
Övrigt material 
 

Verktyg och pluggar 
 

Av koppar 
 

 19.  Alla tabernaklets tillbehör för allt arbete därvid, så ock alla 

      dess pluggar och alla förgårdens pluggar skola vara av koppar. (2 Mos 27:19; 38:20) 

 

Koppar var det material som hörde till de yttre delarna av tabernaklet och förknippades med 

offer och rening, vilket krävdes för att kunna träda närmare Gud 

 

 

Smörjelseoljan 
 

Mose skulle bereda en helig smörjelseolja med vilken han skulle smörja uppenbarelsetältet, med 

dess interiör samt Aron och hans söner så att allt blev högheligt. Var och en som därefter 

kommer vid något av detta blir helig. 

 

 23.  Tag dig ock kryddor av yppersta slag: fem hundra siklar 

      myrradropp, hälften så mycket kanel av finaste slag, alltså två 

      hundra femtio siklar, likaledes två hundra femtio siklar kalmus 

      av finaste slag, (1 sikel=11-16 g) 

 24.  därtill fem hundra siklar kassia, efter helgedomsikelns vikt, 

      och en hin (1 hin=6 liter) olivolja. (2 Mos 30:23-24) 

 

 

En helig olja 

 

 25.  Och du skall av detta göra en helig smörjelseolja, en 

      konstmässigt beredd salva; det skall vara en helig 

      smörjelseolja. (2 Mos 30:25;31-32) 

 

 

Skall helga tabernaklet 

 

 26.  Och du skall därmed smörja uppenbarelsetältet, vittnesbördets 

      ark, 

 27.  bordet med alla dess tillbehör, ljusstaken med dess tillbehör, 

      rökelsealtaret, 

 28.  brännoffersaltaret med alla dess tillbehör, äntligen bäckenet 

      med dess fotställning. 

 29.  Och du skall helga dem, så att de bliva högheliga; var och en 

      som sedan kommer vid dem bliver helig. (2 Mos 30:26-29) 

 



...och prästerna 

 

 30.  Och Aron och hans söner skall du smörja, och du skall helga dem 

      till att bliva präster åt mig. (2 Mos 30:30) 

 

 

Får ej användas till annat 

 

 31.  Och till Israels barn skall du tala och säga: Detta skall vara 

      min heliga smörjelseolja hos eder, från släkte till släkte. 

 32.  På ingen annan människas kropp må den komma, ej heller mån I 

      göra någon annan så sammansatt som denna.  Helig är den, helig 

      skall den vara för eder. (2 Mos 30:31-32) 

 

 

Gör någon en efterapning - måste dö 

 

 33.  Den som bereder en sådan salva, och den som använder något därav 

      på någon främmande, han skall utrotas ur sin släkt. (2 Mos 30:33) 

 

Gjordes av Besalel 

 

Han gjorde ock den heliga smörjelseoljan och den rena välluktande rökelsen, konstmässigt 

beredda (2 Mos 37:29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


