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När Gud utformade människokroppen, gjorde han den inte bara till en bärare av 
människans själ och ande, men även för att ge människan inre glädje.  
För att en människa skall kunna leva på jorden i sin kropp, måste hon ständigt ha 
mat och vatten. När Gud utformade människans matsmältning, byggde han 
också in ett datalikt system som inte bara skulle beskydda henne från att få i sig 
giftiga substanser, utan även ge njutning då maten kommer in i munnen. Vi kallar 
vanligen detta fenomen för att ha smaklökar. Wikipedia beskriver det så här: 

SMAKSINNET  
Smaksinnet är i stort ett samarbete mellan smaklökar på tungan och 
luktceller i näshålan. Tungans receptorer reagerar framför allt på sött, surt, 
beskt och salt men ny forskning tyder på att det även kan finnas andra 
smaklökar. 
  
När man stoppar in dryck eller mat i munnen och tuggar frigörs ämnen 
som dels registreras av smaklökarna på tungan och dels mer lättflyktiga 
som kan ta sig upp i näshålan och registreras där. Det är det samlade 
intrycket av detta som ger oss en upplevelse om vad något smakar, både 
gott och äckligt. 

GUD ÄR EN STOR DESIGNER 
 När en bebis formas i livmodern, finns det delar av det som idag kallas DNA 

som går ända tillbaka till Adam och Evas tid. Varje ömtålig liten del i den nya 
kroppen följer detta mönster. Vad gäller smaksinnet, är det utrustat med 
sensorer, ledningar för ström (nerver), och en kontrollapparat i hjärnan som 
förses med förprogrammerad mjukvara, som utökas när barnet är fött och det 
börjar äta och dricka. Konung David skrev om detta för ca 3 000 år sedan. 
Psalm 139:14-18 

 Gud programmerar småbarnet till att bli hungrig och vilja ha mat från modern, 
medveten om att det smakar väldigt gott. 

AVVIKANDE SMAKER 
 En småbarns smaksinne är utformat för att tycka om modersmjölken och är 

nöjd med den mat det fått av Gud. 1 Mos. 1:29; 3 Mos. 11:1-47 
 Djävulen och hans änglar visste från människornas fall i Eden att sjukdomar 

kunde överföras till dem genom att locka dem med ting som Gud aldrig menat 
som människoföda.  



 Det är viktigt att förstå, att när ett småbarn äter en viss föda, kommer minnet 
att registrera denna smak. Om det smakar äckligt (en varning) kommer barnet 
att spotta ut det nästa gång. 

 Om föräldrarna tvingar barnet att äta den maten, kommer smaklökarna till slut 
att avvika från sin ursprungliga form, och därefter kommer barnet att utveckla 
ett begär efter denna föda som kommer att följa dem hela livet.  

 Om en bebis får tuggtobak eller alkohol reagerar det först mycket våldsamt, 
men efter en tid blir barnet van vid ämnet och kräver allt mera av det. I en del 
kulturer ger man småbarn dessa ämnen för att få dem att inte skrika.  

 Den miljö du är född i bestämmer den mat du gillar mest som vuxen. En 
person från endera land kommer att vilja ha nationalrätten. En svensk som är 
uppfödd på sill, lutfisk, surströmming, är beredd att betala åtskilligt för dessa 
delikatesser i sitt vuxna liv. En amerikan skulle aldrig kunna äta hästkött, 
medan svenskar tycker det är gott som pålägg. Människor från Sydöstasien 
tycker att hundkött är en stor delikatess, och japanerna gillar sushi (rå fisk). 

ASÄTARE 
 Gud har inte skapat asätare för att de skall ätas av människor. Gris, räkor, 

hummer, krabbor, havskatt, gnagare och ormar skapades av Gud för att hålla 
världen ren genom att ta bort döda djur och ruttnande vegetation. Inget av 
dessa djur har inbyggd kapacitet för att hålla giftiga ämnen som de sväljer 
utanför sitt kött. Orsaken till att de smakar bra ibland, är att gifterna stimulerar 
smaklökarna och att de känns bra att äta.  

 Nackdelen med att äta asätare är att de orsakar cancer, igensatta artärer, 
reumatiska besvär och många andra av människans sjukdomar.  

