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Kap. 7 – Offerdyret

”Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettfer-
dighet som er  bevitnet av loven og profetene.” (Rom. 3, 21)

 Både loven og profetene i Det gamle testamentet vitner om Guds frelses-
plan. Det blir gjort både gjennom direkte utsagn og med bilder og illustrasjoner. 
Frelsesplanen var klar før vår verden ble til. I århundrene mellom syndefallet og 
Jesu død på Golgata, gjorde Gud mange forsøk på å gi menneskene kunnskap om 
den.
 Ett av de mest brukte symbolene på den kommende Frelseren, var offer-
dyret. Allerede i Edens hage fikk Adam og Eva oppleve at et uskyldig dyr måtte 
bøte med livet på grunn av den synd de hadde begått (jf. Kap. 6). Helt frem til 
Jesu død skulle ofringen av et uskyldig, lyteløst dyr illustrere hvordan Guds Sønn 
en gang ville komme og dø i deres sted, slik at rettferdighetens prinsipp kunne 
bli oppfylt. I de fleste tilfellene var det synderne selv som tok livet av dyret. Dette 
skulle tale til dem om at det var deres personlige synd som skulle sones på denne 
måten. Frelseren var en personlig Frelser.
 Den første dyreofringen utenfor Eden som vi kan lese om, er Abels offer-
gave til Gud. Kain og Abel var barn av Adam og Eva. Kain var jordbruker, mens 
Abel var sauegjeter. En dag kom de begge frem for Gud med sitt offer:

”...Kain brakte Herren et offer av markens grøde. Abel brakte også et of-
fer av det førstefødte av småfeet sitt og av fettet på dem. Herren så med 
velbehag på Abel og hans offer. Men på Kain og hans offer, så han ikke 
med velbehag.” (1. Mos. 4, 3-5)

 Begge brødrene kom med et offer til Gud, men Gud anerkjente kun det 
ene. Abels offer var mer dramatisk og innebar at han tok livet av et uskyldig dyr. 
Men det var ikke utgytelsen av uskyldig blod i seg selv som gjorde at Gud så på 
dette offeret med velbehag. Abels offer vitnet både om at han hadde kjennskap 
til syndens konsekvens og frelsesplanens innhold, og om at han tok imot tilbudet 
personlig. Abels offer var et offer for synd. Det var et symbol på Guds Sønn som 
skulle komme i fremtiden som hans stedfortreder. Derfor kunne Gud se på Abel 
med velvilje. Abel hadde tatt imot frelsestilbudet, og i løftet om Stedfortrederen, lå 
det også et løfte om tilgivelse. Abel var dermed en tilgitt synder.
 Kain hadde derimot brakt et offer av markens grøde. Noe slikt hadde Gud 
aldri bedt om. Det hadde heller ingen funksjon. Det kunne ikke brukes som of-
fer for synd, for det var et resultat av Kains eget arbeid. Heller ikke kunne han 
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bruke det for å tilfredsstille Gud eller be om ekstra velsignelser og goder. Ofringene 
var aldri ment å være en måte å oppnå velvilje hos Gud på, men en illustrasjon 
på hvordan Gud allerede hadde tilrettelagt en frelsesmulighet. Gud kunne derfor 
ikke se med velvilje på Kains offer. Siden Kain ikke hadde akseptert frelsesplanen, 
kunne Gud heller ikke se med velvilje på ham. Dette gjorde Kain rasende. Det 
endte med at han slo sin bror i hjel, en handling som i seg selv viste at han i sitt 
hjerte virkelig ikke var omvendt (1. Mos. 4, 6-8).

 Den neste offerhandlingen vi kan lese om, er den Noah utførte etter vann-
flommen, etter at de hadde kommet ut av arken. Noah bygde et alter for Gud, og 
der ofret han rene dyr og fugler som brennoffer. Også disse ofringene var til velbe-
hag for Herren (1. Mos. 8, 20-21).

