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Hvad må vi spise ifølge bibelen, og hvilken indflydelse har det på klodens naturbalance
Et bibelstudie m.m. af Børge Laustsen – August 2019 www.evangeliser.nu og www.fullgospel.dk
.

Bibelkilder /skriftsteder er fra den danske autoriserede oversættelse fra 1992 – hvis ikke andet er angivet
Der ud over kommer jeg også ind på vores nuværende klimasituation samt insekter som mad og evangelisering.
.

Der er nogle få på Facebook, som er fortaler for, at bibelen siger, at vi ikke må spise visse former for mad bl.a. svinekød,
mus og ækle kryb, og en af dem skrev, at Gud ikke kan ændre mening ang., hvad jøderne måtte spise af urene dyr eller
ækle kryb ifølge Det gamle Testamente, modsat den klassiske kristendoms opfattelse af, hvad man må spise, og den
klassiske kristendom er, at man må spise hvad som helst, mens nogle få fastholder GT’s forbud mod visse spiser, som de
mener også gælder for os kristne i dag. – Link til seneste debat d. 25.12. 2019 startet af Peter Hvidtved Larsen ::
https://www.facebook.com/groups/678770172196849/permalink/3276255622448278/ .
Jo, Gud kan godt ændre mening – Det har han gjort mange gange i Det Gamle Testamente – Det gjorde han bl.a. flere
gange, da Israel udvandrede fra Egypten og ville udslette dem – men så gik Moses i forbøn for folket flere gange og
ændrede Guds mening, så Gud skånede dem. (2. Moses 32:7-14 – Dansen om guldkalven, hvor Gud ville udslette dem –
Der står klart og tydeligt, at på Moses bøn ”Herren fortrød…..”) og (4. Moses 12:9-15 ang. Miriam. Hun blev straffet med
spedalskhed og sendt ud af lejren, men på Moses bøn måtte hun komme tilbage til lejren efter syv dage – Åbenbart rask) og
(4. Moses 14:1-23 – Pga. folkets brokkeri over, at det er umuligt at indtage det ”Lovede forjættede land”, ville Gud udslette
dem, men Gud sagde til Moses: ”På din bøn vil jeg tilgive dem” (Der kan sikkert findes flere skriftsteder i GT om, at Gud
ændrede mening, men jeg tror, at det her burde være nok.)
.

Men nu til det med maden – Der ændrede Gud også mening flere gange
Til de første mennesker gav Gud alt, hvad der gror, til føde, så de var vegetarer / veganer (1. Moses 3:17-18)
”Engang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit
småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred
og gik med sænket hoved”, (1. Moses 4:2-9). Allerede her pointerede Gud, at man skal gøre det gode, og som Jesus senere
prioriterede højt - Hvorfor Abel avlede kvæg og var fårehyrde, og at Gud modtog fedtstykkerne , står der ikke noget om.
.

Så ændrede Gud mening, da Noa gik i land efter syndfloden (1. Moses 9:1-5), og nu måtte man spise ALT og hermed
også AL slags kød undtaget blod. (Og igen her pointerede Gud, at man skal behandle andre godt)
.

Så ændrede Gud mening igen, og der kom flere undtagelser af / forbud mod, hvad de måtte spise (3. Moses Kap. 11) Det
var først her forbuddene kom (Husk på, at lige indtil her, måtte jøderne spise AL slags kød ifølge det, som Gud sagde til
Noa) Selvdøde dyr måtte de heller ikke spise men gerne give det til den fremmede i deres by eller sælge det til udlændinge
(5. Moses 14:21) (Her gjaldt forbuddene KUN jøderne – Ikke hedningerne)
.
Så ændrede Gud igen mening - Denne gang igennem Jesus
Jesus sagde: ” Ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske uren, men det, som kommer ud af munden, det gør et
menneske uren” (Matthæus 15:10-20) - Jesus absolutte prioritet var og er kærligheden til Gud og andre mennesker – og
hvordan du behandler folk. Det er hele Det Nye Testamente gennemsyret af, og Jesus var og er total ligeglad med, hvad vi
spiser og endda, at vi ikke vasker hænder, inden vi spiser. (Versene 18-20). Jesus ser på vores hjerter og ikke på, hvad og
hvordan vi spiser. Ja, han blev endda selv beskyldt for at være en fråser og dranker, (Matthæus 11:19 og Lukas 7:33-35)
(Gad vide, hvad han spiste sammen med disse syndere og toldere. Det står der intet om)
Det med maden viste Han også Peter på taget. (Ap.G. 10:9-16) (Der er dog delte meninger, om Gud virkelig gjorde al
mad ren, eller om det kun var et billede / en metafor på, at det kun var hedningerne, han gjorde rene, eller begge dele han
gjorde rene) (Ap.G. 10:34-35) (Den klassiske kristendoms opfattelse mener – Begge dele)
.

