
 

 

"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln                         

“Meat sacrificed to Idols.” 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 denna översättning.” 

 

 

 

Mat offrad till avgudar 

 
Även om detta kan verka som en oviktig frågeställning för många vill vi ändå ta upp ämnet;  

Kan vi äta kött som är offrat till avgudar eller inte?  

Vi får denna fråga ganska ofta. Eftersom de flesta inte bor bredvid ett tempel där man offrar djur till 

solguden precis, blir den mer moderna frågan oftast inriktad på ämnet halalmat. Halal är det arabiska 

ord som betyder lagligt eller tillåtet. Halalmat är kött som slaktats på det sätt som föreskrivs av 

sharialagarna. För att kött skall vara halal följer man en föreskriven metod för slakt av allt kött utom 

fisk och andra havslevande varelser. Slaktmetoden består av en väl slipad kniv för att göra ett 

snabbt, djupt, snitt som skär av den främre delen av halsen, carotisartären, luftstrupen och stora 

halsvenen. Allt görs enligt föreskrivet sätt. I tillägg till halalföreskrifterna, ska tillåtna djur slaktas 

med åtföljande islamska bön i Guds namn. Slaktaren låter djuret lägga sig på höger sida och både 

slaktaren och djuret är vända mot Mecka. Slaktaren säger högt "Bismillah, Allahu akbar  

(i Guds den störstes namn).  
 

På grund av dessa ceremonier kan det tolkas som att sådan praxis skulle kunna definieras som att 

man offrar kött till avgudar eller till falska gudar och vi vill inte motsätta oss dem som har den 

uppfattningen. I många avseenden är halalmat kött som offrats till avgudar p g a det faktum att 

köttet är slaktat tillsammans med bön till en annan gud, som tyder på att halalmat verkligen är kött 

offrats som avgudaoffer. I slutändan kommer detta kött att hamna i ett snabbköp och de som vill 

följa hela Guds ord har då ett val att göra. 

 

Är det då fel att köpa och konsumera Halalkött?  

För det första måste köttet överensstämma med de faktiska kriterier för vad som definieras som 

livsmedel av Gud i 3 Moseboken 11. Om det passerar 3 Moseboksprövningen 11 testet, så måste vi 

avgöra om det är är rätt eller fel mot Torahn att äta kött som offrats som avgudaoffer och hur vi skall 

definiera Halalkött i denna undervisning. Precis som med allt annat ger oss Torahn friheten att ställa 

det mot den eviga sanningen. Psalm 119 är ett utmärkt bevis på hur vi bättre ska förstå detta.  

Först ska vi testa om att äta kött som offrats till avgudar är rätt enligt Torahn.  

 



Sedan kommer vi att titta på vad Nya Testamentet, eller Brit Hadasha lär i denna fråga,  

eftersom vi inte har rätt att lägga till eller ta bort något från Guds ord. 

 

5 Moseboken 4:2  
Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla 

HERRENS, er Guds, bud som jag ger er. 
 

5 Moseboken 12:32  
Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa.  

Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån. 
  

Nya Testamentet måste överensstämma med det Gamla Testamentet. Vi tittar först i GT (Torahn), 

om att äta kött som offrats som avgudaoffer. Torahn har två specifika ställen som talar om detta;  
 

2 Moseboken 34:11-16  
Rätta dig efter det jag i dag befaller dig. Se, jag skall driva bort amoreerna, kananeerna, 

hetiterna, perisseerna, hiveerna och jebusiterna för dig. Tag dig till vara för att sluta förbund 

med invånarna i det land dit du kommer, så att de inte blir till en snara för dig. I stället skall ni 

bryta ner deras altaren, krossa deras stoder och hugga ner deras aseror. Du skall inte tillbe 

någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han. Du skall inte sluta 

något förbund med invånarna i landet, eftersom de trolöst håller sig till sina gudar och offrar åt 

dem. När de då inbjuder dig kommer du att äta av deras offer. Du kommer också att ta deras 

döttrar till hustrur åt dina söner, och när då deras döttrar trolöst håller sig till sina gudar 

kommer de också att förleda dina söner att trolöst hålla sig till dem. 
 

