
Byggnadsmaterialet 
 
Materialet för tabernaklet samlades in frivilligt av ”var och en som har ett villigt hjärta till att 

ge”. Resultatet blev att man fick mera material än man behövde. 

 

 

Gavs som gåva av villiga hjärtan 

 

  2.  Säg till Israels barn att de upptaga en gärd åt mig; av var och 

      en som har ett därtill villigt hjärta skolen I upptaga denna 

      gärd åt mig. (2 Mos 25:2;35:5ff) 

 

 

Översikt av vad som behövdes 
 

  3.  Och detta är vad I skolen upptaga av dem såsom gärd: guld, 

      silver (försoningens färg) och koppar 

  4.  mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och gethår, 

  5.  rödfärgade vädurskinn, tahasskinn, akacieträ, 

  6.  olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den 

      välluktande rökelsen, 

  7.  äntligen onyxstenar och infattningsstenar, till att användas för 

      efoden och för bröstskölden. (2 Mos 25:3-7) 

 

 

Behovet överskreds 

 

21.  Sedan kommo de tillbaka, var och en som av sitt hjärta manades 

      därtill; och var och en som hade en därtill villig ande bar fram 

      en gärd åt HERREN till förfärdigande av uppenbarelsetältet och 

      till allt arbete därvid och till de heliga kläderna. 

 22.  De kommo, både män och kvinnor, och framburo, var och en efter 

      sitt hjärtas villighet, spännen, örringar, fingerringar och 

      halssmycken, alla slags klenoder av guld, var och en som kunde 

      offra åt HERREN någon gåva av guld. 

 23.  Och var och en som hade i sin ägo mörkblått, purpurrött, 

      rosenrött eller vitt garn eller gethår eller rödfärgade 

      vädurskinn eller tahasskinn bar fram det. 

 24.  Och var och en som kunde giva såsom gärd något av silver eller 

      koppar bar fram sin gärd åt HERREN.  Och var och en som hade i 

      sin ägo akacieträ till förfärdigande av något slags arbete bar 

      fram det. 

 25.  Och alla konstförfarna kvinnor spunno med sina händer mörkblått, 

      purpurrött, rosenrött och vitt garn och buro fram sin spånad; 

 26.  och alla kvinnor som av sitt hjärta manades därtill och hade 



      lärt konsten spunno gethår. 

 27.  Och hövdingarna buro fram onyxstenar och infattningsstenar, till 

      att användas för efoden och för bröstskölden, 

 28.  vidare kryddor och olja, till att användas för ljusstaken och 

      smörjelseoljan och den välluktande rökelsen. 

 29.  Var och en av Israels barn, man eller kvinna, vilkens hjärta var 

      villigt att bära fram något till förfärdigande av allt det som 

      HERREN genom Mose hade bjudit att man skulle göra, bar fram sin 

      frivilliga gåva åt HERREN. (2 Mos 35:21-29) 

 

Men man fortfor att bära fram till honom 

      frivilliga gåvor, morgon efter morgon. 

  4.  Då kommo alla de konstförfarna män som utförde allt arbetet till 

      helgedomen, var och en från det arbete som han utförde, 

  5.  och sade till Mose: »Folket bär fram mer än som behöves för att 

      verkställa det arbete som HERREN har bjudit oss att utföra.» 

  6.  Då bjöd Mose att man skulle låta utropa i lägret: »Ingen, vare 

      sig man eller kvinna, må vidare arbeta för att göra något till 

      helgedomen.»  Så avhölls folket ifrån att bära fram flera gåvor. 

  7.  Ty vad man hade skaffat samman var tillräckligt för allt det 

      arbete som skulle göras, och man hade till och med över. (2 Mos 36:4-7) 

 

 

Gåvorna gavs till de ansvariga för arbetet 

 

2.  Därefter kallade Mose till sig Besalel och Oholiab och alla de 

      andra konstförfarna männen, åt vilka HERREN hade givit vishet i 

      hjärtat, alla som av sitt hjärta manades att träda fram för att 

      utföra arbetet. 

  3.  Och de mottogo från Mose hela den gärd som Israels barn hade 

      burit fram till utförande av arbetet vid helgedomens 

      förfärdigande. (2 Mos 36:2-3) 

 

 

Materialens användning och åtgång 

 

Inne i tabernaklet var den metall man använde guld, utanför - börjande med fotstyckena för det 

yttre förhänget var den valda metallen koppar (brons). Interiören nära det allra heligaste var av 

eller överdraget med rent guld. De som var längre bort var av koppar (brons). Fotstyckena 

(grunden för ramen på tabernaklet och de fyra stolparna som höll upp förlåten var av silver. 

