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Prästernas invigning till tjänst 

 

De första prästerna invigdes i sin tjänst genom en storslagen ceremoni . Den utvärtes 

förberedelsen för att möta Gud symboliserar den invärtes helgelsen Gud kräver av sitt folk. Aron 

och hans söner tvättades med vatten vid uppenbarelsetältets (Tent of meeting) ingång för att rena 

dem från ceremoniell orenhet, innan de kläddes i de prästerliga dräkterna och smordes med olja. 

Detta symboliserade den Helige Andes utrustning till prästerlig tjänst.  

 

Sedan fördes syndofferstjuren fram till uppenbarelsetältet och Aron och hans söner lade sina 

händer på tjurens huvud. Detta symboliserade att djuret blev ett substitut för Aron och hans 

söner och deras synder överflyttades till offerdjuret. Sedan lade Aron och hans söner händerna 

på en vädur som sedan offrades som brännoffer (symboliserar total överlåtelse åt Gud). Sedan 

offrades en vädur till men nu strök Mose blod på Aron och hans söners högra öronsnibb, tumme 

och stortå. Detta symboliserar känslighet inför Gud och Hans ord samt ett liv i Guds tjänst för 

andras bästa. Det övriga blodet stänktes på altaret runt omkring. Detta symboliserar att Gud vill 

se på dem i nåd och hjälpa dem. Han tog sedan fettet, högra benet och tre brödkakor och gav 

dem åt Aron och hans söner vilka utförde viftoffret. Därefter förbrändes det på altaret. Bringan 

kokades och åts av Mose och prästerna. Innan denna offermåltid inledde stänkte Mose 

smörjelseoljan och blodet på prästerna och deras dräkter. Denna ceremoni upprepades i sju (7 = 

fullkomlighet) dagar och helgade prästerna för deras tjänst i tabernaklet. Hela församlingen 

gjordes på detta sätt medveten om Guds Helighet. (Blodsförbundet, Nilsson)  

 

 

Församla vid tabernaklets ingång 
 

  2.  »Tag Aron och hans söner jämte honom samt deras kläder och 

      smörjelseoljan, så ock syndofferstjuren och de två vädurarna och 

      korgen med de osyrade bröden. 

  3.  Församla sedan hela menigheten vid ingången till 

      uppenbarelsetältet.» 

  4.  Och Mose gjorde såsom HERREN hade bjudit honom, och menigheten 

      församlade sig vid ingången till uppenbarelsetältet. 

  5.  Och Mose sade till menigheten: »Detta är vad HERREN har bjudit 

      mig att göra.» (3 Mos 8:2-5) 

 

 

Offerdjur 

 

  1.  Och detta är vad du skall göra med dem för att helga dem till 

      att bliva präster åt mig: 

      Tag en ungtjur och två vädurar, felfria djur, 

  2.  och osyrat bröd och osyrade kakor, begjutna med olja, och 

      osyrade tunnkakor, smorda med olja; av fint vetemjöl skall du 

      baka dem. 

  3.  Och du skall lägga dem i en och samma korg och bära fram dem i 
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      korgen såsom offergåva, när du för fram tjuren och de två 

      vädurarna. (2 Mos 29:1-3) 

 

 

Tvätta med vatten 

 

  4.  Därefter skall du föra Aron och hans söner fram till 

      uppenbarelsetältets ingång och två dem med vatten. (2 Mos 29:4; 3 Mos 8:6) 

 

 

Klä på de heliga kläderna 

 

  7.  Och han satte livklädnaden på honom och omgjordade honom med 

      bältet och klädde på honom kåpan och satte på honom efoden och 

      omgjordade honom med efodens skärp och fäste därmed ihop 

      alltsammans på honom. 

  8.  Och han satte på honom bröstskölden och lade urim och tummim in 

      i skölden. 