I 2 Moseboken 34 bör det noteras att det inte i Torahn tydligt säger att äta kött offrats till 

avgudaoffer är ett ”Du skall icke göra”- typ av bud. Men utan tvivel hör det ihop med något som 

Herren hatar och anklagar dem som äter kött offrat till avgudar som trolösa avfällingar som tillber 

andra gudar. Därför måste vi ta till ett visst kritiskt tänkande. 
  

Hur många har hört att sammanhanget betyder allt?  

Torahn säger att Du skall inte döda. 2 Moseboken 20:13.  

Det finns dock exempel på berättigat dödande i Torahn.  

 
Motsäger Bibeln sig själv?  

Befallningen Du skall inte döda är i avsikt att inte mörda en person,  

att orättvist beröva en annan människa livet.  

 
Vill vi då föreslå att äta kött som offrats till avgudar är rätt enligt Torahn? 

Vi säger inte ja till det just nu, men observera hur viktigt sammanhanget är.  
 

2 Moseboken 34:15-16  
Du skall inte sluta något förbund med invånarna i landet, eftersom de trolöst håller sig till sina 

gudar och offrar åt dem. När de då inbjuder dig kommer du att äta av deras offer. Du kommer 

också att ta deras döttrar till hustrur åt dina söner, och när då deras döttrar trolöst håller sig till 

sina gudar kommer de också att förleda dina söner att trolöst hålla sig till dem. 
 

I tidiga bibliska tider, när ett förbund hade upprättats med en annan människa eller en gud, och 

djuret slaktats, åt de av detta djur. För mer om detta se vår undervisning ”The Treshold Covenant” 

på www.TestEverything.net.  



Det finns alltså flera saker som talar om sammanhanget i 2 Moseboken 34. En av dem är när man 

skapar ett förbund med dem som dyrkar avgudar och sedan tar del i att offra till deras gudar som en 

del av förbundet. För att sedan stadfästa förbundet äter man av offret. Herren kallar detta "andligt 

äktenskapsbrott," att begå hor med avgudar.  

Det innebär att det som definieras som synd här, är tillbedjan av falska gudar, att offra till dem och 

sedan äta av offret. Detta anses vara avgudadyrkan. 
 

Här kommer frågan:  

Vad händer om man äter halalkött som säljs på köttmarknaderna idag, men inte deltar  

i någon ritual med falska gudar och aktivt offrar till dem? Är det ändå fel?  

 

Enligt detta exempel i 2 Moseboken 34, skulle vi nog säga kanske, eller egentligen vet vi inte.  

Det betyder att Torahn har ingen specifik undervisning om sådana omständigheter.  

Vi kan inte bevisa att Torahn skulle vara mot att äta offerkött i ett sådant sammanhang.  

Vad Torahn är tydlig med är frågan om att inte aktivt delta i offerceremonin och sedan äta till 

avgudarnas ära. Det nämns inte någonstans i Torahn att om man äter avgudaofferskött, som inte är 

en del av avgudadyrkan som föregår i templet till avgudarnas ära, skulle misshaga Gud.  

Vissa kanske inte accepterar denna förklaring, men ändå är det ett samband som får oss att göra 

denna åtskillnad. Vi måste helt enkelt urskilja att det är skillnad på sammanhangen.  

Att förstå skillnaden av sammanhanget kommer att förklara varför Nya Testamentet verkar 

undervisa om två olika saker i denna fråga.  

Men som sagt, sammanhanget avgör allt. Andra exempel på detta finns här; 
  

4 Moseboken 25:1-2  
Medan Israel uppehöll sig i Sittim, började folket bedriva otukt med Moabs döttrar.  

Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar.  
 

Här handlar det om att aktivt offra till avgudars ära, äta offerköttet och sedan tillbe deras avgudar.  

4 Moseboken 25, säger däremot inte uttryckligen att det är fel att äta avgudaofferskött utanför dessa 

sammanhang. Det som betecknas som fel är den uppenbara andliga prostitution som 

avgudatillbedjan innebär. Torahn tar tydligt avstånd från att äta avgudaofferskött, men endast  

i sammanhang med att aktivt tillbe avgudar.  

