"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln
“Unparadonable Sin.” 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.”

Vi får ofta frågan vad som är den oförlåtliga synden? Finns det ens någon sådan? Jesus, hans hebreiska
namn är Yeshua, nämner detta i Markus 3:29, Matteus 12:31 och Lukas 12:10.
Markus 3:29
Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse
utan är skyldig till evig synd.
Matteus 12:31
Därför säger jag er: All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för,
men hädelse mot Anden kommer inte att förlåtas.
Lukas 12:10
Var och en som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse.
Men den som hädar den helige Ande kommer inte att få förlåtelse.
Du kanske har hört talas om något som kallas "oförlåtlig synd" tidigare.
Jesus använde ord som:
"Aldrig någon förlåtelse" och "är skyldig skyldig till evig synd."
Kom ihåg att det inte är vi som säger detta utan vår Mästare själv.
Det är därifrån frasen "oförlåtlig synd" härstammar.
Varifrån fick Jesus denna insikt? Visade han på något nytt?
Först måste vi definiera något av vad han sa:
Markus 3:29
Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse
utan är skyldig till evig synd.

Vi kommer att förklara den helige eller "avskilda" Anden lite senare.
Låt oss först definiera vad det innebär att häda.
Att häda betyder att "smäda" eller för att använda Paulus ord;
Romarbrevet 2:24
Det står ju skrivet: För er skull hånas Guds namn bland hedningarna.
Paulus syftade på Jesaja 52:5;
Jesaja 52:5
Vad har jag nu här, säger Herren, då man har fört bort mitt folk utan skäl?
Dess tyranner skränar, säger Herren, och mitt namn blir ständigt hånat, varje dag.
Ordet håna kan jämföras med "förakta" eller på Hebreiska "smäda.”
Mark 3:29
Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse
utan är skyldig till evig synd.
Jesus talar här om en person som vänder sig emot den helige Ande på ett sådant sätt att han "hädar" eller
"föraktar" Anden.
Därför är det av högsta vikt att känna till syftet med Anden.
Innan vi ägnar oss åt detta måste vi fråga oss själva var Jesus fått denna insikt ifrån?
Var det något nytt? Var det en ny lära?
Vi vet att Jesus inte talade sina egna ord, utan Faderns.
Johannes 14:24
Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord.
Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig.
Johannes 14:10
Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv.
Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk.
Så om Jesus inte talade sina egna ord, måste vi hitta det någon annanstans i Torah.
4 Moseboken 15:30-31
Men den som begår något med berått mod, vare sig han är infödd eller främling, han hånar
Herren och skall utrotas ur sitt folk. Eftersom han har föraktat Herrens ord och brutit mot hans
bud, måste han utrotas. Hans missgärning vilar på honom."
En person är avskuren från Israel när han begår egensinniga och avsiktliga synder, vilket bevisar att hans
hjärta inte tillhör Herren som är Guds ord, utan i stället rättar sig efter sin köttsliga vilja.
Den som pekar näsa mot Gud i olydnad, visar sitt hjärtas inställning och brist på tro.

De är fast beslutna att förakta Ordet, att inte praktisera det. Därför är deras synd fortfarande över dem
och är inte förlåten.
Den personen är helt avskuren;
“Hans missgärning vilar på honom.”
Precis som Yeshua sa:
"får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd."
Nu ser vi att Jesus helt enkelt undervisade vad Torahn redan förklarat som sanning.
Författaren till Hebreerbrevet kommer till samma slutsats;
Hebreerbrevet 10:26-31
För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte
längre något offer för synderna, utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska
förtära motståndarna. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot
honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som trampar på Guds Son, föraktar det
förbundsblod som har helgat honom, och som kränker nådens Ande? Vi känner honom som har sagt:
Min är hämnden, jag ska utkräva den, och dessutom: Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att
falla i den levande Gudens händer.
Men vi kan fråga oss, hur det som Jesus sa om den oförlåtliga synden, passar in med att förkasta Guds
Ord genom att vägra att lyda hans bud, som beskrivs i Mosebok 15:30-31?
Notera hur Jesus och Hebreerbrevets författare fokuserar på Anden i dessa verser.
Det handlar om att förolämpa, håna eller egentligen förkasta hela syftet med Anden.
Kom ihåg vad vi läste tidigare att häda är att "förakta" eller "smäda" Anden.
I Hebreerbrevet 10 finns några viktiga saker som vi bör tänka på;
För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen,
då finns det inte längre något offer för synderna.
Och
Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö.
Ser du samanhanget? Att avvisa Anden är relaterat till att förkasta Guds lag
och därigenom avsiktligt synda.
Så det är viktigt att känna till avsikten och syftet när det gäller synd mot Guds lag.
De flesta vet att syftet med Anden i det Nya Förbundet är att leda oss till att följa Guds lag;

