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Leviterna 

 

En hjälp för Aron 

 
Leviterna gavs som en gåva åt Aron och hans söner av Israels barn 

 

  6.  Levi stam skall du låta få tillträde hit; du skall låta dem stå 

      inför prästen Aron för att betjäna honom. 

  7.  De skola iakttaga vad han har att iakttaga, och vad hela 

      menigheten har att iakttaga, inför uppenbarelsetältet, i det att 

      de förrätta tjänsten vid tabernaklet. 

  8.  Och de skola hava vården om alla uppenbarelsetältets tillbehör, 

      och iakttaga vad Israels barn hava att iakttaga, i det att de 

      förrätta tjänsten vid tabernaklet. 

  9.  Alltså skall du giva leviterna åt Aron och hans söner; de skola 

      vara honom givna såsom gåva av Israels barn. (4 Mos 3:6-9) 

   

 19.  Och jag har bland Israels barn givit leviterna såsom gåva åt 

      Aron och hans söner, till att förrätta Israels barns 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) 

 

 

Representerade Israels förstfödda 

 

Efter att ha räddats från döden i Egypten skulle familjens förstfödda tillhöra Herren. Leviterna 

som var prästernas medhjälpare kom att fungera som ställföreträdare för de förstfödda. På så 

sätt var hela nationen representerad vid prästtjänstgöringen. 

 

 12.  Se, jag har själv bland Israels barn uttagit leviterna i stället 

      för allt förstfött bland Israels barn, allt som öppnar 

      moderlivet, så att leviterna skola tillhöra mig. 

 13.  Ty mig tillhör allt förstfött; på den dag då jag slog allt 

      förstfött i Egyptens land helgade jag åt mig allt förstfött i 

      Israel, såväl människor som boskap. Mig skola de tillhöra. Jag 

      är HERREN. (4 Mos 3:12-13) 

 

17.  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. 

 18.  Och jag har tagit leviterna i stället för allt förstfött bland 

      Israels barn. (4 Mos 8:17-18) 
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Antal 
 

Tillsammans var leviterna vid folkräkningen 22 000 (mankön en månad uppåt) (4 Mos 3:22, 28, 

34) 
 


