
 215 

Tackoffret  

 

Offret kan också kallas fridsoffer eller gemenskapsoffer. 

 

 

Gemenskapens och glädjens offer 

 

Efter alla dessa offer med sin skiftande innebörd var det tid för fest och glädje i gemenskap med 

Herren. De andra offren har lett dig fram till detta. Nu ska du själv få äta av offret och därvid 

uppleva samvaron med Gud i en glädjefull måltid.. Detta är vad du hela tiden längtat efter, det 

var  slutmålet  med de övriga offren. Nu delar du festmåltiden i gemenskap med HERREN själv 

förlåten och fri. 

 

 

Frivilligt - uttryckte frid 

 

Var frivilligt. Uttryckte frid mellan Gud och mänska och inom mänskan och gemenskap mellan 

Gud och mänskan och mänskor emellan. Genom detta offer hade varje enskild israelit 

möjligheten och förmånen att påtagligt uppleva gemenskapen med Gud. 

 

 

Försonande offer 

 

Det var ett allmänt och försonande offer och den mest framträdande delen i det var offermåltiden 

(3 Mos 3:1-17; 7:11-34; 19:5-8; 22:21-25). Måltiden illustrerade den levande gemenskapen 

mellan Gud och människa. Gud fick en del av offret (det fett som omsluter inälvorna och allt det 

fett som sitter på inälvorna och båda njurarna med det fett som sitter på dem invid länderna så 

ock leverfettet vilket han skall frånskilja från njurarna ( fäkreatur se 3 Mos 3 ), Sedan offrar 

”du” med hjälp av prästen bringan och högra skuldran (bringan symboliserar ditt hjärta, 

skuldran representerar styrka) som viftades som ett viftoffer. Därefter ger Gud tillbaka dessa 

kroppsdelar. Översteprästen tar emot bringan och högra skuldran ges åt officierande prästen. 

Offraren och hans vänner får en tredje del av samma offer. Offrarens familj och vänner kunde 

inbjudas att delta i måltiden som intogs på tabernaklets gård. (5 Mos 12:6-7, 17-18).  

 

 

Tre typer av tackoffer  

 

Det fanns tre typer av tackoffer beroende på offrarens motiv. 

 

 

1/Tackoffer 
 

Av tacksamhet för oförtjänta eller oväntade välsignelser. 
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2/ Löftesoffer 
 

Gavs för att avlägga ett högtidligt löfte eller en ed. 

 

 

3/ Frivilligt offer 
 

Motiverades endast av kärleken till Gud. 

 

Tackoffret varade en dag medan de båda andra räckte två dagar. Det föreskrevs att allt som var 

kvar av måltiden efter festen skulle brännas på den tredje dagen. 

 

 

Ritual 
 

Djuret kunde vara av han- eller honkön. Sedan djuret slaktats, stänktes blodet på altaret som 

försoning för synd och fettet förbrändes på altaret ofta ovanpå brännoffret. Låren och bröstet 

viftades och helgades åt Gud. Resten av offret fick användas till festmåltiden. 

 

 

Felfritt djur av hon- eller hankön 
 

Eftersom detta var ett frivilligt offer och oberoende av ålder och kön, kunde alla djur utom fåglar 

användas. 

 

  1.  Och om någon vill bära fram ett tackoffer, och han vill taga 

      sitt offer av fäkreaturen, så skall han ställa fram inför 

      HERRENS ansikte ett felfritt djur, antingen av hankön eller av 

      honkön. 

 

Identifikation och slakt 
 

  2.  Och han skall lägga sin hand på sitt offerdjurs huvud och sedan 

      slakta det vid ingången till uppenbarelsetältet; och Arons söner, 

      prästerna, skola stänka blodet på altaret runt omkring. (3 Mos 3:1) 

 

 30.  Med egna händer skall han bära fram HERRENS eldsoffer; fettet 

      jämte bringan skall han bära fram, bringan till att viftas såsom 

      ett viftoffer inför HERRENS ansikte. (3 Mos 7:30) 

 

Tillsammans med prästen skulle utvalda delar av offret viftas fram och tillbaka iför HERRENS 

ansikte. 
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HERRENS del 
 

  3.  Och av tackoffret skall han såsom eldsoffer åt Herren bära fram 

      det fett som omsluter inälvorna, och allt det fett som sitter på 

      inälvorna, 

  4.  och båda njurarna med det fett som sitter på dem invid länderna, 

      så ock leverfettet, vilket han skall frånskilja invid njurarna. 

  5.  Och Arons söner skola förbränna det på altaret, ovanpå 

      brännoffret, på veden som ligger på elden: ett eldsoffer till en 

      välbehaglig lukt för Herren. (3 Mos 3:3-5) 

 

 30.  Med egna händer skall han (offraren) bära fram HERRENS eldsoffer; fettet 

      jämte bringan skall han bära fram, bringan till att viftas såsom 

      ett viftoffer inför HERRENS ansikte. 

 31.  Och prästen skall förbränna fettet på altaret (3 Mos 7:30-31) 

 

 

Prästernas del 
 

Bringan och högra låret 

 

... men bringan skall 

      tillhöra Aron och hans söner. 

 32.  Också det högra lårstycket skolen I giva åt prästen, såsom en 

      gärd av edra tackoffer. 

 33.  Den bland Arons söner, som offrar tackoffrets blod och fettet, 

      han skall hava det högra lårstycket till sin del. 

 34.  Ty av Israels barns tackoffer tager jag viftoffersbringan och 

      offergärdslåret och giver dem åt prästen Aron och åt hans söner 

      till en evärdlig rätt av Israels barn. (3 Mos 7:31-34) 

 

 

Motsvarande ritual för småboskap... 
 

