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Ceremoniell orenhet som krävde syndoffer 
 
Vi ska komma ihåg att ceremoniell orenhet inte innebär att man hade gjort något etiskt fel, att 

man var en sämre människa. Alla mänskor hade perioder av ceremoniell orenhet och en del av 

dessa orsaker fordrade syndoffer. I nästan alla dessa fall räcker det med en duva som syndoffer. I 

vanliga fall, när orsaken inte var ceremoniell, så krävdes tjur, get eller lamm. 

 

Översikt 
 

Dessa tillstånd orsakade behov av syndoffer: 

- efter barnsbörd 

- efter onaturligt blodflöde 

- för tidigt avbruten nasirtid 

- efter normalt avslutad nasirtid 

- rening efter spetälska 

 

 

Efter barnsbörd 
 

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) 

 

En duva som syndoffer 

 

och en ung duva eller en turturduva såsom 

      syndoffer, till uppenbarelsetältets ingång, till prästen. 

  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. 

  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 12:6b-8) 
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Rening efter onaturligt blodflöde 
 

 28.  Men om hon bliver ren från sitt flöde, skall hon räkna sju dagar 

      och sedan vara ren. (3 Mos 15:28) 

 

Duva som offer 

 

 29.  Och på åttonde dagen skall hon taga sig två turturduvor eller 

      två unga duvor och bära dem till prästen, till 

      uppenbarelsetältets ingång. 

 30.  Och prästen skall offra den ena till syndoffer och den andra 

      till brännoffer; så skall prästen bringa försoning för henne 

      inför HERRENS ansikte, till rening från hennes orena flöde. 

 31.  Så skolen I bevara Israels barn från orenhet, på det att de icke 

      må dö i sin orenhet, om de orena mitt tabernakel, som står mitt 

      ibland dem. (3 Mos 15:29-31) 
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Rening efter för tidigt avbruten nasirtid 
 

  9.  Men om någon oförtänkt och plötsligt dör i hans närhet, och 

      därmed orenar hans huvud, på vilket han bär nasirtecknet, så 

      skall han raka sitt huvud den dag han bliver ren; han skall raka 

      det på sjunde dagen. (4 Mos 6:9) 

 

Duvor 

 

 10.  Och på åttonde dagen skall han bära fram till prästen två 

      turturduvor eller två unga duvor, till uppenbarelsetältets 

      ingång. 

 11.  Och prästen skall offra en till syndoffer och en till brännoffer 

      och bringa försoning för honom, till rening från den synd han 

      har dragit över sig genom den döde; sedan skall han samma dag 

      åter helga sitt huvud; 

 12.  han skall inviga sig till nasir åt HERREN för lika lång tid som 

      han förut hade lovat.  Och han skall föra fram ett årsgammalt 

      lamm till skuldoffer.  Den förra löftestiden skall vara ogill, 

      därför att hans nasirat blev orenat. (4 Mos 6:10-12) 
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Rening efter normalt avslutad nasirtid 
 

13.  Och detta är lagen om en nasir: Den dag hans nasirtid är ute 

      skall han föras fram till uppenbarelsetältets ingång; (4 Mos 6:13) 

 

Lamm av honkön till syndoffer 

 

 14.  och han skall såsom sitt offer åt HERREN frambära ett årsgammalt 

      felfritt lamm av hankön till brännoffer och ett årsgammalt 

      felfritt lamm av honkön till syndoffer och en felfri vädur till 

      tackoffer, 

 15.  därjämte en korg med osyrat bröd, kakor av fint mjöl, begjutna 

      med olja, och osyrade tunnkakor, smorda med olja, så ock 

      tillhörande spis offer och drickoffer. 

 16.  Och prästen skall bära fram detta inför HERRENS ansikte och 

      offra hans syndoffer och hans brännoffer. 

 17.  Och väduren skall han offra till tackoffer åt HERREN, jämte 

      korgen med de osyrade bröden; prästen skall ock offra 

      tillhörande spisoffer och drickoffer. 

