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Spisoffret  

 

Engelska: ”the grain offering”; Hebreiska: present, gåva. Det här offret skulle ackompanjera i 

första hand brännoffret eller tackoffret. Det var det enda offret som inte innehöll blod. Det skulle 

spegla tacksamhet till Gud, Hans gåvor och omsorg. Talar också om renhet rakt igenom, om 

smörjelse och totalt självutgivande kärlek. Helhjärtad överlåtelse åt Gud i helhjärtad tjänst. 

 

 

Jordbruksoffer - inget blod 

 

Varken något i offret eller i ritualen antyder att offret bringade försoning. Istället var det den 

enskildes möjlighet att offra frukten av sitt arbete och på så vis uttrycka att hans gåva tillägnades 

Herren.  

 

Offret bestod av fint mjöl dränkt i olja eller sädeskorn. Det kunde vara bakat eller kokat till bröd 

eller kakor. Detta var det enda offer där inget blod ingick. Det bestod istället främst av 

jordbruksprodukter, vilka var resultatet av människans arbete. Detta offer kunde ges på tre olika 

sätt. Men offret skulle alltid vara blandat med olja som matfett, rökelse och salt för smaken, 

medan jäst eller honung inte fick förekomma. Honung symboliserade köttslig njutning. Andra 

bidragande förklaringar kan vara att honung användes som jäsningsmedel för att brygga öl eller 

så för att det var använt till hedniska riter. (Blodsförbundet, Nilsson; Illustrerad Bibelhandbok) 

 

Om offret bestod av det första i skörden, rostades först säden. Det maldes sedan och gavs till 

prästen i form av fint mjöl, eller som osyrat bröd, kakor eller tunnkakor bakade i ugn. Det verkar 

som en mindre del av offret bestod av vin som utgjorde drickoffer 

 

Och till det första lammet en tiondedels efa (efa =36 liter) fint mjöl, begjutet med en fjärdedels 

hin (hin=6 liter) olja av stötta oliver, och såsom drickoffer en fjärdedels hin (hin=6 liter) vin. (2 

Mos 29:40; 4 Mos 15:5, 10) 

 

12.  Och på den dag då I låten vifta kärven skolen I offra ett 

      felfritt årsgammalt lamm till brännoffer åt HERREN, 

 13.  och såsom spisoffer därtill två tiondedels efa (efa =36 liter) fint mjöl, 

      begjutet med olja, ett eldsoffer åt HERREN till en välbehaglig 

      lukt, och såsom drickoffer därtill en fjärdedels hin (hin=6 liter) vin. (3 Mos 23:12-13) 

 

 

Salt 
 

Alla dina spisoffer må du beströ med salt, du må icke låta din Guds förbunds salt fattas på ditt 

spisoffer” 3 Mos 2:13  

 

Jämför med vad Jesus sa om att vi ska vara jordens salt: om ni viker av från förbundet, slutar 

följa mig som er kung har ni ingen uppgift mer. Ni ska vara Guds förbunds salt på jorden för att 

bevara, vittna lysa... Saltet omintetgör syndens nedbrytande krafter.  
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Tidigare var saltet en dyrbar del av dieten kanske är det därför saltet används som ett 

förbundstecken. 

 

Aldrig ensamt 
 

Spisoffret offrades aldrig ensamt. Det var främst ett tillägg för brännoffret eller tackoffret, vilket 

upplevdes som både nödvändigt och rätt. 

 

  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 

      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 (hin=6 liter) vin, 

      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, begjutet med en halv in olja, 

 10.  och såsom drickoffer skall du bära fram en halv hin (hin=6 liter) vin: ett 

      eldsoffer till en välbehaglig lukt för HERREN. (4 Mos 15:2-10).  

 

 

Ritual 
 

Spisoffret gavs till prästen som sedan bar fram det till altaret. 

 

 14.  Och detta är lagen om spisoffret: Arons söner skola bära fram 

      det inför HERRENS ansikte, till altaret. 

 15.  Och prästen skall taga en handfull därav, nämligen av det fina 

      mjölet som hör till spisoffret, och av oljan, därtill all 

      rökelsen som ligger på spisoffret, och detta, som utgör själva 

      altaroffret, skall han förbränna på altaret, till en välbehaglig 

      lukt för HERREN. (3 Mos 6:14-15) 
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Prästernas del 
 

När prästen offrade spisoffret för hela församlingen brändes hela offret. När en enskild individ 

offrade, lade prästen en handfull på brännoffret och behöll  resten för tabernaklet för att där ätas 

av honom själv. (den präst som officierade). Men ett spisoffer som är begjutet med olja eller 

frambäres torrt skall tillfalla Arons söner gemensamt. 

 

 16.  Och det som är över därav skola Aron och hans söner äta.  Osyrat 

      skall det ätas på en helig plats; i förgården till 

      uppenbarelsetältet skola de äta det. 

 17.  Det skall icke bakas med surdeg.  Detta är deras del, det som jag 

      har givit dem av mina eldsoffer. Det är högheligt likasom 

      syndoffret och skuldoffret. 

 18.  Allt mankön bland Arons barn må äta det. Det skall vara deras 

      evärdliga rätt av HERRENS eldsoffer, från släkte till 

      släkte. Var och en som kommer därvid bliver helig. (3 Mos 6:16-18) 

 

 

Vid prästinvigning 

 

 19.  Och HERREN talade till Mose och sade: 

 20.  Detta är det offer som Aron och hans söner skola offra åt HERREN 

      på den dag då någon av dem undfår smörjelsen: en tiondedels efa (efa =36 liter) 

      fint mjöl såsom det dagliga spisoffret, hälften om morgonen och 

      hälften om aftonen. 

 21.  På plåt skall det tillredas med olja, och du skall bära fram det 

      hopknådat; och du skall offra det sönderdelat, såsom när man 

      offrar ett spisoffer i stycken, till en välbehaglig lukt för 

      HERREN. 

 22.  Och den präst bland hans söner, som bliver smord i hans ställe, 

      skall göra så.  Detta skall vara en evärdlig stadga.  Såsom ett 

      heloffer skall det förbrännas åt HERREN. 

 23.  En prästs spisoffer skall alltid vara ett heloffer; det får icke 

      ätas. (3 Mos 6:19-23) 
 

 

Jesus - det fullkomliga spisoffret 
 

Offret som består av fint mjöl - allt strävt är borttaget - symboliserar Jesu fullkomliga 

mänsklighet och hans kropp församlingen. Oljan som hälls över det fina mjölet är den Helige 

Andes smörjelse över Kristus och hans församling. Oljan genomtränger det fina mjölet. Rökelsen 

ger alltsammans en välbehaglig lukt inför Herren. Rökelse är alltid en symbol för tillbedjan. 

Offret säger därmed: ”jag ger dig allt, min kärlek, min tillbedjan och min beundran. 
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Jesus liknade sig vid ett vetekorn. Han sade också jag är livets bröd. Han är det fullkomliga 

spisoffret. Han var smord med helig olja. Han var full av Helig Ande. 
 