  6.  Men om någon vill bära fram åt HERREN ett tackoffer av 

      småboskapen, så skall han därtill taga ett felfritt djur, av 

      hankön eller av honkön. 

  7.  Om det är ett får som han vill offra, så skall han ställa fram 

      det inför HERRENS ansikte. 

  8.  Och han skall lägga sin hand på sitt offerdjurs huvud och sedan 

      slakta det framför uppenbarelsetältet; och Arons söner skola 

      stänka dess blod på altaret runt omkring. 

  9.  Och av tackoffersdjuret skall han såsom eldsoffer åt HERREN 

      offra dess fett, hela svansen, frånskild invid ryggraden, och 

      det fett som omsluter inälvorna, och allt det fett som sitter på 

      inälvorna, 
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 10.  och båda njurarna med det fett som sitter på dem invid länderna, 

      så ock leverfettet, vilket han skall frånskilja invid njurarna. 

 11.  Och prästen skall förbränna det på altaret: en eldsoffersspis åt 

      HERREN. 

 12.  Likaledes, om någon vill offra en get, så skall han ställa fram 

      denna inför HERRENS ansikte. 

 13.  Och han skall lägga sin hand på dess huvud och sedan slakta den 

      framför uppenbarelsetältet; och Arons söner skola stänka dess 

      blod på altaret runt omkring. 

 14.  Och han skall därav såsom eldsoffer åt HERREN offra det fett som 

      omsluter inälvorna, och allt det fett som sitter på inälvorna, 

 15.  och båda njurarna med det fett som sitter på dem invid länderna, 

      så ock leverfettet, vilket han skall frånskilja invid njurarna. 

 16.  Och prästen skall förbränna detta på altaret: en eldsoffersspis, 

      till en välbehaglig lukt.  Allt fettet skall tillhöra HERREN. 

 17.  Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till 

      släkte, var I än ären bosatta: intet fett och intet blod skolen 

      I förtära. (3 Mos 3:6-17) 

 

 

Ackompanjerat av spisoffer 

 

Samtidigt som offerdjuret skulle också osyrade kakor begjutna med olja och osyrade tunnkakor 

smorda med olja samt kakor av syrat bröd bäras fram. Av detta offer skall en kaka av vart slag 

ges till offer åt Herren, (skall tillhöra prästen). Vin skulle ackompanjera tackoffret som drickoffer 

( 4 Mos 15:1-10) Dessa offer skulle ännu mera betona tacksamheten gentemot Gud. 

 

  12.  Om någon vill bära fram ett sådant till lovoffer, så skall han, 

      förutom det till lovoffret hörande slaktdjuret, bära fram 

      osyrade kakor, begjutna med olja, och osyrade tunnkakor, smorda 

      med olja, och fint mjöl, hopknådat, i form av kakor, begjutna 

      med olja. 

 13.  Jämte kakor av syrat bröd skall han bära fram detta sitt offer, 

      förutom det slaktdjur som hör till det tackoffer han bär fram 

      såsom lov offer. 

 14.  Av detta offer skall han bära fram en kaka av vart slag, såsom 

      en gärd åt HERREN; den präst som stänker tackoffrets blod på 

      altaret, honom skall den tillhöra. (3 Mos 7:12-14) 

 

 

Köttet skall ätas samma dag 

 

 15.  Och köttet av det slaktdjur, som hör till det tackoffer som 

      bäres fram såsom lovoffer, skall ätas samma dag det har offrats; 

      intet därav må lämnas kvar till följande morgon. (3 Mos 7:15) 
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... om inte löftesoffer 
 

 16.  Om däremot det slaktoffer som någon vill bära fram år ett 

      löftesoffer eller ett frivilligt offer, så skall offerdjuret 

      likaledes ätas samma dag det har offrats; dock må det som har 

      blivit över därav ätas den följande dagen. 

 17.  Bliver ändå något över av offerköttet, skall detta på tredje 

      dagen brännas upp i eld. 

 18.  Om någon på tredje dagen äter av tackoffersköttet, så bliver 

      offret icke välbehagligt; honom som har burit fram det skall det 

      då icke räknas till godo, det skall anses såsom en 

      vederstygglighet. Den som äter därav kommer att bära på 

      missgärning. (3 Mos 7:16-18) 

 

 

 

Måste vara ceremoniellt ren för att äta av offret 
 

 19.  Ej heller må det kött ätas, som har kommit vid något orent, utan 

      det skall brännas upp i eld.  För övrigt må köttet ätas av var 

      och en som är ren. 

 20.  Men den som äter kött av HERRENS tackoffer, medan orenhet låder 

      vid honom, han skall utrotas ur sin släkt. 

 21.  Och om någon har kommit vid något orent -- vare sig en människas 

      orenhet, eller ett orent djur, eller vilken oren styggelse det 

      vara må -- och han likväl äter kött av HERRENS tackoffer, så 

      skall han utrotas ur sin släkt. (3 Mos 7:19-21) 

 

 

Enorma offer vid stora fester 

 

Det här, liksom de andra offren offrades i tusental under de tre årliga festerna i Jerusalem då 

mängder av mänskor kom till templet för att tillbe och ta del i den gemensamma måltiden. Under 

monarkin var det regenten som till stor del stod för offerdjuren. Vid tempelinvigningen offrade 

Salomon 20 000 boskapsdjur och 120 000 får och getter under en period av 14 dagar. 

 

 

 

 

 

 
 