 18.  Och nasiren skall vid ingången till uppenbarelsetältet raka sitt 

      huvud, på vilket han bär nasirtecknet, och taga sitt huvudhår, 

      sitt nasirtecken, och lägga det på elden som brinner under 

      tackoffret. 

 19.  Och prästen skall taga den kokta vädursbogen, och därjämte ur 

      korgen en osyrad kaka och en osyrad tunnkaka, och lägga detta på 

      nasirens händer, sedan denne har rakat av sig nasirtecknet. 

 20.  Och prästen skall vifta detta såsom ett viftoffer inför HERRENS 

      ansikte; det skall vara helgat åt prästen, jämte 

      viftoffersbringan och offergärdslåret.  Sedan får nasiren åter 

      dricka vin. (4 Mos 6:14-21) 
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Rening efter spetälska  
 

 19.  Därefter skall prästen offra syndoffret och bringa försoning för 

      den som skall renas, så att han bliver fri ifrån sin orenhet; 

      sedan skall han slakta brännoffersdjuret. 

 20. Och prästen skall offra brännoffret på altaret och tillika 

      spisoffret. När så prästen bringar försoning för honom, då bliver 

      han ren. (3 Mos 14:19-20) 

 

 

Anpassning för de fattiga 

 

 21.  Men om han är fattig och icke kan anskaffa så mycket, så skall 

      han taga allenast ett lamm till skuldoffer, och vifta det för 

      att bringa försoning för sig, och allenast en tiondedels efa (efa =36 liter) 

      fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, och därtill en log 

      olja, (3 Mos 14:21) 

 

 

Duva till syndoffer och brännoffer 

 

 22.  så ock två turturduvor eller två unga duvor, efter som han kan 

      anskaffa; den ena skall vara till syndoffer, den andra till 

      brännoffer. (3 Mos 14:22) 

 

 

På åttonde dagen 

 

 23.  Och han skall, för att förklaras ren, bära allt detta till 

      prästen på åttonde dagen, till uppenbarelsetältets ingång, inför 

      HERRENS ansikte. (3 Mos 14:23) 

 

Viftoffer 

 

 24.  Och prästen skall taga skuldofferslammet och tillhörande log 

      olja, och detta skall prästen vifta såsom ett viftoffer inför 

      HERRENS ansikte. (3 Mos 14:24) 

 

 

Skuldoffer 

 

 25.  Och man skall slakta skuldofferslammet, och prästen skall taga 

      av skuldoffrets blod och bestryka högra örsnibben på den som 

      skall renas, så ock tummen på hans högra hand och stortån på 

      hans högra fot. (3 Mos 14:25) 
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Oljan  

 

 26.  Sedan skall prästen gjuta något av oljan i sin vänstra hand, 

 27.  och prästen skall stänka med sitt högra pekfinger något av oljan 

      som han har i sin vänstra hand sju gånger inför HERRENS ansikte. 

 28.  Och prästen skall med oljan som han har i sin hand bestryka 

      högra örsnibben på den som skall renas, så ock tummen på hans 

      högra hand och stortån på hans högra fot, ovanpå 

      skuldoffersblodet. 

 29.  Och det som är över av oljan i prästens hand skall han gjuta på 

      dens huvud, som skall renas, till att bringa försoning för honom 

      inför HERRENS ansikte. (3 Mos 14:26-29) 

 

 

Duvor som synd- och brännoffer tillsammans med spisoffer 

 

 30.  Därefter skall han offra den ena av turturduvorna eller av de 

      unga duvorna, vad han nu har kunnat anskaffa; 

 31.  efter som han har kunnat anskaffa: skall han offra den ena till 

      syndoffer och den andra till brännoffer, tillika med 

      spisoffret. Så skall prästen bringa försoning inför HERRENS 

      ansikte för den som skall renas. (3 Mos 14:30-31) 

 
 