Paulus pointerede også dette med maden i romerbrevet 14 vers 16- 17
“Lad ikke det gode, I har fået, komme i vanry. For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i
Helligånden.” – Igen ser vi, at det vigtigste er vores hjerter og ikke, hvad vi spiser.
Paulus siger også i (1. Kor. 10:25-31), at man må købe alt kød på torvet uden at undersøge, om det det er offerkød til en
afgud. Jeg vil dog her fremhæve vers 27 ” Hvis I bliver indbudt af ikke-troende, og I siger ja, kan I med god samvittighed
spise alt, hvad der sættes på bordet, uden at undersøge, hvad det er”, (Underforstået: Hos en ikke-troende kan maden da
sagtens være f.eks. svin, og det må man godt spise også muslimers halalkød, undtaget hvis man får at vide, at det er indviet
til og spises til ære for deres afgud, så skal man afholde sig fra at spise det og deltage i denne afgudshyldelst f.eks.
muslimers fest (Eid ul-Fitr eller Id al-Fitr) er festen, hvor det fejres, at Ramadanen er overstået) , og i 1. Kor. 8:8: ”Men
mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være”.
Paulus understøtter her Jesus egne ord i Matthæus 15:10-20.
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Paulus pointerede også i Galaterbrevet 2:11-21 (Her fra ”Bibelen På Hverdags dansk”)
”Engang, da Peter var på besøg i menigheden i Antiokia, var jeg nødt til at konfrontere og irettesætte ham, for han var helt
forkert på den. Da han først ankom, havde han intet imod at have spisefællesskab med de kristne, som ikke var jøder. Men
da nogle af Jakobs jødiske bekendte fra Jerusalem kom, trak han sig tilbage fra fællesskabet med de ikke-jødiske kristne.
Det gjorde han af frygt for dem, der mener, at man ikke kan være kristen uden også at være omskåret. De øvrige
jødekristne i Antiokia fulgte Peter i hans hykleri. Ja, selv Barnabas lod sig rive med ind i det. Da jeg så, hvordan de
jødekristne ledere gik på kompromis med sandheden, irettesatte jeg Peter i alles påhør. Jeg sagde til ham: „Selvom du er
jøde, følger du jo ikke længere alle de jødiske skikke. Hvordan kan du så forlange, at de kristne, som ikke er jøder, skal
antage jødiske skikke, før du kan acceptere dem? Vi, der er født som jøder, har i modsætning til dem, der ikke er jøder, et
grundigt kendskab til de jødiske love. Alligevel har vi indset, at mennesker ikke kan blive accepteret af Gud ved at
overholde de jødiske love, men det bliver de ved at tro på, at Jesus er deres Frelser. Derfor har vi også sat vores lid til Jesus.
Vi ved, at vi er blevet accepteret af Gud på grund af vores tro på Kristus og ikke ved at overholde de jødiske love. Nogle
jøder betragter os som store syndere, fordi vi har sat de jødiske love til side for i stedet at blive accepteret på grundlag af,
hvad Kristus har gjort for os. Er det sandt, at vi er store syndere, fordi vi har sat vores lid til Kristus i stedet for
lovgerninger? Absolut nej! Det er kun, hvis jeg går tilbage og genopbygger det system af love, som jeg er blevet løst fra, at
jeg virkelig er en synder. Også mit liv var engang styret af de jødiske love. Men jeg blev løst fra dem for at kunne leve for
Gud. Mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg
gør, det gør jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. Jeg står fast på, at Gud accepterer os alene på
grund af sin nåde. Hvis det var muligt at blive accepteret af Gud ved blot at overholde de jødiske love, så døde Kristus jo til
ingen nytte!”
Når nu Paulus irettesatte Peter for at leve som hedning blandt hedninger, så kan man kun udlede, at Peter også spiste
som hedningerne også deres mad, som vel at mærke godt kunne bestå af alt det, som jøderne ellers ikke måtte spise.
Så giver det lige pludselig mening med det der, hvor Jesus viste ham alle mulige af jordens firbenede dyr, krybdyr og fugle
og sagde til ham” Slagt og spis, for hvad Gud har erklæret for rent, skal du ikke kalde vanhelligt” –. (Ap.G. 10:9-16)
Paulus skriver også i 1. Efeserne 4:1-5
Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og
dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk, der er brændemærket i deres samvittighed. De
forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og
har erkendt sandheden. For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for
det helliges ved Guds ord og ved bøn.
.
En del veganere / vegetarer i dag mener, at det er dyremishandling / drab at spise dyr, men når nu Gud gav mennesker
lov til at spise dyr, så kan Han da ikke også samtidig mene, at det er dyremishandling / drab, især ikke når Han selv
befalede jøderne at slagte dyr og bringe dem som offer på altret. Og Gud selv slog et dyr ihjel for at klæde Adam og Eva på
efter syndefaldet (1. Moses 3:21) ” Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på”.
Hvad så med fisk, som veganer heller ikke spiser?
Her ser vi klart i bibelen, at Jesus bespiste store mængder af folk ved at udføre miraklet med de få brød og fisk og
multiplicerede dem til mad nok til alle. (Matthæus 15:32-39) og efter sin død viste sig for disciplene, som forgæves have
forsøgt at fange fisk. Jesus bad dem om at kaste nettet ud igen, og denne gange fangede de masser af fisk, så de kunne få
stillet deres sult. (Joh. 21:4-12)
.