  9.  Och han satte huvudbindeln på hans huvud och satte på 

      huvudbindeln framtill den gyllene plåten, det heliga diademet, 

      såsom HERREN hade bjudit Mose. (3 Mos 8:7-9;2 Mos 29:5-6) 

 

 

Tabernaklet helgas med smörjelseolja 

 

 10.  Och Mose tog smörjelseoljan och smorde tabernaklet och allt vad 

      däri var och helgade allt; 

 11.  och han stänkte därmed sju gånger på altaret och smorde altaret 

      och alla dess tillbehör och bäckenet jämte dess fotställning, 

      för att helga dem. (3 Mos 8:10-11) 

 

 

Smörj Aron med olja 

 

  7.  Och du skall taga smörjelseoljan och gjuta på hans huvud och 

      smörja honom. Och han göt smörjelseolja på Arons huvud och smorde honom för 

      att helga honom. (3 Mos 8:12)  

 

 

Även Arons söner till evärdlig tid 

 

  8.  Och du skall föra fram hans söner och sätta livklädnader på dem. 

 

  9.  Och du skall omgjorda dem, Aron och hans söner, med bälten och 

      binda huvor på dem. Och de skola hava prästadömet såsom en 



 217 

      evärdlig rätt. Så skall du företaga handfyllning med Aron och 

      hans söner. (2 Mos 29:7-9; 3 Mos 8:13) 

 

 

Identifiering med syndofferstjuren 

 

 10.  Och du skall föra tjuren fram inför uppenbarelsetältet, och Aron 

      och hans söner skola lägga sina händer på syndoffertjurenstjurens huvud.  

      (2 Mos 29:10; 3 Mos 8:14) 

 

 

Tjuren offras 

 

Sedan skall du slakta tjuren inför HERRENS ansikte, vid ingången 

      till uppenbarelsetältet och Mose tog blodet och strök med sitt 

      finger på altarets horn runt omkring och renade altaret; men det 

      övriga blodet göt han ut vid foten av altaret och helgade detta 

      och bragte försoning för det. 

      Och han tog allt det fett som satt på inälvorna, så ock 

      leverfettet och båda njurarna med fettet på dem; och Mose 

      förbrände det på altaret. 

   Men det övriga av tjuren, köttet, hans hud och hans orenlighet skall du 

      bränna upp i eld utanför lägret. Det är ett syndoffer. (2 Mos 29:11-14; 3 Mos 8:15-17)  

 

Detta skedde vid det tredje altaret (Miphkad-altaret) som fanns rakt österut, utanför lägret. Minst 

1 km från det heliga i tabernaklet/templet. Vid det senare templet var det beläget vid den södra 

toppen av oljeberget 

 

 

 Den ena väduren offras som brännoffer 

 

 15.  Och du skall taga den ena väduren, och Aron och hans söner skola 

      lägga sina händer på vädurens huvud. 

 16.  Sedan skall du slakta väduren och taga hans blod och stänka på 

      altaret runt omkring; 

 17.  men själva väduren skall du dela i dess stycken, och du skall 

      två inälvorna och fötterna och lägga dem på styckena och 

      huvudet. (Se kommentar om brännoffer) 

 18.  Och du skall förbränna hela väduren på altaret; det är ett 

      brännoffer åt HERREN.  En välbehaglig lukt, ett eldsoffer åt 

      HERREN är det. (2 Mos 29:15-18; 3 Mos 8:185-21) 
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Den andra väduren - för ordinationen 

 

 19.  Därefter skall du taga den andra väduren, och Aron och hans 

      söner skola lägga sina händer på vädurens huvud. (2 Mos 29:19; 3 Mos 8:22) 

 

 

Öronsnibb, tumme och stortå bestryks 
 

 20.  Sedan skall du slakta väduren och taga av hans blod och bestryka 

      Arons högra örsnibb och hans söners högra örsnibb och tummen på 

      deras högra hand och stortån på deras högra fot; men det övriga 

      blodet skall det stänka på altaret runt omkring. (2 Mos 29:20;3 Mos 8:23) 

 

 

Prästerna bestänks med blod och olja 

 

21.  Och du skall taga av blodet på altaret och av smörjelseoljan och 

      stänka på Aron och hans kläder, och likaledes på hans söner och 

      hans söners kläder; så bliver han helig, han själv såväl som 

      hans kläder, och likaledes hans söner såväl som hans söners 

      kläder. (2 Mos 29:21) 

 

 

HERRENS del 
 

 22.  Och du skall taga fettet av väduren (den andra väduren), svansen och det fett som 

      omsluter inälvorna, så ock leverfettet och båda njurarna med 

      fettet på dem, därtill det högra lårstycket ty detta är 

      handfyllningsväduren. 

