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Visste du? 
At muslimer er nevnt i løfter og 

profetier i Bibelen ? 

 At årstallet for Jesu død ble 

forutsagt i Gamle testamentet  

459 år tidligere? 

 At nyreligiøse strømninger i vår tid 

er farligere enn du tror? 

 At Antikrist er på jorden allerede?’ 

Disse og flere traktater: 

Bestilling@kainos.no 

At Bibelen sier noe 

om hva du  bør og 

ikke bør spise? 

VISSTE DU …….? 

                At Bibelen sier noe om hva du bør el-

ler ikke bør spise?  Kan vi spise hunder eller katter? 

Sang Lee er en lege fra Sør-Korea som arbeidet i Cali-

fornia. Han og hans familie tilhørte en menighet der. 

Selv var han spesialist på allergier. Han visste derfor at 

særlig dyrefett var skadelig for kroppen, og i noen til-

felle også ost. Han sa derfor til sine barn at de ikke 

skulle spise ting med dyrefett inkludert smultringer, 

når kirken hadde sine sammenkomster. En kveld på vei 

hjem fra en av disse sammenkomstene i kirken sa en 

av barna hans: Pappa du sier at vi ikke skal spise disse 

tingene fordi du er glad i oss, ikke sant? Jo, svarte Sang 

Lee. Men, fortsatte sønnen, du sier jo også at Gud er 

glad i oss. Hvorfor får vi det i kirken da? Hvorfor har 

ikke Gud fortalt dette til dem? Sang Lee syntes dette 

var klokt observert av sønnen, så han gikk til pastoren 

og stilte han samme spørsmålet. Pastoren sa at Gud 

hadde gitt slike råd til sitt folk, men så hadde han visst 

opphevd det igjen.  Pastoren hadde sitert fra 1. Mose-

bok kap.11.  Herren talte til Moses og Aron og sa til 

dem: «Tal til Israels barn og si: Dette er de dyrene de-

re kan ete av alle de firbeinte dyrene på jorden: Av de 

firbeinte dyrene kan dere ete alle som har hover, som 

har kløvde klover og gulper maten opp igjen. 

 Men disse skal dere ikke ete blant dem som gulper maten opp 

igjen eller dem som har hover: kamelen, for den gulper maten 

opp igjen, men har ikke hover. Den er uren for dere. Fjellgrev-

lingen gulper maten opp igjen, men har ikke hover. Den er 

uren for dere. Haren gulper maten opp igjen, men den har ikke 

hover. Den er uren for dere. Svinet har hover og har kløvde 

klover, men det gulper ikke maten opp igjen. Det er urent for 

dere. 

Dette kan dere ete av alt som er i vannet: Det som er i vannet 

og har finner og skjell, enten i havet eller i elvene, det kan dere 

ete. 

Men alt som er i havet eller i elvene, men som ikke har finner 

eller skjell, alt det som myldrer i vannet, eller en hvilken som 

helst levende skapning som finnes i vannet, alt det skal være 

avskyelig for dere.  

Disse skal være avskyelige for dere; dere skal ikke ete kjøttet 

av dem, åtselet av dem skal dere avsky. Alt som er i vannet, og 

som ikke har finner eller skjell, det skal være avskyelig for dere. 

Disse fuglene skal dere avsky, og de skal ikke etes, fordi de er 

avskyelige: ørnen, lammegribben, svartgribben, den røde glen-

ten og alle slags falker, alle slags ravner, strutsen, uglen, må-

ken og alle slags haukekattuglen, fiskeuglen og tårnuglen, 

snøuglen, pelikanen og åtselgribben, storken, alle slags hegrer, 

hærfuglen og flaggermusen. 

Vil du vite mer?  www.mensviventer.com  – enkle bibelstu-

dier — helse for kropp og sinn. 

Campbell, T.Colin : Kinastudien,  Pamplona-Roger, Georg : Frisk 

av mat,  EGWhite: Helse og livglede. Alle tre kjøpes på 

www.norskbokforlag.no 
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Gud sammenligner f.eks det 

å spise svin med å spise mus.  

«De som spiser svinekjøtt og 

avskyelige ting, også mus, de 

skal alle sammen få sin ende, 

sier Herren, Jes.66:17. Men 

gjelder ikke det jødene i den 

gamle pakt? Spørsmålet vi 

først må stille oss er hvorfor 

ga Gud disse spiseforskriftene 

i det hele tatt? 

