"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln
“The Leaven of Heaven.” 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.”

Den himmelska surdegen
Varje år på våren kommer vi till det osyrade brödets vecka. Den vanligaste andliga meningen med denna
vecka är att synd är det samma som surdeg och att surdegen ska avlägsnas från hushållet och att vi bara
ska äta osyrat bröd. Dettta för att påminna oss om att ta bort synden ur våra liv och inte längre synda.
2 Moseboken 12:15
I sju dagar skall ni äta osyrat bröd.
Redan den första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus.
Ty var och en som äter något syrat, från den första dagen till den sjunde, skall utrotas ur Israel.
Men är surdeg verkligen tänkt att symbolisera synd?
Matteus 13:33
Ännu en liknelse gav han dem: "Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar
och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat."
Om surdeg nu är jämförbart med synd, kan man då jämföra himmelriket med synd? Det verkar vara helt
obegripligt. Allt i himlen är ju gott, så finns det då något sådant som bra synd? Det skulle vara en
oxymoron. Surdeg måste symboliskt definieras som något annat än synd.
Matteus 16:6
Jesus sade till dem: "Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg!"
Jesus undervisade alltid mot vad fariséerna och sadduceerna lärde ut. Han var emot deras undervisning,
deras skolor och lärosäten, den vanligaste undervisningen på den tiden. Tänk till exempel på vad han sa i
Markus 7 och Matteus 23. Deras doktriner var så långt borta från Guds lag att de anklagades för att vara
laglösa och förneka Guds ord genom att misstolka Torahn. Således lär oss Jesus att allt som är emot
Mose lag, ska vi rensa bort från vår teologiska ram.
Matteus 16:12
Då förstod de att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd,
utan för fariseernas och saddukeernas lära.

Deras läror negligerade totalt Mose lag och ansågs därför som laglöshet.
Vi ska akta oss för sådan undervisning.
Matteus 23:28
Så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor,
men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.
Markus 7:8-10
Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar."
Han sade också till dem: "Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar.
Mose har sagt: Hedra din far och din mor, och:
Den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden.
Sedan fortsätter han med att likställa buden och Guds ord med vad Mose skrev.
Deras undervisning negligerade Mose och ansågs därmed som laglöshet.
Deras lära likställdes också med Herodes som var en typ av antikrist i den meningen att han var emot
Guds Ord (Joh 1:14).
Markus 8:15
Då varnade Jesus dem och sade:
"Se upp och akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg!"
Lukas 12:1
Under tiden hade människor samlats i tiotusental så att de höll på att trampa ner varandra.
Då började Jesus tala, först och främst till sina lärjungar:
"Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet!
Som Matteus 23:1-3 förklarar, var fariséerna hycklare eftersom de skulle läsa Mose lag ordagrant från
Mose stol, som Jesus också befallt oss att göra. Men de skulle inte praktisera Mose lag på sitt sätt och
undervisa något annat, vilket gjorde dem till laglösa hycklare. Det finns alltså två typer av surdeg;
Den himmelska;
Matteus 13:33
Ännu en liknelse gav han dem: "Himmelriket är som en surdeg,
som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat.
Men så det finns det också den surdeg som står emot den himmelska surdegen, emot vad Mose skrev.
Fariséernas och saddukeernas lära;
Matteus 16:12
Då förstod de att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd,
utan för fariseernas och saddukeernas lära.
Varje påsk, under det osyrade brödets vecka, lämnas vi sedan med en intressant andlig undervisning;
1 Korintierbrevet 5:7-8
Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade.
Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg,
inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.