Selvfølgelig skal man ikke slå dyr ihjel bare for sjov. Man skal selvfølgelig behandle dyrene ordentlig og kun, når det er
nødvendigt for at få noget at spise, tøj på kroppen og som arbejdskraft at slå dem ihjel. Al unødig brug af dyr er
selvfølgelig bandlyst.
Hvis man sammenfatter det hele, så er der ingen tvivl for mig – Jer er enig i den klassiske kristendoms opfattelse. Vi må
gerne spise hvad som helst – Puha, jeg har det på den måde, at jeg lige har opfundet den dybe tallerken, for derefter at
opdage, at den allerede er opfundet, men jeg håber, at det her giver dig det sande billede af, hvad Guds hensigt virkelig er.
.

Kan vi undvære alle animalske produkter?
Her er der en artikel fra 2017, der beskriver både fordele og ulemper ved kun at spise planter. Læg især mærke til afsnittet
om kødfaktoren, som forskerne ikke ved ret meget om og derfor usikker på.
Det livsvigtige stof B12 fås kun animalsk og som syntetisk kosttilskud - Ikke fra planter. Det syntetiske B!2 mener man, at
det måske opfører sig anderledes i kroppen end det animalske B12 - Denne usikkerhed bør man tage med i sine overvejelser, inden man går over til kun at spise planter.
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I den artikel står der også noget om, hvordan vi bedst optager jern – Se kildehenvisninger til det sidst i artiklen
Summa summarum - Der er for mange usikkerhedsfaktorer, der gør, at man skal tænke sig om flere gange, før man vælger
kun at spise planter.
Så derfor holder jeg mig til den Gudsgivende gave, at vi godt må spise alt. Gud ved, hvad der er bedst for os.
.

