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Leviternas släkttavla 

 

Levis söner 

 

Levi hade tre söner 

 

1/ Gerson 

2/ Kehat  

3/ Merari. 

 

1/ Gersons söner var Libni och Simei 

 

2/ Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel 

 Amran tog sin faders syster Jokebed till hustru och hon födde åt honom Aron och Mose. 

 Jishars söner var Kora, Nefeg och Sikri.(Koras söner: Assir, Elkana och Abiasaf) 

  Aron tog till hustru Eliseba och hon födde åt honom Nadab och Abihu, Eleasar 

och   Itamar. 

   Eleasar fick Pinehas 

3/ Meraris söner var Maheli och Musi 

 

 

Gersoniternas släkte  

 

Gersoniternas släkter hade sitt läger bakom tabernaklet, västerut. 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.  

 

Från Gerson härstammade libniternas släkt och simeiternas släkt. Dessa var gersoniternas släkter. 
22De av dem som inmönstrades, sedan man räknat in alla av manligt kön som var en månad eller 

äldre, utgjorde 7 500. 23Gersoniternas släkter hade sitt läger bakom tabernaklet, västerut. 24Furste 

för gersoniternas stamfamilj var Eljasaf, Laels son. 25Gersons barn skulle vid uppenbarelsetältet 

ha vården om tabernaklet och tältet med dess överdrag, och om förhänget framför ingången till 

uppenbarelsetältet, 26om förgårdens omhängen och förhänget framför ingången till förgården som 

omgav tabernaklet och altaret, vidare om alla tältlinor, ja, allt arbete som hörde till detta. (4 Mos 

3:21-26) 

 

 

Kehatiternas släkte  

 

Kehatiternas släkter hade sitt läger vid sidan av tabernaklet söderut. De skulle ha vårdnaden om 

alla de heliga och högheliga 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.  

 

Från Kehat härstammade amramiternas släkt, jishariternas släkt, hebroniternas släkt och 
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ussieliternas släkt. Dessa var kehatiternas släkter. 28När man räknade alla av manligt kön som var 

en månad eller äldre utgjorde de 8 600. Dessa skulle ha vården om de heliga föremålen. 
29Kehatiternas släkter hade sitt läger vid södra sidan av tabernaklet. 30Ledare för de kehatitiska 

släkternas stamfamilj var Elisafan, Ussiels son. 31De skulle ha vården om arken, bordet, 

ljusstaken, altarna och de tillbehör till de heliga föremålen som användes vid tjänsten, likaså om 

förhänget och allt arbetet med det (4 Mos 3:27-31) 

 

 

Merariternas släkte 

 

Merariternas släkter hade sitt läger vid sidan om tabernaklet norrut. 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.  

 

Från Merari härstammade mahliternas släkt och musiternas släkt. Dessa var merariternas släkter. 
34De av dem som inmönstrades, sedan man räknat in alla av manligt kön som var en månad eller 

äldre, utgjorde 6 200. 35Ledare för de meraritiska släkternas stamfamilj var Suriel, Abihails son. 

De hade sitt läger vid norra sidan av tabernaklet. 36Och Meraris barn fick till uppgift att ha vården 

om brädorna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken och om alla dess tillbehör – 

allt arbete med dessa föremål, 37likaså om stolparna till förgården runt omkring med deras 

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

 

 

Ledare för Leviterna 

 

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

som skulle ha vården om de heliga föremålen.  

 

Men högste ledare för alla leviterna var Eleasar, prästen Arons son. Han hade tillsyn över dem 

som ansvarade för helgedomen och dess skötsel. (4 Mos 3:32) 

 

 

Tjänstgöringstid 

 

Leviterna utförde tjänst vid uppenbarelsetältet mellan 30- och 50-års ålder. Av de 22 000 

leviterna var 8580 st i tjänstgöringsålder   

 

Räkna antalet av Kehats söner bland leviterna efter deras släkter och familjer, 3från trettio år eller 

äldre, upp till femtio år, alla arbetsföra män som kan göra tjänst vid uppenbarelsetältet (4 Mos 

4:2-3) 

 

De av leviterna som Mose och Aron och Israels furstar inmönstrade efter deras släkter och 

familjer, 47de som var trettio år eller äldre, upp till femtio år, alla som kom för att utföra något 

arbete med att tjäna eller någon tjänst med att bära vid uppenbarelsetältet (4 Mos 4:46-47) 
 