Torahn säger däremot inte att äta offerkött utan tanke på avgudar eller utan att tillbe dem på något 

sätt, skulle vara en överträdelse av Guds lag. Vi kommer inte att finna någonstans i Torahn att det 

står att äta offerkött i sig är fel. För att det skulle vara fel måste det kombineras med det aktiva 

initiativet att dyrka avgudar. Vi förstår att vissa inte välkomnar dennna förklaring men vi kan helt 

enkelt bara konstatera vad Guds ord säger och inte säger.  

Kom ihåg; 
 

5 Moseboken 4:2  
Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån  

utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er. 
 

Vi har inte rätt att ta bort något från Guds ord och vi kan heller inte lägga till något. Om vi är 

överens om detta så låt oss då gå vidare till Nya Testamentet, Brit Hadasha, i samma ämne.  

I Apostlagärningarna 15 utfärdade Jakob och apsotlarna ett dekret för omvända hedningarna och 

detta upprepas även i Apostlagärningarna 21.  

 

 

 
 



Apostlagärningarna 15:19-21  
Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud utan 

endast skriva till dem att de skall avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan, från 

otukt, från köttet av kvävda djur och från blod. Ty Mose har i tidigare släktled haft sina 

förkunnare i alla städer, då han föreläses i synagogorna varje sabbat." 

 

Apostlagärningarna 21:25  

Men när det gäller hedningar som har kommit till tro, har vi skrivit och gett dem besked  

om vårt beslut: De skall avhålla sig från kött som offrats till avgudar, från blod, kött från 

kvävda djur och otukt. 
 

Vissa skulle kanske säga att Jakob tydligt sagt att de bör avstå från att äta kött som offrats till 

avgudar. Men vi säger det igen, sammanhanget avgör allt!  

Precis som i Torahn där vi läser om att äta kött som offrats till avgudar var fel i sammanhang med 

avgudatillbedjan, finner vi att Apostlagärningarna 15 inte är något undantag. De omvända 

hedningarna kom precis ut från ett system som var helt kopplat till solgudadyrkan.  

Aktiv avgudadyrkan innebar att gå till templet, offra kött, äta offerköttet, dricka dess blod och delta i 

tempelprostitution. Därför nämner Jakob alla dessa saker i brevet. Han förmanar de omvända 

hedningarna, att som sanna troende måste de först sluta tillbe sina avgudar innan de började 

undervisas i Torahn, vilket är nästa instruktion som finns i vers 21;  
 

Apostlagärningarna 15:21  
Ty Mose har i tidigare släktled haft sina förkunnare i alla städer,  

då han föreläses i synagogorna varje sabbat. 
 

Jakob säger alltså inte direkt att det är fel att äta offerkött. Han säger i själva verket att det inte är rätt 

att äta offerkött i samband med avgudatillbedjan och tempelprostution. Ingenstans i Torah hittar vi 

ett bokstavligt kommando för att inte äta offerkött. Vi har bara kommandot att inte tillbe avgudar.  

Vi finner även detta sammanhang i Uppenbarelseboken. Att äta offerkött var knutet till sexuella 

omoraliska handlingar i avgudatillbedjan. 
 

Uppenbarelseboken 2:20-21  
Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa  

och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer.  

Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. 
 

Det kanske kan tyckas vara hårklyveri, men det verkar vara en Biblisk åtskillnad i dessa 

sammanhang. Kom ihåg att Guds ord är skarpare än ett tveäggat svärd. Det finns inget utrymme att 

gå varken hit eller dit. Vi måste vara mycket noga med att inte lägga till eller ta bort från Guds ord, 

men fortfarande fullt ut hålla oss till det sammanhang i vilka instruktionerna är givna.  
 

5 Moseboken 4:2  
Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån  

utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er. 
 

Paulus undervisar också i denna fråga och kommer fram till samma slutsatser. Han säger att om man 

går till köttmarknaden, köper och äter offerkött, behöver det inte vara någon anledning till oro.  

Men hur kan det komma sig? 

  

Eftersom falska gudar är egentligen ingenting! Avgudar blir bara någonting när vi tillber 

dem, upphöjer dem, prisar dem och gör dem till gudar i våra liv.  