 Noen generasjoner senere fortelles vi om Abraham. Om ham står det:

”Og han trodde på Herren, og Han regnet ham det til rettferdighet.” (1. 
Mos. 15, 6)

 Abraham ble rettferdiggjort ved tro, i henhold til Guds frelsesplan. Dette 
er grunnen til at Paulus trekker ham frem som eksempel når han i Romerbrevet 
forsøker å forklare hvordan Guds rettferdighet fungerer. Han skriver:

”For dersom Abraham ble rettferdiggjort ved gjerninger, har han jo noe 
å rose seg av, men ikke for Gud. For hva sier Skriften? ”Abraham trodde 
Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.” For den som arbeider blir 
ikke lønnen regnet som nåde, men som fortjeneste. Men den som ikke 
arbeider, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir 
hans tro tilregnet som rettferdighet...” (Rom. 4, 2-5)

”Ved tro bar Abel frem for Gud et mye bedre offer enn Kain bar frem. 
Ved den fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig, idet Gud selv 
vitnet om gavene hans.” 
      (Hebr. 11, 4)

”Ved tro, etter å ha fått et guddommelig varsel om de ting som 
ennå ikke var synlige, bygde Noah i gudsfrykt en ark til frelse for 
sin husstand. Ved den fordømte han verden og ble arving til den 
rettferdighet som er av troen.” 
      (Hebr. 11, 7)
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 Abraham var, som alle andre mennesker, en synder. Men han ble like-
vel regnet som rettferdig (gr. dikaioo). Spørsmålet som diskuteres av Paulus, er 
hvordan Abraham ble rettferdiggjort (gr. dikaioo). Skjedde det gjennom gjerninger 
som han gjorde selv? I så fall ville han ha seg selv å takke, på samme måte som en 
arbeider rettmessig får lønn for den jobben han har utført. Men slik skjedde det 
ikke. Abraham ble rettferdiggjort – erklært å være rettferdig – ved Guds nåde. Han 
fikk rettferdigheten tilregnet ufortjent fordi han trodde Gud og aksepterte Hans 
frelsestilbud.
 Paulus påpeker også at Abraham ble regnet som rettferdig før han var 
blitt omskåret (Rom. 4, 10). Dette viser at selve omskjæringshandlingen ikke hadde 
noen betydning når det gjaldt å rettferdiggjøre eller frelse et menneske. Den skulle 
bare være en illustrasjon på et annet aspekt av Guds frelsesplan, nemlig forandrin-
gen av menneskets hjerte (jf. Kap. 16 og Rom. 2, 25-29). 
 Abraham utførte dyreofringer i samsvar med Guds forordning (1. Mos. 
12, 7-8; 13, 10; 15, 9-10). Dette vitnet om at Abraham trodde på Guds løfter, og 
rettferdigheten ble ham tilregnet i kraft av disse. Abraham og hans kone Sara var 
barnløse. Likevel gav Gud dem løfte om at de skulle få etterkommere så tallrike 
som stjernene på himmelen (1. Mos. 15, 6). Etter noen år ble den lovede sønnen 
født. Han fikk navnet Isak (1. Mos. 21, 2-3). Det var i forbindelse med Isak at Abra-
hams tro ble satt på sin største prøve. Gud sa til ham:

”Ta nå din sønn, din enbårne sønn Isak, som du elsker, og dra til Mo-
ria-landet. Der skal du bære ham frem som brennoffer på et av fjellene 
Jeg skal si deg.” (1. Mos. 22, 2)

For første gang så Abraham for seg at han skulle ofre et menneske til Gud. Det 
var ikke bare et tilfeldig menneske, men sin egen, elskede sønn. Lydig mot Guds 
påbud, tok Abraham med seg Isak og dro til Moria-landet. Isak bar veden, mens 
han selv bar ilden og en kniv. Underveis spurte Isak ham:

”Se, ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?” (1. Mos. 22, 
7)

 Spørsmålet viser at ofringen av lam som brennoffer til Gud, også var kjent 
for Isak. Abraham fortalte ham ikke hva Gud hadde sagt, men sa i stedet:

”Min sønn, Gud vil utse for seg selv lammet til brennofferet.” (1. Mos. 
22, 8)