 Lantbrukare har under århundraden lärt sig att olika växter och träd inte är 
likadana, en del behöver en syrerik jord medan andra måste ha alkalisk jord. 
Därför är man noga med att använda rätt gödningsämne för varje gröda. Av 
någon anledning gör Satan allt för att människan skall glömma viktiga regler 
om mat. 5 Mos. 28:15-23 

MAT SOM ANDLIGT VAPEN  
 Esau var den förstfödde och stod i begrepp att bli överhuvud i det framtida 

Israel. Djävulen använde mat för att locka Esau att sälja sin förstfödslorätt för 
ett enda mål mat. 1 Mos. 25: 20-34 

 Han förstod senare vad han hade gjort, men då var det försent för honom.  
Hebr. 12:16-17 

KORRUPTION 
Ämnen som Gud inte ämnat till mat, har gång på gång utnyttjats av mörka krafter 
från Satans rike för att förvränga Guds plan för sitt folk. Ett typiskt exempel på 
detta finner vi i 1 Sam. 2:12-17, 22-25, 4:10-22 



ÖVERVIKT 
 Många människor har inte förstått att övervikt är ett resultat av uppror, när 

onda krafter har kunnat använda sig av smaklökarna för att leda dem in i 
denna fångenskap. Slutresultatet blir en människokropp uppsvälld av fett som 
inte kan fungera normalt. Tillsammans med övervikt kommer sjukdomar och 
för tidig död.  

 När vi ger barn läskedrycker och flingor fulla av socker, och annan skräpmat, 
blir smaklökarna förändrade och barnet blir beroende att inta dessa ämnen. I 
USA finns det numera en medvetenhet om barns övervikt, och regeringen 
förstår att de måste bemöta detta problem med feta ungdomar, eftersom de 
inte klarar av militärtjänsten. Regeringen bemöter inte problemet därför att de 
månar om barns välfärd; det är istället ett ekonomiskt och militärt problem, 
eftersom överviktiga personer inte kan skickas till krig och att de är en börda 
för hälsovården.  

 Det är intressant att veta att Bibeln jämställer frosseri med dryckenskap och 
uppror. 5 Mos. 21:18-21; Ord. 23:21 

 Det är också viktigt att notera att inte all övervikt orsakas av frosseri; det finns 
sjukdomar (t.ex. nedsatt sköldkörtelfunktion) som gör att den sjuke skaffar sig 
en övervikt som är svår att bli av med.  

DEMONBESÄTTELSE  
 Konsten att tillverka alkohol uppenbarades för människan före floden; denna 

kunskap fördes vidare av självaste Noa. 1 Mos. 9:20-29 
 Moab och Ammons stammar var mycket dryckes- och incest-benägna och 

blev senare till törnen i sidan för Israel. 1 Mos. 19:30-38 
 Så här uppstår dryckenskap i en människa. Alkohol binder sig till de röda 

blodkropparna när det konsumeras. De röda blodkropparna förser kroppen 
med syre. Ju fler blodkroppar som tillfälligt bindes till en molekyl alkohol, ju 
sämre kan blodkropparna föra med sig syre in i cellerna i kroppen. Den första 
effekten på kroppen är att smaklökarnas receptorer mer eller mindre slås ut. 
När en person börjar dricka alkohol, kan hon känna hur det bränner i munnen 
och strupen, men efter några drinkar, slås smaklökarna ut och hon förlorar 
förmågan att förstå att glas efter glas med alkohol förtärs. Därnäst slås 
balanssinnet ut samt förmågan att tänka rationellt. När allt fler av de röda 
blodkropparna binder sig i blodomloppet, får hjärnan allt mindre tillgång till 
syre, och om personen fortsätter dricka, hamnar hon så småningom i koma. 
En del människor som når detta stadium, dör av syrebrist.  

 Dryckenskap får följande andliga konsekvenser: När någon förlorar kontrollen 
över tanke och förstånd, har demoner rätt att komma in i kroppen, eftersom 
personen har överlåtit sin vilja till anden bakom alkohol. Ord. 20:1; 23:29-35; 
Hab. 2:15-17; Ef. 5:18 



Det finns ingen drog som är så destruktiv som alkohol. I 7000 år har män 
och kvinnor varit slavar under denna drog och de onda andar som ligger 
bakom den. Synder som mord, våldtäkt, misshandel, sex före äktenskapet, 
äktenskapsbrott, övergrepp på fruar och barn och en för tidig död för den 
som dricker, är avgudadyrkan. Den som upprättat denna del av helvetet på 
jorden är ingen annan än Djävulen själv.   
En ung människa som får sin första sup planerar inte att bli alkoholist; att 
bli alkoholist är en eländig väg som först leder till andlig död och sedan till 
fysisk död.  
Smaklökarna är kroppens försvar för att sätta stopp för gifter att komma in 
i kroppen. Låt inte Djävulen träda in i din kropp, gör motstånd och förstör 
så mycket du kan för honom!  Rom. 12:1-2 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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