 23.  Och du skall taga en rundkaka, en oljebrödskaka och en tunnkaka 

      ur korgen med de osyrade bröden, som står inför HERRENS ansikte. 

 24.  Och du skall lägga alltsammans på Arons och hans söners händer 

      och vifta det såsom ett viftoffer inför HERRENS ansikte. 

 25.  Sedan skall du taga det ur deras händer och förbränna det på 

      altaret ovanpå brännoffret, till en välbehaglig lukt inför 

      HERREN; det är ett eldsoffer åt HERREN. (2 Mos 29:22-25; 3 Mos 8:25-28) 

 

 

Prästens del 
 

 26.  Och du skall taga bringan av Arons handfyllningsvädur och vifta 

      den såsom ett viftoffer inför HERRENS ansikte, och detta skall 

      vara din del. 

 27.  Så skall du helga viftoffersbringan och offergärdslåret, det som 

      viftas och det som gives såsom offergärd, de delar av 

      handfyllningsväduren, som skola tillhöra Aron och hans söner. 



 219 

 28.  Och detta skall tillhöra Aron och; hans söner såsom en evärdlig 

      rätt av Israels barn, ty det är en offergärd.  Det skall vara en 

      gärd av Israels barn, av deras tackoffer, en gärd av dem åt 

      HERREN. 

 

 29.  Och Arons heliga kläder skola hans söner hava efter honom, för 

      att de i dem må bliva smorda och mottaga handfyllning. 

 30.  I sju dagar skall den av hans söner, som bliver präst i hans 

      ställe, ikläda sig dem, den som skall gå in i uppenbarelsetältet 

      för att göra tjänst i helgedomen. 

 31.  Och du skall taga handfyllningsväduren och koka hans kött på en 

      helig plats. 

 32.  Och vädurens kött jämte brödet: som är i korgen skola Aron och 

      hans söner äta vid ingången till uppenbarelsetältet; de skola 

      äta detta, 

 33.  det som har använts till att bringa försoning vid deras 

      handfyllning och helgande, men ingen främmande får ta därav, ty 

      det är heligt. 

 34.  Och om något av handfyllningsköttet eller av brödet bliver över 

      till följande morgon, så skall du i eld bränna upp detta som har 

      blivit över; det får icke ätas, ty det är heligt. (2 Mos 29:26-34; 3 Mos 8:29-32) 

 

 

Varade i sju dagar 

 

 35.  Så skall du göra med Aron och hans söner, i alla stycken såsom 

      jag har bjudit dig.  Sju dagar skall deras handfyllning vara. 

 36.  Och var dag skall du offra en tjur såsom syndoffer till 

      försoning och rena altaret, i det du bringar försoning för det; 

      och du skall smörja det för att helga det. 

 37.  I sju dagar skall du bringa försoning för altaret och helga det. 

      Så bliver altaret högheligt; var och en som kommer vid altaret 

      bliver helig. (2 Mos 29:35-37) 

 

 

33.  Och under sju dagar skolen I icke gå bort ifrån 

      uppenbarelsetältets ingång, icke förrän edra handfyllningsdagar 

      äro ute, ty sju dagar skall eder handfyllning vara. 

 34.  Och HERREN har bjudit, att såsom det i dag har tillgått, så 

      skall det ock sedan tillgå, på det att försoning må bringas för 

      eder. 

 35.  Vid ingången till uppenbarelsetältet skolen I stanna kvar i sju 

      dygn, dag och natt, och I skolen iakttaga vad HERREN har bjudit 

      eder iakttaga, på det att I icke mån dö; ty så är mig bjudet.» (3 Mos 8:33-35) 
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En invigning till ett evigt prästadöme 
 

12.  Därefter skall du föra Aron och hans söner fram till 

      uppenbarelsetältets ingång och två dem med vatten. 

 13.  Och du skall sätta på Aron del heliga kläderna, och smörja honom 

      och helga honom till att bliva präst åt mig 

 14.  Och du skall föra fram hans söner och sätta livklädnader på dem. 

 15.  Och du skall smörja dem, såsom du smorde deras fader, till att 

      bliva präster åt mig. Så skall denna deras smörjelse bliva för 

      dem en invigning till ett evärdligt prästadöme, släkte efter 

      släkte. (2 Mos 40:12-15) 
 


