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Föreskrifter för leviter och präster 
 

Leviterna och prästerna var hela folkets representanter som utförde sin tjänst inför Gud. Deras 

uppgifter var mångahanda, men det viktigaste var att sköta om att det föreskrivna offerväsendet 

sköttes som det skulle. 

 

 

Före Moses 
 

Före Mose tid utfördes offren vanligen av familjens överhuvud. Med undantag för Melkisedek 

nämns inte prästämbetet före Mose 

 

 

Nåd 

 

Att Gud utser ett heligt prästerskap är ett stort nådesbevis från Hans sida. Det är en gåva till 

Israels folk som kan bringa försoning för dess synder och överträdelser. Gud ville att Israel 

skulle vara ett heligt folk. Ja ett helt folk av präster.  

 

”Ni skall vara mig ett rike av präster och ett heligt folk” (2 Mos 19:6)  

 

 

Arons ätt - Guds utvalda prästerskap 

 

Endast ättlingar till Aron kunde bli präster 

 

 10.  Men Aron och hans söner skall du anbefalla att iakttaga vad som 

      hör till deras prästämbete. Om någon främmande kommer därvid, 

      skall han dödas. (4 Mos 3:10) 

 

För att gudstjänsten skulle fungera utsåg Herren Aron till överstepräst under Israels 

ökenvandring. Hans fyra söner: Nadab, Abihu, Eleasar och Itamar assisterade honom.  

 
 

Många funktioner 

 

1/ Medlare 
 

En präst blir insatt till att för mänskors räkning göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och 

offer för synder.  

 

Aron skall bära den missgärning som vidlåder de heliga gåvor Israels barn bära fram, när de giva 

några heliga gåvor; (2 Mos 28:38) 
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2/ Stöda de svaga 
 

Han kan behandla dem rätt som är okunniga och far vilse eftersom han själv är svag och därför 

måste bära fram syndoffer både för folket och sig själv  

 

En överstepräst utses alltid bland människor och blir insatt till att för människors räkning göra 

tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för synder. 2Han kan behandla dem rätt som är 

okunniga och far vilse, eftersom han själv är svag 3och därför måste bära fram syndoffer både för 

folket och för sig själv (Hebr 5:1-3) 

 

 

3/ Finna ut Guds vilja  
 

De skulle också utröna Guds vilja för folket (Genom Urim och Tummin (se d.o.) 

 

 

4/ Undervisa 
 

De förvaltade Lagen och skulle därför undervisa folket och påminna om förbundets förpliktelser 

 

 

5/ Sköta om tabernaklet 
 

Tabernaklets skötsel och bruk. Allt detta innebar att de behövde assistans av Leviterna 

 
 


