
Invigningen av tabernaklet 
 

 

Guds härlighet uppfyllde tabernaklet 

 

 34.  Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och HERRENS härlighet 

      uppfyllde tabernaklet; 

 35.  och Mose kunde icke gå in i uppenbarelsetältet, eftersom 

      molnskyn vilade däröver och HERRENS härlighet uppfyllde 

      tabernaklet. 

 

 

Gåvor som frambars 

 

Därefter frambars offergåvor av Israels 12 stamhövdingar: 6 övertäckta vagnar och tolv oxar 

vilka gavs åt leviterna. 

 

  1.  Då nu Mose hade satt upp tabernaklet och smort och helgat det, 

      med alla dess tillbehör, och hade satt upp altaret med alla dess 

      tillbehör, och smort och helgat detta, 

  2.  framburos offergåvor av Israels hövdingar, huvudmännen för 

      stamfamiljerna, det är stamhövdingarna, som stodo i spetsen för 

      de inmönstrade. 

  3.  De förde fram såsom sin offergåva inför HERRENS ansikte sex 

      övertäckta vagnar och tolv oxar: två hövdingar tillhopa en vagn 

      och var hövding en oxe; dessa förde de fram inför tabernaklet. 

  4.  Och HERREN sade till Mose: 

  5.  »Tag emot detta av dem för att bruka det till 

      uppenbarelsetältets tjänst; och lämna det åt leviterna, 

      alltefter beskaffenheten av vars och ens tjänst.» 

  6.  Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna. 

  7.  Två vagnar och fyra oxar gav han åt Gersons barn, efter 

      beskaffenheten av deras tjänst; 

  8.  fyra vagnar och åtta oxar gav han åt Meraris barn, efter 

      beskaffenheten av den tjänst de förrättade under ledning av 

      Itamar, prästen Arons son; 

  9.  men åt Kehats barn gav han icke något, ty dem ålåg att hava hand 

      om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna. (4 Mos 7:1-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hövdingarna förde i samband med detta också fram skänker till altarets invigning, när det 

smordes. En i sänder, i tolv dagar, bars var stams offergåva fram av stamhövdingen, i samma 

ordning som marchordningen: Juda, Isaskar, Sebulon, Ruben, Simeon, Gad, Efraim, Manasse, 

Benjamin, Dan, Aser och Naftali. De bar alla fram en likadan gåva: Ett silverfat 1,5 kg, en 

silverskål 0,8 kg, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja till spisoffer, vidare en skål av guld 

115 g, full med rökelse. vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer, och 

en bock till syndoffer., samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla 

lamm. (4 Mos 7:10-89)  

 

Oberoende vilken stam man tillhörde, om man placerats långt fram eller långt bak i lägret så var 

Gud värd samma gåvor, alla bar fram lika stora gåvor. Gud ville vara nära dem alla och altaret 

bringade försoning till alla. Därför samma tacksamhet oberoende uppgift. (Gamla testamentet 

talar, Schultz) 

 

 
 


