrijk (dat wil zeggen; er is een
'taalbarrière'). We moeten er wat liefde in investeren,
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love in, pay attention to, perceive and understand
and seek discernment concerning the person(s) to
whom we speak - especially about spiritual things.

 Secondly, the message that we communicate may
not be received accurately because it may be
because the attitude, tone of voice, and body
language we use speaks louder than the actual
words we use. As Y'shua taught in the Sermon on
the Mount....out of the abundance of the heart the
mouth speaks.

What does 'ra' mean? Shorthand Hebrew/English
dictionary sources will tell you ra means 'evil'. But that
is really not very helpful, is it? So let's look a little
deeper. Ra is a modifier described from the very root
ra'ah, spelled resh, ayin, ayin - meaning to make a
noise causing something to break into pieces/shatter.
Speech that is ra is thus speech that causes a person -
be it the speaker, the hearer, or a third-person object
of the speech - to cease to be whole, but to instead
become fragmented. Lashon ha-ra thus means speech
that involves dissecting another person - looking only
at one aspect of his or her life without seeing and
taking into account the whole picture. At the same
time it is speech that applies a 'double standard' and
hypocrisy on the part of the one doing the dissecting -
because that person does not consider the negative
aspects of his or her own life when making/announcing
his or her judgments. (For Bullock's complete teaching
on this - Tazria)

This week I am sharing with you an inspiration
story of joy, faith and unity from a Jewish Rabbi
who was struck with ALS - Shine a Little Light from
Yitzi Hurwitz

Shabbat Shalom!
Ardelle

aandacht besteden aan, waarnemen en begrijpen en
scherpzinnig proberen te zijn m.b.t. de degene(n) tot
wie wij spreken - vooral over geestelijke zaken.

 Ten tweede, het kan zijn dat de boodschap die we
communiceren niet nauwkeurig ontvangen wordt,
omdat de houding, de toon van de stem en
lichaamstaal die we gebruiken luider spreekt dan de
feitelijke woorden die we gebruiken. Zoals Y'shua in de
bergrede .... uit de overvloed van het hart spreekt de
mond.

Wat betekent 'ra'? Een beknopt Hebreeuws/Engels
woordenboek zal u vertellen dat ra 'het kwaad' betekent.
Maar dat helpt ons echt niet erg verder, niet? Dus, laten we
eens een beetje dieper kijken. Ra is afgeleid vanuit de
wortel ra'ah, resh, ayin, ayin gespeld - en duidt een lawaai
maken aan dat iets in stukken doet breken of versplinteren.
Spraak die ra is , is dus spraak die iemand - hetzij de spreker,
de toehoorder, of een derde persoon die in het gesprokene
bedoeld wordt - doet ophouden heel te zijn, en dus
versplinterd raakt. Lashon Ha-Ra betekent dus spraak
waarbij een andere persoon ontleed wordt – er wordt
alleen maar naar één aspect van zijn of haar leven gekeken
zonder rekening te houden met het hele plaatje.
Tegelijkertijd is het spraak die een 'dubbele standaard' en
hypocrisie toepast van de zijde van degene die de ontleding
doet - omdat die persoon geen rekening houdt met de
negatieve aspecten van zijn of haar eigen leven bij het
brengen/aankondigen van zijn of haar oordelen. (Voor
Bullock's volledige onderwijs hierover - Tazria)

Deze week wil ik met u een aanstekelijk verhaal over
vreugde, geloof en eenheid delen; het is van een joodse
rabbi die met de spierziekte ALS werd getroffen - Shine a
Little Light from Yitzi Hurwitz

Shabbat Shalom!
Ardelle


