
Förflyttningar 
 

Följde moln- och eldstoden 
 

Moln- och eldstoden var symbolen/tecknet för Guds konkreta närvaro 

 

36.  Och så ofta molnskyn höjde sig från tabernaklet, bröto Israels 

      barn upp; så gjorde de under hela sin vandring. 

 37.  Men så länge molnskyn icke höjde sig, bröto de icke upp, utan 

      stannade ända till den dag då den åter höjde sig. 

 38.  Ty HERRENS molnsky vilade om dagen över tabernaklet, och om 

      natten var eld i den; så var det inför alla Israels barns ögon 

      under hela deras vandring. (2 Mos 40:36-38) 

 

”På den dag då tabernaklet sattes upp övertäckte molnskyn tabernaklet, vittnesbördets tält och om 

aftonen, och sedan ända intill morgonen, var det såsom såg man en eld. Och så ofta molnskyn 

höjde sig från tältet, bröt Israels barn strax upp och på det ställe, där molnskyn stannade, där slog 

Israels barn läger. Efter HERRENS befallning bröt Israels barn upp och efter HERRENS 

befallning slog de läger. Så länge molnskyn vilade över tabernaklet låg de i läger. Och om 

molnskyn en längre tid förblev över tabernaklet, så iakttog Israels barn vad HERREN bjöd dem  

iakttaga och de bröt inte upp... Efter HERRENS befallning slog de läger och efter HERRENS 

befallning bröt de upp.” (4 Mos 9:15-19,23) 

 

 

Endast leviter bar tabernaklet 
 

”När tabernaklet skall bryta upp skall leviterna ta ner det och när tabernaklet skall slås upp skall 

leviterna uppsätta det,  men om någon främmande (icke-levit) kommer därvid, skall han dödas. (4 

Mos 1:51) 

 

”Men leviterna skall lägra sig runt omkring vittnesbördets tabernakel för att inte förtörnelse må 

komma över Israels barns menighet” (4 Mos 1:53) 

 

 

Gersons barn   
 

Lägrade i väster 

 

Gersoniternas släkter hade sitt läger bakom tabernaklet, västerut.  

 

Detta var det minst hedersamma väderstrecket 

 

 

 

 



Tog hand om tabernaklets tyger 
 

Och Gersons barn skulle vid uppenbarelsetältet ha vården om själva tabernaklet och dess täckelse 

om dess överdrag och om förhänget till ingången till uppenbarelsetältet. Vidare om förgårdens 

omhängen och om förhänget för ingången till förgården som omgav tabernaklet och altaret, så 

ock om dess rep. Itamar, Arons son var deras arbetsledare  

 

 25.  Och Gersons barn skulle vid uppenbarelsetältet hava vården om 

      själva tabernaklet och dess täckelse, om dess överdrag och om 

      förhänget för ingången till uppenbarelsetältet, 

 26.  vidare om förgårdens omhängen och om förhänget för ingången till 

      förgården, som omgav tabernaklet och altaret, så ock om dess 

      streck -- vad arbete nu kunde förekomma därvid. (4 Mos 3:25-26) 

 

 28.  Detta är den tjänstgöring som Gersons barns släkter skola hava 

      vid uppenbarelsetältet; och vad de hava att iakttaga skola de 

      utföra under ledning av Itamar, prästen Arons son. (4 Mos 4:28) 

 

 

Kehats barn 
 

Lägrade i söder 

 

Kehatiternas släkter hade sitt läger vid sidan av tabernaklet söderut.  

 

 

Tog hand om de heliga föremålen 

 

Även om de skulle bära föremålen måste Arons söner (prästerna ) först täcka över alla föremål  

 

De skulle ha vårdnaden om alla de heliga föremålen: arken, bordet, ljusstaken, altarna och de 

tillbehör till de heliga föremålen som användes vid gudstjänsten, så och om förhänget och om allt 

arbete därvid.  

 

Men överhövding över alla leviterna var Eleasar, prästen Arons son. Han var förman för dem som 

skulle ha vården om de heliga föremålen.  

 

 27.  Från Kehat härstammade amramiternas släkt, jishariternas släkt 

      hebroniternas släkt och ussieliternas släkt; dessa voro 

      kehatiternas släkter. 

 28.  När man räknade alla dem av mankön som voro en månad gamla eller 

      därutöver, utgjorde de åtta tusen sex hundra; dessa voro de som 

      skulle hava vården om de heliga föremålen. 

 29.  Kehats barns släkter hade sitt läger vid sidan av tabernaklet, 

      söderut. 

 30.  Och hövding för de kehatitiska släkternas stamfamilj; var 



      Elisafan, Ussiels son. 

 31.  De skulle hava vården om arken, bordet, ljusstaken, altarna och 

      de tillbehör till de heliga föremålen, som begagnades vid 

      gudstjänsten, så ock om förhänget och om allt arbete därvid. 

 32.  Men överhövding över alla leviterna var Eleasar, prästen Arons 

      son; han var förman för dem som skulle hava vården om de heliga 

      föremålen. (4 Mos 3:27-32) 

 

 

Meraris barn 
 

Lägrade i norr 

 

Merariternas släkter hade sitt läger vid sidan om tabernaklet norrut.  

