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Prästerna - en representant för hela folket 

 

Prästernas plats - till öster 

 

Österom tabernaklet var det bästa väderstrecket att vara placerad 

 

Men mitt för tabernaklet, på framsidan, mitt för uppenbarelsetältet, österut, hade  Mose och Aron 

och hans söner sitt läger. (4 Mos 3:38) 

 

 

Skall bära folkets missgärning 

 

  1.  Och HERREN sade till Aron: Du och dina söner, och din faders hus 

      jämte dig, skolen bära den missgärning som vidlåder helgedomen; 

      och du och dina söner jämte dig skolen bära den missgärning som 

      vidlåder edert prästämbete. 

  2.  Men också dina fränder, Levi stam, din faders stam, skall du 

      låta få tillträde dit jämte dig, och de skola hålla sig till dig 

      och betjäna dig, under det att du och dina söner jämte dig gören 

      tjänst inför vittnesbördets tält. 

  3.  Och de skola iakttaga vad du har att iakttaga, och vad som 

      eljest är att iakttaga vid hela tältet; men de må icke komma vid 

      de heliga redskapen eller altaret, på det att icke både de och I 

      mån dö. 

  4.  De skola hålla sig till dig och iakttaga vad som är att iakttaga 

      vid uppenbarelsetältet, under all tjänstgöring vid tältet; men 

      ingen främmande får komma eder nära. 

  5.  Och I skolen iakttaga vad som är att iakttaga vid helgedomen och 

      vid altaret, på det att icke förtörnelse åter må komma över 

      Israels barn. 

  6.  Se, jag har uttagit edra bröder, leviterna, bland Israels barn; 

      en gåva äro de åt eder, givna åt HERREN, till att förrätta 

      tjänsten vid uppenbarelsetältet. 

 

 

Ingen främmande 

 
Prästämbetet var inget Arons söner hade förtjänat. Det var en gåvotjänst. Men ingen annan 

kunde utföra den tjänsten utan att dö 

 

  7.  Men du och dina söner jämte dig skolen iakttaga vad som hör till 

      edert prästämbete, i allt vad som angår altaret och det som är 

      innanför förlåten, och skolen så göra tjänst. Jag giver eder 

      edert prästämbete såsom en gåvotjänst; men om någon främmande 

      kommer därvid, skall han dödas. (4 Mos18:1-7) 



 216 

 

 22.  Men de övriga israeliterna må hädanefter icke komma vid 

      uppenbarelsetältet, ty de skola därigenom komma att bära på synd 

      och så träffas av döden; 

 23.  utan leviterna skola förrätta tjänsten vid uppenbarelsetältet, 

      och de skola bära de missgärningar som begås. Detta skall vara 

      en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte; bland 

      Israels barn skola de icke hava någon arvedel. (4 Mos 18:22-23) 
 


