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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ

สัปดาหที่ 1

ตอนที่ 1 กฎเกี่ยวกับการถวายบูชา
ขอพระคัมภีร : เลวีนิติ 1-3
เปาหมายการศึกษา :
1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูเกี่ยวกับเปาหมายสามอยางของการถวายเครื่องบูชา
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาทําไมพระเจาจึงทรงตั้งระบบเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชา
3. เพื่อชวยทานใหคนพบวาพระเจาทรงคาดหวังอะไร จากทานในลักษณะของการเปนเครื่อง
ถวายบูชา

บทนํา
เลวีนิติเปนหนังสือเลมที่สามของพระคัมภีร เราหวังวาทานคงจะไดศกึ ษาบทเรียนในปฐมกาล
และอพยพมาแลว ซึ่งเปนเบือ้ งหลังที่จะชวยทานใหเขาใจคําสอนของหนังสือเลวีนิติดว ย
ชื่อของหนังสือเลมนี้มาจากชื่อเผา ๆ หนึ่ง ของชาวอิสราเอลสิบสองเผาคือ เผาเลวี คนของเผานี้
เปนปุโรหิต (เฉพาะผูชาย) ในสมัยโบราณ ดังนัน้ หนังสือเลวีนิติจึงกลาวถึงปุโรหิต กฎหมายและการ
ถวายบูชาตาง ๆ มากกวาหนังสือธรรมบัญญัติอื่น ๆ ทั้งหาเลมนั้น ซึ่งประกอบดวยปฐมกาล อพยพ เลวี
นิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ
ใจความสําคัญของหนังสือเลมนี้อยูในเลวีนติ ิ 20:26 ขอความนี้เปนสิ่งทีพ่ ระเจาทรงตองการจาก
ประชากรของพระองค และนี่เปนสิ่งที่พระเจาทรงตองการจากทานในปจจุบันนีด้ วย
“เจาตองบริสุทธิ์สําหรับเรา เพราะเราคือพระเจาบริสุทธิ์และไดแยกเจาออกจากชนชาติทั้งหลาย
เพื่อเจาจะเปนของเรา”
หนังสือเลมนีไ้ มยากเกินไปสําหรับผูเรียนที่เปนผูใหญ
ที่จะศึกษาและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันผูนําทางศาสนาในสมัยพระคัมภีรถือวาหนังสือเลมนี้เปนหนังสือสําคัญที่จะตองอานเปน
เลมแรก เมื่อเด็กชายชาวยิวเริม่ ที่จะอานหนังสือได
ในสามบทแรกของหนังสือเลวีนิติ ทานจะไดอานเรื่องราววา พระเจาทรงมีความมุงหมายที่จะ
ใหผูนมัสการพระองคนําเครื่องบูชา หรือของถวายมาถวายยังสถานนมัสการแหงใหม แทนที่จะสราง
แทนบูชาขึ้นเองตามที่พวกเขาเคยทํากันมาแตสมัยของอาดัม โนอาห อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
3

กฎเกี่ยวกับการถวายเครื่องธัญญบูชา กฎเกี่ยวกับเครื่องเผาบูชา
อานเลวีนิติ 1 และตอบคําถามตอไปนี้
1. พระเจาตรัสกับโมเสสเกี่ยวกับของถวายที่อิสราเอลจะตองนํามาถวายแดพระเจาวาจะตอง
ถวายที่ไหน________________________________________________________________________
2. ชาวอิสราเอลตองนําอะไรมาถวายแดองคพระผูเปนเจา (ขอ 2)________________________
คําวา “เครื่องบูชา” หมายความวา “เคลื่อนเขามาใกล” ดังนั้นขอ 2 จึงหมายความวาพระเจาทรงตองการ
ใหประชากรของพระองคเขามาใกลพระองคโดยการนมัสการ พระองคตองการใหพวกเขาเขามาใกล
พระองคในพระนิเวศแหงการนมัสการ ที่พระองคทรงนําใหพวกเขาสรางขึ้น
3. ขอ 3,10 และ 14 บอกใหรูวา เครื่องบูชาของประชาชนนํามาจากอะไรไดบาง สิง่ ที่จะนํามา
ถวายนัน้ คือสิ่งตอไปนี้_______________________________________________________________
เครื่องบูชาที่เปนนกนัน้ เปนเครื่องบูชาที่พระเจาทรงอนุญาตใหประชาชนที่ยากจนไมมีฝูงแกะและฝูง
สัตวเปนของตนเองเพื่อจะไดมีโอกาสที่จะเขาเฝาตอเบื้องพระพักตรพระเจา และนมัสการพระองคโดย
การถวายเครื่องบูชาไดเหมือนกับคนมั่งมี
4. ขอ 4 บอกถึงเปาหมายสําหรับการถวายสัตวเปนเครื่องเผาบูชา เครื่องบูชานั้นจะเปนเครื่อง
บูชา_______________________ของผูที่ถวายนั้น การลบมลทินบาปนั้นหมายความถึง การอภัยโทษ
ความผิดบาป
5. เขาจะตองเผาสัตวสวนใดบางเพื่อเปนเครื่องบูชาไถบาป_____________________________
(ขอ 9)

กฎเกี่ยวกับการถวายเครื่องธัญญบูชา
อานเลวีนิติ 2 และตอบคําถามตอไปนี้
6. องคประกอบของเครื่องธัญญบูชามีอะไรบาง (ขอ 1 มีสวนผสมสานอยาง)______________
กํายานเปนยางไมที่ไดมาจากการบากเปลือกของตน ยางสีขาว ๆ นี้จะถูกนําไปทําใหแข็งและขายเปน
กอน เพื่อทําน้าํ หอมหรือทํายา ใหสังเกตในขอ 2 วาปุโรหิตจะเอายอดแปงคลุกน้ํามันนี้ออกมาเพียงหนึ่ง
กํามือเทานั้น แตเขาจะนํากํายานทั้งหมดออกมา ที่เหลือบนแทนจึงจะเผาไฟ
7. ตามที่กลาวในขอ 2 สวนของเครื่องบูชาที่เผาบนแทนนั้นจะเปน________________บนแทน
สวนที่เหลือทีไ่ ดเอาออกมานั้นจะมอบใหกับปุโรหิต เพือ่ เปนอาหารของพวกเขา
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8. เครื่องธัญญบูชาสามารถทําใหสุกบนเตากอนที่จะนํามาถวายก็ได วิธีการทําใหสกุ ที่พระเจา
ทรงอนุญาต
2
วิธีนั้นคือ
อะไร___________________________________________________________
9. สวนผสมสองอยางที่ตองไมรวมอยูใ นเครื่องบูชานี้คืออะไร__________________________
และ_____________ถาใชสิ่งเหลานี้ความรอนของไฟจะทําใหมันบวมพองขึ้น และดูไมสวย
10. สวนประกอบที่ตองใชเปนเครื่องปรุงสําหรับเครื่องบูชาคืออะไร________________นี่เปน
สัญลักษณของพันธสัญญาที่พระเจาทรงกระทํากับประชากรของพระองค พันธสัญญาเปนสิ่งที่ธํารง
รักษาความสัมพันธระหวางพวกเขากับพระเจา ดังเชน เกลือที่เปนสิ่งที่ชวยรักษาเครือ่ งธัญญบูชาไว

กฎเกี่ยวกับเครื่องศานติบูชา
อานเลวีนิติ 3 และตอบคําถามตอไปนี้
11. เครื่องศานติบูชาควรจะเปนสัตวจาก______________(ขอ 3)___________________(ขอ 6)
หรืออาจจะเปน__________________ก็ได (ขอ 12) หลังจากเผาบางสวนของสัตวไปแลว ผูที่มา
นมัสการก็สามารถกินสวนที่เหลือของเนือ้ เหลานั้นไดพรอมกับครอบครัวของเขาและคนอื่น ๆ เปนมื้อ
ที่สามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน เปนชวงเวลาของการโมทนาขอบพระคุณพระเจา
12. พระเจาทรงเพิ่มเติมกฎอีกขอหนึ่งเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนี้ ในขอ 17 สองสิ่งที่
ประชากรของพระเจาตองไมรบั ประทานคืออะไร____________________และ___________________

สรุป
เครื่องศานติบูชาจะถวายหลังจากเครื่องเผาบูชาเทานั้น การถวายเครื่องบูชาไถบาปเปนสิ่งที่
สําคัญ เครื่องธัญญบูชา เปนการถวายการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลนั้น ๆ ตอพระเจาเครื่องสานติ
บูชาเปนสัญลักษณของการรื้อฟนความสัมพันธของบุคคลนั้นกับพระเจาและคนอื่น ๆ
สามสิ่งนี้ยังคงเปนสิ่งที่สําคัญในประสบการณของการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเราหรือไม?
ถูกแลว คริสเตียนจะตองมีการทูลขอการอภัยบาปทุกวัน เขาตองถวายชีวิตของเขา ทักษะของเขาและ
พระพรแหงชีวิตของเขาแดพระเจาตลอดเวลา สิ่งเหลานี้จะนําเขาเขาสูการมีสามัคคีธรรมกับพระเจา
แลวเครื่องบูชาขอบพระคุณจึงเปนสิ่งที่ตามมาทีหลัง
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การนําบทเรียนไปใช
1. หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนมบนไมกางเขนระบบของการถวายสัตวเปนเครื่องบูชาก็ไม
จําเปนอีกตอไป อยางไรก็ตามการลบมลทินบาปหรือการไถบาปก็ยงั คงเปนสิ่งจําเปน ถาทานจะมี
ความสัมพันธที่ถูกตองกับพระเจา
ทานจะไดรับการอภัยบาปอยางไร อาน 1 ยอหน 1:9 และเขียนคําตอบของทานขางลางนี้
การมาเปนคริสเตียนไมไดหมายความวา ทานไมตองทูลขอการอภัยโทษบาปอีกตอไป ทุกครั้ง
ที่ทานทําบาปเวลานั้นทานจะตองทูลสารภาพกับพระเจาเสมอ
2. ชาวอิสราเอลถวายเครื่องธัญญบูชา เปนวิธีการถวายตัวของเขาเองกับพระเจา เปนการแสดง
ถึงการรับรูวาพระเจาเปนผูทรงจัดเตรียมสิ่งจําเปนประจําวันสําหรับพวกเขา
ทานสามารถถวายตัวทานเองกับพระเจาใหมไดอยางไร ใหเขียนสิ่งที่พระเจาไดทรงกระทําเพื่อ
ทานในสัปดาหที่ผานมาสี่อยาง ตัวอยางเชน พระองคสงฝนมาเพื่อใหนา้ํ แกสิ่งตาง ๆ ที่มีชีวิตในบริเวณ
ที่ทานอยู
ค.
ก.
ข.
ง.
ตอนนี้ใหหยุดสักครู และถวายตัวทานเองตอพระเจาอีกครั้งดวยการอธิษฐานในใจเงียบ ๆ ให
ทานตระหนักวาพระองคทรงประทานพระพรแกทานอยางไรบางในสิ่งจําเปนประจําวันของทาน
3. ใหทํากิจกรรมตอไปนี้ เพือ่ เปนสัญลักษณของการถวายเครื่องบูชาตอพระเจา เครือ่ งบูชา คือ
การใหหรือการถวายบางสิ่งบางอยางที่มีคา เพื่อเห็นแกบางสิ่งที่มีคุณคายิ่งกวานัน้ ทานสามารถถวาย
อะไรเพื่อเปนที่พอพระทัยพระเจา และทําใหความสัมพันธของทานกับพระองคแข็งแรงขึ้น อานโรม
12:1 ฮีบรู 13:16 และมาระโก 12:33 กอน แลวใหเขียนสิ่งที่ทานจะเสียสละใหหรือถวายบนแทนบูชาที่
ทําดวยหินขางลางนี้
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ

สัปดาหที่ 2

ตอนที่ 2 กฎเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชา
ขอพระคัมภีร เลวีนิติ 4-7
เปาหมายการศึกษา
1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูความมุงหมายของการถวายเครือ่ งบูชาแบบตาง ๆ
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาทําไมพระเจาจึงทรงตั้งระบบของการถวายเครื่องบูชา
3. เพื่อชวยทานใหตีความหมายกฎตาง ๆ เหลานี้ซึ่งเกี่ยวของกับการถวายเครื่องบูชาของทานแด
พระเจา

บทนํา
ในเลวีนิติ 1-3 ทานไดศกึ ษาเกี่ยวกับเครื่องเผาบูชา เครื่องธัญญบูชาและเครื่องศานติบูชาสี่บท
ตอไปของเลวีนิติ เปนกฎบัญญัติที่ตอเนื่องจากสามบทแรก เกีย่ วของกับระบบของการถวายเครื่องบูชาที่
พระเจาทรงใหกับโมเสส เพื่อมอบใหชาวอิสราเอลในขณะที่พวกเขาตั้งคายอยูทภี่ ูเขาซีนาย การถวาย
เครื่องบูชาแดพระเจาไมใชความคิดใหมสําหรับครอบครัวอิสราเอลเหลานี้ บรรพบุรุษของพวกเขาคือ
โนอาหและอับราฮัม ก็เคยสรางแทนบูชาสําหรับครอบครัวของเขาเพือ่ ถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแด
พระเจา ตอนนี้พระเจาไดกําหนดระบบใหมขึ้น เพราะวาชาวอิสราเอลมีสถานนมัสการและผูนํา
นมัสการแลว ทานจะไดศึกษามากขึน้ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูนํานมัสการเหลานี้ในบทอืน่ ๆ
ของเลวีนิติตอไป ในบทเรียนนี้จะศึกษาเกีย่ วกับเครื่องบูชาอีกสองอยางคือ เครื่องบูชาไถบาป และเครื่อง
บูชาไถกรรมบาป

เครื่องบูชาไถบาป
อานเลวีนิติ 4:1,5:13 และตอบคําถามตอไปนี้
1. บาปชนิดไหนที่บรรยายไวใน 4:2______________________________________________
ขอนี้อางถึงความบาปที่เกิดจากความออนแอหรือความดือ้ ดึง บาปนี้อาจจะเปนบาปที่คนใดคน
หนึ่งกระทําหรือเปนบาป เนือ่ งจากคนใดคนหนึ่งลมเหลวในการทําบางสิ่งบางอยางตามที่พระเจาบัญชา
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2. ตามที่กลาวไวในขอ 3 และขอ 27 ใครตองนําเครื่องบูชาไถบาปมาถวาย______________
และ_____________________________
ขอนี้หมายความวาแมแตผูนําทางศาสนาก็ไมสามารถหลีกพนจากการทําบาป พระเจาจึงทรง
เตรียมหนทางสําหรับพวกเขาที่จะไดรับการอภัยโทษบาปได
3. ผูนํานมัสการตองนําวัวหนุมมาถวายเปนเครื่องบูชาไถบาป แลวประชาชนธรรมดาจะตองนํา
สัตวอะไรมาถวาย (ขอ 32)____________________________________________________________
4. ตามที่กลาวในขอ 35 อะไรเปนผลของการถวายเครื่องบูชาไถบาป_____________________
5. ใหเปดไปทีฮ่ ีบรู 9:22 ในพระคัมภีรใหม อะไรเปนขอเรียกรองสําหรับการอภัยโทษบาป
________________________________________________________________________
6. เลวีนิติ 5:1-6 บอกเกี่ยวกับความผิดที่ตอ งถวายเครื่องบูชาไถบาป ใหบอกความผิดนั้นมาสาม
อยาง_____________________________________________________________________________
การดํารงอยูในทะเลทรายกับประชาชนคนอื่น ๆ อีกถึงสองลานคนนั้น ในสมัยกอนที่ยังไมมยี า
และการแพทยที่ทันสมัยจะตองมีกฎระเบียบที่เครงครัด การแตะตองสิง่ ตาง ๆ ที่ตายแลวและไมสะอาด
อาจจะทําใหเกิดโรคระบาดได พระเจาจึงทรงตั้งกฎขึ้น ไมใชเพื่อลงโทษประชากรของพระองค แตเพื่อ
ปกปองพวกเขาตางหาก