I begynnelsen fikk menneskene i Eden en spiseseddel. Den 

besto av frukt og nøtter. Etter at de ble drevet ut av Edens 

hage økte dietten til grønnsaker og korn som de måtte dyrke 

selv. Først etter vannflommen ga Gud dem tillatelse til å spise 

kjøtt, men kun rene dyr. Samtidig begynte levealderen å synke 

fra mange hundre år til 70 år. Kjøttspising forårsaket en kraftig 

økning av proteintilførselen, og er uten tvil en av årsakene til 

kortere levealder. 

Da Moses fikk lover og forskrifter for å gi til folket, kom den 

store forbudslinjen som er sitert ovenfor. 

Men så fikk Peter, som var jøde, i et syn se en duk som kom 

ned fra himmelen full av alle slags dyr, og han hørte en 

stemme som sa at han skulle slakte og ete. Gjorde han det?                                                                 

For å forstå synet, må vi vite noe om tiden da dette skjedde. 

Israel var under sterk innflytelse av lederen for Sanhedrin fra 

10-30 AD, samtidig med Jesus virksomhet. Lederen het Sham-

mai og alle hans tilhengere ble kalt Shammais skole. Han laget 

nye retningslinjer som skulle gjelde alle jøder. Lover som skul-

le adskille dem fra hedningene, spesielt fra de romerske okku-

pantene. Legg for eksempel merke til disiplenes reaksjon når 

de finner Jesus i samtale med en samaritansk kvinne. Ren-

hetslovene som nå ble fulgt av jødene, gjorde at evangeliet 

ikke ville ha framgang slik Gud ønsket. Duken med mat som 

Peter så inneholdt mange ulike dyr, både rene og urene. «I 

den var det alle slags firbeinte dyr som er på jorden, ville dyr, 

krypdyr og himmelens fugler». Jødene var undervist om uren 

mat fra Gud, men av fariseerne hadde de blitt innprentet at 

de ikke kunne spise ren mat som hadde ligget sammen med 

uren mat. Det står at Peter ikke forsto synet. De fleste kristne 

mener det er enkelt å forstå, de tror budskapet er at man nå 

kunne spise all slags mat, for Gud har gitt tillatelse til det. Men 

for Peter skulle ikke synet forstås slik. Han utbryter når han 

endelig forstår det: «Dere vet hvor lovstridig det er for en jø-

disk mann å ha samfunn med, eller å gå inn til en som tilhører 

et annet folkeslag. Men Gud har vist meg at jeg ikke skulle 

kalle noe menneske vanhellig eller urent». 

Bibelske sannheter om mat og ernæ-

ring fikk ny renessanse på 1800-

tallet. Levealderen for menn var ca. 

50 år. Mennesker med viktige gjøre-

mål som å spre evangeliet, fikk en 

altfor tidlig død. Gud minnet mange 

på den opprinnelige spiseseddelen 

han hadde gitt Moses. Mange fikk en 

forståelse av hvor viktig det var å spi-

se mer korn, grønnsaker, frukt og 

nøtter. Det hadde effekt. Etterkom-

merne av disse menneskene lever nå 

lengst og best i verden, og er blitt 

gjenstand for undersøkelser og film-

er.  Adventist longevity study (youtube)  

De fikk også spesielt vite at i endetiden vil 

mange dyr bli syke og det vil være helse-

farlig å spise kjøtt og melkeprodukter. 

«Skal man oppnå best mulig helse, må man 

unngå enhver form for svinekjøtt», slår le-

ge og toksikolog Hans-Heinrich Reckeweg 

kategorisk fast i sin bok. Mange undersø-

kelser viser det samme. Fisken vil mange 

steder heller ikke være frisk. Et naturlig 

kosthold hvor maten ikke er fabrikkprodu-

sert og proppet fullt med tilsetningsstoffer 

og fratatt all næring, er det kostholdet vi 

må tilstrebe for oss selv og våre barn. I vår 

tid, med utarmet jord enkelte steder, kan 

det også være viktig å tilføre kroppen eks-

tra vitaminer og mineraler. Husk innled-

ningshistorien: Gud vil vi skal være sunne 

og unngå sykdommer fordi han elsker oss! 

Når Gud har sagt hva vi ikke kan spise, er 

det grunn nok til å gjøre som Han sier. Han 

har skapt oss og vet best. 