Og nu til noget helt andet. Insekter – De hørte jo også med til jødernes forbudte spise
Da jeg nu har konkluderet sammen med milliarder og milliarder og atter milliarder kristne igennem næsten 2000 år, at vi af
Gud har fået tilladelse til at spise alt, så må det da også gælde insekter, selv om de ikke direkte er nævnt som tilladt Jesus pointerede, at ”Det er ikke det, man putter i munden, der gør mennesker urene osv…….(Matthæus 15:10-20), og
Paulus understøttede Jesus ord med disse udsagn ”At maden hverken gør fra eller til over for Gud……(1. Kor. 8:8) og
”For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.” (Rom 14:16- 17)
Og endnu en gang - Retfærdighed og fred og glæde i Helligånden er jo netop det gennemgående i hele NT – Ikke maden
Insekter kommer i disse tider stormenende frem som fremtidens enorme sunde mad. De kan erstatte mange af de
madprodukter, som vi i dag mener er nødvendige for os.
Insekter indeholder mere af det livsvigtige B12 end køer – De er fedtfattige, men har alligevel de gode fedtsyrer omega
3 og 6 – Indeholder mere calcium end mælk – Er mere proteinrig end mange andre ting. – Er også rig på andre vitaminer. De kræver næsten ingen plads i forhold til både dyr og planter, da det er deres natur at klumpe sig sammen. De kan endda
avles i byer – De kan fodres med rester fra andre produktioner f.eks. resterne fra Juicepresningen m.m.. Derudover udleder
de næsten ingen CO2. Det kræver kun otte liter vand at producere ét kilo fårekylling sammenlignet med 15.000 liter vand
for at lave et kilo oksekød. Samtidig udleder produktionen af ét kilo oksekød 15 kilo CO2, imens ét kilo fårekylling kun
udleder 0,15 kilo CO2, altså hundrede gange mindre drivhusgas, eller 75 % mindre end kyllinger
.

Vi er snart 9 milliarder her på vores klode, og 2 milliarder af dem verden over spiser insekter. Der er bare os, der pga.
kultur og misforstået religionsforståelse, ikke lige kan vænne os til tanken.
En overbefolket jord kræver plads og til det brug, er insekter som mad særdeles velegnet.
CO2 er en drivhusgas, der er med til at ændre klimaet med temperaturforskelle til følge.
Høje træer skal bruge mindre plads til at opsuge CO2’en og producere den nødvendige ilt end lave planter herunder vores
afgrøder. Så flere insekter og færre lave afgrøder samt færre alvsdyr herunder den største CO2 synder – køerne - giver mere
plads til skove og dermed til at holde balancen i orden, og da Gud også har skabt insekterne med alle de nødvendige ting,
som vi som mennesker har brug for både ernæringsmæssigt og plads, hvorfor så afvise sådan en fantastisk Guds gave.
.

For øvrigt kan vi ikke undvære bl.a. CO2 for
De såkaldte drivhusgasser herunder CO2 findes helt naturligt i jordens atmosfære. Gasserne tillader solens varme at nå
jorden, og de forhindrer varmen i at slippe ud igen.
For meget øger temperaturen katastrofalt, og for lidt sænker temperaturen også katastrofalt. Der skal være en balance
.

Da det er Gud, der har skabt denne balance, og som vi mennesker har været med til at ødelægge, må vi alle være med til
at holde denne balance også med hensyn til vores madvaner, madvaner som denne artikel jo egentlig omhandler. MEN det
må være op til hver enkel selv at finde balancen mellem det, de spiser, naturens balance og vores ødelæggelse af den.
Jeg tror ikke, at der findes en enkel eller endegyldig løsning på det.
Og da jeg i denne artikel har konkluderet, og jeg vil påstå bevist, at Gud siger, at vi som kristne må spise alt, så skal en eller
anden modsat religiøs eller ikke-religiøs doktrin have indflydelse på det valg.
Lige som en lille husker, så har milliarder og milliarder og atter milliarder kristne de sidste næste 2000 år kommet til den
samme konklusion, at vi må spise alt. – Kun et lille mindretal prøver at fastholde os i de gammel testamentelige regler, som
jøderne skulle følge, men som Jesus har frikøbt os fra.
.

Med hensyn til andre CO2 syndere og forurener så som biler, fly og industrien, så er det ikke med her helt med vilje, da
det er en helt anden diskussion end om, hvad vi som kristne må eller ikke må spise.