เครื่องบูชาไถกรรมบาป
อานเลวีนิติ 5:14,6:7 และตอบคําถามตอไปนี้
7. ถาคนหนึ่งคนใดทําการทีไ่ มซื่อตรงและทําบาปโดยไมเจตนา ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งบริสุทธิ์แหง
พระเจา เขาจะตองนําอะไรมาเปนเครื่องบูชาไถกรรมบาปถวายแดพระเจา_______________________
__________________________________________________________________________
8. ตามที่กลาวในขอ 16 ยังมีอะไรอยางอื่นอีกที่บุคคลนั้นจะตองกระทํา___________________
ความแตกตางระหวางเครื่องบูชาไถบาปและไถกรรมบาป คือ การถวายเครื่องบูชาไถกรรมบาป
นั้น บุคคลที่ถวายจะตองทําการชดใชความเสียหายดวย เพราะวาบาปนั้นทําใหเกิดการสูญเสีย หรือการ
ถูกทําลายไป
9. อะไรเปนผลจากการถวายเครื่องบูชานี้__________________________________________
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คําแนะนําพิเศษสําหรับปุโรหิต
อานเลวีนิติ 6:8,7:38 และตอบคําถามตอไปนี้
10. ผูนํานมัสการเปนผูที่รับผิดชอบสําหรับการดูแลไฟบนแทนบูชาใหจุดอยูเสมอ อะไรเปน
คําแนะนําพิเศษสําหรับเขา ___________________________________________________(ขอ 8-13)
11. เลวีนิติ 6:26 เปนกฎเกีย่ วกับสัตวที่นํามาเปนเครื่องบูชาไถบาป อะไรที่พวกปุโรหิตทําไดใน
ลานเต็นทนัดพบ หลังจากทีส่ ัตวนั้นถูกเผาบูชาเรียบรอยแลว__________________________________
พวกปุโรหิตไมมีสิทธิเปนเจาของที่ดิน และไมไดปลูกขาว วิธีนี้จงึ เปนวิธีที่พระเจาจัดเตรียม
อาหารสําหรับผูรับใชพระเจาที่ตองทํางานหนักเหลานี้
12. ยังมีกฎอีกอยางหนึ่งในตอนนี้ที่ตั้งไวเพื่อจัดเตรียมสิ่งอื่นใหกับปุโรหิต พระเจาทรง
จัดเตรียมอะไรตามที่กลาวในเลวีนิติ 7:8__________________________________________________
พวกปุโรหิตไมมีสัตวเปนของตนเอง พวกหนังสัตวเหลานี้จึงเตรียมไวสําหรับพวกเขาที่จะทําที่
คลุมเตียง หนังทํารองเทา และผาขนสัตวสําหรับเครื่องนุงหม
13. มีอยูสองสวนของตัวสัตวที่พระเจาหามไมใหชาวอิสราเอลกิน พระเจาไดตรัสถึงสวนนี้ใน
เลวีนิติ 3:17 และอีกครั้งหนึง่ ใน 7:22-27 สิ่งเหลานี้คืออะไร___________________________________
14. ขอสุดทายของบทที่ 7 ไดบอกเกี่ยวกับเครื่องบูชาที่ทานไดศึกษาไปแลวในบทที่ 1 และ 2
อีกครั้งหนึ่ง เครื่องบูชาทั้งหาอยางเหลานี้คอื อะไร__________________________________________

สรุป
สาวกของพระเยซูคริสตยังคงเชื่อวาบุคคลหนึ่ง ๆ จะตองสารภาพบาปและรับการอภัยโทษบาป
ของเขาตอพระเจา ยิ่งกวานัน้ ในที่ที่มกี ารสารภาพนั้น จะตองมีการชดใชความเสียหายใหกับบรรดาผูที่
เราทําบาปตอเขา
เครื่องบูชาและสัตวตาง ๆ ไมจําเปนสําหรับการนมัสการของคริสเตียนอีกตอไป ระบบของการ
ถวายเครื่องบูชาแบบเกาไดเลิกไปหลังจากที่พระเยซูเสด็จมาสิ้นพระชนมบนไมกางเขน ชาวยิวจํานวน
มากยังคงยึดติดกับระบบเกา ๆ และไมอยากจะทิ้งธรรมเนียมเกา ๆ ของพวกเขา และนี่เองเปนเหตุที่ทํา
ใหผูที่เชื่อในพระเยซูคริสตถูกขมเหงและหลังจากนั้นก็ไมจําเปนตองใชมหาปุโรหิตเพือ่ เปนสื่อกลาง
สําหรับผูมานมัสการ ผามานที่กั้นในหองอภิสุทธิสถานของพระวิหาร ก็ขาดเปนสองทอนตั้งแตชวั่ โมง
ที่พระเยซูสิ้นพระชนม ซึ่งความหมายวาทุก ๆ คนสามารถเขาเฝาพระเจาโดยตรงไดโดยการอธิษฐาน
ของเขา โดยความเชื่อในพระเยซูพระบุตรของพระเจา บุคคลนั้นจะไดรับสิทธิอํานาจที่จะสารภาพ และ
รับการอภัยบาปของเขา เรื่องนี้มีความหมายตอทานอยางไรบาง ใหเปดไปหนาตอไป และดูวาขอเหลานี้
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ในเลวีนิติและฮีบรู เกี่ยวของกับคนในทุก ๆ ศตวรรษที่เชื่อการคืนพระชนมของพระเยซูเพื่อทีจ่ ะไป
สวรรคได

การนําบทเรียนไปใช
1. จุดมุงหมายของระบบในการถวายเครื่องบูชานั้นคือ เพื่อใหชาวอิสราเอลมีวิธีที่จะสารภาพ
บาปยอมรับความผิด รับการอภัยโทษบาป และถวายสรรเสริญแดพระเจา ขนมปง หรือสัตวที่นํามาถวาย
บูชานั้นเปนสัญลักษณของสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผูที่นมัสการ
ทานไดเรียนรูแ ลววา
ระบบการถวายเครือ่ งบูชานี้ไมจําเปนอีกตอไปหลังจากที่พระเยซู
สิ้นพระชนม ที่เปนเชนนีก้ ็เพราะวา พระเจาไดทรงสละพระบุตรของพระองคเปนเครื่องบูชาสําหรับทุก
คนที่เชื่อในพระองค อานฮีบรู 10:12 และเขียนขอความเกีย่ วกับการถวายตัวเปนเครื่องบูชาของพระ
เยซู__________________________________________________________________________
ขอนี้หมายความวาไมจําเปนตองถวายสิ่งใดเปนเครื่องบูชาบนแทนบูชาอีก
“ตลอดไป”
หมายความวาตลอดชั่วนิรันดร
2. ถาหากวาความมุงหมายของระบบถวายเครื่องบูชาคือ เพื่อใหประชาชนรูถึงวิธีที่จะสารภาพ
บาปและรับการอภัยโทษบาป ตอเบื้องพระพักตรของพระคริสต ดังนั้นบุคคลหนึ่ง ๆ จะตองทําอยางไร
ตอเรื่องของการที่พระเยซูถวายพระองคเองเปนเครื่องบูชา
ใหอานขอพระคัมภีรตอไปนี้และเขียน
คําตอบของทานตอคําถามนี้
โรม 10:9-10

1. ยอหน 1:9

3. ชาวอิสราเอลจะตองชดใชความเสียหาย ถาบาปของเขาเปนเหตุใหมีการทําลาย หรือสูญเสีย
บางสิ่งบางอยาง ในปจจุบนั นี้คริสเตียนก็ควรจะทําอยางเดียวกันนี้ดว ย ใหเขียนตัวอยางของการชดใช
ความเสียหายลงขางลางนี้ จงเตรียมพรอมที่จะแบงปนเรื่องนี้กับสมาชิกในกลุม ศึกษาพระคัมภีรของ
ทานและอภิปรายกันถึงกฎขอนี้ซึ่งเรามักจะละเลยไป
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ

สัปดาหที่ 3

ตอนที่ 3 การสถาปนาอาโรนและบุตรเปนปุโรหิต
ขอพระคัมภีร : เลวีนิติ 8-10
เปาหมายการศึกษา
1. เพื่อชวยทานใหคดิ ถึงความจริงเกีย่ วกับเลวีนิติที่สอนวาพระเจาทรงเปนผูที่บริสุทธิ์ควรแก
การเคารพและทานก็ควรจะเปนผูที่บริสุทธิ์และควรแกการเคารพนับถือดวย
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพระเจาทรงมีความมุงหมายวาคริสเตียนแตละคนควรจะรับใชพระ
เจาในฐานะที่เปน “ปุโรหิตของผูเชื่อ”
3. เพื่อชวยทานใหคนพบความรับผิดชอบที่รวมไปถึงการเปนปุโรหิตที่บริสุทธิ์ และควรแกการ
เคารพนับถือ

บทนํา
ในพิธีการสถาปนาอาโรนและบุตรชายของเขา เปนผลที่ตามมาจากบทแรก ๆ ของเลวีนิติระบบ
ของการถวายเครื่องบูชาถูกตั้งขึ้น และตองใชคนที่จะมาทํางานรับใชตามระบบนั้น พระเจาทรงเลือก
เผาเลวี และบุตรหลานของพวกเขามาเปนปุโรหิตสําหรับชาวอิสราเอล
อาโรนพี่ชายของโมเสส จะเปนมหาปุโรหิตคนแรก บุตรชายของเขาจะเปนผูชวยของเขา
บทเรียนนีจ้ ะบอกใหทานทราบเกี่ยวกับพิธกี ารเจิมตั้งปุโรหิต ทานจะไดเรียนรูเกีย่ วกับการอัศจรรยที่
เกิดขึ้นในพิธสี ถาปนาที่แสดงถึงการอวยพรของพระเจา ทานจะไดเรียนรูเกีย่ วกับความตายของบุตรชาย
อาโรนทั้งสองคน เพราะวาพวกเขาใชเกียรติและสิทธิพิเศษในการเปนปุโรหิตของเขาในทางที่ผิด

พิธีการเจิมตั้ง
อานเลวีนิติ 8 และตอบคําถามตอไปนี้
1. พระเจาทรงประทานพระบัญชา เกี่ยวกับพิธีนี้กับใคร_______________________________
2. รายการอะไรบางที่อาโรนและบุตรของเขาตองนํามาพรอมกับพวกเขาสําหรับพิธีนี้________
__________________________________________________________________________

11

ทานไดศึกษาเกี่ยวกับเปาหมายของสิ่งตาง ๆ เหลานี้แลวในอพยพ 29 แตรายละเอียดของพิธีนี้
จริง ๆ จะบรรยายไวในเลวีนติ ิ
3. ประชาชนจะมารวมกันที่ไหน_________________________________________________

เต็นทพลับพลา Drawing by bill latta

4. หลังจากทีป่ ุโรหิตแตงกายดวยเสื้อคลุมที่พระเจาทรงเปนผูออกแบบแลว (อพยพ 28) โมเสส
ก็เริ่มพิธีตามทีบ่ รรยายไวในเลวีนิติ 8:14-32 พิธีเจิมตั้งนี้จะตองใชเวลากีว่ ัน______________________
ในขอ 36 กลาววาอาโรนและบุตรชายของเขาไดทําสิ่งตาง ๆ ทั้งหมดตามที่องคพระผูเปนเจาได
ทรงบัญชาแกโมเสส
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วันที่แปด
อานเลวีนิติ 9 และตอบคําถามตอไปนี้
5. สัตวประเภทไหนที่จะตองถวายในวันทีแ่ ปดเพื่อเปนเครื่องบูชาไถบาป เครื่องเผาบูชา และ
เครื่องศานติบูชา (5)_________________________________________________________________
6.
ในขอ
7
กลาววาเปาหมายของการถวายเครื่องบูชาเหลานี้คือ
อะไร_____________________________________________________________________________
7.
พระเจาทรงกระทําอะไรเพื่อสําแดงถึงพระสิรขิ องพระองค
(ขอ
2324)_______________________________________________________________________________

กฎหมายพิเศษสําหรับปุโรหิต
อานเลวีนิติ 10 และตอบคําถามตอไปนี้
8. บุตรชายคนไหนของอาโรนที่เสียชีวิตเพราะวาพวกเขาตัดสินใจถวายเครื่องหอม ทัง้ ที่ยังไมมี
พระบัญชาของพระเจาใหทําเชนนั้น
ขอ
1
กลาววา
ไฟที่เขาเอามานั้นเปนไฟที่ไม
บริสุทธิ์___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
พระเจาทรงเปนผูที่จุดไฟครัง้ แรกบนแทนนั้น (9:24) บุตรชายทั้งสองของอาโรนคิดที่จะ
เพิ่มเติมพิธีนี้โดยการจุดไฟเผาเครื่องหอม บางทีการตายของพวกเขาอาจจะเปนเหตุใหทกุ ๆ คน
ตระหนักวา การเชื่อฟงและการรับผิดชอบในฐานะผูนําทางศาสนา เปนสิ่งทีต่ องยึดถืออยางจริงจัง
เพียงใด
9. เครื่องบูชาบางสวนที่ระบุไวเจาะจงจะเปนอาหารสําหรับปุโรหิต ซึ่งบุตรสองคนของอาโรน
คนไหนที่ทําผิดพลาดในการทําตามกฎขอนี้
และเผาแกะหมดทั้ง
ตัว_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
โมเสสโกรธและพูดวา “เครื่องบูชานี้เปนทีบ่ ริสุทธิ์ที่สุดและพวกเขานํามาใหทานเพื่อทําการลบ
มลทินบาปสําหรับประชาชน
และทานก็ไมไดใชเลือดของสัตวนั้นตามพระบัญชา
ทานไมได
รับประทานสวนหนึ่งของเครื่องบูชาในสถานศักดิ์สิทธิ์นนั้ ตามที่ทรงบัญชา”
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สรุป
พิธีการเจิมตั้งเจ็ดวัน ไฟอันนาตื่นเตนในวันที่แปด และความตายของนาดับและอาบีฮู บางที
อาจจะทําใหปโุ รหิตและประชาชนที่มาชุมนุมกันจดจําไปนาน ประการแรกคือ ปุโรหิตจะตอง
รับผิดชอบถาพวกเขาไมทําตามพระบัญชาของพระเจาเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชา พวกเขาเปนสือ่ กลาง
ระหวางพระเจาและประชาชนของพระองค พวกเขาไมตองมีแผนดินสําหรับเพาะปลูก ไมตองหาอาหาร
สําหรับครอบครัวของเขา หรือไปอยูที่อนื่ ทามกลางประชาชนทัว่ ไปในคาย นี่เปนเกียรติและเปนสิทธิ
พิเศษที่พระเจาประทานให อยางไรก็ตาม พวกเขาจะตองบริสุทธิ์ และเปนบุคคลที่นาเคารพนับถือ และ
เปนตัวอยางทีด่ ีสําหรับประชาชนที่พวกเขารับใชดวย
ตามคําสอนของพระคัมภีรใหม ทานเปนปุโรหิต คําสอนนี้เรียกวา “การเปนปุโรหิตของผูเชื่อ”
สิทธิพิเศษของทานคือ ทานมีสิทธิติดตอกับพระเจาโดยตรงเนื่องจากการสิ้นพระชนมของพระเยซูนั้น
ไดเลิกลมระบบของการถวายเครื่องบูชา และการเปนปุโรหิตของพวกเลวี ดังนัน้ ความรับผิดชอบ ของ
ทานคือ ทานเปนตัวแทนของพระเจาสําหรับคนที่ยังไมไดรับความรอด ถาทานยังไมเปนคริสเตียน ทาน
จะไดรับการตอนรับใหเขาสูก ารเปนปุโรหิตหลวงนี้ไดโดยการที่ทานตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยให
รอดและเปนกษัตริยของทาน

การนําบทเรียนไปใช
1. พระเยซูทรงกระทําใหทานเปนปุโรหิตหลวงไดอยางไร อานวิวรณ 1:5-6 และเขียนคําตอบ
ของทานลงขางลางนี้_________________________________________________________________
2. ปุโรหิตในระบบการถวายเครื่องบูชาของชาวเลวีจะเปนผูถวายบูชาสัตวตาง ๆ และอาหาร
เพื่อชาวอิสราเอลทั้งมวล ในฐานะที่เปนปุโรหิตหลวงของพระเยซู คริสเตียนจะตองถวายอะไร
ฮีบรู 13:15-16

