"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln
“Repent and live.” 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.”

Omvänd dig och få leva
Ganska ofta när vi läser om det nya eller förnyade förbundet, vänder vi oss snabbt till Jeremia 31:31-33.
Men har du någonsin läst verserna innan vers 31?
Jeremiah 31:29-30
På den tiden skall man inte mer säga:
"Fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma av dem."
Nej, var och en skall dö genom sin egen missgärning.
Den som äter sura druvor får själv ömma tänder.
Vad innebär det?
Om vi inte skulle ge saken så mycket eftertanke eller sätta oss in i sammanhanget kan vi vara snabba att
dra slutsatsen att alla är ansvariga för sin egen synd och därför kommer de att dö på grund av det.
Som ett isolerat Bibelavsnitt kan man knappast dra någon annan slutsats.
Någon kan gå så långt som att säga att det måste vara ett misstag att tro att en man vid namn Jesus, eller
på hebreiska Yeshua, följde lagen (Torahn) till punkt och pricka och dog för våra synder, och det är
dumt att tro att han kunde dö för våra missgärningar.
Vi kanske kan konstatera detta i vår tolkning av dessa två verser före vers 31. Men vad händer om vi
läser versn efter vers 33?
Jeremia 31:34
Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga:
"Lär känna Herren !" Ty alla skall känna mig från den minste bland dem
till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärningar
och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.

Detta är viktigt; Om vår Skapare kommer att förlåta oss vår missgärning hur är det då möjligt för oss att
dö på grund av detta?
Hur kan vi dö för en missgärning som inte längre är ihågkommen? Säger inte verserna 29-30 att varje
människa ska dö för sin missgärning?
Jeremia 31:29-30
På den tiden skall man inte mer säga:
"Fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma av dem."
Nej, var och en skall dö genom sin egen missgärning.
Den som äter sura druvor får själv ömma tänder.
Hur kan vi dö för en missgärning som inte längre är ihågkommen?
Svaret är detta; Det kan vi inte. Det måste finnas något annat angående de som är ansvariga
för sin egen missgärning.
Vad är skillnaden?
Vilka är de som har ätit sura druvor? Vi bör få svar på det, eftersom det är en del i sammanhanget för att
dö för sin egen missgärning.
Hesekiel 18:1-4
Herrens ord kom till mig. Han sade:
"Vad menar ni med att bruka detta ordspråk om Israels land:
"Fäderna har ätit sura druvor, och barnens tänder blir ömma"?
Så sant jag lever, säger Herren, Herren, ni skall inte längre ha orsak att använda detta ordspråk
i Israel. Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen.
De är mina. Den som syndar skall dö.
Ätandet av sura druvor är en hebreiskt ordspråk. Det är de "själar som syndar"
som har "ätit sura druvor.”
Och det är de som ska dö.
Så vad är det för skillnad på dem i Jeremia 34? Varför får de sina synder förlåtna och inte längre
ihågkomna? Varför är de inte ansvariga för sin missgärning längre?
Jeremia 31:34
Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga:
"Lär känna Herren !" Ty alla skall känna mig från den minste bland dem
till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärningar
och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.
Vilka är dessa som är annorlunda? Varför är deras missgärning förlåten och inte längre ihågkommen?
Nu när vi har undersökt verserna 29-30 och vers 34, kanske verserna däremellan
kan svara på den frågan;

Jeremia 31:31-33
Se, dagar skall komma, säger Herren,
då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,
inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen
och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt
fastän jag var deras rätte herre - säger Herren.
Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren:
Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.
Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.
Så i motsats till fäderna som åt sura druvor, valde en syndfull livsstil och behöll ett hjärta som inte ville
följa Guds lag, finner vi att det förnyade förbundet kommer att ge till Guds folk en innerlig önskan att
följa Guds lag.
I denna önskan att följa Guds ord, att tro på och ha tillit till hans bud gör att våra synder inte längre
ihågkommna. Alltså behöver vi inte dö för vår missgärning utan får istället leva;
Jeremia 31:34
Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga:
"Lär känna Herren !" Ty alla skall känna mig från den minste bland dem
till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärningar
och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.
Detta är samma förståelse som vi finner i Hesekiel 18.
Den som önskar att gå den rättfärdiga vägen är den som kommer att leva och inte inte dö.
Hesekiel 18:5-9
Om en man är rättfärdig och gör det som är rätt och rättfärdigt, om han inte håller offermåltid på
bergen och inte upplyfter sina ögon till Israels hus avgudar, om han inte kränker sin nästas hustru
eller kommer vid en kvinna som har sin månadsblödning, om han inte förtrycker någon utan ger
tillbaka den pant han har fått för skuld, om han inte rånar någon utan ger sitt bröd åt den
hungrige och klär den nakne, om han inte ockrar eller tar oskälig ränta utan håller sin hand borta
från allt som är orätt och fäller rätta domar mellan människor, om han lever efter mina stadgar
och håller mina föreskrifter, så att han gör det som är rätt och gott, då är han rättfärdig och skall
förvisso få leva, säger Herren, Herren.
Men den som avvisar Guds ord, vilket bevisas genom det sätt de lever på,
är de som är ansvariga för sin egen missgärning.
Hesekiel 18:10-13
Men om han får en son som blir en våldsman som utgjuter blod eller gör något av detta mot en
broder som han själv inte gjorde, ja, till och med håller offermåltid på bergen, kränker sin nästas
hustru, förtrycker den behövande och den fattige, rånar, inte ger tillbaka pant, lyfter blicken till
avgudar, bedriver vidriga ting, ockrar och tar oskälig ränta - skulle en sådan få leva?
Han skall inte få leva. Han har gjort allt detta vidriga, därför skall han förvisso dö.
Hans blod skall komma över honom.
Så genom läsa Jeremia 31 och Hesekiel 18 lär vi oss två saker;
Först lär vi oss att den person som förkastar Guds ord och väljer att leva ett liv i synd,

