The Righteous Cannibal

De Rechtvaardige Kannibaal

Parasha: Noach -  נח: "Noah"
Torah : Genesis 6:9-11:32
Haftarah : Isaiah 54:1-55:5
Gospel : Luke 1:5-80

Sidra: Noach - נח: "Noah"
Tora: Genesis 6:9-11:32
Haftara: Jesaja 54:1-55:5
Evangelie: Lucas 1:5-80

Thought for the Week:
Noah's story teaches us about the company we
keep. Humans are gregarious creatures. We tend
to imitate those around us. The attitudes of family,
friends and colleagues rub off on us. If you want to
be a godly person, though, you need to hang out
with godly people.

Gedachte voor de Week:
Noah's verhaal leert ons over het gezelschap waarmee
we omgaan. Mensen zijn als kuddedieren. We hebben
de neiging mensen om ons heen te imiteren. De houding
van familie, vrienden en collega’s heeft invloed op ons.
Wilt u een godvruchtig persoon zijn, dan moet je echter
onder godvruchtige mensen vertoeven.

Commentary:

Commentaar:

Noah was a righteous man, blameless in his
[generation]; Noah walked with God.
(Genesis 6:9)

Noach was een rechtvaardig man, onberispelijk
in zijn [generatie]; Noach wandelde met God.
(Genesis 6:9)

When compared with the standards of our present
generation, we might feel fairly righteous. We can
always find people far worse than ourselves. A
man might say, "I'm not a murderer. I provide for
my kids. I don't rob convenience stores, and I don't
cheat on my wife." According to the standards of
our generation, he seems to be a decent fellow.
That's not a good way to measure righteousness,
though. Suppose we lived in a society of cannibals,
where it was considered normal to cannibalize
other human beings. The same fellow might say,
"Well, I enjoy eating people, but at least I don't
cheat on my wife."
Noah lived in a wicked generation, but he was an
exception to the wickedness around him. In
describing Noah, the Bible says that he was
righteous, blameless and walked with God.
What does it mean to be "righteous"? In Hebrew the
word "righteousness" is tzedekah ()צדקה. A righteous
person is one who lives in accordance with the
standards of morality. God sets the standards.
Breaking God's standards is sin. Therefore,
righteousness is the opposite of sin. To be righteous
is to live a life of obedience to God. The Torah says,
"Noah did [everything] God had commanded him"
(Genesis 6:22).
The Torah says that Noah was blameless in his
generation. What does it mean that he was
blameless "in his generation"? Rashi says there are
two ways of answering this question:
There are some among our Rabbis who interpret
these words as praising Noah, saying, "If he had lived
in a more righteous generation, he would have been
even more righteous." But others interpret these

In vergelijking met de normen van onze huidige generatie,
voelen we ons misschien redelijk rechtvaardig. We
kunnen altijd mensen vinden die veel erger zijn dan
wijzelf. Iemand zou kunnen zeggen: "Ik ben geen
moordenaar. Ik zorg voor mijn kinderen. Ik steel niet dat ik
weet, en ik bedrieg mijn vrouw niet. " Volgens de normen
van onze generatie, lijkt hij een fatsoenlijke vent te zijn.
Dat is geen goede manier om gerechtigheid te meten,
hoewel. Stel dat we in een samenleving van kannibalen
leefden, waar het als normaal werd beschouwd om
andere mensen op te peuzelen. Dezelfde persoon zou
kunnen zeggen: "Nou, ik geniet wel van het eten van
mensen, maar in ieder geval bedriegt ik mijn vrouw niet. '
Noach leefde in een goddeloze generatie, maar hij was
een uitzondering op de slechtheid om hem heen. Bij de
beschrijving van Noach, zegt de Bijbel dat hij rechtvaardig
was, onberispelijk en met God wandelde.
Wat is "rechtvaardig" zijn? In het Hebreeuws is het woord
"gerechtigheid" tzedekah ()צדקה. Een rechtschapen
persoon is iemand die leeft in overeenstemming met de
moraal normen -. God stelt de normen. God’s normen
overtreden is zonde. Daarom, gerechtigheid is het
tegenovergestelde van de zonde. Rechtvaardig zijn, is
een leven van gehoorzaamheid aan God leven. De Tora
zegt: "Noach deed [alles] wat God hem had bevolen"
(Genesis 6:22).
De Thora zegt dat Noach in zijn generatie onberispelijk
was. Wat betekent het dat hij "in zijn generatie"
onberispelijk was? Rashi zegt dat er twee manieren zijn
om deze vraag te beantwoorden:
Er zijn sommigen van onze Rabbijnen, die deze woorden
interpreteren als dat ze Noach prijzen, zeggende: "Als hij in
een rechtvaardiger generatie had geleefd, zou hij nog meer
rechtvaardig zijn geweest." Maar anderen interpreteren
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words as a criticism, saying, "When compared with
the standard of his [wicked] generation he was
righteous, but if he had lived in the generation of
Abraham [who was very righteous] he would not have
been considered righteous." (Rashi on Genesis 6:9)
Noah's story teaches us about the company we
keep. Humans are gregarious creatures. We tend
to imitate those around us. The attitudes of family,
friends and colleagues rub off on us. If you want to
become a thief, hang out with thieves. If you want
to be a godly person, though, you need to hang out
with godly people.
Few individuals can maintain high moral standards
while living and working with immoral people. Noah
was one of those rare individuals. Though the society
around him was utterly corrupt, he was able to keep
from adopting his generation's social norms. When
compared with the godly Abraham, Noah might not
have seemed unique, but when compared with the
ungodly generation of the flood, he stood out as
completely different from those around him.
Godly people need to be in fellowship with other
believers who share their values if they want to
remain godly. Godly people should conspicuously
stick out from the rest of the world. They should
be fundamentally different from the generation
around them.

deze woorden als een kritiek, zeggende: "In vergelijking
met de norm van zijn [slechte] generatie was hij
rechtvaardig, maar als hij in de generatie van Abraham
[die zeer rechtvaardig was] had geleefd, zou hij niet als
rechtvaardig beschouwd zijn." (Rashi over Genesis 6:9)
Noah's verhaal leert ons over het gezelschap waarmee
we omgaan. Mensen zijn als kuddedieren. We hebben
de neiging mensen om ons heen te imiteren. De houding
van familie, vrienden en collega’s heeft invloed op ons.
Wilt u een dief worden; begeef je dan onder dieven. Wilt
u een godvruchtig persoon zijn, dan moet je echter onder
godvruchtige mensen vertoeven.
Weinigen kunnen hoge morele normen handhaven, als ze
met immorele mensen leven en werken. Noach was één
van die zeldzame individuen. Hoewel de samenleving om
hem heen volkomen corrupt was, was hij in staat om de
sociale normen van zijn generatie niet over te nemen. In
vergelijking met het godvruchtige Abraham, zou Noach niet
uniek gebleken zijn, maar in vergelijking met de
goddelozen generatie van de zondvloed, bleek hij zo totaal
anders dan de mensen om hem heen.
Godvruchtige mensen moeten als ze godvruchtig willen
blijven, gemeenschap hebben met andere gelovigen die
hun waarden delen. Godvruchtige mensen moeten
opvallend in ’t oog springen t.o.v. de rest van de wereld.
Ze moeten fundamenteel verschillend zijn van de
generatie om hen heen.
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