โรม 12:1
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3. ถาทานเปนปุโรหิตคนหนึ่งในฐานะของผูเชื่อ ทานจะตองเปนผูแทนของพระเจาในฐานะ
ปุโรหิตของพระองคที่ไหน (บอกชื่อสถานที่สามแหง)
ก.
ข.
ค.
ในสถานที่เหลานี้สองสิ่งที่ทานสามารถทําเพื่อเปนตัวแทนของพระเจาตอประชาชนที่ยังไมได
รับความรอดคืออะไร
ก.
ข.
ทานเปนคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบในฐานะที่เปนปุโรหิตของพระเจาหรือไม
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ

สัปดาหที่ 4

ตอนที่ 4 กฎเกี่ยวกับการเปนมลทิน
ขอพระคัมภีร : เลวีนิติ 11-15
เปาหมายการศึกษา :
1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูว าพระบัญชาเกีย่ วกับการเปนมลทินในเลวีนติ ินี้ เปนศาสนศาสตร แต
ก็เกีย่ วของกับสุขอนามัยดวย
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพระเจาทรงตองการความสะอาดบริสุทธิ์ภายในใจ ซึ่งมีผลทําให
ความประพฤตินาเคารพนับถือ
3. เพื่อชวยทานใหคน พบศักยภาพในชีวติ ของบุคคลที่มีใจซึ่งเต็มไปดวยความสะอาดบริสุทธิ์
ฝายวิญญาณดวยอํานาจของพระเจาโดยทางพระเยซู

บทนํา
ทานไดศึกษามาแลวในเลวีนิติ พระเจาทรงหามไมให
คนอิสราเอลรับประทานไขมันและเลือด (เลวีนิติ 7:22-26) ใน
บทตาง ๆ เหลานี้ซึ่งเปนบทเรียนของวันนี้โมเสสไดบันทึก
พระบัญชาของพระเจาเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่สะอาดและไม
สะอาด
สัตวตาง ๆ ที่อยูทางดานซายของหนานี้เปนสัตวตาง
ๆ
ที่พระเจาตรัสวาเปนสัตวมลทินและทําลายสุขภาพของ
มนุษย สัตวตา ง ๆ ที่อยูทางดานขวามือของหนานี้เปนสัตวที่
พระเจาตรัสวาเปนสัตวที่สะอาด และสามารถใชเปนอาหารได
เพื่อเปนการบอกประชาชนเพิ่มเติมวา พวกเขาควรจะ
รับประทานอะไรและไมควรรับประทานอะไร โมเสสก็ยังได
เขียนในบทเหลานี้ถึงสิ่งที่ชาวอิสราเอลตองทําเกี่ยวกับศพของ
ผูที่ตายไปแลว การคลอดบุตรและคนที่ตายดวยโรคภัยไขเจ็บ
ซึ่งอาจจะติดตอได โมเสสยังไดบอกพวกเขาถึงสิ่งที่จะตองทํา
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เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเชื้อราดวย ประชาชนกวาสองลานคนไมสามารถที่จะอยูรอดในถิ่นทุรกันดารได
โดยปราศจากกฎเกีย่ วกับสุขภาพและอนามัยตาง ๆ

กฎเกี่ยวกับสัตวสะอาดและสัตวมลทิน
อานเลวีนิติ 11 และตอบคําถามตอไปนี้
1. บอกชื่อสัตวตาง ๆ ปลา หรือนก ที่พระเจาตรัสวาประชากรของพระองครับประทานไมไดมา
8 อยาง
2. บอกชื่อสัตวตาง ๆ ปลา หรือ นก ทีพ่ ระเจาอนุญาตใหรับประทานไดมา 8 อยาง ชื่อสัตว
เหลานี้ไมไดเปนชื่อพิเศษ แตทานสามารถถือตามหลักของพระเจาที่จะกําหนดวาสัตวอะไรเปนสัตว
สะอาดได (ก) สัตวตาง ๆ ที่เคี้ยวเอื้อง และแยกกีบ (ข) พวกปลาที่มีครีบและเกล็ด (ค) แมลงมีปกที่มีขา
พับใชกระโดดไปบนดินได อานเฉลยธรรมบัญญัติ 14:3-8 เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม
พระเจาทรงมีเหตุผลของพระองคสําหรับกฎเหลานี้
สัตวบางชนิดชอบคุย เขี่ยขยะและสิ่ง
สกปรกตลอดจนซากสัตวอนื่ เปนอาหาร พวกมันสามารถเปนพาหะนําโรคมาใหถาเรานํามารับประทาน
สัตวตาง ๆ เชน หมู และ งู เปนสัตวที่เกีย่ วของกับการนมัสการของพวกปาเถื่อนหรือพวกนอกศาสนา
สัตวบางชนิดก็กินเลือดสัตวอื่น และเปนสัตวที่ตองหามของชาวยิวดวย

กฎเกี่ยวกับการคลอดบุตร
อานเลวีนิติ 12 และตอบคําถามตอไปนี้
3. ผูหญิงนั้นจะตองแยกจากคนอื่นเปนเวลากี่วันหลังจากคลอดบุตรแลว__________________
ชนชาติอาหรับ กรีก และชนชาติอื่น ๆ ก็มีกฎคลาย ๆ กันนี้ สําหรับแมที่เพิ่งคลอดบุตรที่จะตอง
แยกไปอยูตามลําพังกับลูกของเธอเปนเวลา 40 วัน การมีกฎเชนนี้ไมไดเปนการลงโทษ ในสมัยนั้น
กอนที่จะมีการแพทยและการสาธารณสุขที่ทันสมัย
วันที่กาํ หนดใหผูเปนแมแยกไปอยูตามลําพัง
หลังจากที่ลูกเกิดมานัน้ ก็เพือ่ สุขภาพของมารดาและเด็ก และการแยกไปอยูตามลําพังนี้ เปนสิ่งที่ทําได
งายในสมัยนั้น
4. เด็กชายจะตองทําพิธีสุหนัตเมื่ออายุเทาไร_________________________________
พระเจาทรงทราบลวงหนา 3,000 ป กอนที่จะมีการคนพบความจริงทางวิทยาศาสตรเสียอีกวา
วันนีจ้ ะเปนวันที่ปลอดภัยทีส่ ุดในชีวติ ของเด็กชายที่จะมีการผาตัดได
เนื่องจากรางกายของเขาจะมี
ประสิทธิภาพในการสรางเม็ดโลหิตไดมากกวา 110% ของรางกาย และเมื่อเปนแผลเลือดออกก็จะหยุด
ไหลไดเร็ว สภาพเชนนีจ้ ะมีเพียงวันนีว้ ันเดียวเทานั้น
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กฎเกี่ยวกับโรคผิวหนัง
อานเลวีนิติ 13-14 และตอบคําถามตอไปนี้
5. ใครในคายของชาวอิสราเอลที่เปนผูรับผิดชอบในการวินิจฉัยโรคทางผิวหนัง____________
6. ใหบอกโรคทางผิวหนังสามอยางที่ทําใหบุคคลตองอยูในที่กักกันโรคติดตอ
ก.
ข.
ค.
7. ตามที่กลาวไวในเลวีนติ ิ 14:34 เชื้อราที่ขึ้นในบานเรียกวาอะไร___________________
ขอนี้แสดงใหเห็นวา คําวา เรื้อน นี้ใชบรรยายถึงเชื้อราตาง ๆ ที่กวางกวาโรคทางผิวหนังผาก็
สามารถมี “เรื้อน” ได (ขึ้นรา)

สรุป
ชาวอิสราเอลก็ยังคงตั้งคายอยูที่เชิงเขาซีนาย พวกเขาอยูที่นั่นเปนเวลาหลายปกวาจะออกจากที่
นั่น ประชาชนบางคนก็เกิดมาใหมและบางคนก็ใกลเสียชีวิต เสื้อผาก็เริ่มขาดและเกาประชาชนอาจจะ
ไมสบาย ดังนั้นในแผนดินใหมของพวกเขา การปองกันโรคภัยไขเจ็บ และการอยูรอดยังคงเปนสิ่ง
สําคัญ
นี่คือสาเหตุทพี่ ระเจาทรงประทานพระบัญญัติพิเศษ ที่เกี่ยวของกับการวินจิ ฉัยโรค และความ
บริสุทธิ์สะอาด
พระบัญชาเหลานี้เปนกฎประการแรกเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยสําหรับชนชาตินี้
เพราะโรคระบาดจะสามารถทําลายประชาชนนับพันได กฎเหลานีย้ ังคงใชไดหรือไม
แพทยในปจจุบันนี้กย็ ังคงแยกคนปวยออก จนกวาพวกเขาจะสามารถกําหนดสาเหตุของอาการ
ปวยไขที่รุนแรงนั้นได ถาเด็กที่เปนโรคที่ติดตอไดเชน “ตาแดง” ไปที่โรงเรียน ก็อาจจะทําใหตดิ โรคนี้
ทั้งชั้นเรียนได โลหิตก็ทําใหติดโรคได เพราะวาตัวจุลินทรียแ ละเชื้อโรคสามารถผานทางโลหิตได
แพทยจะเปนผูตรวจโลหิตของมนุษย เพือ่ ดูวามีเชื้อโรคแฝงอยูหรือเปลา และในโลหิตของสัตวก็เปน
อยางนั้นดวย หลักฐานเหลานี้แสดงวา พระบัญญัติของพระเจายังคงเกี่ยวของหรือตรงกับสิ่งที่เกิดใน
ปจจุบันหรือไม
เมื่อทานพิจารณาถึงความหมายของบทเรียนนี้ที่มีสําหรับทานเอง ใหทานคิดถึงคุณคาของพระ
บัญชาของพระเจาสําหรับศตวรรษที่ยี่สิบนี้
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การนําบทเรียนไปใช
1. ใหพิจารณาแผนผังขางลางนี้และพระบัญญัติที่ทานไดศึกษามาแลว ใหใสเครื่องหมายลงใน
คอลัมนตาง ๆ เพื่อบอกวาสัตวนั้นสะอาดหรือเปนสัตวมลทินตามที่พระคัมภีรกลาวไว แลวใหพจิ ารณา
วาทานคิดวาสัตวนี้เปนสัตวที่หามรับประทานสําหรับทานในสมัยใหมหรือไม ใหอธิบายวาทําไม (ขอ
แรกไดเขียนไวใหทานเรียบรอยแลว)
ประเภทสัตว สะอาด ไมสะอาด หามรับประทาน
ทําไม
สําหรับขาพเจา
กา
กาเปนสัตวที่ชอบกินซากสัตวอื่น ๆ
อูฐ
ตุกแก
ตั๊กแตน
หมี
หนู
คางคาว
หมู
แกะ
ปู
ปลาสําลี
จิ้งหรีด
2. พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับความสะอาดดวย อานมัทธิว 15:18-20 พระเยซูตรัสวาอะไรเปนสิ่ง
ที่ทําใหบุคคลนั้นเปนมลทิน
ความสะอาดบริสุทธิ์ฝายวิญญาณเปนสิ่งทีต่ องทําสําหรับคริสเตียน นับเปนการดีที่บุคคลนั้นจะ
รับประทานอาหารที่ดี และรักษารางกายภายนอกของเขาใหสะอาดและมีสุขภาพที่ดี อยางไรก็ตาม พระ
เจาทรงทอดพระเนตรภายในใจของเราดวย และทรงทราบวาเรามีใจสะอาด หรือเปนมลทิน จงสารภาพ
บาปของทานและอุทิศถวายตัวเพื่อทําในสิง่ ที่ถูกตอง
อันเปนหนทางไปสูความสะอาดบริสุทธิ์ฝาย
วิญญาณ
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สัปดาห ที่ 5

ตอนที่ 5 วันลบมลทินบาป
ขอพระคัมภีร เลวีนิติ 16
เปาหมายการศึกษา
1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูว าบาปที่ไมไดรบั การอภัยจะแยกบุคคลนั้น ๆ จากพระเจา
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาขอเรียกรองทีพ่ ระเจาทรงตั้งไวอยางเขมงวดนั้นสามารถทําตามได
เพราะวาพระเจาทรงเปนผูเตรียมแผนการเหลานี้
3. เพื่อชวยทานใหคนพบความสัมพันธระหวางวันลบบาปในพระคัมภีรเดิมกับการไถบาปโดย
การสละพระชนมชีพของพระเยซูบนไมกางเขนในพระคัมภีรใหม

บทนํา
ทานกําลังศึกษาเกี่ยวกับวันทีส่ ําคัญที่สุดในชีวิตทางศาสนาของชาวอิสราเอล ทานจําไดหรือไม
วาพลับพลาสถานนมัสการนั้นสรางขึ้นมาอยางไร พลับพลานั้นจะมีลานชั้นนอกทีผ่ ูมานมัสการมีอิสระ
ที่เขาไปนมัสการพระเจาได ภายใตเต็นทพลับพลานั้นจะแบงออกเปนสองหองคือหองวิสุทธิสถานและ
หองอภิสุทธิสถาน หองอภิสุทธิสถานจะเขาไปไดปละครั้งเทานั้น คือ วันลบมลทินบาป ใหทานศึกษา
ขอพระคัมภีรเหลานี้และเรียนรูเกี่ยวกับวันพิเศษนี้

การตั้งพิธี
อานเลวีนิติ 16:1-9 และตอบคําถามตอไปนี้
1. พระเจาทรงบอกใหโมเสสแนะนําอาโรนวาพวกเขาจะตองไมเขาไปในหองอภิสุทธิสถาน
นอกจากพระเจาจะตรัสบอก ขอ 6 บอกถึงเหตุผลที่อาโรนตองเขาไปเฝาพระเจาในสวนที่พิเศษของ
สถานนมัสการแหงนี้ เหตุผลนั้นคืออะไร_________________________________________________
คําวาลบมลทินบาป รากศัพทคํานี้หมายถึงการนําบุคคลสองคนเขามาเชื่อมสัมพันธกันดวยสันติ
และมิตรภาพ คํานี้มาจากภาษาฮีบรูที่หมายถึง “การซอนเรน ปกคลุม
2. อาโรนตองนําสัตวอะไรมาพรอมกับเขา เพื่อถวายเปนเครื่องบูชาไถบาป และเครื่องเผาบูชา
__________________________________________________________________________
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วัว เปนเครือ่ งบูชาไถบาปสําหรับเขาเองซึ่งเปนปุโรหิต แพะผูสองตัวนั้นจะนํามาเพื่อใชใน
จุดประสงคอกี อยางหนึ่ง
3. โมเสสจะตองจับฉลากสําหรับแพะสองตัวนั้น ตัวหนึง่ จะถวายเปนเครื่องบูชาแดพระเจา แลว
แพะอีกตัวหนึง่ จะทําอยางไร__________________________________________________________
คําวา “อาซาเซล” หมายความวา “เอาออกไป” แพะนัน้ เปนสัญลักษณของการเอาบาปทั้งหมด
ของประชาชนออกไป และนําไปทิ้งที่ถิ่นทุรกันดาร ซึ่งจะทําใหมันจากไปนิรันดร

เครื่องบูชาไถบาปสําหรับปุโรหิต
อานเลวีนิติ 16:11-14 และตอบคําถามตอไปนี้
4. เมื่ออาโรนถวายวัวเปนเครื่องบูชาไถบาปแลว เขาขอใหพระเจาอภัยโทษบาปใหกบั
ใคร______________________________________________________________________________
นับเปนสิ่งที่สําคัญที่ผูนําทางศาสนาและครอบครัวของพวกเขาจะตองบริสุทธิ์ โดยการสารภาพ
บาปของพวกเขาอยางสม่ําเสมอ อาโรนเปนตัวแทนของประชาชนเผาเลวีทั้งมวล ซึ่งเปนเผาปุโรหิต

เครื่องบูชาไถบาปสําหรับประชาชน
อานเลวีนิติ 16:15-19 และตอบคําถามตอไปนี้
5. หลังจากที่ไดฆาแพะเปนเครื่องบูชาไถบาปสําหรับประชาชนแลว อาโรนจะนําเลือดแพะนั้น
ไปที่ไหน__________________________________________________________________________
ในพลับพลาจะมีมานผืนใหญและหนา กั้นระหวางหองวิสุทธิสถานและอภิสุทธิสถานใหแยก
จากกัน การนําเลือดแพะเขาไปประพรมทีพ่ ระที่นั่งกรุณานั้นเปนการลบมลทินบาป ดังนั้นการลบบาป
ออกไปนั้นตองมีการหลั่งโลหิตเสมอ พระเจาทรงกําหนดขอบังคับนีโ้ ดยผานทางระบบการถวายเครื่อง
บูชาในศาสนาของชนชาติอิสราเอล

