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A haughty spirit finds it difficult to tolerate other
people's character flaws. The haughty person
fails to recognize his own shortcomings.
Instead, he focuses on the shortcomings of
others.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Tazria-Metzora (תזריע/מצורע | She will 

conceive/Leper)
 Torah: Leviticus 12:1-15:33
 Haftarah: 2 Kings 7:3-20
 Gospel: Mark 9:14-50/Luke 9:51-10:42

The Haughty Spirit
The Torah prescribes an elaborate ritual for the
cleansing of a leper after hys symptoms have
abated. The ritual involves several components
including two live birds, scarlet wool, living water,
and cedar wood. Jewish tradition provides
meanings for each of the symbols.
Why did the cleansing of the leper require cedar
wood? The sages believed that biblical leprosy
resulted from evil speech. Rashi suggested that
the purification ceremony employed cedar wood
because the cedar, as a tall and lofty tree,
represents the haughty spirit. The metaphor of a
cedar as a haughty person comes from the words
of the prophet Isaiah.

The LORD of hosts will have a day of reckoning
against everyone who is proud and lofty and against
everyone who is lifted up, that he may be abased.
And it will be against all the cedars of Lebanon that
are lofty and lifted up. (Isaiah 2:12-13)

A haughty spirit finds it difficult to tolerate other
people's character flaws. The haughty person fails
to recognize his own shortcomings. Instead, he
focuses on the shortcomings of others. Most often,
when we speak ill of others, it is because we are
defending our own pride. People elevate
themselves by stepping on other people. By
putting someone else down, we think we are lifting
ourselves up. The Proverbs contrast two kinds of
people: a person who guards his words and a
person with a haughty spirit:

He who guards his mouth and his tongue, guards
his soul from troubles. "Proud," "Haughty,"
"Scoffer," are his names, who acts with insolent
pride. (Proverbs 21:23-24)

The Psalms also equate haughtiness with evil
speech. Psalm 101 warns that God punishes the
slanderer and does not endure haughtiness:

Een hooghartige geest vindt het moeilijk om andermans
karakterfouten te tolereren. De hooghartige persoon
verzuimt zijn eigen tekortkomingen te erkennen. In
plaats daarvan richt hij zich op de tekortkomingen van
anderen.

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Tazria-Metzora (תזריע/מצורע | Zij zal zwanger

worden /Melaats)
 Torah: Leviticus 12:1-15:33
 Haftarah: 2 Koningen 7:3-20
 Evangelie: Marcus 9:14-50/Lucas 9:51-10:42

De Hoogmoedige Geest
De Tora geeft een uitgebreid ritueel voor de reiniging
van een melaatse nadat zijn symptomen geweken
zijn. Het ritueel bestaat uit verschillende componenten
waaronder twee levende vogels, scharlaken wol,
levend water, en cederhout. De Joodse traditie kent
aan elk van de symbolen een betekenis toe.
Waarom vereiste de reiniging van de melaatse
cederhout? De wijzen geloofden dat Bijbelse lepra het
gevolg is van kwaadsprekerij. Rashi oppert dat bij de
reinigingsceremonie cederhout werd gebruikt omdat
de ceder, als een hoge en verheven boom, de
hoogmoed vertegenwoordigt. De metafoor van een
ceder als een hooghartige persoon komt uit de
woorden van de profeet Jesaja.

Want de dag van de HEERE van de legermachten zal
zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie
zich verheft, opdat hij vernederd zal worden; tegen alle
ceders van de Libanon, hoog en verheven, en tegen
alle eiken van Basan, (Jesaja 2: 12-13)

Een hooghartige geest vindt het moeilijk om andermans
karakterfouten te tolereren. De hooghartige persoon
verzuimt zijn eigen tekortkomingen te erkennen. In
plaats daarvan richt hij zich op de tekortkomingen van
anderen. Meestal, als we kwaadpreken van anderen, is
dat omdat we onze eigen trots verdedigen. Mensen
verheffen zich door over anderen heen te lopen. Door
iemand anders naar beneden te halen, denken we dat
we onszelf opkrikken. Spreuken contrasteert twee
soorten mensen: iemand die op zijn woorden let en
iemand met een hooghartige geest:

Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf
voor benauwdheden. Hoogmoedig, trots: spotter is zijn
naam, hij gaat met mateloze overmoed te werk.
(Spreuken 21:23-24)

De Psalmen stellen hooghartigheid ook gelijk aan
kwaadspreken. Psalm 101 waarschuwt dat God de
lasteraar straft en hooghartigheid niet verdraagt:
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Whoever secretly slanders his neighbor, him I will
destroy; no one who has a haughty look and an
arrogant heart will I endure. (Psalm 101:5)

The big, tall, haughty cedar is the most likely
tree in the forest to be cut down. As the saying
goes, the bigger they are, the harder they fall.
"Pride goes before destruction, and a haughty
spirit before stumbling" (Proverbs 16:18). The
Bible says that God's "eyes are on the haughty
to bring them low" (1 Samuel 22:28).
In our attempts to elevate ourselves by
stepping on others, we inevitably lower
ourselves. This is part of what Yeshua meant
when He taught that if a man lifts himself up he
will be humbled, but if he humbles himself he
will be lifted up.
Imagine yourself at a Sabbath table with friends
from your community when your friends raise the
topic of a person known to be an adversary of
yours. Your friends begin to criticize your
adversary's faults. How do you respond? It feels
good to have your friends on your side, and the
temptation is to join them in pointing out your
adversary's flaws. It makes you look better. Or
does it? The higher path is to come to the
defense of the person and quiet the criticisms.
When you show that kind of integrity and humility,
it not only makes you look better; it makes you
better.

Wie zijn naaste in het geheim lastert, hem zal ik
ombrengen. Wie hoogmoedige ogen heeft en een
trots hart, hem zal ik niet verdragen. (Psalm 101:5)

De grote, lange, hooghartige ceder is de meest
waarschijnlijke boom in het bos om neergehaald te
worden. Zoals het spreekwoord zegt: hoe groter ze zijn,
hoe harder ze vallen. "Trots komt vóór de ondergang, en
hoogmoed komt vóór de val" (Spreuken 16:18). De
Bijbel zegt dat Gods ogen op de hooghartige gericht zijn
om ze te vernederen" (2 Samuël 22:28).
In onze pogingen om onszelf te verheffen door over
anderen heen te lopen, verlagen we ons onvermijdelijk.
Dit maakt deel uit van wat Yeshua bedoelde toen Hij
leerde dat als iemand zichzelf verheft, hij vernederd zal
worden, maar als hij zichzelf vernedert, hij verhoogd zal
worden.
Stel je voor dat je aan een sabbattafel zit met vrienden
uit je gemeenschap waarbij uw vrienden beginnen te
praten over iemand die bekend staat als een
tegenstander van jullie. Je vrienden beginnen kritisch
naar de fouten van je tegenstander te kijken. Hoe
reageer je? Het voelt goed om je vrienden aan je zijde te
hebben en de verleiding ligt op de loer om samen met
hen op de gebreken van je tegenstander te wijzen. Het
maakt dat jij er beter uitziet. Of niet? De hogere weg is
om die persoon te gaan verdedigen en de kritiek te
stoppen. Als je dat soort van integriteit en nederigheid
toont, maakt het niet alleen dat jij er beter uitziet; het
maakt je beter.
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