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Brännoffret 
 

Synd- och skuldoffrets viktigaste uppgift var givetvis att avlägsna synd och skuld. De offer som 

återstår: bränn- spis- och tackoffer har inte den funktionen alls. Det mosaiska offersystemet är ett 

Guds påfund och alla Hans påfund är underbara. När syndens problem var undanröjt kommer vi 

nu in på uttryck för hängivenhet, helgelselängtan, tacksamhet, gemenskap och glädje i de 

påföljande offren..  

 

 

Uttryck för hängivenhet 
 

Brännoffret gav uttryck för hängivenhet, total överlåtelse till Gud, samt helgelselängtan. 

Offrarens fullständiga överlåtelse till Gud illustreras av att hela offret förbrändes på altaret. 

 

 

Offerdjur 

 

Ett felfritt djur av hankön. En tjur (rika), eller ett får eller get (vanliga) eller en duva (fattiga). 

Varför det skulle vara hankön här berättar inte Bibeln men kanske var det p.g.a. dess högre 

värde.  

 

 

Offerritual 
 

Det utmärkande för brännoffret var att hela offret förbrändes på brännoffersaltaret. Inget gavs åt 

prästerna. Endast brännoffersaltaret bestänktes med blod. Dessutom tvättades inälvorna och 

fötternas i vatten. Kanske som en symbol för inre rening och villighet att gå HERRENS vägar. 

 

 

Vid uppenbarelsetältets ingång 

 

 3.  Om han vill bära fram ett brännoffer av fäkreaturen, så skall 

      han därtill taga ett felfritt djur av hankön och föra det fram 

      till uppenbarelsetältets ingång, för att han må bliva 

      välbehaglig inför HERRENS ansikte. 

 

Vid samma plats som de övriga offren, den röda kvigan undantagen. 

 

 

Lägger sin hand på djurets huvud och slaktar  

 

  4.  Och han skall lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud; så 

      bliver det välbehagligt, och försoning bringas för honom. 

  5.  Och han skall slakta ungtjuren inför HERRENS ansikte;  
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Som vid övriga offer är det offraren själv som slaktar. Se kommentar vid syndoffer för smord 

präst 

 

 

Blodet stänks runt brännoffersalteret 

 

och Arons 

      söner, prästerna, skola bära fram blodet, och de skola stänka 

      blodet runt omkring på det altare som står vid ingången till 

      uppenbarelsetältet. 

 

Liksom vid skuldoffret. Vid syndoffret smordes altarets horn, endera brännoffers- eller 

rökelsealtaret beroende på offrarens ställning. 

 

 

Huden avlägsnas  

 

  6.  Och han skall draga av huden på brännoffersdjuret och dela det i 

      dess stycken. 

 

Huden var den enda delen av offret som inte skulle förtäras av eld. Huden gavs till prästen. 

 

 

Hela offret förbränns på altaret 

 

  7.  Och prästen Arons söner skola göra upp eld på altaret och lägga 

      ved på elden. 

  8.  Och Arons söner, prästerna, skola lägga styckena, huvudet och 

      istret ovanpå veden som ligger på altarets eld. 

  

 

Inälvorna och fötterna tvås i vatten först 

 

 9.  Men inälvorna och fötterna skola tvås i vatten. Och prästen 

      skall förbränna alltsammans på altaret: ett brännoffer, ett 

      eldsoffer till en välbehaglig lukt för HERREN. 

 

 ” Symboliskt betyder detta att den troendes fötter har vandrat på den mark som är under 

förbannelse. Hans invärtes mänska ska också prövas, för att det ska framgå om den offrande är 

uppriktig i sitt hjärta. Därför tittat prästen in bakom huden på djuret, exponerar det inre och ser 

till att också det blir rent. Brännoffret är ju en längtan efter djupare gemenskap med Gud.” 

(Blodsförbundet, Nilsson) 
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Småboskap 
 

Det specifika  vid offer av småboskap är att huden inte tas till vara och att man slaktar det lite 

längre från uppenbarelsetältets ingång,, på norra sidan om brännoffersaltaret. 

 

Felfritt djur av hankön 

 

 10.  Men om han vill bära fram ett brännoffer av småboskapen, vare 

      sig av fåren eller av getterna, så skall han därtill taga ett 

      felfritt djur av hankön. 

 11.  Och han skall slakta det vid sidan av altaret, norrut, inför 

      HERRENS ansikte, och Arons söner, prästerna, skola stänka dess 

      blod på altaret runt omkring. 

 12.  Och han skall dela det i dess stycken och frånskilja dess huvud 

      och ister; och prästen skall lägga detta ovanpå veden som ligger 

      på altarets eld. 

 13.  Men inälvorna och fötterna skola tvås i vatten. Och prästen 

      skall offra alltsammans och förbränna det på altaret; det är ett 

      brännoffer, ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för HERREN. 