Økologi
Hvad spiser du? Normalt produceret fødevarer, som kan indholde pesticider, stråforkortere, medicinrester og andre
giftstoffer, der er med til at holde sygdomme og angreb væk, for at fremme produktionen af fødevarer.
Der er fire ting i økologi.
1. Vi undgår alle disse giftstoffer og medicin, som resterer i fødevarerne, når vi spiser det.
2. Det beskytter vores grundvand / drikkevand mod disse gifte.
3. Det fremmer dyrevelfærdet.
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4. Det beskytter især i ulandenes arbejdere, der tvinges til at sprøjte med disse gifte mange gange uden beskyttelse med fare
for deres helbred
---Her passer de to gudsgivende jobs – forvaltningen og evangeliseringen – perfekt ind.---- Se efterskriften på næste side

Biodynamisk
Det er også økologi, men har en ekstra dimission – at alt levende – planter og dyr – har en ånd / sjæl, som skal plejes
Det blev udviklet i 1920’erne af Rudolf Steiner.
Der er nogle, der mener at vi skal holde os fra biodynamisk dyrket mad,
hvor de blander ”kosmiske kræfter” og ”åndelige spirituelle kræfter” sammen og mener at biodynamisk dyrkning er okkult.
-- Men uanset – så mener jeg, at det ikke skal have indflydelse på vor madvalg for, og her gentager jeg Jesus og Pauluses
ord. --- ”Ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske uren, men det, som kommer ud af munden, det gør et
menneske uren” (Matthæus 15:10-20) og
”…… og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt
sandheden. For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved
Guds ord og ved bøn. ( 1. Efeserne 4:1-5)
Nogle biodynamiske avlere kan f.eks. finde på at komme komøg m.m. i et kohorn og sprede det ud på ”Moder Jord” ved
fuldmåne, hvilken er et okkult ritual, men fordi jeg ikke kan finde noget bibelsk belæg eller bevis på. at døde ting, planter
elle dyr kan indeholde og afgive noget åndeligt farligt., mener jeg derfor, at Paulus’s ord i 1. Kor. 10:25-31 og i 1. Efeserne
4:1-5 også gælder her, så det kan man roligt spise. --- Hvis nogen kan finde bibelsk bevis på det modsatte, så oplys mig
gerne om det. Link til disse avleres forening med deres syn – Der ud fra kan du så selv tage stilling
http://www.biodynamisk.dk/sider/dyrkning.html .
KILDER:
Her er linket til artiklen ang. det livsvigtige B12 og optagelse af jern
https://www.alt.dk/sundhed/vegansk-kost-kan-vi-undvaere-alle-animalske-produkter
.

Ang. insekter:
https://www.buggingdenmark.dk/.
https://videnskab.dk/kultur-samfund/saa-meget-bedre-er-det-for-miljoeet-at-spise-insekter.
https://www.alt.dk/sundhed/6-sunde-grunde-til-at-spise-insekter
https://natgeo.dk/dyr/kakerlak-maelk-er-fremtidens-superfood
.

Du skal dog være påpasselig med at spise insekter, hvis du er allergisk over for skaldyr og husstøvmider.
https://nordjyske.dk/nyheder/allergikere-skal-passe-paa-med-at-spise-insekter/44f7842d-7bad-4e8d-a506-fe383f4e3b3b
.

Ang. at CO2 heler ozon laget https://ing.dk/artikel/oeget-co2-udledning-bidrager-til-lukke-ozonhullet-170775
.

