"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln
“Four Levels.” Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,
media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska
presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till
Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.
Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning.”

Fyra nivåer
Inom parametrarna för korrekt biblisk hermeneutik, finns det fyra nivåer av förståelse som man kan
använda sig av för att fördjupa sig i Torahn. Jesus och hans lärjungar visade på alla fyra nivåerna av
exegetisk tolkning i hela Nya Testamentet (Brit Hadasha). Vi måste bara vara noga med att röra oss
inom dessa parametrar. Dessa nivåer av tolkning är inte uttryckligen direkt nämnda, men är
förverkligade som konsekventa mönster i Skrifterna, Profeterna (Gamla Testamentet, Tanak) och Nya
Testamentet (Brit Hadasha). Med andra ord HELA BIBELN!
Den första nivån är Peshat (" = )† פְּ שָׁ טvanlig" (enkel) eller en direkt betydelse.
De flesta stannar på denna nivå.
I själva verket kan en del ha invändningar mot det som framkommer på dessa nivåer i Torahn,
eftersom de inte ses i Skrifterna i en bokstavlig och uppenbar mening.
Man måste "upptäcka" det genom att titta djupare.
Genom att vara snabb att avfärda allt bortom Peshatnivån, blir man mycket begränsad i sin förståelse
och går miste om många spännande och avslöjande aspekter av Guds Ord.
Men som sagt, den djupare förståelsen får inte avvika från den bokstavliga betydelsen av texten.
De måste vara helt överenstämmande.
Den bokstavliga och djupare betydelsen kan inte motsätta sig eller stå i strid med varandra.
För det andra finns Remez ( – )† ֶרמֶ זdet ger en "fingervisning" som avslöjar den djupare (allegoriska =
dolda eller symboliska innebörden), det vill säga mer än bara den bokstavliga.
Remez betyder ordagrant "antydning" på hebreiska.
På denna nivå börjar man förstå att vissa ord har en mycket större betydelse än dess bokstavliga
motsvarighet. Ett exempel på underförstådd betydelse av "REMEZ;”

Ordspråksboken 20:10
Två slags vikt och två slags mått, Herren avskyr bådadera.
Peshat skulle se till att en köpman använde samma skala för att väga alla varor lika till sina kunder.
Remez innebär att gå långt utöver bara dessa aspekter av rättvisa och ärlighet i någons liv.
För det tredje finns det Derash ( )† ְּד ַרש- från hebreiska darash som betyder att "granska" eller "söka"
den jämförande midrashiska meningen som ges via liknande händelser. Den kallas också "midrash."
Det är en yterligare undervisning, utläggning eller tillämpning av Peshat och/eller Remez.
I vissa fall kan detta betraktas som jämförbart med en "predikan." Till exempel kan Bibelns författare ta
två eller flera obesläktade verser och kombinera dem för att skapa en vers eller verser med en tredje
innebörd. Detta ger dock inte något tillstånd att helt enkelt hitta på saker.
Man får inte kränka Peshatnivån eller den bokstavliga innebörden.
Vi bör tillåta Skriften att tolka sig själv och vara säker på att Derash uppfattning
är förenlig med andra Skriftställen.
Slutligen finns det Sodnivån ()† סֹוד, uttalas med ett långt oooo som i " goood.”
Den motsvarar den "hemliga" eller esoteriska/mystiska innebörden, som ges genom inspiration eller
uppenbarelse genom den Helige Ande. Sod betyder bokstavligen "dold" på hebreiska.
Denna förståelse är t ex den dolda, hemliga eller mystiska innebörden av en text. Några exempel på
detta är "Draken", Babylons sköka" och siffran "666." Dessa är hämtade från Uppenbarelseboken.
Ett annat ställe som skulle kunna inkluderas är Jesu befallning i Johannes kapitel 6;
Johannes 6:53
Jesus svarade: "Jag säger er sanningen:
Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er.
Eller Paulus uttalande i Galterbrevet;
Galaterbrevet 4:26
Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.
Detta kanske leder till lite mer eftertanke…
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; http://www.testeverything.net
Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.
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