 

 

 

 

 

 



Guld  
 

Användes till överdrag av väggplankorna, överdrag av skådebrödsbordet, överdrag av 

förbundsarken. Den sjuarmade ljusstaken och keruberna gjordes helt i guld 

 

24.  Det guld som användes till arbetet, vid förfärdigandet av hela 

      helgedomen, det guld som hade blivit givet såsom offer, utgjorde 

      sammanlagt tjugunio talenter och sju hundra trettio siklar, 

      efter helgedomsikelns vikt (ca 1000 kg). (2 Mos 38:24) 

 

 

Silver  
 

Användes till: fotstycken, hakar, överdrag till knoppar m.m. 

 

Det går 3000 siklar på en talent. 100 talenter betyder därför 300 000 siklar. Adderar man därtill 

de 1775 siklarna får man totalt 301 775 siklar. Det är exakt en halv sikel för var och en av de 

603 550 männen som var 20 år eller äldre. (2 Mos 38:25 NIVn)  

 

Det silver som tabernaklet byggdes av är således den försoningspenning som uppbars. Därför 

symboliserar silvret försoning.  

 

25.  Och det silver som gavs av dem i menigheten, vilka inmönstrades, 

      utgjorde ett hundra talenter och ett tusen sju hundra sjuttiofem 

      siklar, efter helgedomsikelns vikt. (ca 3300 kg) 

 26.  En beka, det är en halv sikel, efter helgedomsikelns vikt, kom 

      på var person, på var och en som upptogs bland de inmönstrade, 

      var och en som var tjugu år gammal eller därutöver: sex hundra 

      tre tusen fem hundra femtio personer. 

 27.  Och de hundra talenterna silver användes till gjutningen av 

      fotstyckena för helgedomen och av fotstyckena för förlåten, ett 

      hundra talenter till ett hundra fotstycken, en talent till vart 

      fotstycke. 

 28.  Och de ett tusen sju hundra sjuttiofem siklarna användes till 

      att göra hakar till stolparna och till att överdraga deras 

      knoppar och göra kransar till dem. (2 Mos 38:25-28) 

  

 

 

Koppar/Brons (2300 kg) 

 

Användes till: fotstycken till upp. tältets ingång, kopparaltaret med tillbehör, fotstyckena till 

förgården och förgårdens port, tabernaklets, och förgårdens pluggar.  
 

 29.  Och den koppar som hade blivit given såsom offer utgjorde 

      sjuttio talenter och två tusen fyra hundra siklar. 

 30.  Därav gjorde man fotstyckena till uppenbarelsetältets ingång, så 



      ock kopparaltaret med tillhörande koppargaller och altarets alla 

      tillbehör, 

 31.  vidare fotstyckena till förgården, runt omkring, och fotstyckena 

      till förgårdens port, äntligen alla tabernaklets pluggar och 

      alla förgårdens pluggar, runt omkring. (2 Mos 38:29-31) 

 

 

Färgsymbolik 

 

Guld 
Guds härlighet, majestät, den strålglans som omger Honom. Guldet rostar inte eller besmittas, 

förändras ej 

 

Silver 
Friköpande, förlossning. Mose mottog som försoningspenning en halv sikel silver (Förutom 

porten var hela tabernaklets grund av silver) 

 

Koppar/Brons 
Dom 

 

Akacieträ 
Öknen och är en symbol för Honom som sköt upp som ett rotskott ur förtorkad jord. Akacieträ är 

även hårdare än annat trä och angrips inte så lätt av skadeinsekter 

 

Vitt 
Liv, verksamhet, helighet, renhet, seger och fröjd och motsatsen till svart 

Härlett från ordet för mjölk. Det är Guds, de heligas och saligas färg 

 

 

Svart 
Död, mörker, sorg och synd (Upp 6:5) 

 

Rött (brunrött) 

Offerkon,  

 

Purpurrött  
De rikas och förnämas klädnad, Kunglighetens symbol 

 

Mörkblått   
Himlens färg - Gud själv 

 

Grönt 
Hoppets färg 
 