CO2 mængden øger eller sænker temperaturen http://virtuelgalathea3.dk/artikel/co2-og-drivhuseffekten
.
Mere om CO2 og andre drivhusgasser
http://www.okolariet.dk/viden-om/klima/den-foroegede-drivhuseffekt-er-menneskeskabt#.XVK12OgzZhE
Tilføjet 23.01. 2020
Pr. 15.05. og 08.06. 2017 var disse artikler i Jyllands Posten
Er klimaforandringerne menneskeskabt eller forårsaget af naturlige årsager?
Der er forskere, der er fortalere for det ene, og andre forskere, der er fortalere for det andet.
Under artiklerne er der læserkommentarer
Link til det ene:
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9617796/de-nuvaerende-klimaaendringer-er-helt-overvejendenaturlige/?fbclid=IwAR031REmyDRuBCPDT_J5XFBsNRT-qMdBspZnbXlQFgB6Yfbtf0ygFnGx7qo
Og link til det andet
. https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9635956/besynderlige-argumenter-og-benaegtelse-af-fakta-iklimadebatten/
Find selv flere kilder ved at google emnerne
På næste side er der et efterskrift / en konklusion
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Efterskrift / konklusion
Gud har sat os til at forvalte jorden, jfr. 1. Moses 1.26-i28
Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget,
alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det,
som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden,
og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«
Han har også givet os forstand til både at forvalte jorden rigtig men desværre også den frie vilje til at gøre det forkerte.
Det ser vi i dag med alle de problemer, det medfører sig af klimaforandringer.
Da vi jo nu må spise hvad som helst, så skal vi opdyrke / avle vores mad, så det passer til jordens situation i dag jfr., at vi
jo er sat til at forvalte den. Dette job skal vi udføre lige til det sidste. Der er jo ingen ud over Gud, der ved, hvornår
endetiden kommer, eller hvornår Jesus kommer igen – Det er der dog godt nok rigtig mange bud på i dag, hvor man
bruger tidens tegn, opfyldelse i dag af flere profetier fra både GT og NT som bevis, men kun Gud kender sin egen tidsplan
-Ikke engang Jesus eller englene kender den (Matt. 24.36) – Så det kan ske i morgen, om 10 år, om 50 år, om 100 år, om
500 år – Ingen ved det med sikkerhed og slet ikke menneskene – Så derfor skal vi udfører vores jobs tilfredsstillende lige
til det sidste. Jeg har selv tit opsagt stillinger, men har altid udført mit job til sidste dag, og det skal vi så også gøre med
jobbene for Gud. Jesus har også givet os et job – nemlig missionsbefalingen (Gå ud og gøre alle folkeslag til mine disciple
(Matt. 28.16-20 og Mark. 16.14-18) --- Men som jeg ser det, så udelukker det ene job ikke det andet – Vi skal gøre begge
dele. Være tro mod begge jobs med alle de midler, som Gud har stillet til rådighed for os.
Nogle vil måske tænke ”Hvis nu jorden går under i morgen eller Jesus henter sin brud i morgen, er så al dette besvær ikke
omsonst”? – Nej, det er det ikke – og jeg gentager, at vi skal være tro mod begge jobs lige til det sidste.
Da nu Gud har givet os den gave, at vi må spise alt, så er vi derfor også i stand til at tilpasse vores spisevaner for at kunne
passe vores første job som forvalter tilfredsstillende. At dyrke / avle på mindre plads, så der bliver plads til naturen især
træer og dermed regulerer CO2 og ilt-balancen samt ozonbeskyttelsen af solens farlige stråler, så det bliver til at holde ud
at leve og være på jorden og dermed få plads flere til mennesker på en ”overbefolket” jord - lige til det sidste,
Desuden går jeg også ind for økologisk mad, da det også er med til at holde balancen især sørge for at vores drikkevand til
både dyr og mennesker ikke er forurenet og trygt kan drikke det.
Jo flere mennesker, der er plads til, jo flere mennesker er der også mulighed for at evangelisere for og få som Jesus
disciple og dermed også at få flere sjæle i himlen. – Til det formål passer begge jobs så glimrende sammen.
Ja, der er selvfølgelig også andre faktorer, der spilder ind, så som forurening fra industri og biler m.m. men det er en
anden diskussion. Det skal vi selvfølgelig også tænke på, men denne artikel handler udelukkende om maden, og hvordan
det kan bidrage til en bedre jord og vinde flere sjæle og det med Guds accept, og som jeg mener at have bevist ud fra
bibelen.
Paulus advarede også mod menneskebud (som jeg anser det her for at være) i Kolossenser 2:.16-23 og 1 Tim. 4:1-5.
”Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbatter. Det
er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet selv er Kristus. Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som
går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit verdslige sind, og
som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele legemet, støttet og sammenholdt af sener og led, vokser
Guds vækst. - Når I med Kristus er døde fra verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i
verden: Tag ikke, smag ikke, rør ikke! – alt sammen noget, der skal bruges og forgå – det er kun menneskers påbud og
lære. Det går for at være visdom med selvvalgt gudsdyrkelse, falsk ydmyghed og skånselsløshed mod legemet, men det
har ikke nogen værdi, det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse”.
Jeg kan ikke finde et eneste bibelsk bevis på, at det okkulte skulle have nogen som helst indvirkning på ting og hermed
maden – Det okkulte virker i min optik kun på det menneskelige sind og ikke igennem ting – Kun ”troen på” at det virker
gennem ting, kan få sindet til at tro på , at det virker. Bild folk ind, at det virker, så virker det, men kun pga. sindets
naivitet. – Led ikke mennesker til unødig besvær og bekymringer med usande påstande.
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Så uanset, hvad mennesker finder på at gøre ved vores mad eller påbyder os ikke at spise, kan vi som kristne med sindsro
spise det under bøn – Det er nok derfor bordbønnen er opfundet.
Selv om maden for os bliver økologisk og fri for gift og okkulte ting ved bøn, så skal vi dog alligevel sørge for, som de gode
forvaltere af jorden vi burde være, at ikke-kristne samt kristne, der ikke helt har fundet ud af sammenhænget i det kristne
liv, kan overleve, for ellers har vi jo ikke ret mange at evangelisere for.
Og det er jo det, der er hele formålet ifølge Johannes 3.16 – ”For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn,
for at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes”
Og der passer begge jobs perfekt ind.
28.08. 2019 - Der er flere tilføjelser på vej efter flere input på FacebookDet eneste, jeg kan tilføje til alt dette, er, at vi
skal forblive standhaftige i Jesu løfter, at TRO på Hans Ord, som han sagde i Mark. 16: 17,18.. Og disse tegn skal følge
dem, der TROR: I Mit Navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres
hænder, og DRIKKER DE DØDBRINGENDE GIFT, SKAL DET IKKE SKADE DEM; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver
raske.«

