Leprosy in the Gospels

Lepra in de evangeliën

Parasha: Tazria -  תזריע: "She Conceived"
Torah: Leviticus 12:1-13:59
Haftarah: 2 Kings 4:42-5:19
Gospel: Mark 9:14-50

Parasha: Tazria - תזריע: "Zij werd zwanger"
Thora: Leviticus 12:1-13:59
Haftara: 2 Koningen 4:42-5:19
Evangelie: Marcus 9:14-50

Thought for the Week
In the Torah, leprosy is an archetype for all human
sickness. Sickness results from the breakdown of the
flesh. Death follows. Leprosy graphically represents
that progression. In God's eternal sanctuary there is
no sickness, no death and no decay. His sanctuary
on earth is meant to be a reflection of that eternal
reality. Therefore, lepers are banned from the
sanctuary.

Gedachte voor de Week
In de Thora is lepra een prototype voor alle menselijke
ziekte. Ziekte is het gevolg van afbraak van het vlees.
Daarop volgt de dood. Lepra geeft grafische die evolutie
weergave. In Gods eeuwige heiligdom is er geen ziekte,
geen dood en geen verval. Zijn heiligdom op aarde is
bedoeld om een afspiegeling te zijn van die eeuwige
werkelijkheid. Daarom worden melaatsen uit het
heiligdom gebannen.

Commentary

Commentaar

He shall remain unclean all the days during
which he has the infection; he is unclean. He
shall live alone; his dwelling shall be outside
the camp. (Leviticus 13:46)

Hij blijft onrein, al de dagen, gedurende welke
hij de infectie heeft; hij is onrein. Hij zal alleen
wonen; zijn woning zal buiten het kamp zijn.
(Leviticus 13:46)

Why was the healing of lepers such a central
concern in the ministry of the Master? Not only did
He heal many lepers himself, but He gave His twelve
disciples authority to heal leprosy as evidence of the
kingdom of heaven. (Matthew 10)
Aside from leprosy, no other human disease or
ailment renders a person ritually unclean. Why is
leprosy associated with uncleanness? The symptoms
described in the Torah that might potentially be
diagnosed as biblical leprosy involve decomposition,
decay and putrefaction--corruption of the flesh.
The Temple worship system seems to shun
corruption and decay. In keeping with that tendency,
the Torah commands that the flesh of the sacrifices
must be burned up after two days. If the sacrificial
meat is allowed to turn rancid, the entire sacrifice is
invalidated. The same impulse toward incorruptibility
lies behind the laws of the grain offerings. The grain
offerings are all made without leaven. Leaven
represents corruption because the leavening process
is actually a fermentation of the dough. For the same
reason, the sacrifices were all salted. Salt is a
preservative, which slows down the decomposition
process.
God's sanctuary is about immortality and
incorruptibility. In His presence, there is no death,
no decay, no decomposition. Therefore, the
disease that represents a living decomposition is
banned from the sanctuary. Leprosy is an
ongoing, visible progression toward physical
corruption. It is the antithesis of the immortal and

Waarom stond de genezing van melaatsen zo centraal
in de bediening van de Meester? Niet alleen heeft hij
zelf veel melaatsen genezen, maar Hij gaf Zijn twaalf
discipelen autoriteit om lepra te genezen als bewijs van
het koninkrijk van de hemel. (Matteüs 10)
Behalve lepra, maakt geen andere menselijke ziekte of
kwaal een persoon ritueel onrein. Waarom wordt lepra in
verband met onreinheid gebracht? De in de Tora
beschreven symptomen die mogelijk als Bijbelse lepra te
diagnosticeren zijn, vereisen afbraak, verval en verrotting
- corruptie van het vlees.
Het aanbiddingsysteem van de Tempel lijkt corruptie en
verval te mijden. In overeenstemming met deze tendens,
gebied de Thora dat het vlees van de offers na twee
dagen moeten worden verbrand. Als men het offervlees
laat ranzig worden, wordt het gehele offer ongeldig.
Dezelfde impuls in de richting van onvergankelijkheid
schuilt achter de wetten van het graanoffer. De
graanoffers zijn allemaal zonder zuurdesem bereid.
Zuurdesem vertegenwoordigt corruptie, omdat het
proces van het rijzen eigenlijk een gisting van het deeg is.
Om dezelfde reden werden de offers alle gezouten. Zout
is een conserveermiddel, dat het afbraakproces
vertraagt.
Gods heiligdom gaat over onsterfelijkheid en
onvergankelijkheid. In Zijn aanwezigheid, is er geen
dood, geen verval, geen ontbinding. Daarom wordt de
ziekte, die een afbraak van het levende
vertegenwoordigt, uit het heiligdom verbannen. Lepra
is een voortdurende, zichtbare progressie in de richting
van fysieke beschadiging. Het is de antithese van de
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incorruptible world represented in God's
sanctuary.
Yeshua is the solution to the leprosy problem.
Spiritually, He did not suffer the leprosy-like
infection of sin. Physically, His flesh did not
suffer corruption. "For You will not abandon my
soul to Sheol; nor will You allow Your Holy One
to undergo decay," Psalm 16:10 prophesied
about Him. Through His resurrection from the
dead, His flesh passed from the mortal to the
immortal, from the corruptible to the
incorruptible. His body is still real human flesh,
but it is regenerated as an imperishable spiritual
body.
Leprosy symbolizes the sin-laden human
condition, destined for death and decay. Each
time the Master healed a leper, it betokened a
reversal of that corrupted, mortal state. Every
leper healed of his affliction was a testimony that
the kingdom of heaven had indeed appeared
among men.

onsterfelijke en onvergankelijke wereld, vertegenwoordigd in Gods heiligdom.
Yeshua is de oplossing voor het melaatsheid probleem.
Geestelijk, had hij geen last van de lepra-achtige
infectie van de zonde. Fysiek had Zijn vlees geen last
van aftakeling. "Want U zult mijn ziel niet naar het
dodenrijk laten varen, noch zal u toestaan dat uw
Heilige het verval ondergaat," profeteerde Psalm 16:10
over Hem. Door Zijn opstanding uit de doden, ging Zijn
vlees over van het sterfelijke naar het onsterfelijke, van
het vergankelijke naar het onvergankelijke. Zijn lichaam
is nog steeds reëel menselijk vlees, maar het is
geregenereerd als een onvergankelijke geestelijke
lichaam.
Lepra symboliseert de met zonde beladen menselijke
conditie, bestemd voor dood en verval. Elke keer dat de
Meester een melaatse genas, kwam dat neer op een
omkering van die corrupte, sterfelijke staat. Elke
melaatse van zijn aandoening genezen, was een
getuigenis dat het koninkrijk van de hemel inderdaad
onder de mensen was verschenen.
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