kommer att dö. En evig död är hans belöning.
Vi lär oss också att de som hör Guds ord, får det skrivet på sitt hjärta, ångrar sina tidigare onda vägar
och därmed lever ut Guds ord, är de som kommer att få leva och räddas från evig förgängelse.
Man kan säga att vi kan rädda oss själva genom att följa Guds ord. Men är det rättvist?
Alla har ju syndat och gått vilse. Vi har alla gått på fel på något sätt.
I Hesekiel 18 är denna fråga förväntad, så vi får fråga oss själva, hur rättvist är detta egentligen?
Hesekiel 18:25-32
Ändå säger ni: Herrens väg är inte rätt. Hör då, ni av Israels hus: Är inte min väg rätt?
Är det inte era vägar som inte är rätta? När den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och
gör det som är orätt, så dör han på grund av det. Genom det orätta han har gjort skall han dö.
Men när den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som är rätt och rättfärdigt,
skall hans liv bli bevarat. Därför att han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser
han hade gjort, skall han förvisso leva och inte dö. Ändå säger Israels hus:
Herrens väg är inte rätt! - Är inte mina vägar rätta, ni av Israels hus?
Är det inte era vägar som inte är rätta?
Därför skall jag döma er, var och en efter hans gärningar, ni av Israels hus,
säger Herren, Herren. Vänd om och vänd er bort från alla era överträdelser för att er missgärning
inte skall få er på fall. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och
skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus? Jag finner ingen
glädje i någons död, säger Herren, Herren. Vänd därför om, så får ni leva.

Israel ifrågasatte HERRENS rättvisa dom. Om vi alla har syndat, hur kan det då komma sig att en del
dör och några få får leva, bara för att de någon gång valt att ångra sig och vända sig bort från synden?
En domare som förlåter vissa och inte andra kan inte sägas vara rättvis.
Men vi vet att HERREN är en rättfärdig domare. Hur kan det vara så?
I Hesekiel 18, ger vår Skapare inte svaret på hur han kan förlåta deras synd om de ångrar sig,
utan befaller dem helt enkelt att inrikta sig på att omvända sig först.
Han säger inte att det inte var en bra fråga. Det är faktiskt en mycket bra fråga. De ställde helt enkelt
frågan vid fel tidpunkt. De behövde omvända sig först, komma tillbaka till hans vägar och sedan fråga
hur allt detta är rättvist och bra, med tanke på att alla har syndat och förtjänar döden. Han säger ungefär
så här; "Oroa er inte just nu för om jag är rättvis eller inte. Självklart är jag rättvis. Hur jag kan uppnå
detta och ändå vara rättvis är inget ni behöver bekymra er om."
Men om vi har omvänt oss och följer hans vägar, tror att Guds Ord är sanning och har antagit det som
vår livsstil, så kan det vara rätt tid att fråga; "Hur är detta rättvist?" och "hur är detta rimligt?"
Om alla har syndat, hur kan det då vara så att vi inte dör för vår missgärning?
Profeterna ger oss svaret även på detta.
Vår missgärning läggs på någon annan. Någon annan tar den död som vi förtjänade!

Vår Skapare är en rättfärdig och rättvis domare och låter det ske genom att någon annan får ta ansvaret
för våra missgärningar.
Jesaja 53:6
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.
Någon annan bär vår missgärning och de mångas synder.
Jesaja 53:11-12
Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds.
Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga,
och deras skulder är det han som bär. Därför skall jag ge honom de många som hans del,
och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland
förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.
Således är de enda som är ansvariga för att dö för sin missgärning är de som förkastar Guds Ord.
De som önskar leva efter Guds Ord och tillåta HERREN fortsätta att vara en rättfärdig domare,
beror på att dödsstraffet för våra synder lades på någon annan. Han gjorde andra rättfärdiga, genom att
bära deras synd. Han kunde göra detta eftersom han aldrig själv hade syndat.
Jesaja 53:9
Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död,
ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun.
Så om vi förstår att Herren förlåter och inte längre kommer ihåg våra synder, borde vi omvända oss och
följa hans vägar och fråga oss hur han kan göra detta och ändå vara en rättvis domare?
Som vi såg frågade Israels hus för längesedan hur det var möjligt, men de fick inget svar.
Men svaret finns där om man är villig att söka det.
För en del kan det vara tillräckligt att veta att om de ångrar sig och söker Guds ord, kommer de att bli
förlåtna och få leva. Men den person som vill gå djupare och förstå hur det är möjligt att bli förlåten,
trots sina missgärningar, måste ställa frågan och söka HERREN för att få svaret. Med all säkerhet
kommer han att finna det.
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.
EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#

