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Leviternas andel av offren 

 

Bakgrunden till att leviterna fick stora delar av vad som offrades åt HERREN är att de inte hade 

egna arvslotter (tilldelade jordegendomar) på samma sätt som alla de övriga stammarna hade. 

Så därför kompenserade HERREN dem på detta sätt bl.a. Leviterna tilldelades nog landområden 

utanför de städer som tilldelades dem efter erövringen av Kanaan som de skulle leva av de 

perioder som de inte tjänstgjorde i helgedomen 

 

Gud gav den största delen av alla offer som en arvedel åt de tjänstgörande leviterna. De fick äta 

upp dem efter att de först offrats och helgats åt HERREN på tillbörligt sätt. Gud gav således 

offren tillbaka åt leviterna. 

 

Följande fick leviterna som sin andel: 

- Alla offergåvor som inte förtärs av eld 

- Viftoffer 

- Förstlingen 

- Det tillspillogivna 

- Alla heliga gåvor 

- Tionde 

 

 

Alla offergåvor som inte förtärs av eld 

 

  9.  Detta skall tillhöra dig av det högheliga som icke lämnas åt 

      elden: alla deras offergåvor, så ofta de frambära spisoffer 

      eller syndoffer, eller frambära skuldoffer till ersättning åt 

      mig, detta skall såsom högheligt tillhöra dig och dina söner. 

 10.  På en höghelig plats skall du äta detta; allt mankön må äta det, 

      det skall vara dig heligt. (4 Mos 18:9-10) 

 

 

 

Viftoffer 

 

Dessa offer helgades åt HERREN genom att man "viftade" - lyfte upp och ner och fram och 

tillbaka -  dem inför HERRENS  ansikte. 

 

 11.  Och detta är vad som skall tillhöra dig såsom en gärd av Israels 

      barns gåvor, så ofta de frambära viftoffer; åt dig och åt dina 

      söner och döttrar jämte dig giver jag det till en evärdlig rätt; 

      var och en i ditt hus som är ren må äta det: (4 Mos 18:11) 
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Förstlingen 

 

 12.  allt det bästa av olja och allt det bästa av vin och av säd, 

      förstlingen därav, som de giva åt HERREN, detta giver jag åt 

      dig. 

 13.  Förstlingsfrukterna av allt som växer i deras land, vilka de 

      bära fram åt HERREN, skola tillhöra dig; var och en i ditt hus 

      som är ren må äta därav. (4 Mos 18:12-13) 

 

 15.  Allt det som öppnar moderlivet, vad kött det vara må, evad det 

      är människor eller boskap som de föra fram till HERREN, det 

      skall tillhöra dig; dock så, att du tager lösen för det som är 

      förstfött bland människor, och likaledes tager lösen för det som 

      är förstfött bland orena djur. 

 16.  Och vad angår dem som skola lösas, skall du taga lösen för dem, 

      när de äro en månad gamla, och detta efter det värde du har 

      bestämt: fem siklar silver, efter helgedomssikelns vikt, denna 

      räknad till tjugu gera. 

 17.  Men för det som är förstfött bland fäkreatur eller får eller 

      getter må du icke taga lösen; det är heligt.  Deras blod skall 

      du stänka på altaret, och deras fett skall du förbränna såsom 

      ett eldsoffer, till en välbehaglig lukt för HERREN. 

 18.  Men deras kött skall tillhöra dig; det skall tillhöra dig 

      likasom viftoffersbringan och det högra lårstycket. (4 Mos 18:15-18) 

 

 

Det tillspillogivna 

 

 14.  Allt tillspillogivet (devoted to the LORD) Israel skall tillhöra dig. (4 Mos 18:14) 

 

 

Alla heliga gåvor 

 

 19.  Alla heliga gåvor som Israels barn l giva åt HERREN såsom gärd, 

      dem giver jag åt dig och åt dina söner och döttrar jämte dig, 

      såsom en evärdlig rätt. Ett evärdligt saltförbund inför HERRENS 

      ansikte skall detta vara för dig och för dina avkomlingar jämte 

      dig. (4 Mos 18:19) 

 

 

Tionde 

 

 21.  Och se, åt Levi barn giver jag all tionde i Israel till arvedel, 

      såsom lön för den tjänst de förrätta, tjänsten vid 

      uppenbarelsetältet. 
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 24.  Ty den tionde som Israels barn giva åt HERREN såsom gärd, den 

      giver jag åt leviterna till arvedel.  Därför är det som jag 

      säger om dem att de icke skola hava någon arvedel bland Israels 

      barn. (4 Mos 18:21,24) 

 

Se mer om de specifika tiondelagarna bland "Sammanställning av civila lagar" 

 

 

Ingen annan arvedel än Gud och vad Han ger 
 

 20.  och HERREN sade till Aron: I deras land skall du icke hava någon 

      arvedel, och du skall icke hava någon lott bland dem; jag skall 

      vara din lott och arvedel bland Israels barn. (4 Mos 18:20) 

 

 

Även Leviterna ska ge tionde 

 

 25.  Och HERREN talade till Mose och sade: 

 26.  Till leviterna skall du så tala och säga: När I av Israels barn 

      mottagen den tionde som jag har bestämt att I skolen få av dem 

      såsom eder arvedel, då skolen I därav giva en gärd åt HERREN, en 

      tionde av tionden. 

 27.  Och denna eder gärd skall så anses, som när andra giva säd från 

      logen och vin och olja från pressen. 

 28.  På detta sätt skolen ock I av all tionde som I mottagen av 

      Israels barn giva en gärd åt HERREN; och denna HERRENS gärd av 

      tionden skolen I giva åt prästen Aron. 

 29.  Av alla gåvor som I fån skolen giva åt HERREN hela den gärd som 

      tillkommer honom; av allt det bästa av gåvorna skolen I giva 

      den, sådant bland dessa som passar till heliga gåvor. 

 30.  Och du skall säga till dem: När I nu given såsom gärd det bästa 

      av dem, skall denna leviternas gåva så anses, som när andra giva 

      vad loge och press avkasta. 

 31.  I med edert husfolk mån äta det på vilken plats som helst; ty 

      det är eder lön för eder tjänstgöring vid uppenbarelsetältet. 

 32.  När I så given det bästa av dem såsom gärd, skolen I icke för 

      deras skull komma att bära på synd; och då skolen I icke ohelga 

      Israels barns heliga gåvor och så träffas av döden. (4 Mos 18:8-32) 
 