 

 

Fåglar  
 

Fåglar var den fattiges alternativ. Men effekten var av Gud garanterad att var densamma. Var 

och en kunde offra enligt sina egna förutsättningar. De skillnader som finns i ritualen, bl.a. att 

duvornas inälvor inte tvättas i vatten kommer ju förstås av offerdjurens olika fysiska egenskaper. 

 

Turturduvor eller unga duvor 

 

 14.  Men om han vill bära fram åt HERREN ett brännoffer av fåglar, så 

      skall han taga sitt offer av turturduvor eller av unga duvor. 

 15.  Och prästen skall bära fram djuret till altaret och vrida 

      huvudet av det och förbränna det på altaret. Och dess blod skall 

      utkramas på altarets vägg. 

 16.  Men dess kräva med orenligheten däri skall han taga ut, och han 

      skall kasta den vid sidan av altaret, österut, på askhögen. 

 17.  Och han skall fläka upp det invid vingarna, dock utan att 

      frånskilja dessa; och prästen skall förbränna det på altaret, 

      ovanpå veden som ligger på elden. Det är ett brännoffer, ett 

      eldsoffer till en välbehaglig lukt för HERREN. (3 Mos1:2-17; 6:8-13) 
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Alltid brinnande 
 

Israel befalldes att ge ett kontinuerligt brännoffer - dygnet runt skulle man se till att elden på 

kopparaltaret brann. Detta skulle ske genom att man lämnade kvar brännoffret på altarets härd 

över natten.  

 

  9.  Bjud Aron och hans söner och säg: Detta är lagen om brännoffret: 

      Brännoffret skall ligga på altarets härd hela natten intill 

      morgonen, och elden på altaret skall därigenom hållas brinnande. 

 10.  Och prästen skall ikläda sig sin livrock av linne och ikläda sig 

      benkläder av linne, för att de må skyla hans kött; därefter 

      skall han taga bort askan vartill elden har förbränt brännoffret 

      på altaret, och lägga den vid sidan av altaret. 

 11.  Sedan skall han taga av sig sina kläder och ikläda sig andra 

      kläder och föra askan bort utanför lägret till en ren plats. (3 Mos 6:9-11) 

 

Antagligen det tredje altaret rakt österut utanför lägret, det som senare skulle vara placerat på 

toppen av Oljeberget 

 

 12.  Men elden på altaret skall hållas brinnande och får icke 

      slockna; prästen skall var morgon antända ny ved därpå.  Och han 

      skall lägga brännoffret därpå och förbränna fettstyckena av 

      tackoffret därpå. 

 13.  Elden skall beständigt hållas brinnande på altaret; den får icke 

      slockna. (3 Mos 6:12-13) 

 

 

Brännoffer alltid tillsammans med spis- och drickoffer 

 

Brännoffret offrades aldrig ensam. Ofta föregicks det av synd- eller skuldoffer. Tillsammans med 

brännoffret skulle också offras spis- och drickoffer. Mer om dessa offer senare. Vin skulle 

ackompanjera brännoffret som drickoffer: Och såsom drickoffer därtill skall du offra en 

fjärdedels hin (hin=6 liter), till det första lammet; i helgedomen skall drickoffer av stark dryck 

utgjutas åt HERREN. 

 

  2.  Tala till Israels barn och säg till dem: Om I, när I kommen in i 

      det land som jag vill giva eder, och där I skolen bo, 

  3.  viljen offra ett eldsoffer åt HERREN, ett brännoffer eller ett 

      slaktoffer -- vare sig det gäller att fullgöra ett löfte, eller 

      det gäller ett frivilligt offer, eller det gäller edra 

      högtidsoffer -- för att bereda HERREN en välbehaglig lukt, genom 

      fäkreatur eller småboskap, 

  4.  så skall den som vill offra åt HERREN ett sådant offer bära fram 

      såsom spisoffer en tiondedels efa (efa =36 liter) fint mjöl, begjutet med en 

      fjärdedels hin (hin=6 liter) olja; 

  5.  och såsom drickoffer skall du offra en fjärdedels hin (hin=6 liter) vin till 
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      vart lamm, vare sig det är ett brännoffer som offras, eller det 

      är ett slaktoffer. 

  6.  Men till en vädur skall du såsom spisoffer offra två tiondedels 

      efa (efa =36 liter) fint mjöl, begjutet med en tredjedels hin (hin=6 liter) olja, 

  7.  och såsom drickoffer skall du bära fram en tredjedels hin vin (hin=6 liter), 

      till er välbehaglig lukt för HERREN. 

  8.  Och när du offrar en ungtjur till brännoffer eller till 

      slaktoffer, vare sig det gäller att fullgöra ett löfte eller det 

      gäller tackoffer åt HERREN. 

