
  Matregler  

I Toran finns det regler om vad man får och inte får äta, kallas Koscher (betyder 

ren) 

Där skiljer man mellan föda som är Kosher och icke Kosher. 

   

Fiskar med fjäll och fenor får man äta men ej skaldjur  

 Samtliga tamfåglar är tillåtna  

 Djur som är idisslare och har kluvna klövar är tillåtna  

Svinkött är förbjudet  

Inte äta insekter och småkryp (Undantag gräshoppor) 

Grönsaker och frukt är tillåtna  

Skäktning= kosherslakt är en speciell slaktmetod för nötkreatur och får 

Man får inte äta blod vilket avlägsnas dels vid slakten och dels genom att köttet 

saltas före tillredning. 

3 Mos 17:11 ”Livet finns i blodet”  

Man får inte blanda mjölk och köttprodukter under samma måltid. Man måste ha 

olika uppsättningar porslin. 

”Du skall inte koka en killing i dess moders mjölk” (5 Mos 14:21) 

Det finns matvaror som är neutrala som går bra att äta med både kött och 

mjölkprodukter, dessa kallas Parve. Några exempel på Parve är grönsaker, 

spannmål och frukt. 

Varför alla dessa matregler? Olika förklaringar: 

1) Lära människan självbehärskning 

2) De godaste matvarorna är förbjudna för att människan inte ska bli frossare 

3) Hälsomässiga själ att följa reglerna, den mat som Toran förbjuder är farliga för 

hälsan 



4) Inte skadliga för kroppens hälsa men för själens hälsa. Att äta blod kan göra 

människan ”blodtörstig” 

5) Man ska lyda dessa bud för gud har bestämt så trots att de inte kan förklaras eller 

just därför 

 

• Riktningar  

 Det finns tre judiska riktningar: 

 den ortodoxa 

 den konservativa 

 den liberala judendomen  

• De ortodoxa  

De ortodoxa judarna är de mest traditionsbundna och har som mål att följa alla de 

613 reglerna. Det är denna grupp som idag ofta präglar bilden vi får genom 

massmedia av judendomen i israel. 

Ortodoxa judar utgör inte den största gruppen, men det är den grupp som syns och 

hörs mycket.  

• De konservativa  

De konservativa står i mitten och anser att de regler som är knutna till högtider är 

viktiga. Sedan avgör majoriteten vilka regler man följer.  

• De Liberala  

De liberala menar att de gamla lagarna och reglerna var skrivna för en tid som inte 

finns längre och därför går det att bortse från dem. 

Liberala judar utgår från de lagar som är knutna till dagens samhälle och liv.  

• Messias  

En del judar tror att gud skall sända en människa som kommer att upprätta ett 

fredsrike på jorden, en messias! 

Jorden kommer att bli ett paradis som det var vid skapelsen. 



Under årtusenden har många sagt att de varit messias som till exempel Jesus, de 

som trodde att Jesus var messias blev kristna. 

  

Inte alla judar tror att en människa är messias utan en speciell tid då det blir fred på 

jorden. Alla kan påverka den messianska tiden genom att leva väl. 

• Vad händer efter döden?  

• Det finns olika uppfattningar om vad som händer efter döden  

Kroppen och själen kommer att återförenas inför domens dag.  

En vanlig uppfattning är att själen lever vidare efter döden och återförenas med 

kroppen när messias kommer.  

Att själen lever vidare men ingen återförening med kroppen 

En del tror att det finns en himmel liknande Edens lustgård där de rättfärdiga 

tillbringar livet med Torastudier. 

Det finns också föreställningar om ett slags helvete där de skyldiga får sitt straff, 

dock max elva månader. 

 