Men om vi nu vet att falska gudar inte är någonting, vilket de inte är, tillber vi inte också dessa 

avgudar när vi äter av offerkött? Trolitvis inte. Något som ingenting är - kan inte vara något.  

Det verkar bara vara vanligt sunt förnuft och det är i grunden vad Paulus säger och verkar passa in i 

sammanhanget med de två exemplen i Torahn. Men Paulus nämner något annat som är viktigt att 

tänka på. Han säger att vissa som är svagare i tron och kanske ännu inte är så insatta i Torahn kan bli 

förolämpade och missledda. 
 

Han menar att det i såfall kan vara bättre att avstå från kött, snarare än att missleda en broder eller 

syster. Det håller vi absolut med om. Det är alltid bäst att behålla shalom, att upprätthålla friden än 

att avsiktligt orsaka stridigheter i Kristi kropp. Han nämner också att det kan orsaka att andra tolkar 

det som att det är okej att gå till templet och tillbe falska gudar och äta offerkött.  

Om det finns risk för detta bör man självklart avstå från att äta sådant kött.  

I Paulus brev gör han klart att det är okej att äta offerkött eftersom korintierna måste ha brottats med 

tanken på att sådant kött såldes på köttmarknaderna. Det skulle kunna jämföras med halalkött i våra 

egna livsmedelsbutiker.  
 

1 Korinterbrevet 8:8  
Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting,  

och äter vi, vinner vi ingenting. 
 

Detta upprepas i slutet av kapitel 10; 
  

1 Korinterbrevet 10: 25  
Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. 

 

Paulus kan bara säga detta eftersom i detta sammanhang ansågs inte Torahn förbjuda det.  

Men Paulus ger samtidigt rekommendationen att inte äta offerkött, i synnerhet inte när man är 

tillsammans med icke troende människor. Speciellt inte om man missleder andra eller orsakar att en 

icke troende får uppfattningen att man offrar till avgudar eller tillber dem. När Paulus i kapitel 8 

säger att falska gudar är ingenting, så måste vi tänka på att många inte alls känner till detta.  
 

1 Korinterbrevet 8:7-9  
Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet 

som avgudaoffer, och så orenas deras svaga samvete. Men maten för oss inte närmare Gud.  

Äter vi inte, förlorar vi ingenting, och äter vi, vinner vi ingenting. Men se till att denna er frihet 

inte blir till fall för de svaga. 
 

Att äta offerkött är i sig själv inte synd, det är inte mot Torahn, det är inte emot Guds lagar.  

Men viktigare är den verklighet att, inte alla känner till detta och det måste vi vara lyhörda för. 

Sådant kött, kan väcka anstöt hos somliga och vi vill absolut undvika att förolämpa dem.  

Vad som Torahn är emot är avgudatillbedjan. En individ kan äta offerkött där andra stått för 

avgudadyrkan, men samma individ kan inte aktivt tillbe avgudar. Detta är den Bibliska åtskillnaden. 

Därför kunde både Jakob och Paulus säga som de gjorde. 
 

Det handlar alltid om sammanhanget för hur, när, och var offerköttet äts. Det kan handla om 

avgudatillbedjan eller helt enkelt att äta en middag när vi vet att avgudar ingenting är. 

Apostlagärningarna 15 handlar om att ta direkt del i att offra till avgudar i solgudstempel och sedan 

äta av offerköttet. Att direkt delta i tempelprostitution och dricka blod. Ett sådant agerande är 

verkligen en kränkning av Torahn. Vi har sett exempel i Toran på hur fel detta var. Paulus talar om 

ett annat sammanhang; Vad skall man göra när det kött som inte är uppätet kommer ut till 

försäljning på köttmarknaden? Kan man äta det? Är det fel? Enligt Paulus förståelse är det inte så. 



Han finner inte något kränkande av Torahn när man äter offerkött utan att direkt vara delaktig av 

avgudadyrkan i templet. Han varnar oss bara för att att inte kränka eller ge andra en falsk bild av att 

deltagande och dyrkande av avgudar skulle vara okej. 
  

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 Guds fullkomliga Ord. 
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FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  
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