 

 

Tog hand om bräder, tvärstänger… 

 

Meraris barn fick till åliggande att ha vården om bräderna till tabernaklet, om dess tvärstänger, 

stolpar och fotstycken och om alla dess tillbehör och om allt arbete därvid. Så ock om stolparna 

till förgården runt omkring med deras fotstycken, deras pluggar och rep. Itamar, Arons son var 

deras arbetsledare (4 Mos 4:28) 

 

 33.  Från Merari härstammade maheliternas släkt och musiternas släkt; 

      dessa voro merariternas släkter. 

 34.  Och de av dem som inmönstrades, i det att man räknade alla dem 

      av mankön som voro en månad gamla eller därutöver, utgjorde sex 

      tusen två hundra. 

 35.  Och hövding för de meraritiska släkternas stamfamilj var Suriel, 

      Abihails son.  De hade sitt läger vid sidan av tabernaklet, 

      norrut. 

 36.  Och Meraris barn fingo till åliggande att hava vården om 

      bräderna till tabernaklet, om dess tvärstänger, stolpar och 

      fotstycken och om alla dess tillbehör och om allt arbete därvid, 

 37.  så ock om stolparna till förgården runt omkring med deras 

      fotstycken, deras pluggar och streck. (4 Mos 3:33-37). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arons söner 
 

Lägrade i öster 

 

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

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

 

Öster var det mest Gudnära väderstrecket. Man tänkte att Gud satt på sin nådatron i det allra 

heligaste och blickade ut mot vad som försiggick i tabernaklet österut… 

 

 

Arons barn ska täcka över alla de heliga föremålen  

 

Prästerna som ju måste vara Arons ättlingar var ju de enda som fick gå in i tabernaklet och se 

och tjänstgöra vid de heliga föremålen. Därför måste de nu övertäckas så att inte kehatiterna 

skulle se dem och dö när de kom för att bära föremålen vid förflyttning 

 

 

Arken 

 

  5.  När lägret skall bryta upp, skola Aron och hans söner gå in och 

      taga ned den förlåt som hänger framför arken och med den 

      övertäcka vittnesbördets ark; 

  6.  däröver skola de lägga ett överdrag av tahasskinn och över detta 

      ytterligare breda ett kläde, helt och hållet mörkblått; sedan 

      skola de sätta in stängerna. (4 Mos 4:5-6).  

 

 

Andra högheliga föremål 

 

7.  Och över skådebrödsbordet skola de breda ett mörkblått kläde och 

      ställa därpå faten, skålarna och bägarna, ävensom kannorna till 

      drickoffren; »det beständiga brödet» skall ock läggas därpå. 

  8.  Häröver skola de breda ett rosenrött kläde och betäcka detta med 

      ett överdrag av tahasskinn; sedan skola de sätta in stängerna. 

  9.  Och de skola taga ett mörkblått kläde och därmed övertäcka 

      ljusstaken och dess lampor, lamptänger och brickor, så ock alla 

      tillhörande oljekärl som begagnas under tjänstgöringen därvid; 

 10.  och de skola lägga den med alla dess tillbehör i ett överdrag av 

      tahasskinn och sedan lägga alltsammans på en bår. 

 11.  Över det gyllene altaret skola de likaledes breda ett mörkblått 

      kläde och betäcka detta med ett överdrag av tahasskinn, sedan 

      skola de sätta in stängerna. 

 12.  Och de skola taga alla gudstjänstredskap, som begagnas vid 

      tjänstgöringen i helgedomen, och lägga dem i ett mörkblått kläde 

      och betäcka dem med ett överdrag av tahasskinn, och sedan lägga 



      dem på en bår. 

 13.  Och de skola taga bort askan från altaret och breda över det ett 

      purpurrött kläde 

 14.  och lägga därpå alla tillbehör som begagnas under tjänstgöringen 

      därvid, fyrfaten, gafflarna, skovlarna och skålarna, korteligen, 

      altarets alla tillbehör; och däröver skola de breda ett överdrag 

      av tahasskinn och så sätta in stängerna. (4 Mos 4:7-14) 

 

 

Därefter kommer Kehats barn för att bära 

 

 15.  Sedan nu Aron och hans söner, när lägret skall bryta upp, så 

      hava övertäckt de heliga föremålen och alla tillbehör till dessa 

      heliga föremål, skola därefter Kehats barn komma för att bära; 

      men de må icke röra vid de heliga föremålen, ty då skola de 

      dö. Detta är vad Kehats barn hava att bära av det som hör till 

      uppenbarelsetältet. (4 Mos 4:15) 

 

 

Arons barn ger anvisningar åt Kehats barn vad de ska bära 

 

 17.  Och HERREN talade till Mose och Aron och sade: 

 18.  Låten icke kehatiternas släktgren utrotas ur leviternas stam. 

 19.  Utan gören på följande sätt med dem, för att de må leva och icke 

      dö, när de nalkas de högheliga föremålen: Aron och hans söner 

      skola gå in och anvisa var och en av dem vad han har att göra 

      eller bära (4 Mos 4:17-19) 

 

 

Kehats barn dör om de ser föremålen 

 

 20.  men själva må de icke gå in och se de heliga föremålen, icke ens 

      ett ögonblick, ty då skola de dö. (4 Mos 4:20) 

 

  

Eleaser 
 

Ska ha vårdnaden om oljan till ljusstaken, om den välluktande rökelsen om det dagliga spisoffret. 

och om smörjelseoljan 
 