แพะรับบาป
อานเลวีนิติ 16:20-28 และตอบคําถามตอไปนี้
6. อาโรนทําอะไรกับแกะที่ยงั มีชีวิตนั้น___________________________________________
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กฎเกี่ยวกับวันลบมลทินบาป
อานเลวีนิติ 16:29-34 และตอบคําถามตอไปนี้
7. พระเจาทรงกําหนดเวลาพิเศษสําหรับการบังคับใชตามกฎนี้ วันอะไรและเดือนอะไรในแต
ละปที่ถือเปนวันลบมลทินบาป______________________________________________________
ปฏิทินของชาวยิวในสมัยนัน้ จะกําหนดโดยใชพระจันทรเต็มดวงเปนหลัก หนึง่ เดือนนับจาก
วันที่พระจันทรเต็มดวงวันหนึ่งไปถึงวันทีพ่ ระจันทรเต็มดวงวันตอไป ดังนั้น เดือนที่เจ็ดจะเทากับวันที่
พระจันทรเต็มดวงในเดือนตุลาคม จนถึงวันที่พระจันทรเต็มดวงในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนเดือนทิชชริ
(ภาษาฮีบรู)
8. ประชาชนจะตองทําอะไรบางตามที่กลาวในขอ 29_________________________________
คําวา “บังคับใจตนเอง” หมายถึง การอดอาหาร

สรุป
แมวาการถวายบูชา จะไมมสี วนหนึ่งของศาสนาแหงประชากรของพระเจาอีกตอไปก็ตามการ
หลั่งโลหิตก็เปนสิ่งจําเปนที่ตอ งมีเพื่อการอภัยโทษบาป
“ความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือวา เกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิตและถาไมมีโลหิตไหล
ออกแลว ก็จะไมมีการอภัยบาปเลย” ฮีบรู 9:22
ความบาปแยกมนุษยจากพระเจา ดังนั้นการสารภาพบาปจึงเปนสวนสําคัญสําหรับแผนการของ
พระเจาทีจ่ ะรือ้ ฟนความสัมพันธระหวางพระเจาและคนบาป พระคัมภีรกลาววา การหลั่งโลหิตก็เปน
สิ่งจําเปนดวย รูปภาพขางลางไดแนะนําใหทานรูถึงแผนการที่พระคัมภีรใหมไดบอกไวสําหรับการลบ
มลทินบาป หนาตอไปจะชวยทานใหคน พบความสัมพันธระหวางการลบมลทินบาปในพระคัมภีรเดิม
และการลบมลทินบาปในพระคัมภีรใหม

การนําบทเรียนไปใช
1. อานฮีบรู 9:1-7 และดูขอสรุปเกี่ยวกับแผนการของพระเจาสําหรับการลบมลทินบาปของ
ประชาชนในสมัยพระคัมภีรเดิม ใหเขียนคําบรรยายสั้น ๆ ดวยคําพูดของทานเองเกีย่ วกับแผนการนี้โดย
การตอบคําถามเหลานี้

แผนการในพระคัมภีรเดิม
ก. ใครที่สามารถสารภาพตอเบื้องพระพักตรพระเจาได_______________________________
22

ข. การสารภาพบาปนี้จะทําที่ไหน_______________________________________________
ค. จะตองมีการหลั่งโลหิตของใคร_______________________________________________
ง. วันแหงการลบมลทินบาปนี้จะมีบอยแคไหน_____________________________________
2. อานฮีบรู 9:11-12 และ ฮีบรู 10:12 ใหเขียนคําบรรยายเกีย่ วกับแผนการของพระเจาสําหรับ
การลบมลทินบาปในพระคัมภีรใหม

แผนการในพระคัมภีรใหม
ก. จะตองมีการหลั่งโลหิตของใคร_______________________________________________
ข. พระเยซูตองหลั่งโลหิตของพระองคเพือ่ ลบมลทินบาปของเราบอยแคไหน (ฮีบรู 9:25-26)
__________________________________________________________________________
ค. ใครสามารถสารภาพบาปตอพระพักตรพระเจา (ฟลิปป 2:8-11_______________________
3. ชาวฮีบรูมกี ฎบัญญัติที่เครงครัดมากเกี่ยวกับวิธีรับการอภัยโทษบาป พระบัญญัตขิ องเราก็มี
ขอผูกมัดเทา ๆ กับชาวฮีบรู ใหอานขอพระคัมภีรเหลานี้ และเขียนสิ่งที่ตองกระทําจากขอเหลานี้
โรม 10:9-10

กิจการ 3:19
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สัปดาหที่ 6

ตอนที่ 6 กฎเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาและการรับประทาน
เนื้อสัตว
ขอพระคัมภีร เลวีนิติ 17
เปาหมายการศึกษา
1. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพิธีการถวายเครื่องบูชาของการนมัสการมีจุดมุงหมายที่จะนําให
ประชาชนเห็นถึงความยิ่งใหญสูงสุดของพระเจา
2. เพื่อชวยทานพิจารณาถึงรูปแบบการนมัสการของคริสเตียนและรูปแบบเหลานี้จะเกี่ยวของ
กับพระเจาผูยงิ่ ใหญสูงสุดของเราอยางไรบาง
3. เพื่อชวยทานใหวิเคราะหการนมัสการของคริสเตียน เพื่อพิจารณาวา รูปแบบเหลานั้นเล็งถึง
ความยิ่งใหญของพระเจาหรือไม

บทนํา
บทเรียนนี้เปนบทเรียนหนึ่งที่เกี่ยวของกับความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์...แทนบูชาในรูปภาพขางบน
นี้เปนที่สําหรับทําการถวายเครื่องบูชาทั้งหมด เพราะเหตุใด
เมื่อกอนนีใ้ นสมัยของอาดัมและอับราฮัม และหลังจากนัน้ มนุษยสรางแทนบูชาของเขาเองเปน
ที่ที่เขาจะถวายเครื่องบูชาของเขา
เมื่อครอบครัวตองการที่จะนมัสการพระเจาและถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณ ผูเปนบิดาและ
บุตรชายของเขาจะสรางแทนบูชาดวยหินและทั้งครอบครัวจะยืนอยูรอบ ๆ แทนที่สรางนั้น
เลวีนิติ 17 เปนบัญญัติใหมสําหรับประชาชน เครื่องบูชาทั้งมวลจะตองนํามาถวายที่แทนบูชา
ในลานของพลับพลา นี่เปนรูปแบบใหมของการนมัสการเมื่อเวลาผานไป
ในบทเรียนของวันนีย้ ังมีกฎอีกอยางหนึ่งทีเ่ กี่ยวของกับความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย กฎ
เหลานี้จะยังคงนําไปใชไดอยางไร
การมานมัสการรวมกันในแตละสัปดาหเปนรูปแบบของการ
นมัสการที่ดีหรือไม ? ขอหามของการไมรับประทานเลือดยังคงใชไดหรือไม
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ใหทานศึกษาบทเรียนบทนี้ และศึกษาเกี่ยวกับพระบัญญัติหรือกฎหมายของพระเจาในเลวีนิติ
เพิ่มเติมมากขึน้

กฎเกี่ยวกับการฆาสัตวบูชา
อานเลวีนิติ 17:1-9 และตอบคําถามตอไปนี้
1. ขอพระคัมภีรเหลานีห้ ามไมใหมนุษยฆาสัตวที่เขานํามาถวายในทุงนา เขาควรจะฆาสัตวนี้ที่
ไหน (ขอ 5)________________________________________________________________________
เปาหมายของกฎขอนี้คือ เลือดของสัตวที่เปนเครือ่ งบูชานั้นจะตองหลั่งออกในที่ที่เหมาะสม
และใชในพิธกี ารเผาเครื่องบูชา
2. เลือดสัตวนนั้ จะนําไปประพรมที่ไหน___________________________________________
3. ขอหามที่อยูใ นขอ 7 คืออะไร_________________________________________________
เมษปศาจในทีน่ ี้เปนเทพเจาที่มีหัวและหางเปนแพะมีรางกายเปนคน สามารถแปลวาเปน “ผี
หรือปศาจ” ก็ได (ในพระคัมภีรใชคําวา “เมษปศาจ”) ชนชาติที่ทําเกษตรกรรมหลาย ๆ ชาติในสมัยนั้น
รวมทั้งคนในดินแดนคานาอันลวนแตนมัสการพระครึ่งคนครึ่งแพะนี้ จะเห็นไดชดั วาพระเจาทรงตั้งกฎ
นี้ขึ้น เพราะวาคนอิสราเอลไมไดนมัสการพระเจาองคเที่ยงแทองคเดียวเทานั้น พวกเขาสามารถรับเอา
การปฏิบัติของคนตางชาติเหลานี้เขามาในวัฒนธรรมของพวกเขาไดอยางงายดาย ในขณะทีพ่ วกเขาอยู
ในอียิปตถึง 400 ป

“กฎหามรับประทานเลือด”
อานเลวีนิติ 17:10-16 และตอบคําถามตอไปนี้
4. ใครถูกหามไมใหรับประทานเลือด_____________________________________________
5. ทําไมจึงหามรับประทานเลือด (ขอ 11 และ 14)____________________________________
เลือดทั้งหมดจะตองหลั่งออกจากตัวสัตวใหหมดเสียกอนที่จะรับประทานสัตวนั้น เลือดเปน
ตัวนําเชื้อโรค และพระเจาทรงปกปองประชากรของพระองคจากโรคภัยไขเจ็บ ยิง่ กวานัน้ เลือดถือเปน
สิ่งที่ตองหามเนื่องจากเปนสิ่งแสดงถึงการมีชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล
6. คนที่ออกไปลาหรือยิงสัตวหรือนก เขาจะตองทําอยางไรบาง_________________________
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สรุป
ทําไมหนังสือเลวีนิติจึงเปนหนังสือที่สําคัญพระเจาทรงตองการใหชนชาติใหมนี้ทเี่ ดินทางไป
ยังบานแหงใหม ของพวกเขาเปนชนชาติใหญ ในขณะทีพ่ วกเขาตั้งคายอยูที่เชิงเขาซีนาย พระองคกท็ รง
ใหกฎบัญญัตติ าง ๆ แกพวกเขาเพื่อปกครองดูแลความสัมพันธของพวกเขา เพือ่ รักษาพวกเขาใหมี
สุขภาพที่ดีและแข็งแรง ในยุคที่ยังไมมนี ายแพทยในดินแดนทะเลทราย ดังนั้นการอยูรอดจึงเปนสิ่งที่
สําคัญมาก พระเจาจึงทรงประทานกฎเกีย่ วกับสุขอนามัยของสาธารณชนใหพวกเขาคนทั้งหมดจะตอง
เชื่อฟง มิฉะนั้นจะตองถูกเนรเทศออกจากคายไป ใหอา นขอพระคัมภีรขางลางนี้และทบทวนสิ่งที่ทาน
ไดเรียนไปแลว บวกกับกฎเกี่ยวกับสุขอนามัยอื่น ๆ ที่พระเจาทรงประทานแกโมเสส
1. กฎเกีย่ วกับการควบคุมเชือ้ ราที่จะขึ้นไปบานสวนตัวของแตละคน เลวีนิติ 14:33-57
2. กฎเกีย่ วกับการถายของเสียของมนุษย
เฉลยธรรมบัญญัติ 23:12-13
3. กฎเกีย่ วกับการแยกบรรดาผูที่จะทําใหเกิดการติดตอของเชื้อโรค เลวีนิติ 15:1-4
4. กฎหามการลวงประเวณี กามวิปลาส และการหยารางเพื่อปองกันการแพรขยายของกามโรค
อพยพ 20:14 เลวีนิติ 20:10-21
5. กฎเกี่ยวกับการหามรับประทานสัตวมลทินที่จะเปนตัวนําโรคได เลวีนิติ 11,เฉลยธรรม
บัญญัติ 14
6. กฎหามการรับประทานสัตวที่ตายดวยโรคภัยไขเจ็บหรือถูกสัตวอนื่ กัดตาย เปนการปองกัน
อหิวาหตกโรคและโรคอื่น ๆ เลวีนิติ 22:8,เฉลยธรรมบัญญัติ 14:21
7. กฎเกีย่ วกับการหามรับประทานเลือดและไขมันซึ่งเปนการปองกันโรคหัวใจและโรคเลือด
ลมทั้งหลาย เลวีนิติ 7:24-27,17:12-14

การนําบทเรียนไปใช
1. รูปแบบใหมของการนมัสการของชาวฮีบรู คือการมาประชุมกันทีส่ ถานนมัสการใหมซึ่งเปน
เต็นท
อะไรคือกฎเกีย่ วกับการดูแลควบคุมการนมัสการของพวกเขา
ก. อพยพ 20:8-11_____________________________________________________________
ข. เลวีนิติ 7:37-38____________________________________________________________
ประชาชนเตรียมการใหญสําหรับวันสะบาโต ชาวเลวีจะรับผิดชอบในการทําความสะอาดลาน
พลับพลา และจัดเตรียมใหพรอมสําหรับการนมัสการ ชาวเลวีทั่วไปจะวางแผนเกี่ยวกับเพลงที่จะ
นมัสการ พวกเขาจะตองเตรียมเสื้อผาและรางกายใหสะอาด กอนที่จะมาเฝาตอเบื้องพระพักตรพระเจา
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2. ใหบรรยายรูปแบบของการนมัสการในสถานนมัสการของทาน โดยใชคําถามขางลางนี้เปน
แนว
ก. คริสตจักรของทานจัดนมัสการกันในวันไหน____________________________________
ข. สถานนมัสการของทานสะอาด และเตรียมพรอมแลวเมื่อทานมาถึงหรือไม_____________
ค. ใครเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสถานนมัสการใหพรอมสําหรับการนมัสการ_________
ง. ใครเปนผูวางระเบียบเกี่ยวกับการนมัสการ_______________________________________
จ. แผนการเกีย่ วกับการนมัสการตามปกติคืออะไร (ระเบียบภารนมัสการ)
ฉ. ทานเตรียมตัวอยางไรบางสําหรับการนมัสการในวันพิเศษนี้ ทานทําอะไรบางเปนการเตรียม
โดยสวนตัวของทาน
ช. ทานนําเครือ่ งบูชามาถวายหรือไม______ถานํามา เครื่องบูชาของทานคืออะไร___________
ซ. ทานมีความรับผิดชอบอะไรบางในการเตรียมสถานนมัสการของทาน ในระเบียบการ
นมัสการหรือในดานอื่น ๆ เกี่ยวกับการนมัสการรวมกับ_____________________________________
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ

สัปดาหที่ 7

ตอนที่ 7 กฎเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศีลธรรมและคนนอกศาสนา
ขอพระคัมภีร เลวีนิติ 18-20
เปาหมายการศึกษา
1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูว ากฎเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาในเลวีนติ ิเปนสิ่งที่บริสุทธิ์ซึ่งแยก
พวกเขาออกจากการปฏิบัติหรือการนมัสการของพวกเพื่อนบานที่นมัสการพระอื่นเมื่อชาวอิสราเอล
มาถึงบานใหมของเขา
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาการเชื่อในพระคริสตเปนการแยกทานออกจากรูปแบบเหลานี้ของ
คนที่ไมเปนคริสเตียน ซึ่งไมไดสะทอนถึงความรักของพระคริสต
3. เพื่อชวยทานใหคน พบวิถีทางที่ทานควรจะเปนที่แสดงวาทานแยกออกมาหรือแตกตางจาก
คนที่ไมเปนคริสเตียน

