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บทที่ 7
เลวีนิติ

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว  คุณสามารถที่จะ
-   บอกชื่อผูเขียนหนังสือเลวีนิติ
-   บอกวาหนังสือเลวีนิติเขียนขึ้นเพ่ือใคร
-   บอกถึงเปาหมายของหนังสือเลวีนิติ
-   เขียนถึงขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือเลวีนิติจากความทรงจํ า
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คํ านํ า

ผูเขียน โมเสส
ถึงใคร อิสราเอล
เปาหมาย เพือ่แสดงใหอิสราเอลรูจักวิธีที่จะดํ ารงชีวิตอยูในฐานะเปนชาติที่บริสุทธิ์ของพระเจา

และอยูในสัมพันธภาพอันดีกับพระเจา และพระเจาทรงเตรียมพวกเขาไวเพ่ือที่จะแผขยายแผน
การของพระเจากูมนุษยออกจากความบาป เพ่ือความรอดจะไดไปถึงยังชนทุกชาติ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เหตุฉะนั้นเจาจงชํ าระตัวใหบริสุทธ์ิ  เพราะเราคือพระเยโฮวาหพระเจา

ของเจา” เลวีนิติ 20.7

ชีวิตและหลักสํ าคัญในการรับใช   พระเจาตองการความบริสุทธิ์ของประชากรของพระองค
บุคคลสํ าคัญ โมเสส   อาโรน

เคาโครงเรื่อง
1. กฎเกณฑเกี่ยวกับเครื่องบูชา   1.1-7.38

ก.   คํ านํ า   1.1-2
ข.   เครื่องเผาบูชา   1.3-17
ค.   ธัญญบูชา  2.1-16
ง.   ศานติบูชา   3.1-17
จ.   เครื่องบูชาไถบาป   4.1-5.13
ฉ.   เครื่องบูชาไถกรรมบาป   5.14-7

2. กฎเกณฑและภาระหนาที่ของปุโรหิต  8-10
ก.   ขอกํ าหนดสํ าหรับการชํ าระถวายตัว  8.1-9.24
ข.   การลงโทษสํ าหรับการละเมิดที่รายแรง   10.1-20

3. กฎเกณฑเรื่องการชํ าระใหบริสุทธิ์   11.1-15.33
ก.   อาหารที่สะอาดและอาหารที่ไมสะอาด  11.1-47
ข.   การชํ าระใหสะอาดหลังการคลอดบุตร   12.1-8
ค.   โรคเรื้อน  13.1-14.57
ง.   สิ่งอันเปนมลทินที่ไหลออกจากรางกายและการลบมลทิน  15.1-33

4. วนัลบบาป  16.1-34
ก.   การเตรียมการลบมลทินบาปของอาโรนและครอบครัว  16.1-10
ข.   เครื่องบูชาไถบาปสํ าหรับปุโรหิต  16.11-14
ค.   เครื่องบูชาไถบาปสํ าหรับประชาชน   16.15-19
ง.   แพะรับบาป  การทรยศและมลทินทั้งหมด   16.20-22
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จ.   เสร็จสิ้นการถวายเครื่องบูชาสํ าหรับการลบมลทินบาป   16.23-28
ฉ.   การพักสงบไมกระทํ าการงานสิ่งใดในวันที่สิบเดือนที่เจ็ดซึ่งเปนวันใหทํ าการลบมลทินบาป
ปละครั้ง  16.29-34

5. หลักเกณฑของความบริสุทธิ์  17.1-27.34
ก.  ขอหาม  17.1-22.33

1.  ความบริสุทธิ์ในสวนของประชาชน  17.1-20.27
2.  ความบริสุทธิ์ในสวนของปุโรหิต  16.15-19

ข.  เทศกาลเลี้ยงทางศาสนา  23.1-44
1.  วันสะบาโต  23.1-3
2.  ปสกาและเทศกาลกินขนมปงไรเชื้อ  23.4-14
3.  พิธียื่นถวายพืชผลรุนแรกหรือเทศกาลเพนเทคศเต  23.15-22
4.  วนัประชุมบริสุทธิ์  ประกาศเปนที่ระลึกดวยเสียงแตร  23.23-25
5.  วันทํ าการลบมลทิน  23.25-32
6.  วนัเทศกาลอยูเพิง  24.1-23

ค.  การดูแลรักษาประทีป  24.1-23
ง.  ปสะบาโตและปเสียงเขาสัตว   25.1-26.2
จ.  พระสัญญาและคํ าเตือน  26.3-46
ฉ.  การบนเปนพิเศษและทศางค  27.1-34

