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De eDiscipel

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Miraculous powers and divine healing are one
thing, but did you really have to spit in my eye?
What's up with the spittle?

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Wonderbaarlijke krachten en goddelijke genezing zijn
één ding, maar moest je echt in mijn ogen spuwen? Hoe
zit dat met dat speeksel?

The Messiah's Spittle

Het speeksel van de Messias

When Yeshua arrived in Bethsaida, He did not want
His presence known. Nevertheless, those who
knew where to find him brought a blind man before
him. Apparently, the blind man had come some
distance seeking the healer. They implored Yeshua
to touch the man, but He did not want to perform a
public miracle that would become a spectacle. He
took the blind man by the hand and led him out of
the village and out of public view. When they came
to a discreet place, He spat in the man’s eyes and
laid His hands upon them.
It seems strange that the Master healed a
blind man by spitting on his eyes. Similarly, He
healed the mute man (Mark 7:33) by touching
spittle to his tongue. In John 9:6 He made
mud out of His spittle to apply to another
blind man’s eyes. Why?
Yeshua sometimes healed without touching or
even seeing the person. Once while staying in
Cana, he healed a sick man at distant Capernaum.
Likewise, He did not need to enter the centurion’s
house to heal His servant. Many sick found healing
from simply grasping the tzitzit tassels that hung
from the four corners of his cloak as He passed by.
Those types of healings, however, were the exceptions to the norm. The Master typically used more
tactile methods, touching the sick, laying His hands
upon them, and in many cases, administering
physical tokens of remedy such as spittle.
In the days of the Master, Jewish folk-medicine
believed that human spittle remedied eye trouble
and other ailments, sometimes in combination
with a charm or invocation. For example, the
Talmud tells an amusing story about how Rabbi
Meir asked a woman to spit in his eyes to relieve
eye irritation. In addition, some of the sages
considered the spittle of a firstborn son to possess
medicinal qualities. In the following quote from the
Talmud, the rabbis submit the healing quality of a
man’s spittle as evidence in a rabbinic court to
establish the man’s firstborn right of inheritance:

Toen Yeshua in Bethsaida arriveerde, wilde Hij niet dat
Zijn aanwezigheid bekend werd. Niettemin leidden
degenen, die wisten waar ze hem konden vinden, een
blinde man voor. Blijkbaar was de blinde man op enige
afstand op zoek naar de genezer. Ze smeekten Yeshua
om de man aan te raken, maar Hij wilde in het publiek
geen mirakel verrichten dat een spektakel zou worden.
Hij pakte de blinde bij de hand en leidde hem het dorp
uit, weg van het publiek. Toen ze op een discrete plaats
kwamen, spuwde Hij in de ogen van de man en legde
Hij de handen op hem.
Het lijkt vreemd dat de Meester een blinde man genas
door op zijn ogen te spuwen. Op dezelfde manier genas
Hij de stomme man (Marcus 7:33) door met speeksel
zijn tong aan te raken. In Johannes 9:6 maakte hij met
zijn speeksel modder om op de ogen van een andere
blinde aan te brengen. Waarom?
Yeshua genas soms zonder de persoon aan te raken of
zelfs te zien. Eenmaal tijdens een verblijf in Kana, genas
Hij een zieke man in het verre Kafarnaüm. Evenzo
hoefde Hij het huis van de hoofdman niet binnen te
gaan om Zijn dienaar te genezen. Veel zieken vonden
toen hij langskwam genezing door simpelweg de tzitzitkwasten vast te pakken die aan de vier hoeken van zijn
mantel hingen. Die soorten genezingen waren echter
de uitzonderingen op de norm. De meester ging
meestal via contact tewerk, de zieken aanraken, zijn
handen op hen leggen en in veel gevallen fysieke
tekenen ter remedie, zoals speeksel, toedienen.
In de dagen van de Meester geloofde de Joodse volksgeneeskunde dat menselijk speeksel oogproblemen en
andere kwalen verhielpen, soms in combinatie met een
amulet of aanroeping. De Talmoed vertelt bijvoorbeeld
een grappig verhaal over hoe Rabbi Meir een vrouw
vroeg om in zijn ogen te spuwen om oogirritatie te
verlichten. Sommige wijzen beschouwden het speeksel
van een eerstgeboren zoon als geneeskrachtig. In het
volgende citaat uit de Talmoed leggen de rabbijnen de
genezende kwaliteit van het spuug van een man voor
als bewijs, in een rabbijnse rechtbank, om het
eerstgeboren erfrecht van de man vast te stellen:
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A man once came before Rabbi Chaninah and
testified to him, “I am sure that this man is the
firstborn.” Chaninah asked, “How is it that you
are certain of this?” The man said, “Because
when sick people came to his father he would
tell them, ‘Go to my son Shikchat. He is firstborn
and his spittle heals.’” … there is a tradition that
the spittle of the firstborn of a father heals
heals.
(b.Bava Batra 126b)

Een man kwam eens voor Rabbi Chaninah en
getuigde voor hem: "Ik ben er zeker van dat deze
man de eerstgeborene is." Chanina vroeg: "Hoe
komt het dat u hier zeker van bent?" De man zei:
"Omdat, toen zieken bij zijn
jn vader kwamen, hij
tegen hen zei:: 'Ga naar mijn zoon Shikchat. Hij is de
eerstgeborene
orene en zijn speeksel geneest.'"...
geneest. er is een
traditie dat het speeksel van de eerstgeborene van
een vader geneest. (b.Bava
Bava Batra 126b)

Yeshua of Nazareth was the firstborn of his family,
and He is the firstborn of His Father in Heaven. In
the New Testament, “Firstborn” is one of the titles
of Messiah.

Yeshua van Nazareth was de eerstgeborene
eerstgeb
van zijn
familie, en Hij is de eerstgeborene van Zijn Vader in de
hemel.
mel. In het Nieuwe Testament is 'Eerstgeborene' een
van de titels van de Messias.
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