Hesekiel 36:26-27
Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp
och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina
stadgar och håller mina lagar och följer dem.
Detta bekräftas också av Jesus när han sa att Anden kommer att leda oss till hela sanningen;
Johannes 14:17
sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte.
Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er.
Johannes 15:26
Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern,
sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.
Johannes 16:13
Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig
själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske.
Sanningen är Guds lag och Guds lag är sanningen som Anden ska leda oss in i;
Psaltaren 119:142
Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet, din undervisning är sanning.
När vi avsiktligt syndar bryter vi aktivt mot Guds Lag (1 Joh 3:4) och förkastar avsiktligt Guds Ord,
det Ord som är grunden för vår tro.
Detta bör inte vara alltför förvånande både bibliskt och logiskt.
Vår tro ska vara grundad i Guds ord och Ordet är Jesus själv (Uppenbarelseboken 19:13).
Vi kan inte påstå att vi tror på sanningen i Guds Ord och i praktiken lever våra liv
i motsats till det (Jakob 2:17-20).
Detta är anledningen till att författaren av Hebreerbrevet inleder sin slutsats med orden "efter att ha fått
kunskap om sanningen,” (10:26-31), vilket betyder att en del inte har fått kunskap om varje instruktion i
Guds lag, så de har inte haft möjlighet att acceptera eller förkasta den.
Det kan resultera i ouppsåtlig lydnad eller olydnad.
Men vi får inte glömma att vår Frälsare också kallade sig själv för Guds Ord, (Upp 19:13/Joh 1:14)
och att aktivt och avsiktligt förkasta Ordet är detsamma som att förkasta vår Frälsare.
Det är annorlunda än att ha råkat avvisa Guds lag och dess undervisning av okunnighet.
Att av okunnighet råkat avvisa Guds lag är fortfarande möjligt för den troende, inom parametrarna för
Guds nåd, ifall det fortfarande finns en sann önskan om att följa Guds Torah.
Vi kommer antingen att vara minst eller störst i riket i den grad som vi oavsiktligt felade.
Jesus talar om detta i Matteus 5:17-19.

Han citerade igen direkt ur 4 Moseboken, Thoran;
4 Mosebok 15:22-29
Om ni försyndar er och inte håller alla dessa bud, som Herren kungjorde för Mose - allt det som
Herren befallde er genom Mose, från den dag då Herren gav sina befallningar och allt framgent,
släkte efter släkte, - om det skedde av misstag utan att menigheten visste det, skall hela
menigheten offra en ungtjur som brännoffer, till en ljuvlig doft för Herren, med matoffret och
drickoffret på föreskrivet sätt, och likaså en bock till syndoffer. Och prästen skall bringa
försoning för hela Israels menighet, och de skall få förlåtelse. Det var en synd av misstag,
och de har burit fram sitt offer, ett eldsoffer åt Herren och sitt syndoffer inför Herrens ansikte
för sitt misstag. Hela Israels menighet och främlingen som bor ibland dem skall få förlåtelse,
ty hela folket hade del i synden som skedde av misstag.
Om en enskild person av misstag syndar, skall han som syndoffer föra fram en årsgammal get.
Prästen skall bringa försoning för den som har felat genom att av misstag synda inför Herrens
ansikte. Så blir han försonad och får förlåtelse. Både för den infödde bland Israels barn och för
främlingen som bor ibland dem skall samma lag gälla när någon begår en synd av misstag.
De som oavsiktlig syndar anses fortfarande vara en del av Israel, men Jesu offer täcker dem.
I Matteus 5:17-19, kopplade Jesus denna förståelse med kunskap om hur våra eviga belöningar skulle
ges oss i hans kommande rike. En del är lydnad till HERRENS röst och instruktioner, Guds lag eller
Torahn och den andra delen är hur vi använt de resurser och gåvor vi välsignats med eller inte
i Hans Rike.
Slutsatsen är att det finns en synd som är oförlåtlig. Det är det kontinuerliga förkastande av tron på Guds
Ord genom avsikt ignorera vad Guds lag säger.
Detta misstag begick Israels folk i öknen efter berget Sinai, samma misstag som vi uppmanas att inte
upprepa.
Det kan du läsa om i Hebreerbrevet kapitel 3 och 4.
Detta är ytterst viktigt. När vi talar om att avsiktlig synda talar vi inte om en en engångshändelse.
T ex var David skyldig till mord. Salomo var också inblandad i alla typer av synder.
Så också en hel del andra bibliska personer. Alla dessa synder skulle kunna falla under begreppet
överlagt och avsiktligt.
Men det är inte det vi talar om här.
Vi talar om vanliga, egensinniga och avsiktliga synder som är resultatet och bevis på att man föraktar
Guds Ande, hans lag, Torahn. Det kan definieras som att hata Guds lag och inte ta hänsyn till den alls.
Det är motsatsen till tro och omvändelse.
Detta bör vara förståeligt eftersom det är tro och omvändelse som ger oss förlåtelse.
Hur kan vi bli förlåtna om vi föraktar och smädar Guds Ord?

Hur kan vi bli förlåtna om vi hatar Guds Ord så mycket att vi inte bryr oss om att utöva det i våra liv?
Lägg märke till att Jesu ord är i presens;
Markus 3:29
Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse
utan är skyldig till evig synd.
Det står inte att den som "hädat" (imperfektum) Anden aldrig får förlåtelse.
Vid ett tillfälle, hädade vi alla Anden eftersom vi alla förkastade Guds Ord tills vi blev troende och
började växa till och älska hans Torah.
Ser du skillnaden?
Det är den som är aktivt engagerad i olydnad till Guds Ord, vanligtvis av gammal vana eller utan tanke,
utan kärlek till Ordet, som inte får förlåtelse.
Om du älskar Guds Ord och har en önskan att följa hans instruktioner,
då är du inte någon som hädar eller föraktar Guds Ande, eftersom det är Guds Ande som är viljan i vårt
hjärta att rätta sig efter Hans Torah.
Det finns en markant skillnad mellan dem som är obotfärdiga och hädar Anden eller hatar Guds Ord.
Den personen får aldrig förlåtelse. Men den person som en gång hädade Anden men ångrade sig och nu
älskar att vandra i hans Torah så som vår Messias lärde oss och praktiserade.
Det är han som får förlåtelse.
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net
Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.
EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#