1.  การบนตอบุคคล  27.2-8
2.  การบนดวยสัตวเลี้ยง  27.9-13
3.  บนดวยบานเรือนและที่ดิน  27.14-15
4.  ทศางค  27.30-33
    (ก) ลูกสัตวหัวปที่ตกเปนของพระเจาอยูแลวน้ันอยาใหใครนํ ามาถวาย  27.26-27
    (ข)  สิง่ใดที่ถวายขาดแลวจะขายหรือไถไมไดเลย  27.28-29
    (ค)  ทศางค  27.30-33

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 7
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1. ใครคือผูเขียนเลวีนิติ
                                                                                                                         

2. จงแถลงถึงเปาหมายของหนังสือเลวีนิติ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือเลวีนิติน้ีถูกเขียนถึงใคร
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. จงบอกถึงชีวิตและหลักสํ าคัญในการรับใชของหนังสือเลวีนิติ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากเลวีนิติดวยความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 7

1. โมเสส
2. เพ่ือแสดงใหชนชาติอิสราเอลรูจักวิธีที่จะดํ ารงชีวิตอยูในฐานะ ที่เปนชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจา

และใหมีสัมพันธภาพอันดีกับพระเจา และพระเจาทรงเตรียมพวกเขาไว  เพ่ือที่จะแผขยายแผน
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การกูมนุษยออกจากความบาปของพระเจา เพ่ือความรอดจะไดไปถึงยังชนทุกชาติ
3. ชนชาติอิสราเอล
4. พระเจาตองการความบริสุทธิ์ของประชากรของพระองค
5. “เหตุฉะน้ัน เจาจงชํ าระตัวใหบริสุทธิ์  เพราะเราคือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา”  เลวีนิติ 20.7

เพื่อการศึกษาตอไป

1. จงศึกษาคํ าวา “บริสุทธิ์”  ในเลวีนิติ  คํ านี้ถูกใชเกินกวา 100 ครั้ง คํ าอื่นๆ ที่สํ าคัญคือ “เครื่องถวายบูชา”  ถูก
ใช 42 ครั้ง  “ปุโรหิต”  ถูกใช  189 ครั้ง  และ “เลือด”  ถูกใช 86 ครั้ง

2. มาตรฐานความบริสุทธิ์ซึ่งไดอธิบายไวในเลวีนิติเปนทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เปนแนวตั้ง (ของพระเจา)
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ตามขอความในบทที่ 1-10  (“เราบริสุทธิ์”)

3. มีการถวายเครื่องบูชาที่ตางกัน 5 แบบ ซึ่งไดอธิบายไวในเลว
จะดํ ารงรักษาสัมพันธภาพกับพระเจา  อีก 2 แบบสุดทายมีไ
เครื่องถวายบูชา บทที่ไดเสนอไว
เครื่องเผาบูชา 1
ธัญญบูชา 2
ศานติบูชา 3
เครื่องบูชาไถบาป 4
เครื่องบูชาไถกรรมบาป 5.1-6.7

4. หมายเลขเจ็ด (7)  มีความสํ าคัญมากในหนังสือเลวีนิติ
-  ทุกๆ วันที่ 7  เปนวันสะบาโต
-  ทกุๆ ปที่  7  เปนปสะบาโต
-  ทุกๆ  สะบาโตที่  7  เปน ปเสียงเขาสัตว
-  ทุก 7 เดือนที่ 7  เปนเดือนบริสุทธิ์พิเศษ  มีงานกินเล้ียงถ
-  มีระยะเวลาหางกัน 7 สัปดาหระหวางเทศกาลปสกากับเพ
-  พิธีปสกามีระยะเวลาติดตอกันถึง 7 วัน
-  งานเลี้ยงเนื่องในเทศกาลอยูเพิงก็กินเวลานานถึง 7 ป
-  ในพิธีปสกา  แกะ 14 ตัว  (2x7)  ถูกฆาถวายเปนเครื่องบ
-  ในพิธีเพนเทคศเต  แกะ 7 ตัว ถูกฆาถวายเปนเครื่องบูชา
-  เลือดถูกประพรม 7 ครั้งในเทศกาลอยูเพิง
-  บุคคลที่เปนมลทินถูกแยกตัวไวตางหากนานถึง 7 วัน
-  ในงานเลี้ยงของเทศกาลอยูเพิง    แกะ 17 ตัว  ถูกฆาถวา
    วัวผูอีก 70 ตัวเปนเครื่องถวายบูชาดวย

เจาจงบริสุทธิ์ (ของมนุษย
บทที่ 11-27

เราบริสุท
บทที่ 1-
ธิ์
10
ีนิติ  เครื่องบูชา 3 แบบแรก ถูกจัดใหมีขึ้น เพ่ือที่
วเพ่ีอที่จะซอมแซมสัมพันธภาพที่แตกสลายไป

กฎเกณฑ
6.8-13
6.14-23
7.11-34
6.25-30
7.1-7

ึง 3 ครั้ง
นเทคศเต

ูชาทุกวัน

ยเปนเครื่องบูชาทุกวันและตองใช

)


