Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln
“Does God's Law Prohibit Cheeseburgers?” 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.

Förbjuder Guds lag oss att äta Cheeseburgare?
Cheeseburgare! Ja, tro det eller ej, men i vissa kretsar disskuteras det om Cheeseburgare på grund av
denna vers. Dessa disskusioner kommer vanligtvis från den ortodoxa judendomen.
Du hittar budet i 5 Mos;
5 Moseboken 14:21
Du skall inte koka en killing i mjölken från dess mor.
Egentligen handlar debatten inte bara om Cheeseburgare, utan om någon maträtt där kött och
mjölkprodukter tillagas tillsammans.
Judiska rabbiner, inklusive den mycket inflytelserika Rabbi Rashi, kom till denna slutsats och grundar
sig på denna vers och en annan som finns i 2 Mos;
1) förbud mot matlagning med en blandning av mjölk och kött.
2) förbud mot att äta en tillagad blandning av mjölkprodukter och kött.
3) förbud mot att påstå någon fördel med en kokt blandning av mjölk och kött.
Den allmäna användningen av kött är resultatet av en analys av den hebreiska texten som här visar sig
vara getkött.
Rashi, en av de mest framstående talmudiska kommentatorerna, hävdade att begreppet i fråga måste
faktiskt ha en mer allmän mening, inklusive nöt och lamm utöver unga getter.
Rashi hävdade också att innebörden fortfarande är smal nog att utesluta fåglar, alla vilda rena djur (t.ex.
mushjort och antilop), och alla icke rena djur.
De talmudiska författarna hade en liknande uppfattning, men trodde att eftersom tama rena djur (får,
getter och nötkreatur) har liknande kött som fåglar och icke inhemska rena landdjur, borde de förbjuda

dess kött och skapa ett generellt förbud mot att blanda mjölk och kött från alla rena djur, med undantag
av fisk.
Men här är problemet med dessa inskränkta tolkningar;
Budet nämner specifikt mjölk från mamman, inte mjölk i största allmänhet.
Det är något mer specifikt som man vill komma fram till här.
Den statistiska chansen att ett mejeri får mammans mjölk, ett slakteri får köttet från samma mammas
killing och att sedan dessa båda produkter kommer till samma distributör och till samma butik och sedan
till samma kund är nästan en teknisk omöjlighet.
Trots funderingar av gamla judiska rabbiner, använder vår Skapare flera gånger ordet för att en killing
inte ska kokas i sin moders mjölk.
Om vår Skapare menade alla former av kött, är det ett ord som skulle ha använts för allt kött. Svaret på
gåtan av detta bud är som flera andra till synes ett malplacerat bud av de judiska rabbinerna.
Det andliga undervisar det fysiska och den fysiska lär det andliga.
Syftet med att HERREN/YHWH ger detta bud är just för att vi ska ställa frågan varför.
Vi borde verkligen fråga oss varför eftersom det är befogat.
Vår Skapare vill att vi ska ställa frågan;
Varför i hela världen skulle ett sådan udda bud ges oss överhuvudtaget?
Vem skulle ens överväga att koka ett djur i sin egen mammas mjölk?
Vissa har föreslagit att det kan ha varit en hednisk praxis i samband med avgudadyrkan och dyrkan av
falska gudar. Det är säkert möjligt. Men kanske han helt enkelt vill lära oss något andligt genom ett udda
fysiskt bud;
5 Moseboken 14:21
Du skall inte koka en killing i mjölken från dess mor.
Det finns fyra komponenter i detta bud;
1) Get
2) Matlagning
3) Mor
4) Mjölk
När det gäller en get i Torahn finns åtminstone tre referenser;
1) Jacob bedrar sin fader Isak att tro att han är hans bror Esau genom att använda både
getkött och gethår.

2) Josefs bröder doppade rocken i getblod för att lura sin far att tro att Josef är död.
3) Tamar bedrar Juda genom att klä sig som en prostituerad och krävde en get som betalning.
Den avgörande faktorn eller gemensamma nämnaren för alla dessa historier är bedrägeri och bedrägeri
är relaterade till geten; Detta tyder på att geten är en metafor för vilseledande läror.
Sedan behöver vi titta på begreppet matlagning.
När livsmedel tillagas blandas de ihop. De börjar dela smakerna och får drag av de olika produkter som
har blandats med varandra.
Mödrar är metaforer för medier, så det är mycket viktigt att getmjölk beskrivs som "Modersmjölk."
"Mamman" är källan eller "mediet" för mjölken. Slutligen är det fjärde elementet mjölken själv och här
är det enklaste exemplet att citera som kommer från en judiska farisé, Paulus, som i sina skrifter
beskriver kött som svår andlig förståelse och mjölk som grunderna i Torahn.
För mer information om mjölk, se vår undervisning med titeln; Oracles of God.
Vi har nu gått igenom de fyra delfaktorerna i 5Mosebok 14, som återigen är detta bud.
5 Moseboken 14:21
Du skall inte koka en killing i mjölken från dess mor.
De fyra komponenterna är alltså;
1 ) Get – Vilket sammankopplas med vilseledande läror.
2 ) Matlagning - Begrepp för sammanblandning.
3 ) Moder - Som medie eller leverantör av mjölk.
4 ) Mjölk - vilket är en synonym för Torahn.
Vad vi förstår hänvisar detta bud specifikt till getkött och getmjölk.
Det upprepas tre gånger och därmed bör budet inte utökas till inkludera allt kött och alla
mejeriprodukter, särskilt när Torahn uttryckligen förbjuder att lägga till i Guds lag;
5 Moseboken 4:2
Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er …
Dessutom är det oerhört viktigt att lagen talar om kött som tillagas och dagens tolkningar förbjuder
också otillagad mat, vilket ytterligare tyder på att dessa traditionella judiska tolkningar helt enkelt är fel.
Budskapet bakom denna specifika lag om getkött och getmjölk från Guds sida, har att göra med att
förbjuda forsök att kombinera vilseledande läror genom att blanda dem genom "matlagning" med
Torahn som vi tog emot genom Mose.
Lagen om att inte koka en killing i sin moders mjölk, har att göra med att skapa bedrägliga läror om
Guds lag och inte så mycket med att äta en cheeseburgare på McDonalds.

Faktum är att även i modern tid, använder vi olika uttryck för att hänvisa till vilseledande affärsmetoder,
där man döljer sanningen med något som är falskt och blandar ihop båda två.
Den andliga förståelse här liknar den att inte blanda ull och lin eller blanda olika sädesslag.
De är båda också Torahbud. Så egentligen är detta inget nytt.
Ska vi koka en killing i dess moders mjölk?
Naturligtvis inte. Budet är även bokstavligt.
Det är bara det att budet är avsiktligt och till synes så absurdt, att det nästan tvingar läsaren att fråga vad
som är den djupare innebörden och förståelsen för dem som tror, vilket är vad vi nu
gjort.
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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