 Men slik det så ut for Abraham, hadde Gud allerede utsett Isak. Da de 
kom til det fjellet som Gud utpekte, bygde Abraham et alter. Han la veden på plass 
og bandt Isak fast til den. Han tok kniven, men før han kom så langt at han påførte 
Isak skade, grep Gud inn og stanset ham:

”Legg ikke hånd på gutten eller gjør ham noe. For nå vet Jeg at du fryk-
ter Gud, siden du ikke sparte din sønn, din enbårne sønn, fra Meg.” (1. 
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Mos. 22, 12)

 Gud hadde lovet at Abraham skulle få tallrike etterkommere gjennom 
Isak. Likevel var han villig til å utføre ofringen av sin sønn – fordi Gud hadde sagt 
det. Hans tro på Gud var urokkelig. Men Gud hadde ikke behag i noen reell men-
neskeofring. I stedet sørget han for at det på unaturlig vis dukket opp et offerdyr 
som skulle dø i stedet for Isak.

”Da løftet Abraham blikket og så, og se, bak ham var det en vær som 
satt fast i krattet med hornene. Så gikk Abraham bort og tok væren, og 
han ofret den som brennoffer i stedet for sin sønn. 

Abraham kalte dette stedet ”Herren ser seg ut”. Til denne dag blir det 
sagt: ”På Herrens fjell skal det bli sørget for.”” (1. Mos. 22, 13-14)

 Væren ble ofret som en stedfortreder for Isak. Denne hendelsen ble illu-
strasjon for Abraham og hans etterkommere. Stedet ble kalt ”Herren ser seg ut”, og 
det oppstod et ordtak om at ”på Herrens fjell skal det bli sørget for”. Hva var det 
Herren skulle se seg ut? ”Lammet til brennofferet,” hadde Abraham sagt til Isak. 
Hva var det det skulle bli sørget for på det fjellet Herren hadde utpekt? En sted-
fortreder som skulle dø så menneskene kunne gå fri. Menneskehetens Frelser ville 
komme. Det hadde Gud sørget for.
 Etter denne episoden gav Gud Abraham nok et løfte om at hans etterkom-
mere skulle bli tallrike som stjernene. Deretter fulgte et enda mer betydningsfult 
løfte:

”I din ætt skal alle folkeslag på jorden bli velsignet, fordi du var lydig 
mot min røst.” (1. Mos. 22, 18)

 Fordi Abraham var lydig mot Gud, fikk han løfte om at den velsignelsen 
som skulle komme over alle folkeslag på jorden, ville komme gjennom hans ætt. 
Guds Sønn, det utsette offerlam, skulle bli menneske og komme fra hans etterkom-
mere. Det samme løftet ble senere gitt til Isak (1. Mos. 26, 4-5), og senere til hans 
sønn, Jakob (1. Mos. 28, 14).
 Da israelittene, Abrahams etterkommere, ble utfridd fra slaveriet i Egypt, 
ledet Gud dem til Sinai-fjellet i Midian (Arabia). Her mottok Moses på vegne av 

