
 

 

Rening efter barnafödsel 
 

I Kanaan hörde prostitution och fruktbarhetsriter samman med gudstjänster till avgudarnas 

ära. I Israel är det däremot bannlyst därifrån. Regeln om strikt renhet i allt som har med 

sexuallivet att göra gällde också att på ett positivt sätt slå vakt om hälsan. (Ill) 

 

Även de här ceremoniella renhetsreglerna pekar på hur allt hos mänskan, även det 

naturligaste saker, är nersmutsat efter syndafallet. Det finns inget annat hopp än att lita på, 

tro, att Gud verkligen låter mig bli ren tack vare de ställföreträdande offren Han föreskriver. 

 

 

En pojke 
 

Oren i sju dagar 

 

  2.  Tala till Israels barn och säg: När en kvinna föder barn och det 

      är ett gossebarn som hon har fött, så skall hon vara oren i sju 

      dagar; lika många dagar som vid sin månadsrening skall hon vara 

      oren. (3 Mos 12:2) 

 

 

På åttonde dagen omskärelse 

 

  3.  Och på åttonde dagen skall barnets förhud omskäras. (3 Mos 12:3) 

 

Den åttonde dagen är den första dagen då barnets blod koagulerar 

 

 

Sedan stanna hemma tills 40 dagar gammalt 

 

  4.  Och sedan skall hon stanna hemma trettiotre dagar, under sitt 

      reningsflöde.  Hon skall icke komma vid något heligt och får icke 

      heller komma till helgedomen, förrän hennes reningsdagar äro 

      ute. (3 Mos 12:4) 

 

Detta innebar att modern fick vara för sig själv och återhämta sig i lugn och ro utan 

förpliktelser att ta emot eller gå på besök, gå på gudstjänster m.m. Dessutom är det en 

känslig tid för smittor att överföras både till barnet och mamman. 

 

 

En flicka 
 

Oren i 14 dagar 

 

  5.  Men om det är ett flickebarn som hon har fött, så skall hon vara 

      oren i två veckor, på samma sätt som vid sin månadsrening; (3 Mos 12:5a) 

 

 



Lagen Sammanställning 
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Stanna hemma 80 dagar 

 

och sedan skall hon stanna hemma i sextiosex dagar, under sitt reningsflöde. (3 Mos 12:5b) 

 

 

Efter reningstiden - offer 
 

Lamm som brännoffer  
 

  6.  Och när hennes reningsdagar äro ute, vare sig efter son eller 

      efter dotter, skall hon föra fram ett årsgammalt lamm såsom 

      brännoffer, (3 Mos 12:6a) 

 

 

Duva som syndoffer 

 

och en ung duva eller en turturduva såsom 

      syndoffer, till uppenbarelsetältets ingång, till prästen. (3 Mos 12:6b) 

 

 

Så blir hon ren... 

 

  7.  Och han skall offra detta inför HERRENS ansikte och bringa 

      försoning för henne, så bliver hon ren från sitt 

      blodflöde. Detta är lagen om en barnaföderska, när hon har fött 

      ett gossebarn, och när hon har fött ett flickebarn. (3 Mos 12:7) 

 

 

Om hon är fattig 

 

  8.  Och om hon icke förmår bekosta ett får, så skall hon taga två 

      turturduvor eller två unga duvor, en till brännoffer och en till 

      syndoffer.  Och prästen skall bringa försoning för henne, så 

      bliver hon ren. (3 Mos 12:8) 

 
 


