
 

 

Offret av den röda kvigan - stänkelsevattnet 
 

Detta mycket speciella offer som hade helt annorlunda föreskrifter än alla övriga offer och 

gav som resultat det högheliga stänkelsevattnet som användes till vissa rituella reningar t.ex. 

efter beröring med en död människa. 

(4 Mos 19:1-10) 

 

En röd felfri kviga 
 

  2.  Detta är den lagstadga som HERREN har påbjudit: Säg till Israels 

      barn att de skaffa fram till dig en röd, felfri ko, en som icke 

      har något lyte, och som icke har burit något ok. 

 

 

Förs utanför lägret för att slaktas 
 

  3.  Denna skolen I lämna åt prästen Eleasar; och man skall föra ut 

      henne utanför lägret och slakta henne i hans åsyn. 

 

Detta gjordes alltså vid det tredje altaret vid templet, det yttre altaret,. Efter det att templet 

byggts fanns altaret rakt österut, vid den södra toppen av Oljeberget. 

 

 

Blodet stänks sju gånger mot uppenbarelsetältet 

 

  4.  Och prästen Eleasar skall taga något av hennes blod på sitt 

      finger, och stänka med hennes blod sju gånger mot framsidan av 

      uppenbarelsetältet. 

 

 

Hela kvigan bränns upp 

 

  5.  Sedan skall man bränna upp kon inför hans ögon; hennes hud och 

      kött och blod jämte hennes orenlighet skall man bränna upp. 

 

 

Tillsammans med cederträ, isop och rosenrött garn 

 

  6.  Och prästen skall taga cederträ, isop och rosenrött garn och 

      kasta det i elden vari kon brännes upp. 

 

 

Prästen ska tvätta sig och sina kläder 
 

  7.  Och prästen skall två sina kläder och bada sin kropp i vatten; 

      därefter får han gå in i lägret.   

 

 



Lagen Sammanställning 
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Oren till aftonen 

 

Dock skall prästen vara oren 

      ända till aftonen. 

Den som brände upp kvigan - likadant 

 

  8.  Också den som brände upp henne skall två sina kläder i vatten 

      och bada sin kropp i vatten, och vara oren ända till aftonen. 

 

 

Askan samlades in och förvarades till stänkelsevatten 
 

  9.  Och en man som är ren skall samla ihop askan efter kon och lägga 

      den utanför lägret på en ren plats.  Den skall förvaras åt 

      Israels barns menighet, till stänkelsevatten.  Det är ett 

      syndoffer. 

 

 

Mannen som samlade in askan - tvätta sina kläder och oren till aftonen 

 

 10.  Och mannen som samlade ihop askan efter kon skall två sina 

      kläder och vara oren ända till aftonen.  Detta skall vara en 

      evärdlig stadga för Israels barn och för främlingen som bor 

      ibland dem. 

 

Jfr Hebr 9:13-14 (Hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena...) 
 