บทนํา
บทที่สิบแปดของเลวีนิติประกอบดวยกฎบัญญัติเกี่ยวกับ ความสัมพันธทางดานเพศ ทานจะได
เรียนรูวาพระเจาทรงหามความสัมพันธทางเพศที่อยูนอกการสมรสและสิ่งเหลานี้จะทําใหแผนการ
สําหรับการเปนสามีภรรยาเสียไป
บทที่สิบเกาเปนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธสวนตัวของเขาเอง ผูเขียนบางคนเรียกกฎตาง ๆ ที่
อยูในบทนี้วา “กฎสําหรับการมีชีวิตที่บริสุทธิ์” ถาคนอิสราเอลเชื่อฟงกฎเหลานี้ เขาก็จะแตกตางจาก
ประชาชนที่เชือ่ ในพระอืน่ และบรรดาผูที่ไมสนใจในลัทธิของคนอื่นโดยอัตโนมัติ
เมื่อไรก็ตามทีม่ ีกฎบัญญัติบันทึกไว ก็จะมีการลงโทษเมื่อมีการฝาฝนกฎเหลานั้นไวดวย พระ
บัญญัติหรือกฎหมายของพระเจาไมมีความแตกตางกัน ในบททีย่ ี่สิบนี้เปนเรื่องเกีย่ วกับการลงโทษถึง
ตายและการเนรเทศ
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กฎเกี่ยวกับศีลธรรม
อานเลวีนิติ 18 และตอบคําถามตอไปนี้
1. พระเจาทรงเตือนประชากรของพระองค ไมใหเปนเหมือนประชาชนในประเทศที่พวกเขา
เคยอยู และประเทศที่พวกเขากําลังจะไปอยู ประเทศทั้งสองที่กลาวถึงนี้คือประเทศอะไร____________
2. ขอ 6 กลาววาบุคคลนั้น ๆ ไมควรจะทําอะไร_____________________________________
“เปดของลับ” เปนวลีหมายถึงการมีความสัมพันธทางเพศ ดังนั้นกฎในขอ 7-19 เหลานี้
เกี่ยวของกับการรวมเพศ สวนใหญเปนการรวมเพศระหวางพี่นองรวมบิดามารดาซึ่งเปนสิ่งตองหามการ
มีความสัมพันธทางเพศกับญาติพี่นอง และความสัมพันธกับผูที่เปนญาติพี่นองกับสามี หรือภรรยา
3. พระเจาทรงหามอะไรในขอ 20________________________________________________
ความสัมพันธทางเพศใด ๆ ที่อยูนอกการสมรสถือเปนการผิดประเวณีทั้งนัน้ และเปนการ
ละเมิดกฎขอหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการในอพยพ 20:14
4. ความสัมพันธทางเพศแบบไหนที่ตองหามในขอ 22________________________________
รักรวมเพศ เปนการกระทําที่ตรงขามกับแผนการของพระเจาที่ทรงกําหนดใหมีความสัมพันธ
กับตางเพศ ความสัมพันธทางเพศระหวางเพศเดียวกันถือเปนการบิดเบือนคําสั่งของพระเจาในปฐมกาล
2:24 พระเจาทรงหามความสัมพันธทางเพศอีกรูปแบบหนึง่ ใน เลวีนิติ 18:23 ดวย คือความสัมพันธทาง
เพศกับสัตว ขอ 22-23 เปนขอความที่สมบูรณในเรื่องนี้ ดังนั้นพระเจาจึงทรงสรุปในประโยคสุดทาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งสองอยางนี้ พระองคตรัสวาอยางไร____________________________________

กฎเกี่ยวกับความสัมพันธสวนตัว
อานเลวีนิติ 19 และตอบคําถามตอไปนี้
5. กฎสามประการที่กลาวถึงในขอ 3-4 เปนขอที่ชวยเสริมเกี่ยวกับพระบัญญัติสิบประการสาม
ขอใหเขียนกฎทั้งสามขอนี้ลงขางลาง อาจจะใชภาษาตามแบบในเลวีนิติ หรือตามแบบพระวจนะของ
พระเจาในอพยพ 20 ก็ได
ก.____________________________________
ข.____________________________________
ค.____________________________________
ดังนั้นความสัมพันธของบุคคลนั้น ๆ กับบิดามารดาและกับพระเจาของเขา พระเจาทรงกําหนด
ไวในรูปแบบของการเคารพนับถือหรือยําเกรงและการเชือ่ ฟง
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6. พระเจาทรงบัญชาวาอะไรที่จะเปนประโยชนตอความสัมพันธของบุคคลนั้น ๆ กับคนแปลก
หนา หญิงมาย ลูกกําพรา และคนยากจน__________________________________________________
7. พระบัญญัติสิบประการขออื่น ๆ ที่พระเจาทรงย้ําอีกครั้งหนึ่งในขอ 11 คืออะไร
ก.____________________________________
ข.____________________________________
ค.____________________________________
8. พระเจาทรงหามอะไรในขอ 17-18 อะไรที่จะมีผลกระทบตอความสัมพันธของบุคคลนั้น ๆ
กับเพื่อนและเพื่อนบานของเขา
ก.____________________________________
ข.____________________________________
9. พระเจาทรงหามอะไรในขอ 26 และ 31 ซึ่งจะมีผลกระทบตอความสัมพันธของมนุษย กับ
พระเจา
ก.______________________________________
ข.______________________________________

กฎเกี่ยวกับการลงโทษ
อานเลวีนิติ 20 และตอบคําถามตอไปนี้
10.
ถามนุษยถวายบูชาบุตรของเขาตอพระตางชาติ
เขาจะไดรับโทษ
อะไร_____________________________________________________________________________
เขาจะไดรับโทษ
11.
ถาคนใดไปหาหรือปรึกษาคนทรงผีและพอมดหรือแมมด
อะไร_____________________________________________________________________________
12.
ถาบุคคลใดแชงดาบิดามารดาหรือผิดประเวณี
โทษของเขาคือ
อะไร_____________________________________________________________________________

สรุป
พระเจาทรงอธิบายในสวนทายของเลวีนติ ิ 20 วากฎตาง ๆ ที่พระเจาทรงประทานจะทําให
ประชากรของพระองคถูกแยกออกมา และแตกตางจากประชาชนในดินแดนทีพ่ วกเขากําลังจะไปตั้ง
บานเรือนอยู
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“เจาจะตองบริสุทธิ์สําหรับเรา เพราะวาเราคือพระเจาบริสุทธิ์และไดแยกเจาออกจากชนชาติ
ทั้งหลาย เพื่อเจาจะเปนของเรา” เลวีนิติ 20:26

การนําบทเรียนไปใช
1. กฎบัญญัติตาง ๆ ที่พระเจาประทานใหในบทนีจ้ ะนําไปใชในชีวิตของคริสเตียนในศตวรรษ
นี้ไดหรือไมใหใสเครื่องหมาย ไวขางหนาสิ่งตาง ๆ ที่พระเจาหาม ซึ่งทานคิดวายังคงจําเปนสําหรับ
สาวกของพระคริสตในปจจุบันนี้ที่อยากจะเปนผูบริสุทธิ์
____การผิดประเวณี ____การรวมประเวณีกับญาติพี่นอง
____การแชงดาบิดามารดา
____รักรวมเพศ
____การขโมย
____การใสราย
____การปรึกษาหมอดู ____การแกแคน
____การนมัสการรูปเคารพ
ถาทานศึกษาพระคัมภีรนี้เปนกลุม จงเตรียมตัวนําหัวขอที่ทานเลือกมาอภิปรายกันในกลุม
2. ทานคิดวาการลงโทษที่พระเจากําหนดไวนั้นรุนแรงหรือไม อธิบาย

อะไรจะเกิดขึน้ ถาไมมีการระบุโทษของการฝาฝนกฎ ที่เกี่ยวของกับการจราจรในเมืองหรือใน
ประเทศของทาน
อะไรจะเกิดขึน้ ถาทานไมไดตั้งโทษของการฝาฝนกฎสําหรับลูก ๆ เมื่อพวกเขาไมไดทําตามกฎ
ที่ทานไดตั้งไวสําหรับพวกเขา
อะไรจะเกิดขึน้ กับชาวอิสราเอลในฐานะที่เปนชนชาติที่กาํ ลังพัฒนาการอยูรวมกันเปนประเทศ
ใหม ถาหากไมมีกฎหมายและบทลงโทษเมื่อฝาฝน เพื่อปกครองเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย และ
ความสัมพันธกับคนอื่น
3. ถาทานรูสึกวายากที่จะจดจํากฎทั้งหมดเหลานี้และกฎอื่น ๆ ในหนังสือเลวีนิติ พระเจาก็ทรง
ประทานพระบัญชาทางดานบวกไวสองขอในเลวีนติ ิ 19 ที่ทานสามารถทําตามและผลก็จะเกิดขึน้ อยาง
เดียวกัน ขอเหลานี้คืออะไร
เลวีนิติ 19:2

เลวีนิติ 19:18ข
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ

สัปดาหที่ 8

ตอนที่ 8 กฎเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของปุโรหิตและเครื่องถวาย
บูชา
ขอพระคัมภีร : เลวีนิติ 21-22
เปาหมายการศึกษา
1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูเกีย่ วกับพระบัญชาของพระเจาที่ทรงมีตอปุโรหิต ซึ่งเปนผูที่พระเจา
ทรงเรียกใหมารับใชพระองควาเขาจะตองเปนคนที่สัตยซื่อและบริสุทธิ์
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพระเจายังคงเรียกมนุษยชายและหญิงใหมาเปนผูนําของพระองค
3. เพื่อชวยทานใหคนพบวาคริสเตียนและผูนําคริสเตียนควรจะอยูในมาตรฐานอยางเดียวกันกับ
ปุโรหิตในเลวีนิติ คือ – รับใช,ซื่อสัตย และบริสุทธิ์

บทนํา
บทเรียนนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับขอเรียกรองพิเศษ
ที่พระเจาทรงประทานสําหรับผูนําในการ
นมัสการที่พระเจาทรงเรียกใหมารับใชชาวอิสราเอล โมเสสเขาใจในหมายสําคัญของการทรงเรียกของ
พระเจาที่มีตออาโรนและบุตรชายของเขา ที่ใหมาเปนผูนํานมัสการกลุมแรก ของชาวอิสราเอล บางทีเขา
อาจจะทบทวนหรือนึกถึงการทรงเรียกตัวเองที่พุมไมไฟในถิ่นทุรกันดารเมื่อสี่สิบปที่แลว
พระเจาทรงตั้งระบบตาง ๆ ของกฎหมายที่จะชวยปองกันสุขภาพ ความสัมพันธ และศาสนา
ของประชากรของพระองค พระองคทรงตองการผูนําที่จะรับผิดชอบสําหรับการตีความ และการบังคับ
ใชกฎเหลานี้ โมเสสและอาโรนไมสามารถอยูกับพวกเขาตลอดไปได เผาเลวีจะตองรับผิดชอบสิ่งนี้
สืบไป ดังนั้นพระเจาจึงทรงเรียกคนเลวีใหมารับใชพระองค และโมเสสก็ตองเจิมพวกเขาดวยน้ํามันเพื่อ
ตั้งพวกเขาไวสําหรับการรับใช บทเรียนนีจ้ ะบอกถึงความคาดหมายหรือขอเรียกรองของพระเจาสําหรับ
ความบริสุทธิ์ของพวกเขา
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กฎสําหรับพวกผูนําทางศาสนา
อานเลวีนิติ 21 และตอบคําถามตอไปนี้
1. ในขอ 5 พระเจาทรงหามไมใหปุโรหิตทําอะไร________________________________
สิ่งเหลานี้ถูกหามเพราะวาพวกเขาเคยทําการไวทุกขตามแบบของคนนอกศาสนาจนกลายเปน
ธรรมเนียมของพวกเขา
2. ขอ 7 กลาววาอยางไรบางเกี่ยวกับการแตงงานของปุโรหิต________________________
ปุโรหิตจะตองแตงงานกับหญิงพรหมจารี เนื่องจากเชื่อเสียงของภรรยาของเขาจะสะทอนถึง
ความสามารถในการรับใชประชาชน
3. ขอ 8 กลาววาปุโรหิตจะตองรับการชําระใหบริสุทธิ์ ขอนี้ไดบรรยายในขอ 10 ดวย และมี
รูปภาพอยูใ นหนา 1 ของบทเรียนนี้ อะไรที่ใชสําหรับเจิมปุโรหิตในพิธีการชําระนี้________________

กฎหมายเพิ่มเติมสําหรับผูนํา
อานเลวีนิติ 22 และตอบคําถามตอไปนี้
4. พระเจาทรงตรัสอะไรเพื่อใหโมเสสนําไปบอกกับอาโรนและบุตรชายของเขาในขอ 2_____
“สิ่งบริสุทธิ์” เปนคําที่อางถึงสวนของเครื่องบูชาที่ถวายแดพระเจา ทานไดศึกษาเกีย่ วกับเครื่อง
บูชาสวนนี้ไปแลว ผูนํานมัสการจะเปนผูร ับผิดชอบดูวา เครื่องบูชาสวนที่ถวายแดองคพระผูเปนเจาเปน
สวนที่เหมาะสมและถูกตองหรือไม ปุโรหิตไมสามารถเก็บสิ่งใด ๆ ทีก่ ําหนดวาเปน “สิ่งบริสุทธิ์”
5. ถาปุโรหิตปวยดวยโรคผิวหนังหรือมีสิ่งไหลออกมา ในขอ 4 กลาววาเขาถูกหามไมใหทํา
อะไร____________________________________________________________________________
อีกนัยหนึ่งคือ ปุโรหิตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของเขาได ถาเขามีสุขภาพไมดี มีแตปุโรหิต
เทานั้นที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปในหองวิสทุ ธิสถานซึ่งเปนที่ตั้งคันประทีป
และตองคอยจุดอยู
ตลอดเวลาเหมือนกับเครื่องหอม และทีน่ ี่ก็เปนที่ตั้งขนมปง และตองคอยเติมขนมปงใหเต็มเสมอดวย
ปุโรหิตที่ปวยไมสามารถเขาไปในสถานทีน่ ี้จนกวาจะมีการประกาศวาเขาสะอาด หรือหายเปนปกติแลว
6. ขอ 20 แนะนําปุโรหิตวาอยางไรบาง____________________________________________
หนาที่อีกอยางหนึ่งของปุโรหิตคือ พิจาณาวาเครื่องบูชาอันไหนเหมาะสมหรือไม ขอพระ
คัมภีรในเลวีนติ ิ 22 ตอนนี้จะชวยปุโหิตใหรูวาอะไรที่พระเจายอมรับหรือไมยอมรับ
7. ตามที่กลาวไวในขอ 22 สัตวที่มีสภาพแบบไหนทีห่ ามไมใหปุโรหิตรับเปนเครื่อง
บูชา______________________________________________________________________________
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สรุป
อาโรนและบุตรของเขา และเผาเลวีจะตองมีความรับผิดชอบมากกวาทีไ่ ดกลาวไวในบทนี้ บท
นี้ของเลวีนิติเปนบทที่เกีย่ วของกับการเปนปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อพวกเขาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ของพวก
เขาได
ยิ่งกวานั้นปุโรหิตแตละคนจะไดรับมอบหมายหนาที่รับผิดชอบเฉพาะสําหรับการดูแล
พลับพลาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพลับพลา กันดารวิถี 1:50-54 บอกใหเราทราบวาพระเจาทรงมีพระ
บัญชาอยางไรสําหรับชาวเลวีเกีย่ วกับการขนยายพลับพลา และเครื่องเรือนทั้งหมดเมื่อถึงเวลาที่พวกเขา
ตองเดินทางอยางไรบาง ชาวเลวีจะตองรับผิดชอบสําหรับการตั้งพลับพลา และการถอดพลับพลาลงใน
แตละครั้ง ตามที่พระเจาทรงบัญชาใหชาวอิสราเอลเดินทางตอไปยังคานาอันชาวเลวีบางคนพรอมกับ
ครอบครัวของเขาตองรับหนาที่ขนยายเครื่องเรือนที่เปนสิ่งบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์บางคนก็รับหนาที่ในการ
ขึงและถอดผามานขนาดมหึมาที่ขึงไวรอบ ๆ เต็นทนัดพบนั้น
ชาวเลวีเหลานีไ้ มมีสิทธิเปนเจาของที่ดิน หรือฝูงสัตว พวกเขาจะไมปลูกพืชหรือเก็บเกีย่ วพระ
เจาทรงจัดเตรียมอาหารสําหรับพวกเขาโดยผานการถวายของชาวอิสราเอล
เมื่อชาวอิสราเอลตั้งคายของพวกเขา พลับพลานี้จะถูกตั้งขึ้นกอนเปนสิ่งแรกตรงกลางคายของ
พวกเขา ชาวเลวีจะถูกแบงออกเปนสี่กลุม และพวกเขาจะตั้งเต็นทเปนกลุมอยูสดี่ านของพลับพลา
เสมือนวาพวกเขาเปนพวกทีค่ อยปกปองดูแลสถานนมัสการของพระเจา
เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป แตพระวจนะของพระเจายังคงเปนกฎหมายสําหรับประชาชนที่เปนผูนํา
สําหรับพระเจาในคริสตจักรของเราทุกวันนี้ ใหศึกษาขอพระคัมภีรในหนาถัดไป และเรียนรูข อวาม
เหลานั้น

