Torah — God in Human Terms

Tora - God in Menselijke Termen

Parasha: Mishpatim - משפטים: “Judgments”
Torah : Exodus 21:1-24:18
Haftarah : 2 Kings 11:17-12:17*
Gospels : Luke 7:1-8:3

Sidra: Misjpatiem - משפטים: "beslissingen"
Tora: Exodus 21:1-24:18
Haftara: 2 Koningen 11:17-12:17*
Evangeliën: Luke 7:1-8:3

Thought for the Week:
Modern, Western readers find many of the laws in
this Torah portion harsh, primitive, or otherwise
distasteful. He is tempted to comfort himself with the
notion that the unpleasant laws have been done
away with by the New Testament and replaced by
kinder, gentler, and nobler virtues.

Gedachte voor de week:
Hedendaagse, westerse lezers vinden veel van de
wetten in deze sidra hard, primitief, of anders
onaangenaam. Ze zijn geneigd zichzelf te troosten met
het idee dat de onaangename wetten door het Nieuwe
Testament afgeschaft zijn en door vriendelijker, zachtaardiger, en edeler deugden vervangen werden.

Commentary:
The Torah contains laws about murder, abuse,
murdering one’s parents, slavery, bestiality, incest,
and a host of disagreeable things. How can this be a
holy, godly revelation of the Infinite Light? The
Apostle Paul explained, “All things become visible
when they are exposed by the light” (Ephesians
5:13).
The Torah contains both law and revelation. It
provides a rule of conduct, but at the same time, it
expresses God in human terms. The Talmud reminds
us that “the Torah was not given to angels.” Instead,
God gave the Torah to flawed and sinful human
beings. The Torah speaks directly into human society
with all of its wrinkles, and it speaks in the language
of the flawed and imperfect in order to infuse
godliness into the world.
Torah descended from a very high place (God) to
a very low place (man), yet it has still retained its
godly essence. That godly essence might be
wrapped in garments of human concern (such as
the laws of slavery or compensation for
negligence), but if one takes the trouble to
unwrap the commandment, it will blaze forth in
his hands with the brilliance of heaven.
Paul alludes to the dichotomy of the holy, concealed
within matters of the profane. He tells Timothy that
the Torah is good if one uses it “lawfully,” that is in
the administration of justice:

Commentaar:
De Tora bevat regels over moord, mishandeling, ouders
vermoorden, slavernij, seks met dieren, incest, en een
groot aantal onaangename dingen. Hoe kan dit een
heilige, goddelijke openbaring van het Oneindige Licht
zijn? De apostel Paulus legt uit: "Alle dingen worden
zichtbaar wanneer ze door het licht aan het licht komen"
(Efeziërs 5:13).
De Tora bevat zowel wet als openbaring. Ze biedt een
gedragsregel, maar op hetzelfde moment, drukt ze God
uit in menselijke termen. De Talmoed herinnert ons eraan
dat "de Torah niet aan engelen werd gegeven." In plaats
daarvan gaf God de Thora aan gebrekkige en zondige
mensen. De Thora spreekt direct in de menselijke
samenleving met al haar rimpels, en het spreekt in de
taal van de gebrekkige en onvolmaakte om zo in de
wereld godzaligheid in te blazen.
Tora kwam van een zeer hoge plaats (God) tot een zeer
lage plaats (mens), maar ze heeft nog steeds haar
goddelijke essentie behouden. Die goddelijke essentie
zou kunnen worden verpakt in omhullingen van menselijke bekommernis (zoals de wetten van de slavernij of
genoegdoening voor nalatigheid), maar als men de
moeite neemt om het gebod uit te pakken, zal het in zijn
handen opflakkeren met de schittering van de hemel.
Paulus zinspeelt op de tweedeling van het heilige, verborgene binnen het gebied van het wereldse. Hij vertelt
Timotheüs dat de Tora goed is, als men haar
"rechtmatig" gebruikt, dat is in de rechtspraak:

But we know that the [Torah] is good, if one
uses it lawfully, realizing the fact that [Torah]
is not made for a righteous person, but for
those who are lawless and rebellious, for the
ungodly and sinners, for the unholy and
profane, for those who kill their fathers or
mothers, for murderers and immoral men and
homosexuals and kidnappers and liars and
perjurers, and whatever else is contrary to
sound teaching. (1 Timothy 1:8–10)

Maar wij weten dat de [Tora] goed is, als men ze
legaal gebruikt, in het besef van het feit dat [Tora]
niet voor een rechtvaardige gemaakt is, maar
voor hen die wetteloos en opstandig zijn, voor de
goddelozen en zondaars, voor de onheiligen en
wereldsen, voor degenen die hun vaders of moeders doden, voor moordenaars en immorele
mensen en homoseksuelen en ontvoerders en
leugenaars en meinedigen, en alles wat in strijd is
met het gezonde onderwijs. (1 Tim 1:8-10)
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Even the smallest commandment of the Torah is
suffused with godliness. To declare a commandment
irrelevant or obsolete denies the eternal and
unchanging nature of God.

Zelfs het kleinste gebod van de Tora wordt met
godsvrucht overgoten. Een gebod irrelevant of
achterhaald verklaren, ontkent de eeuwige en
onveranderlijke natuur van God.
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