En bruklig praxis i många sammanhang är att det fysiska lär oss den andliga förståelsen. Det är därför
HERREN gav oss dessa anvisningar, för att vi ska lära. Låt oss tillämpa den andliga förståelse av osyrat
bröd med surdeg så som den är bibliskt definierad, som vår undervisning eller lärosats. Det innebär att vi
varje år andligen ska rensa ut alla doktriner i våra liv, nollställa vårt sinne, rensa ut alla fördomar och gå
tillbaka till Guds rena ord, och börja om från början igen. Vi ska årligen pröva allt och komma tillbaka
till det sanna Gudsordet. Tänk om vi verkligen gjorde det varje år.
Då skulle den katolska kyrkan aldrig kommit till. Hedniska dagar som jul och påsk skulle inte finnas.
Deras läror resulterande i laglöshet genom att bl a avskaffa HERRENS högtider och kostinstruktioner.
Avskaffandet av hans Sabbat skulle heller aldrig ha skett. Men istället har vi haft 2000 år av mänskliga
läror (eisegetik), som bygger på tidigare doktriner, placerade där av män i det förflutna som ville sätta
sig över Guds levande ord och föreviga stela, teologiska osanningar i Kristi kropp.
Låt oss förkasta fariséernas och saddukeernas surdeg, släppa mänskliga traditioner och läror, sluta
omintetgöra vad Mose skrev och komma tillbaka till det rena Ordet och sanningen, den himmelska
surdegen.
När vi har nu har gått igenom den andliga förståelsen för att få surdegen ur huset,
hur ska vi då fysiskt lyda detta bud? Hur ska vi följa det?
2 Moseboken 12:19
Under sju dagar får ingen surdeg finnas i era hus.
Var och en som äter något syrat skall utrotas ur Israels menighet,
vare sig han är främling eller född i landet.
Den som äter något syrat, kommer att bli avskuren från Israels menighet, antingen han är främling eller
född i landet. När vi ska ta bort surdegen från våra hem, måste vi först förstå vad surdeg innebär.
Vi är befallda att ta bort surdegen, det hebreiska ordet "se'or" (H7603), från våra hem.
Det definieras som något som sväller vid jäsning. Det är ett substantiv som härrör från det hebreiska
verbet "Sha'ar" (H7604), vilket innebär att kvarstå eller bli över.
Enligt den hebreiska definitionen är surdegen en produkt av jäsningen och blivit över, eller resterna från
något större. Surdeg missförstås ofta att helt enkelt vara jäst. I verkligheten finns jäst överallt omkring
oss. Det finns i luften som vi andas. Jäst är en svamp, ett jäsningsmedel, katalysatorn för att skapa
surdeg men inte surdeg i sig själv.
Jäst möjligör något att bli surdeg. Jäst aktiveras när den utsätts för vätska som gör att den kan användas
som livsmedel. Detta påbörjar en jäsningsprocess. När jäsningsprocessen börjar, sker en svällning på
grund av den utströmmande gasen från jästen när den processar sockret. Så det jästextrakt som man kan
hitta i olika livsmedelsprodukter i dag, är inte surdeg. Jästextrakt är helt enkelt en biprodukt av jästen.
Det tillsätts för att förbättra smaken på vissa livsmedelsprodukter.
Det gamla sättet att skapa surdeg var att ställa ut din degen och låta den naturliga jästen i luften komma i
kontakt med den.
Jästen började då livnära sig på degen och bli till surdeg.
Det resulterade i en surdeg som skulle sättas till degen.
En kvarleva, eller klump av surdegen, skulle lämnas kvar efter varje parti

och kunde användas för nästa omgång.
Den sattes åt sidan och denna process skedde om och om igen.
Det är därför det hebreiska ordet för surdeg (seor) ordagrant betyder;
"En klump av den gamla degen i hög jäsning."
När Skriften talar om något som syrat, betyder det något som är blandat med "en klump av den gamla
degen i ett högt jäsningstillstånd."
Några föreslår att avlägsna surdegen från hushållet, ävaen innebär att ost, yoghurt, vin, etc ska tas bort,
eftersom det finns en jäsningsprocess med jäst eller bakterier som är involverad i att framställa dessa
produkter.
Trots att det hebreiska ord vi tittade på i samband med surdeg var relaterat till en kvarleva av den jästa
degen, tror vissa att jäsningsprocessen som sker med vin och/eller öl, också gör att produkten "syrats" i
den meningen att det är inte tillåtet att låta den vara kvar i eller föras in i våra hushåll under det osyrade
brödets vecka.
När man studerar offerlagarna som befalls i Skriften, ser man att det ofta fanns vissa dryckesoffer som
krävdes. Dessa dryckesoffer var vin.
Hur förhåller det sig det då med det osyrade brödets högtidsvecka och syrade produkter, eftersom vin
skulle erbjudas HERREN under det osyrade brödets högtid, särskilt vid förstfruktshögtiden?
3 Moseboken 23:13
Som matoffer till det skall ni offra två tiondels efa fint mjöl, blandat med olja,
ett eldsoffer åt Herren till en ljuvlig doft, och som drickoffer till det en fjärdedels hin vin.
Således bevisar det bara att sammanhanget och syftet med surdegen vi ska ta bort från vårt hem,
är att den överblivna surdegen används för att göra nytt syrat bröd.
1. Den bibliska definitionen av surdeg är inte jäst, utan en naturligt förekommande svamp, vilken
när den inte blandas med vätska, växer och delar sig och bryts inte ner. Samma sak gäller för alla
andra levande organismer som kan vara ett jäsningsmedel, såsom bakteriekulturer i smör och ost.
Varken jäst eller bakterier är surdeg, som den Heliga skrift definierar det. Men jäst kan vara en
ingrediens i att framställa surdeg.
2. Den Bibliska definitionen av surdeg är “seor,” som är en klump av den deg som fick stå i
öppen luft under flera timmar och möjliggjorde de naturligt förekommande vilda jästsvampar att
påbörja fermenteringen. Den är mycket lik, om inte identiskt med vår surdeg i dag.
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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