การนําบทเรียนไปใช
อานขอความในพระคัมภีรทรี่ ะบุไวในหนานี้
ตามที่กลาวไวในพระคัมภีรใหม
1. 1 ทิโมธี 3:2 ผูนําจะตอง
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

แลวเขียนขอเรียกรองที่ผูนําคริสเตียนจะตองมี
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ฉ.
ช.
2. 1 ทิโมธี 3:3 ผูนําจะตอง/จะตองไม
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
3. 1 ทิโมธี 3:4 ผูนําจะตอง
ก.
ข.
ค.
4. 1 ทิโมธี 3:6 ผูนําจะตองไมเปน

5. 1 ทิโมธี 3:7 ผูนําจะตอง

6. 1 ทิโมธี 3:8 ผูนําจะตอง/จะตองไม
ก.
ข.
ค.
ง.
ใหวงกลมรอบ ๆ คุณสมบัติที่ทานคิดวาผูนําในคริสตจักรของทานควรจะตองมี หรือทําตามให
ใสเครื่องหมาย ลงขางหนาขอที่ทานคิดวาทานควรจะทําตามดวย
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สัปดาหที่ 9

ตอนที่ 9 กฎเกี่ยวกับการฉลองหรือเทศกาลตาง ๆ
ขอพระคัมภีร เลวีนิติ 23
เปาหมายการศึกษา
1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูเกี่ยวกับการฉลองของอิสราเอลที่พระเจาทรงตั้งไวโดยมีจุดประสงค
ตาง ๆ กัน
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพระเจาทรงตองการการมีสามัคคีธรรมกับประชากรของพระองค
3. เพื่อชวยทานใหคดิ ดูวา การฉลองในสมัยโบราณนีจ้ ะนํามาใชกับคริสเตียนในสมัยใหมได
อยางไร และใหตรวจสอบกับการฉลองตาง ๆ ในคริสตจักรของทานที่มีอยูในปจจุบนั นี้

บทนํา
รูปภาพที่อยูใ นหนานี้เปนความคิดของผูวาดภาพ เกี่ยวกับการฉลองในครอบครัวฮีบรูในคืนที่
รับประทานปสกากอนที่ชาวอิสราเอลจะออกเดินทางจากอียิปต หลังจากที่ไดอาศัยอยูในประเทศนี้เปน
เวลา 400 ป และชวงเวลาสวนใหญพวกเขาจะตกเปนทาส
พระบัญชาเกีย่ วกับการฉลองนี้ปรากฏครั้งแรกในอพยพ 12:1-28 คืนนัน้ ในประเทศอียิปตพระ
เจาทรง “ผานเวน” บานของคนฮีบรู ผูซึ่งปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจา ที่ภูเขาซีนายและใน
หนังสือเลวีนติ ิ พระเจาก็ไดตรัสถึงการฉลองนี้อีกครั้งหนึ่ง และไดทรงบอกถึงการฉลองอีกอันหนึ่งที่
ชาวฮีบรูจะตองกระทําเมื่อพวกเขามาถึงคานาอัน

กฎเกี่ยวกับวันสะบาโต
อานเลวีนิติ 23:1-3 และตอบคําถามตอไปนี้
1. ในขอ 2 ไดบรรยายถึงเทศกาลเลี้ยงตามกําหนดแดพระเจาวาอยางไรบาง______________คํา
วา “เทศกาลเลี้ยง” ในภาษาฮีบรูรวมไปถึงความคิดเกีย่ วกับการนมัสการและการนัดหมายประชุมกัน
พระเจาทรงตองการใหประชากรของพระองคมีเวลาที่แนนอนในการนัดประชุมกับพระองคโดยมี
เปาหมายทีพ่ ิเศษเฉพาะ
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2. เวลาแหงการนัดหมายเหลานี้มีอยูอันหนึง่ ที่ไมใชเทศกาลเลี้ยง แตเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับ
พระเจา เวลานัดหมายทีก่ ลาวถึงในขอ เหลานี้คืออะไร______________________________________
เวลานัดหมายนี้เปนการประชุมประจําสัปดาห
พระคัมภีรไดกลาวถึงวันนี้เปนครั้งแรกใน
หนังสือ ปฐมกาล 2:1-3

เทศกาลปสกาและขนมปงไรเชื้อ
อานเลวีนิติ 23:4-8 และตอบคําถามตอไปนี้
3. เทศกาลปสกาขององคพระผูเปนเจาจะมีการฉลองกันเมื่อไร________________________
ชวงนี้ตรงกับเดือนเมษายนในปฏิทินของเรา
4. เทศกาลอะไรที่จัดขึ้นในวันที่ 15 ของเดือนเดียวกัน________________________________
บางทีทานอาจจะจําไดจากการศึกษาในอพยพวา ขนมปงที่ไมมีเชื้อนี้เปนเครื่องเตือนความจําถึง
คราวที่ชาวอิสราเอลรีบรอนเพื่อที่จะออกเดินทาง และคืนเดียวกันนัน้ เองที่พระเจาทรงไวชีวิตบุตรชาย
หัวปของพวกเขา
การเลี้ยงนี้ไดจดั ฉลองขึ้นกอนที่ชาวอิสราเอลจะออกมายังถิ่นทุรกันดารของภูเขาซีนาย (กันดาร
วิถี 9:1-5) และก็ไมไดจัดขึ้นอีกจนกระทั่งพวกเขาไปถึงแผนดินแหงพันธสัญญา (โยชูวา 5:10-12)

เทศกาลถวายผลแรก
อานเลวีนิติ 23:9-14 และตอบคําถามตอไปนี้
5. เทศกาลนี้มกี ารฉลองครั้งแรกเมื่อไร_____________________________________
6. พวกเขาจะตองถวายอะไรแดองคพระผูเปนเจาจากการเก็บเกีย่ วผลครั้งแรกในแผนดินใหม
ของพวกเขา________________________________________________________________

เทศกาลเพ็นเทคอสต
อานเลวีนิติ 23:15-22 และตอบคําถามตอไปนี้
7. หลังจากการฉลองเทศกาลถวายผลแรกแลว นานเทาใดจึงเปนเทศกาลครั้งตอไป__________
เทศกาลนี้ครั้งแรกเรียกกันวาเทศกาลสัปดาห ภายหลังจึงเปลี่ยนเปน “เพ็นเทคอสต” ซึ่งมาจาก
ภาษากรีกหมายถึง “50” เทศกาลนี้หางจากเทศกาลแรกเจ็ดสัปดาหกับอีกหนึ่งวัน รวมทั้งหมดเปนเวลา
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หาสิบวัน ทัง้ เทศกาลถวายผลแรกและเทศกาลที่ตามมาหลังจากนัน้ เปนเทศกาลที่ฉลองกันในเดือน
มิถุนายน ซึ่งเปนเวลาแหงการเก็บเกีย่ วพืชผลในแผนดินใหม

เทศกาลเปาแตร
อานเลวีนิติ 23:23-25 และตอบคําถามตอไปนี้
8. เทศกาลนี้จะฉลองกันเมื่อไร___________________________________________
ผูเขียนบางคนเรียกเทศกาลนีว้ า “เทศกาลวันเพ็ญ” เพราะวาพวกเขาจะเปาแตรเงินเปน
สัญลักษณของการเริ่มตนใหม

วันลบมลทินบาป
อานเลวีนิติ 23:26-32 และตอบคําถามตอไปนี้
9. ทานไดเรียนรูเกี่ยวกับหมายสําคัญของวันนี้ในบทเรียนที่เรียนแลว พระเจาทรงนับวันนี้เขา
กับเทศกาลเลี้ยงตามกําหนดอืน่ ๆ ดวย เมื่อไรที่มีการฉลองวันนีใ้ นแตละป_______________________
วันนี้ตรงกับเดือนตุลาคมของเรา

เทศกาลฉลองพระวิหาร
อานเลวีนิติ 23:33-44 และตอบคําถามตอไปนี้
10. ในวันที่สิบหาของเดือนที่เจ็ด มีการจัดฉลองเทศกาลอะไร______________________
11. พวกเขาจะตองทําเพิงดวยอะไร___________________________________________
ทั้งครอบครัวจะตองรวมกันทําที่พักหรือเพิงชั่วคราว ที่ทั้งครอบครัวจะเขาอยูในชวงเจ็ดวันนี้
เมื่อพวกเขาสรางบานที่ถาวรในคานาอันแลว เพิงชั่วคราวเหลานีก้ ็มักจะสรางขึ้นบนหลังคาซึ่งเปนพื้น
เรียบ ๆ
12. ประชาชนจะตองระลึกถึงอะไรในระหวางสัปดาหนี้____________________________

สรุป
ปจจุบันนี้ชาวยิวจํานวนมากยังคงฉลองธรรมเนียมและประเพณีเหลานีท้ ี่พระเจาทรงประทาน
แกชาวอิสราเอลในขณะทีพ่ วกเขาตั้งคายอยูที่เชิงเขาซีนาย คริสเตียนมีพิธีฉลองอยางอื่นอีก บางอยางก็
เปนสิ่งที่ฉลองกันทั่วโลก และผูเชื่อทุกคนทั่วโลกฉลองกัน บางคริสตจักรก็มีพิธีฉลองพิเศษที่เกีย่ วของ
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กับประวัติศาสตรคริสตจักร พระเจาทรงปรารถนาที่จะสถิตอยูในพิธีฉลองทุกอยางที่ถวายเกียรติแด
พระองค และคริสตจักรของพระองค

การนําบทเรียนไปใช
1. ใหบอกชือ่ เทศกาลฉลองสองอยางที่คริสเตียนทั่วโลกจัดกันทุกป อะไรคือสาเหตุของการ
ฉลองเทศกาลนั้น ๆ
2. ใหบอกถึงรูปแบบของการฉลองเทศกาลที่คริสตจักรสวนใหญทํากันประจําทุกเดือนหรือ
สามเดือนครั้ง หรือปละครั้ง ใหบอกวาพวกเขาใชอะไรกันบาง และแสดงถึงอะไร
3. คริสตจักรของทานมีเหตุการณที่จัดพิธีระลึกถึงเปนพิเศษหรือไม ถามีใหเขียนขางลางนี้ และ
อธิบายความหมายสําคัญของพิธีระลึกเหลานี้
4. ใหพิจารณาเหตุการณหรือการฉลองตาง ๆ ที่ทานไดเขียนไวในหนานี้วา พระเจาทรงไดรับ
เกียรติหรือทรงเปนแขกผูมีเกียรติในการฉลองแตละครั้งหรือไม
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ

สัปดาหที่ 10

ตอนที่ 10 ระเบียบเกี่ยวกับศีลธรรมและพิธี
ขอพระคัมภีร : เลวีนิติ 24
เปาหมายการศึกษา
1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูว าชาวอิสราเอลจะตองเรียนรูความสัมพันธของพวกเขากับพระเจาใน
ระหวางเทศกาลโดยการทําพิธีถวายเครื่องบูชาประจําวัน
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพระบัญญัติของพระเจาไมไดมีไวสําหรับการเรียนรูเทานั้น แตมีไว
สําหรับทุกคนจะตองเชื่อฟงดวย
3. เพื่อชวยทานใหพจิ ารณาวาพระเจาทรงตองการอะไรจากทาน ในความสัมพันธของทานกับ
พระองคในแตละวัน ในเทศกาลที่ฉลองพิเศษตามความเชื่อของคริสเตียน

บทนํา
ในบทเรียนนีท้ านจะอานเฉพาะสวนทีเ่ ปนคําบรรยายในหนังสือเลวีนิติ ชวงที่เปนคําบรรยายจะ
บอกเกี่ยวกับบางสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในบทนี้มีระเบียบพิธีหลาย ๆ อยางรวมกันอยู ประการแรกพระเจา
ทรงบัญชาโมเสสเกี่ยวกับพิธีที่ตองใหความสนใจอยางตอเนื่อง
แลวโมเสสก็ไดบนั ทึกเกีย่ วกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในชุมชนอิสราเอล
และพระเจาทรงจัดการกับเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยตั้งอยูบน
พื้นฐานของพระบัญญัติที่ใหไว

การดูแลคันประทีปและขนมปงหนาพระพักตร
อานเลวีนิติ 24:1-9 และตอบคําถามตอไปนี้
1. น้ํามันชนิดไหนที่ประชาชนนํามาใหอาโรน สําหรับเติมคันประทีปในหองวิสุทธิสถานของ
เต็นทนัดพบ_______________________________________________________________________
2. คันประทีปจะตองจุดนานแคไหน______________________________________________
นี่เปนที่ใหแสงสวางเพียงแหงเดียวในเต็นทนี้ เชิงเทียนหรือคันประทีปนี้ทําดวยทองคําบริสุทธิ์
และมีถวยเล็ก ๆ สําหรับใสน้ํามันมะกอกบริสุทธิ์
3. เขาจะตองวางขนมปงจํานวนเทาไรบนโตะในหองวิสทุ ธิสถาน_______________________
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4. ในวันไหนที่จะตองมีการเปลี่ยนขนมปงกอนใหม โดยอาโรนเปนผูจ ัดเปลี่ยน แตประชาชน
จะเปนผูเตรียมขนมปงให__________________________
ในตอนสุดสัปดาห
อาโรนและบุตรชายของเขาสามารถรับประทานขนมปงที่เปลี่ยนออก
มาแลวนัน้ ได