12.01. 2020
Der dukkede et spørgsmål op, som jeg endnu ikke har et svar på
Må vi spise ”forgiftet dyrket mad”????
Ben Jensen En tro på Jesus skal også følges af at du tager vare på dig selv fysisk, nemlig at du spiser sund og godt og dyrker
motion og evt søger hjælp. Du skal tvinge dig selv væk fra de dårlige mønstre og det som fanger dig i dem.
•

Lone Boesen

Ben Jensen: At spise sundt og godt er for mig i denne forbindelse forbundet med en masse tvivlsspørgsmål og

derfor frustration.
Al vores mad er jo (stort set) nu om dage manipuleret på den ene eller anden måde.
Råvarer og såkaldt mad er fyldt med pesticider/kemi, tilsætningsstoffer, tungmetaller og jeg kunne blive ved.
Vil jeg spise kød indeholder det antibiotika og er ofte pumpet med lage af dit/dat og jeg må betale 3-4 gange så meget for den
økologiske udgave, hvor der stadigt ingen garanti er for, at det er fri for alt det menneskeskabte kemi.
Jeg ved dog at jeg ifølge Guds ord kan spise gift - hvis det skal tages bogstaveligt og det skal det vel?
I givet fald, så er al mad pludseligt 'sundt' at spise som et Guds barn, eller?
Jeg vil gerne høre lidt fra andre omkring dette emne, - altså mad og næring. Hvor meget skal vi gå op i det, uden at vi således
dyrker vores kød, som jo i virkeligheden intet betyder.
Jeg mener selv.... at spise kunstigt slik hvor 85% udgør hvidt sukker og farvestof og ingredienser som man ikke aner hvad er,
- kunstige kager, med ligeså, - færdigretter med alt muligt udefinérbart og drikke med aspartam og andet kemi er, at udæske
Herren....
Grøntsager der er sprøjtet og unaturligt dyrket... Hvad med det??
Hvad mener I og hvad siger Guds ord?

💙🙏
•

Ben Jensen Lone Boesen
Det er faktisk ikke så svært.
Jesus har helt bestemt anvist dig/os at handle fornuftigt. Han siger også at man ikke skal lade sig friste eller udfordre sin tro
eller Gud . Så at spise gift/mad fyldt med. pesticider osv. det for at teste din tro eller Gud, vil være dumt og ufornuftigt også og
måske især i kristent sammenhæng.