  9.  Så skall, jämte ungtjuren, såsom spisoffer frambäras tre 

      tiondedels efa (efa =36 liter) fint mjöl (6,5 liter), begjutet med en halv in olja, 

 10.  och såsom drickoffer skall du bära fram en halv hin vin (2 liter): ett 

      eldsoffer till en välbehaglig lukt för HERREN. 

 11.  Vad här är sagt skall offras till var tjur, var vädur, vart djur 

      av småboskapen, vare sig får eller get. 

 12.  Efter antalet av de djur I offren skolen I offra till vart och 

      ett vad här är sagt, efter deras antal. (4 Mos 15:1-12) 

 

  7.  Och såsom drickoffer därtill skall du offra en fjärdedels hin (hin=6 liter), 

      till det första lammet; i helgedomen skall drickoffer av stark 

      dryck utgjutas åt HERREN. (4 Mos 28:7) 

 

 

Varje morgon och kväll 
 

Varje morgon och kväll offrades ett lamm vilket skulle vittna om Israels kontinuerliga 

hängivenhet till Gud. Detta skulle göras på samma sätt som de gjorde på Sinai berg... 
 

3.  Och säg till dem: Detta är vad I skolen offra åt HERREN såsom 

      eldsoffer: två årsgamla felfria lamm till brännoffer för var dag 

      beständigt. 

  4.  Det ena lammet skall du offra om morgonen, och det andra lammet 

      skall du offra vid aftontiden, 

  5.  och såsom spisoffer en tiondedels efa (efa =36 liter) fint mjöl, begjutet med en 

      fjärdedels hin (hin=6 liter) olja av stötta oliver. 

  6.  Detta är det dagliga brännoffret, som offrades på Sinai berg, 

      till en välbehaglig lukt, ett eldsoffer åt HERREN. 

  7.  Och såsom drickoffer därtill skall du offra en fjärdedels hin (hin=6 liter), 

      till det första lammet; i helgedomen skall drickoffer av stark 

      dryck utgjutas åt HERREN. 

  8.  Det andra lammet skall du offra vid aftontiden; med likadant 

      spisoffer och drickoffer som om morgonen skall du offra det: ett 

      eldsoffer till en välbehaglig lukt för HERREN. (4 Mos 28:3-8) 

 

Detta skall vara edert dagliga brännoffer från släkte till släkte, vid ingången till uppenbarelsetältet 

inför HERRENS ansikte, där skall jag uppenbara mig för att där tala med dig.(2 Mos 29:38-42) 
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Brännoffer under regelbundna festdagar 
 

Vilka brännoffer som utfördes under de stora föreskrivna högtiderna, påsk t.ex. framgår i 

förteckningen om Guds fester. 

 

Sabbatsdagen 

 

  9.  Men på sabbatsdagen skall du offra två årsgamla felfria lamm, så 

      ock två tiondedels efa (efa =36 liter) fint mjöl, begjutet med olja, såsom 

      spisoffer, samt tillhörande drickoffer. 

 10.  Detta är sabbatsbrännoffret, som skall offras var sabbat, jämte 

      det dagliga brännoffret med tillhörande drickoffer. (4 Mos 28:9-10) 

 

 

Nymånadsdagen 
 

 11.  Och på edra nymånadsdagar skolen I offra till brännoffer åt 

      HERREN två ungtjurar och en vädur och sju årsgamla felfria lamm, 

 12.  så ock tre tiondedels efa (efa =36 liter) fint mjöl, begjutet med olja, såsom 

      spisoffer till var tjur, två tiondedels efa (efa =36 liter) fint mjöl, begjutet 

      med olja, såsom spisoffer till väduren, 

 13.  och en tiondedels efa (efa =36 liter) fint mjöl begjutet med olja, såsom 

      spisoffer till vart lamm: ett brännoffer till en välbehaglig 

      lukt, ett eldsoffer åt HERREN. 

 14.  Och de tillhörande drickoffren skola utgöras av en halv hin (hin=6 liter) vin 

      till var tjur och en tredjedels hin (hin=6 liter) till väduren och en 

      fjärdedels hin (hin=6 liter) till vart lamm.  Detta är nymånadsbrännoffret, som 

      skall offras i var och en av årets månader. 

 15.  Tillika skolen I offra en bock till syndoffer åt HERREN; den 

      skall offras jämte det dagliga brännoffret med tillhörande 

      drickoffer. (4 Mos 28:11-15) 

 

 

Övriga fester 
 

Under Israels stora fester (se d.o.) offrades extra brännoffer enligt särskild föreskrift  

 

 

Jesus - vår förebild 

 

Eftersom Jesus offrade sig totalt och utan reservation tillkommer det oss att ge oss åt Honom 

(Rom 12:1-2) Här är det inte fråga om ett tillfälligt offer utan om en ständig överlåtelse, en 

ständig vandring i ljuset av Guds Ord. Ps 139:23-24; Ps 40:6-8; Ef 5:2 och Hebr 9 och 10) 

(Blodsförbundet, Nilsson) 
 