การหมิ่นประมาทพระเจา
อานเลวีนิติ 24:10-23 และตอบคําถามตอไปนี้
5. บิดามารดาของคนที่หมิ่นประมาทพระเจาเปนเชื้อชาติใด__________________________
ในฐานะที่เขาเปนบุตรของการสมรสของคนอิสราเอลกับชนชาติอื่น เขาจึงเปนคนตางดาวที่
อาศัยอยูดว ย
6. ชายคนนี้ทําผิดเรื่องอะไร ตามที่บรรยายไวในขอ 11______________________________
การแชงดาพระเจาถือเปนการหมิ่นประมาท ซึ่งหมายถึงการใชคําพูด หรือการเขียนที่หยาบคาย
หรือลอเลียน หรือการกระทํา ใด ๆ ที่ไมเหมาะสมตอพระเจา ซึ่งเปนผูท ี่ทุกคนสักการะลวงเกินไมได
7. กฎอะไรทีท่ รงตั้งไวแลว และเปนที่รูจกั ของคนอิสราเอล ซึ่งเกี่ยวของกับการหมิน่ ประมาท
หรือการออกพระนามพระเจาอยางไมสมควร อพยพ 20:7 และอพยพ 22:28______________________
8. อะไรเปนบทลงโทษที่พระเจาทรงกําหนดไว สําหรับผูที่หมิ่นประมาทหรือแชงดาพระ
เจา___________________________________________________________________________
ถาหากโทษของการแชงดาบิดามารดา มีโทษถึงตายแลวละก็ (อพยพ 21:17) โทษของการแชง
ดาพระเจาก็ควรจะรายแรงเทา ๆ กัน จะเห็นไดชัดวา พระเจาไมไดกาํ หนดโทษกอนทีเ่ หตุการณแหงการ
หมิ่นประมาทนี้จะเกิดขึ้น ชาวอิสราเอลจะแชงดาผูที่คอยเตรียมทิศทางสําหรับการเดินทางของพวกเขา
แตละวันโดยใชเสาเมฆเสาไฟในเวลากลางคืน และคอยเตรียมขนมปง เนื้อ และน้ําใหพวกเขาได
อยางไรกัน
9. แลวพระเจาก็ทรงเตือนชาวอิสราเอลเกี่ยวกับความผิดอื่น ๆ อีกที่ตองมีโทษ หรือตองตอบ
แทนถึงตาย ความผิดเหลานีค้ ืออะไร
ก. ขอ 17__________________________________________________________________
ข. ขอ 18__________________________________________________________________
ค. ขอ 19__________________________________________________________________
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สรุป
ในสมัยนัน้ ชื่อของบุคคลหนึ่ง ๆ จะเปนสิ่งที่สะทอนถึงบุคคลลักษณะของเขา ยิ่งกวานั้น ใน
สมัยนั้นชาติ ศาสนา และพระเจา เปนสิ่งที่เกี่ยวพันกันอยางแนบแนน ปจจุบันก็เปนอยางนี้ดว ยในหลาย
ๆ ประเทศ ดังนั้นเมื่อชายคนนี้แชงดาพระเจา เขาก็กําลังแชงดาศาสนาของมารดาของเขา และแชงดา
ประเทศชาติทเี่ ขาอาศัยอยูดว ย
ทานทราบไหมวา พระเยซูก็ทรงถูกจับในขอหาหมิ่นประมาทพระเจา พระเยซูตรัสวาพระองค
ทรงเปนพระบุตรของพระเจา แตชาวยิวเชือ่ วาพระองคเปนเพียงบุตรชายของชางไมเทานั้น ดังนั้นพวก
เขาจึงเรียกพระเยซูวาผูที่หมิน่ ประมาทพระเจา เพราะวาพระองคทรงอางวาพระองคเองเปนบุตรของ
พระเจา
เมื่อสเทเฟนเทศนาขาวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูคริสต เขาก็ถูกประชาชนเอาหินขวางในขอหา
หมิ่นประมาทพระเจา ดังนั้นโทษที่ถงึ ตายนี้เปนสิ่งที่พวกเขายึดถือมานานนับศตวรรษจากสมัยพระ
คัมภีรเดิมจนถึงสมัยพระคัมภีรใหม
ปจจุบันนี้มกี ฎเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทพระเจาหรือไม บางทีในชวงชีวิตของเราปจจุบันนีเ้ รา
อาจจะไมเคยไดยินคําพยานถึงการเอาหินขวางเนื่องจากการหมิ่นประมาทพระเจาแตอยางใดแตในความ
เปนจริงแลว บอยครั้งที่คริสเตียนไดยนิ พระนามของพระเจาที่ถูกนําไปกลาวอยางไมเหมาะสม และ
ไมไดพดู คัดคานอะไร เมื่อหาสิบปมาแลเว คําพูดใด ๆ ที่เปนการแชงดาพระนามพระเจาจะถูกเซ็นเซอร
หรือตัดออกจากภาพยนตร และรายการทางโทรทัศน แตปจ จุบันนี้ ไมมีการเซ็นเซอรอยางนี้แลว
คริสเตียนจะมีกฎบัญญัติหรือกฎหมายของเขาเอง และทานจะไดศึกษากฎเหลานี้ในหนาตอไป
ขณะที่ทานนําคําสอนในบทเรียนนี้ไปใชในชีวิตของทานเอง

การนําบทเรียนไปใช
1. อานมาระโก 3:29 และเขียนสิ่งที่พระคัมภีรใหมไดกลาวไวเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท
การหมิ่นประมาทเปนบาปที่ไมสามารถอภัยได การทําบาปนี้ผูที่ทําจะตองรูตัว ทําอยูเรื่อย ๆ ทํา
โดยเจตนาและประสงคราย ในการปฏิเสธฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสต และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของ
พระองคผูซึ่งทําใหผูที่ยังไมรอดเกิดความสํานึกและกลับใจ
2. ขอนี้หมายความวา จะไมมีความหวังที่จะไดรับการอภัยใชหรือไม อานขอความจากเปาโล
ซึ่งเปนผูที่เขียนพระคัมภีรคนหนึ่ง ซึ่งไดขมเหงคริสเตียนอยางรุนแรง จนกระทั่งเขาเปนผูเชื่อใหเขียน
ขอความที่เปาโลไดเขียนไวใน
1 ทิโมีธี 1:13-14
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3. ชาวฮีบรูมพี ิธีตาง ๆ มากมายที่จะตองปฏิบัติในระหวางชวงวางของการฉลองครั้งใหญ ๆ
แลวอะไรเปนพิธีของศาสนาคริสเตียน เราจะเขาเฝาพระเจาไดอยางไร ในโอกาสอื่น ๆ นอกจากในเวลา
ที่มีการฉลองการบังเกิดของพระองคในวันคริสตมาส หรือการฟนคืนพระชนมในวันอีสเตอร
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ

สัปดาหที่ 11

ตอนที่ 11 กฎเกี่ยวกับวันสะบาโต
ขอพระคัมภีร : เลวีนิติ 25
เปาหมายการศึกษา
1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูว าพระเจาทรงประทานใหชาวอิสราเอลมีชวงเวลาพิเศษ ที่จะชวยให
พวกเขาระลึกถึงวาโลกนี้ทั้งหมดเปนของพระเจา และพระองคเปนผูจ ัดเตรียมสิ่งจําเปนทุก ๆ อยางเพื่อ
พวกเขา
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาในการถือระบบของสะบาโตนั้น บทเรียนนี้ไดสอนวา ประชาชน
และธรรมชาติทุกอยางจําเปนตองมีเวลาชวงหนึ่งสําหรับการพัก
3. เพื่อชวยทานใหกําหนดหรือพิจารณาวารูปแบบการดําเนินชีวิตของทานไดแสดงออกถึงการ
รับรูวาพระเจาทรงเปนเจาของทุกสิ่ง ทานเปนผูมาอาศัยอยูชวั่ คราวและทานจะตองจัดเวลาไวชว งหนึ่ง
ตางหากเพื่อสะทอนถึงความดีของพระเจาที่มีตอทาน เชนนั้นหรือไม

บทนํา
ทานสามารถจินตนาการไดหรือไมวาทานจะเปนอยางไร ถาทานทํางานทุก ๆ วันและไมเคยมี
เวลาพักผอนเลย ถาทานตองทํางานตลอดทั้งวันทั้งคืน รางกายของทานจะสามารถทํางานตอไปไดนาน
แคไหน
เมื่อพระเจาทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลกเสร็จแลว พระองคก็ทรงพักจากการงานทั้งมวล
ของพระองคในวันทีเ่ จ็ด พระองคทรงอวยพระพรในวันที่เจ็ดนี้ และทรงตั้งไวเปนวันบริสุทธิต์ ามที่
บันทึกไวในปฐมกาล 2:3
ทานไดศึกษาเกี่ยวกับวันสะบาโตและขอเรียกรองของพระเจาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแลวในบทนี้ใน
หนังสือเลวีนติ ิที่ทานกําลังจะศึกษานั้น
ก็เปนเรือ่ งเกี่ยวกับกฎของการพักผอนอยางเดียวกันดวยกฎ
เหลานี้เปนประโยชนสําหรับทุกคนโดยสวนตัว รวมทัง้ คนจนดวย และเปนประโยชนสําหรับประเทศ
ซึ่งเปนสวนรวมดวย กฎเหลานี้สามารถนําทานในการดูแลตัวทานเอง ดูแลผูอื่น และประเทศของทาน

44

ปสะบาโต
อานเลวีนิติ 25:1-7 และตอบคําถามตอไปนี้
1. พระเจาไดทรงประทานกฎเกีย่ วกับสะบาโตใหชาวอิสราเอลแลว เพื่อเปนรูปแบบในการ
นมัสการกฎอะไรที่เกีย่ วของกับสะบาโตที่ทรงประทานใหอกี ในขอ 2___________________________
เปาหมายอยางหนึ่งของสะบาโต ตามที่พระเจาทรงกําหนดไวก็เพื่อพักผอน ดังนัน้ พระบัญชานี้
ทรงประทานใหเพื่อใหแผนดินของคนนั้น ๆ มีการพัก
2. พระบัญชาอะไรที่พระเจาทรงประทานใหประชากรของพระองคกระทําตาม เมื่อพวกเขา
มาถึงแผนดินคานาอัน (ขอ 3-4)________________________________________________________
3. ถามีตนขาวงอกขึ้นมาในทุงนาเอง หรือมีผลไมใด ๆ ออกมาจากเถาเอง ประชาชนสามารถ
เก็บผลไมนั้นหรือเก็บเกีย่ วขาวไดหรือไม_________________________________________________
การเก็บเกีย่ วหมายถึงการเก็บผล และเตรียมผลเหลานั้นเพื่อขาย ในปที่เจ็ดจะตองไมมีการ
เพาะปลูกหรือการเก็บเกีย่ วใด ๆ
4. พืชผลที่เต็บโตหรือเกิดขึ้นมาเองสามารถใชทําอะไรได_____________________________

ปเสียงเขาสัตว
อานเลวีนิติ 25:8-22 และตอบคําถามตอไปนี้
5. เมื่อไรเปนปเสียงเขาสัตวที่เขาจะมีพิธีพเิ ศษ______________________________________
6. วันไหนที่พวกเขาถือวาเปนวันพิเศษ ซึ่งเปนวันเริ่มตนปเสียงเขาสัตว___________________
7. พวกเขาจะตองประกาศอะไรออกไปทั่วแผนดินในปที่หาสิบนี้ ซึ่งเรียกวาปเสียงเขา
สัตว______________________________________________________________________________
8. ปเสียงเขาสัตวจะเปนปสะบาโตดวย ดังนั้นในขอ 11 กลาววาจะไมมีใครหวาน หรือเก็บเกี่ยว
พระเจาทรงคิดลวงหนาเกีย่ วกับคําถามทีพ่ วกเขาจะถามเกี่ยวกับปสะบาโตนั้น คําถามนั้นคืออะไรตามที่
บันทึกในขอ 20_____________________________________________________________________
9. พระเจาทรงมีแผนการเพือ่ ที่จะจัดเตรียมสิ่งจําเปนสําหรับพวกเขาแลว พระองคตรัสวาจะมี
อะไรเกิดขึ้นในปกอนที่จะถึงปสะบาโต__________________________________________________
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การคืนทรัพยสมบัติ
อานเลวีนิติ 25:25-34 และตอบคําถามตอไปนี้
10. พระเจาตรัสวาบุคคลนั้น ๆ จะตองทําอะไร ถามีพี่นองยากจนลง และขายทรัพยสินหรือ
ที่ดินสวนหนึ่งของเขา_______________________________________________________________
11. ไมวาบุคคลนั้น ๆ จะสูญเสียที่ดินของเขาไปอยางไรก็ตาม ในปเสียงเขาสัตวหรือปที่หาสิบ
จะเกิดอะไรขึ้นกับทรัพยสินหรือที่ดินเหลานั้น____________________________________________

การปลดปลอยประชาชน
อานเลวีนิติ 25:35-55 และตอบคําถามตอไปนี้
12. ปเสียงเขาสัตวเปนปแหงอิสรภาพ (ขอ 10 ) ถาบุคคลหนึ่ง ๆ ไดขายตัวเองเพื่อใชหนี้ จะเกิด
อะไรขึ้นแกเขาในปเสียงเขาสัตว ตามที่กลาวไวในขอ 39-41_________________________________
ในสมัยโบราณประชาชนจะขายตัวเขาเองใหกับเจาหนี้เพื่อใชหนี้ ในชนชาติอื่น ๆ บุคคลที่ขาย
ตัวเองนัน้ จะกลายเปนทาสตลอดไปโดยอัตโนมัติ และสามารถสืบทอดจากบิดาไปยังบุตรได แตอยางไร
ก็ตามชาวอิสราเอลจะมีการรับรองเกี่ยวกับอิสรภาพของเขา

สรุป
ภายหลังพระเจาทรงตั้งกฎทีป่ องกันชาวอิสราเอลจากการเปนทาสรับใชมากกวาหกป ในเฉลย
ธรรมบัญญัติ 15:12-18 ในขณะที่ความเจริญของสังคมไดพัฒนาขึน้ กฎบางอยางก็เลิกใชไปกฎหมาย
บางอยางในปจจุบันก็ยังเหมือนกับสมัยที่พระเจาทรงประทานแกพวกเขาที่ภูเขาซีนาย

การนําบทเรียนไปใช
1.
พระเจาทรงประทานพระบัญญัติเกี่ยวกับปสะบาโตสําหรับแผนดินใหกับชาวอิสราเอล
เพื่อที่จะชวยพวกเขาใหเขาใจวาโลกนี้เปนของพระเจา และสําคัญสําหรับพระองคดวย ดังนั้นพระองค
จึงทรงเปนตนกําเนิดสําหรับสิ่งจําเปนทั้งมวลของพวกเขา ใหพิจารณาบทบัญญัตินี้ในบทเรียนนี้และให
คิดถึงกฎเหลานี้ในศตวรรษที่ยี่สิบ ขณะทีท่ านตอบคําถามตอไปนี้
ถาทานเปนเจาของนาหรือสวนเล็ก ๆ ทานจะใหสวนของทานไดพกั หนึ่งปภายในเจ็ดปหรือไม
ทําไมจึงใหพักหรือไมใหพัก___________________________________________________________
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2. พระเจาทรงเปนเจาของทุกสิ่งทั้งมวล ทานเปนเพียงผูท ี่มาใชชั่วคราวเทานัน้ ใหพจิ ารณาทาที
ของทานเมื่อทานตอบคําถามตอไปนี้
ทานไดสะทอนถึงหลักปรัชญาและกฎหมายของพระเจาเกี่ยวกับการเปนเจาของที่แทจริง
ก. ทานคืนรายไดหรือผลจากการเก็บเกี่ยวของทานคืนแกองคพระผูเปนเจา ในลักษณะสิบลด
และเงินถวายเปนจํานวนเกี่ปอรเซ็นต____________________________________________________
ข. ทานปฏิบัติตอคนใชภายในบานของทาน หรือลูกจางที่อยูใตบังคับบัญชาของทานอยางไร
__________________________________________________________________________
3. ใหวางแผน “ปเสียงเขาสัตว” สําหรับตัวทานเอง ใหทานเลือกเวลาที่ทานจะไมตองทํางาน
และทานสามารถจะเปนตัวของทานเองได หรืออยูกับคูข องทาน ถาแผนการนี้จะเปนสิ่งที่ตองกระทํา
รวมกันใหทําในสิ่งตอไปนี้
ก. ใหเขียนรายการของสิ่งทั้งหมดที่เปน”พระพร” สําหรับทาน รวมทั้งรายได งาน ที่อยูอาศัย
ทรัพยสมบัติ สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ๆ ฯลฯ
ข. ใหใชเวลาสามสิบนาทีหรือมากกวานัน้ เพื่อขอบพระคุณพระเจาสําหรับทุกสิ่งทุกอยางที่
ทานเขียนเมื่อทานอธิษฐาน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะชวยทานใหคดิ ถึงสิ่งตาง ๆ ที่ทานลืมเขียนลงไปใน
รายการนี้
ค. ตอไปใหพจิ ารณาถึงความคิดเกี่ยวกับการปลดปลอย หรืออิสระหรือการพักผอน การปฏิบัติ
ของทานตอสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล จําเปนตองแกไขหรือไม เชนการปฏิบตั ิตอโลก สัตวตาง ๆ ตนพืช และ
คนที่อาศัยอยูใ นโลก
ง. ใหเขียนแผนการของทานและอธิษฐานกับพระเจาเกีย่ วกับแผนการนั้น ๆ
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ

สัปดาหที่ 12

ตอนที่ 12 พระพรแหงพันธสัญญา
ขอพระคัมภีร เลวีนิติ 26
เปาหมายการศึกษา
1. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพระเจาทรงสัตยซื่อตอคําสัญญาที่พระองคไดทรงสัญญาไว และ
พระองคจะอวยพระพรแกทาน ถาทานเชื่อฟงพระบัญญัตหิ รือกฎหมายของพระองค
2. เพื่อชวยทานใหเรียนรูว าการไมเชื่อฟงจะตองไดรับโทษ แตการกลับใจใหมจะนําไปสูการ
ฟนฟูความสัมพันธใหมกับพระเจาผูทรงเปย มดวยการใหอภัย
3.เพื่อชวยทานใหตรวจสอบชีวิตของทานกับคําสอนของพันธสัญญาใหมของพระเยซูคริสต
เพื่อดูวา การกลับใจใหมนี้จะตองเกิดขึ้นทีไ่ หน เพื่อที่จะเปนไปตามคําสอนของพันธสัญญาใหม

