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Leviternas invigning till tjänst (4 Mos 8:5-22) 

 

”HERREN talade till Mose och sa: Du skall bland Israels barn uttaga leviterna och rena dem. På 

följande sätt skall du göra med dem för att rena dem: (4 Mos 8:5-7a) 

 

 

Rening 

 

Du skall stänka reningsvatten på dem (jfr prästerna som skulle badas) och de skall raka hela sin 

kropp och två sina kläder och skola så rena sig. (4 Mos 8:7b) 

 

 

Offer 

 

Sedan ska de ta en ungtjur med tillhörande spisoffer av fint mjöl, begjutet med olja, därjämte ska 

du ta en annan ungtjur till syndoffer. (4 Mos 8:8) 

 

 

Församla hela menigheten 

 

Och du skall föra leviterna fram inför uppenbarelsetältet och du skall församla Israels barns hela 

menighet. (4 Mos 8:9) 

 

 

Leviterna blir själva ett viftoffer 

 

Leviterna var en ställföreträdare för hela nationen, genom att lägga sina händer på dem erkände 

folket deras ställföreträdande funktion NIV 8:10 

 

Och när du har fört leviterna fram inför HERRENS ansikte, skall Israels barn lägga sina händer 

på dem Och Aron skall vifta leviterna (present the levites before the LORD as a waveoffering) 

inför HERRENS ansikte såsom ett viftoffer från Israels barn och de skall sedan ha i åliggande att 

förrätta HERRENS tjänst. (4 Mos 8:10-11) 

 

 

Leviterna identifierar sig med offerdjuret 
 

Och leviterna ska lägga sina händer på tjurarnas huvuden och den ena skall du offra till syndoffer 

och den andra till brännoffer åt HERREN för att bringa försoning för leviterna. Så skall du ställa 

leviterna inför Aron och hans söner och vifta dem såsom ett viftoffer åt HERREN. (4 Mos 8:12-

13) 
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Sedan klara för tjänst 
 

På detta sätt skall du bland Israels barn avskilja leviterna, så att leviterna ska tillhöra mig. 

Därefter skall leviterna gå in och göra tjänst vid uppenbarelsetältet sedan du har renat dem och 

viftat dem såsom ett viftoffer. (4 Mos 8:14-15) 

 

 

Leviterna - en förstlingsgåva till HERREN 

 

Ty bland Israels barn är de mig givna såsom gåva, istället för allt som öppnar moderlivet, allt 

förstfött bland Israels barn, har jag uttagit dem åt mig. Ty mig tillhör allt förstfött bland Israels 

barn, både människor och boskap; på den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land, helgade 

jag det åt mig. Och jag har tagit leviterna istället för allt förstfött bland Israels barn. (4 Mos 8:16-

18) 

 

 

Leviterna - Guds gåva till Aron 

 

Och jag har bland Israels barn givit leviterna som gåva åt Aron och hans söner till att förrätta 

tjänst vid uppenbarelsetältet och bringa försoning för Israels barn, på det att ingen hemsökelse må 

drabba Israels barn därigenom att Israels barn nalkas helgedomen. (4 Mos 8:19) 

 

 

Mose och Aron gjorde som HERREN befallt 
 

Mose, Aron och hela Israels menighet gjorde med leviterna i allt så som HERREN hade befallt 

Mose angående dem. Så gjorde Israels barn med dem. 21Leviterna renade sig och tvättade sina 

kläder, och Aron förde fram dem såsom ett viftoffer inför HERRENS ansikte, och Aron bringade 

försoning för dem och renade dem. 22Sedan gick leviterna in och gjorde tjänst vid 

uppenbarelsetältet under Aron och hans söner. Så som HERREN hade befallt Mose angående 

leviterna, så gjorde de med dem. (4 Mos 8:20-22) 

 

 
 