”Ved tro bar Abraham frem Isak da han ble satt på prøve. Og han 
som hadde fått løftene, ofret sin enbårne. Om ham ble det sagt: ”I 
Isak skal din ætt kalles.” For han regnet med at Gud også var me-
ktig til å reise ham opp fra de døde. Det var også derfra han fikk 
ham tilbake som i en lignelse.” 
                (Hebr. 11, 17-19)
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folket steintavlene med Guds lov, De ti bud (2. Mos. 20, 1-17). I tillegg mottok han 
en rekke lover og regler som skulle gjelde som rettsbestemmelser i det landet isra-
elittene skulle bosette seg. Det handlet om religiøse forhold, slaveri, eiendommer, 
sanksjoner ved drap, skader og sedelighetsforbrytelser, samt forskjellige moralske 
spørsmål. I tillegg gav Gud dem påbud om feiring av bestemte årlige høytider og 
instruksjoner om helligdomstjenesten. Disse to kategoriene – høytidene og hellig-
domstjenesten – var direkte illustrasjoner av frelsesplanen. Vi skal gå mer inn på 
disse etterhvert. Sentralt i begge deler var uansett offerdyret. 
 Gjennom helligdomstjenesten ble dyreofringene satt i system. Tjenesten 
medførte oppføringen av et tabernakel (telt). Senere, under kong Salomo, ble tab-
ernakelet erstattet av et tempel. Selve helligdommen (tabernakelet/tempelet) var 
omgitt av en forgård. I denne forgården stod alteret hvor dyreofringene skulle ut-
føres, det såkalte brennofferalteret (2. Mos. 27, 1-8). Hver dag skulle det ofres to 
årsgamle lam på alteret, det ene om morgenen og det andre om kvelden ”mellom de 
to aftenstunder” (dvs. mellom kl.15-18) (2. Mos. 29, 39). Ordningen skulle i likhet 
med tidligere dyreofringer være pedagogisk. Den skulle gi israelittene kunnskaper 
om frelsesplanen og Stedfortrederen, og stadig minne dem på denne begivenheten.
 Sammen med hvert lam skulle det også ofres et grødeoffer, laget av mel og 
olje, og et vinoffer (2. Mos. 29, 40-41). Lammet og brødet skulle brennes på alteret, 
og røyken skulle på en illustrerende måte stige opp som en ”velbehagelig duft for 
Herren” (4. Mos. 28, 8). Dette var altså noe Herren anerkjente, noe Han så på med 
velbehag (jf. Abels offer). Vinen skulle helles ut for Gud på det hellige stedet (v. 7). 
Også dette var symboler som direkte pekte frem mot Frelseren som skulle komme. 
Da Jesus innførte nattverden til minne om sin stedfortredende død for menneske-
heten, videreførte Han bruken av disse symbolene. Om det usyrede brødet som 
han brøt og gav til sine disipler, sa Han:

”Ta, et! Dette er Mitt legeme.” (Matt. 26, 27)

 Tilsvarende tok han begeret med vin og sa:

”Drikk alle av den! For dette er Mitt blod, den nye pakts blod, som ut-
gytes for mange til syndenes forlatelse.” (Matt. 26, 28)

 
 Vinen var et symbol på ”det dyrebare Kristi blod”, prisen for menneske-
hetens forløsning (1. Pet. 1, 19). Brødet var et symbol på Hans legeme som skulle 
gis i menneskenes sted. Slik hadde symbolikken vært før Jesu død, og slik skulle det 
fortsatt være: 

”Gjør dette til minne om Meg.” (1. Kor. 11, 24)

Like lite som symbolene kunne gi menneskene frelse i århundrene f.Kr., kan feir-
ingen av nattverden gi frelse til mennesker i dag. Men feiringen skulle være en 
minnehandling, en stadig påminnelse om frelsesplanen, Stedfortrederen og for-
løsningens pris.
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Drikkofferet – et symbol på død

”Drikkofferet skal være ¼ hin for hvert lam [dvs. morgenofferet og kveldsof-
feret]. På det hellige stedet skal du helle ut drikkeofferet av sterk drikk for 
Herren.” (4. Mos. 4, 7)

Drikkeofferet som ble helt ut, var et symbol på død. I helligdomstjenesten 
var det et symbol på Guds Sønns død. ”Drikk alle av den! For dette er Mitt 
blod,” sa Han da Han innstiftet nattveren (Matt. 26, 28). Det var Hans 
blod som gav ”syndenes forlatelse” til det enkelte menneske. Derfor skulle de 
alle drikke av den. Hans død måtte bli for dem personlig.

Bildet med drikkeofferet som et symbol på død, ble også benyttet av Paulus 
da han senere satt fengslet i Roma. Han visste at han snart ville bli dømt 
til døden.  ”For jeg blir allerede utøst som et drikkoffer, og tiden for min 
avreise er nær,” skrev han til Timoteus. ”Jeg har stridd den gode strid, jeg 
har fullført løpet, jeg har bevart troen. Til slutt, så er det da gjort ferdig en 
rettferdighetens krone for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal 
gi meg på den dagen...” (2. Tim. 4, 6-8).

Offerdyret