บทนํา
บทที่ทานกําลังจะศึกษาในบทเรียนนี้ เปนขอสรุปที่พระเจาทรงใหไวในหนังสือเลวีนิติ พระ
บัญญัติทั้งหมดที่พระองคทรงประทานใหกับประชากรของพระองค ในพันธสัญญาที่พระเจาประทาน
ใหนี้เปนคําสั่งที่พระเจาทรงบอกใหพวกเขากระทําในแผนดินใหม เมื่อพวกเขาไปถึง ในเลวีนิติ 26 พระ
เจาทรงบอกถึงพระพรที่จะเปนของเขา ถาพวกเขาเชื่อฟง การไมเชื่อฟงจะนําไปสูความหายนะ พระเจา
ทรงมีเหตุผลอะไรที่จะทําใหสงสัยวาชาวอิสราเอลจะไมเชื่อฟงหรือไม ใหดูที่รูปภาพขางลางนี้ และคง
จะจําไดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไมนานนี้หลังจากทีพ่ วกเขามาถึงภูเขาซีนาย และพระเจาทรงประทานพระบัญญัติ
10 ประการใหแกพวกเขา พวกเขาจะเชื่อฟงพันธสัญญานี้หรือไม

พระพรของการเชื่อฟง
อานเลวีนิติ 26:1-13 และตอบคําถามตอไปนี้
1. อะไรเปนขอความสําคัญขอความแรกทีพ่ ระเจาตรัสในตอนสรุปกฎหมายตาง ๆ ในเลวีนิตนิ ี้
(ขอ 1)____________________________________________________________________________
2. ขอเรียกรองประการที่สองในตอนสรุปพระบัญญัตินี้คืออะไร (ขอ 2)___________________
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หลังจากการเนนถึงขอเรียกรองที่สําคัญสามประการนี้แลว พระเจาทรงเพิ่มเติมอีกขอหนึ่งใน
ขอ 3 “ถาเจาทั้งหลายดําเนินตามกฎเกณฑของเรา และรักษาบัญญัติของเราและกระทําตาม..”
3. ใหเขียนรายการเกีย่ วกับพระพรที่พระเจาจะทรงประทานใหกับผูที่ถือรักษาพันธสัญญาของ
พระองคในขอ 4-9___________________________________________________________________
4. ขอ 12 เปนพระพรที่สําคัญที่สุดในบรรดาพระพรทั้งหมด ใหเขียนลงขางลางนี้
________________________________________________________________________

โทษสําหรับการไมเชื่อฟง
อานเลวีนิติ 26:14-46 และตอบคําถามตอไปนี้
5.
ในขอความนี้
พระเจาทรงบอกถึงโทษที่จะไดรับเปนขั้น
ๆ
โทษในแตละขั้นจะรายแรงขึ้นกวาโทษในอันแรกที่มากอน
แตปรากฏวา
พระเจาทรงหวังวาประชากรของพระองคจะไมดื้อรั้นทีจ่ ะไมเชื่อฟงตอไป
เมื่อพวกเขาไดรับการพิพากษาจากพระองคครั้งแรก ใหเขียนโทษตามที่พระคัมภีรบอกลงไวขางลางนี้
ก. ขั้นที่ 1 เลวีนิติ 26:16-17_____________________________________________________
ข. ขั้นที่ 2 เลวีนิติ 26:18-20_____________________________________________________
ความหมายของการเปรียบเทียบวา
“ฟาสวรรคของเจาเหมือนเหล็ก”
เปนการบรรยายถึงทองฟาที่ไมมีฝนตก
“พื้นดินของเจาเหมือนทองเหลือง”
บรรยายถึงวา
พื้นโลกจะแข็งเกินไปทีจ่ ะปลูกพืชผลได
ค. ขั้นที่ 3 เลวีนิติ 26:22________________________________________________________
ง. ขั้นที่ 4 เลวีนิติ 26:25________________________________________________________
พระเจาทรงปกปองชาวฮีบรูจากภัยพิบัตใิ นอียิปต
แตถาพวกเขาไมหันกลับมาเมื่อไดรับโทษจากการพิพากษาของพระเจา
พวกเขาก็จะไดรับภัยพิบัติในแผนดินของพวกเขาเชนกัน
จ. ขั้นที่ 5 เลวีนติ ิ 26:31-33_____________________________________________________

สรุป
บางคนอาจจะคิดวาการรูถึงผลที่ตามมาลวงหนา
อาจจะไมกลาหันหนีจากพระเจาในแผนดินใหมของพวกเขา
แตเมื่อทานศึกษาประวัติศาสตรของอิสราเอลตอไปในพระคัมภีร

ชาวอิสราเอล
ทานจะไดเรียนรูวา
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เมื่อเวลาที่พวกเขาเชื่อฟงพวกเขาก็ไดรับผลแหงพระพรมากมาย
พวกเขาก็ไดรบั ผลของการพิพากษาลงโทษ

และเมื่อพวกเขาไมเชื่อฟง

การนําบทเรียนไปใช
1.ในแตละขั้นของการลงโทษ ชาวอิสราเอลก็มีทางเลือก ทางเลือกนั้นไดบรรยายไวในหนังสือ
เลวีนิติ
26:40
การที่จะรับการอภัยโทษและรื้อฟนความสัมพันธกับพระเจานัน้
พวกเขาจะตองทําอยางไร_____________________________________________________________
แตละบุคคลมีทางเลือกของเขาเอง
เกี่ยวกับความสัมพันธของพวกเขากับพระเจา
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานสมการทางคณิตศาสตรตอไปนี้
พระบัญชาของพระเจา + ความเชื่อฟง = พระพร
พระบัญชาของพระเจา + การไมเชื่อฟง = ความหายนะ
ความไมเชื่อฟง + การสารภาพบาป = การอภัยโทษ
2.ยังมีความจริงที่สําคัญอีกประการหนึ่งในบทนี้
ซึ่งเกี่ยวของกับการรื้อฟนความสัมพันธของบุคคลนั้น ๆ กับพระเจาซึ่งเกิดขึ้นจากการสารภาพบาป ขอ
43
กลาววาบุคคลนั้น
ๆ
จะตองแกไขบาปของเขาดวย
ทานจะทําการแกไขในสถานการณตอไปนี้อยางไร
ก.ทานผิดพลาดในการรักษาวันหนึ่งในสัปดาหใหเปนวันบริสุทธิ์และถวายแดพระเจา
และไดละเมิดพระบัญญัติในอพยพ 20:8
ข.ทานไดรับเงินทอนผิด จึงทานไดเปรียบ และทานไมทราบจนกระทั่งกลับไปถึงบาน (อพยพ
20:15)
ค.ทานเลาบางสิ่งบางอยางที่ไมจริงเกีย่ วกับอีกคนหนึ่งและพบวาทานทําผิด (อพยพ 20:16)
3.อาน 1 ยอหน 5:3 และคิดวา ทําไมทานจึงควรรักษาพระบัญญัติของพระเจา
เปนเพราะวาทานกลัวถูกลงโทษ หรือเปนเพราะเหตุผลทีอ่ ยูในขอนี้
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ

สัปดาหที่ 13

ตอนที่ 13 กฎบัญญัติเกี่ยวกับการบน การถวาย และทศางค
ขอพระคัมภีร เลวีนิติ 27
เปาหมายการศึกษา
1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูว าพระเจาทรงถือวาการบนไวกับพระเจาเปนเรือ่ งที่จริงจังมาก
2. เพือ่ ชวยทานใหเขาใจประวัติศาสตร และลักษณะการบนตอพระเจาในสมัยพระคัมภีร
เดิม
3. เพื่อชวยทานใหคนพบวาการบนกับพระเจาที่คริสเตียนกระทํากับพระเจา เปนการทํา
ดวยความสมัครใจ เปนขอผูกมัด และจะตองถือรักษาไว

บทนํา
บทเรียนนี้อาจจะเรียกไววาเปน “ภาคผนวกของเลวีนิติ” หนังสือที่มีความหมาย และ
ประกอบดวยหนังสือหลาย ๆ เลมมารวมกัน มักจะมีภาคผนวกอยูตอนจบของบทสุดทาย ภาคผนวกนี้
ไมจําเปนตองเปนอันเดียวกับหนังสือนั้น ๆ แตก็เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับผูอื่นที่จะตองเขาใจหนังสือที่เขา
อานถาไมมีภาคผนวกนี้ วิทยานิพนธิ์ หรือหนังสือฉบับนั้นก็จะไมสมบูรณ เลวีนิติ 27 เปนภาคผนวก
ของพันธสัญญาที่พระเจาทรงกระทํากับประชากรของพระองค ในหนังสืออพยพ และเลวีนิติ เรื่องที่อยู
ในภาคผนวกนี้เปนเรื่องของการบนกับพระเจา การถวาย และทศางค (สิบลด)
การบนนี้เปนสวนหนึ่งของศาสนาสมัยโบราณหลายศาสนา ประชาชนบางคนถวายบุตรหลาน
หรือตัวเขาเองเพื่อเปนการบนไวกับพระเจา ดังนัน้ พระเจาจึงทรงดําริวาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองอธิบาย
เรื่องนี้ใหกระจางในเลวีนิติ 27

การบนเกี่ยวกับบุคคล
อานเลวีนิติ 27:1-8 และตอบคําถามตอไปนี้
1.ถาบุคคลหนึ่ง
ๆ
ทําการบนถวายใหกับพระเจา
บุคคลที่บนไวนั้นจะตองทําตามการบนหรือจายคาไถตวั เองใหแกคลังของสถานนมัสการนั้น
ราคาเจาะจงเปนพิเศษสําหรับคนประเภทตาง
ๆ
ที่กลาวไวในขอ
3-7
นั้นคืออะไร
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
หนึ่งเชเขลมีคา เทากับ 20 เก-ราห (เลวีนิติ 27:25) หรือเทากับ 9 กรัม
ซึ่งเปนมาตรฐานในการชั่งน้าํ หนักของเงิน
หนึ่งเชเขลมีคา ประมาณเทากับคาจางหนึ่งเดือนสําหรับคนหนึ่งโดยเฉลีย่
ดังนั้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะบนไวกับพระเจา
คนนั้นจะตองพิจาณาอยางรอบคอบเพราะวามีนอยคนนักที่จะมีเงินพอไถการบนนี้ได

การบนดวยสัตว
อานเลวีนิติ 27:9-13 และตอบคําถามตอไปนี้
2.ถาคนหนึ่ง
ๆ
ทําการบนไวกับพระเจา
และสัญญาจะถวายเปนสัตว
แตถาเขาไมทําตามที่บนไวในขอ 13 กลาววาเขาจะตองจายอะไร________________________
3.ใครเปนผูกําหนดราคาของสัตวนั้น
และพิจารณาวาจะยอมรับสัตวนั้นเปนของถวายตามที่บนหรือไม________________________

การบนเกี่ยวกับบานเรือน
อานเลวีนิติ 27:14-15 และตอบคําถามตอไปนี้
4.ถาชายคนหนึ่งบนบานของเขา
หมายความวาเขาไดถวายบานนั้นไวตางหากเปนของบริสุทธิ์ที่ปุโรหิตจะใชประโยชนได
ถาเขาเปลี่ยนใจ เขาจะไถบานของเขาคืนไดอยางไร__________________________________
การที่มนุษยจะบนบานของเขาเองนั้นไมตอ งเสียอะไร
แตถาเขาเปลี่ยนใจ
เขาจะตองเสียคาไถเปนเงินจํานวนมากมาย

การบนที่ดิน
อานเลวีนิติ 27:16-25 และตอบคําถามตอไปนี้
5.ถาชายคนหนึ่งบนที่ดินของเขา เขาจะกําหนดราคาที่ดนิ อยางไร____________________
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ระบบการประเมินราคาที่ดินแบบนี้
จะตีราคาตามพืชพันธุที่ปลูกเปนเวลา
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ป
แตลดลงตามจํานวนของผลเก็บเกีย่ วที่เหลืออยูจนกระทั่งถึงการฉลองปเสียงเขาสัตว
และก็เปนอีกครั้งหนึ่งที่ตองเพิ่มเงินจํานวน 20 % ของราคาที่เหลืออยู ถาบุคคลนั้นตองการไถคือ
แตถาบุคคลนั้นไมสามารถที่จะจายคาไถได ที่ดินนั้นก็จะตกเปนของปุโรหิต

การบนเกี่ยวกับบุตรหัวป
อานเลวีนิติ 27:26-27 และตอบคําถามตอไปนี้
6.ลูกหัวปของสัตวไมสามารถนํามาถวายเพื่อบนกับพระเจาไดเพราะเหตุใด_______________
ลูกหัวปของสัตวมลทินไมสามารถนํามาบนกับพระเจาได
ชาวอิสราเอลรูแลววาสัตวมลทินเหลานี้เปนสัตวอะไรบาง เนื่องจากบัญญัติเลวีนิติ 11 ไดบอกไวแลว

การบนสิ่งที่ถวายขาดแดพระเจา
อานเลวีนิติ 27:28-29 และตอบคําถามตอไปนี้
7.อะไรที่ไมสามารถบนหรือถวายแดพระเจาไดอกี ______________________________
สิ่งที่ถวายขาดคือสิ่งที่เปนของพระเจาแลวจะไถคืนไมได

การไถทศางค
อานเลวีนิติ 27:30-34 และตอบคําถามตอไปนี้
8.ขอเหลานี้บรรยายถึงสิ่งอื่น
ๆ
อีกที่เปนสิ่งบริสุทธิ์แดพระเจา
และไมสามารถจะนํามาบนไดอีกสิ่งนั้นคืออะไร____________________________________
9.พวกเขากําหนดทศางคที่ไดมาจากฝูงสัตวอยางไรบาง______________________________
ๆ
ขอนี้เปนการอางถึงธรรมเนียมของการตอนสัตวเขาคอก
โดยผานทางประตูแคบ
และเขาแถวเรียงเดีย่ วเขาไป
สัตวทุก
ๆ
ตัวที่สิบจะใชสยี อมผาสีแดงทําเครื่องหมายไว
คงจะไมมใี ครเสี่ยงตอการทดลอง โดยการจัดลําดับของสัตวที่เดินเขาคอกเพื่อเอาสัตวที่ตําหนิมาถวาย

สรุป
ทานสังเกตบางหรือไมวาหนังสือเลวีนิติจบลงอยางไรผูเขียนกฎบัญญัติเหลานี้เชื่อวาพระเจา
และผูที่จดบันทึกพระบัญชาเหลานี้
และเรียบเรียงลงเปนหนังสือนั่นก็คือ
โมเสส
53

และสถานที่ที่ทรงประทานกฎตาง
ๆ
ในเลวีนิติคือที่
ภูเขาซีนาย
บทสุดทายของเลวีนิตินี้จะนํามาใชในชีวิตของทานไดหรือไมอยางไรใหเปดหนาตอไปและศึกษาการนํา
คําสอนเหลานีไ้ ปใชในชีวิตของทาน

การนําบทเรียนไปใช
1.อานขอพระคัมภีรตอไปนีแ้ ละเขียนลงไปวาใครเปนผูบ นกับพระเจา
และพวกเขาทูลขออะไรหรือสัญญาอะไร
ก. ปฐมกาล 28:20-22

ข. ผูวินิจฉัย 11:30-31

ค. 1 ซามูเอล 1:11

ง. สดุดี 132:1-5

2.ทานเคยบนไวกับพระเจาหรือไม
และสิ่งที่ทานไดสัญญากับพระเจา

ถาเคย

ใหเขียนสิ่งที่ทานทูลขอกับพระเจา

ทานรักษาสัญญาในการบนนั้นหรือไม ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร

3.คริสเตียนเชือ่ วาการบนกับพระเจาเปนสิ่งที่จริงจังมาก อยาลืมความจริงตอไปนี้
1.การบนนั้นเปนการทําดวยความสมัครใจ พระเจาไมเรียกรองใหทานบนกับพระองค
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2.การบนเปนขอผูกมัด
ถาทานบนไวกับพระเจา
พระองคทรงเรียกรองใหทานทําตามคําที่บนไว ในสังคมคริสเตียนจะไมมีคานิยมในการกระทําแบบนี้
พระเจาจะเปนผูเลือกวิธีของพระองคเองในการเขมงวดกับคําสัญญาของทานที่ใหไวกับพระองค
อานขอพระคัมภีรเหลานีแ้ ละพิจารณาถึงสิ่งที่พระเจาทรงตองการใหทา นกระทําตามเกี่ยวกับ
การบน สุภาษิต 20:25 ปญญาจารย 5:4-7.
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