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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาหท่ี 1 

ตอนที่ 1 กฎเก่ียวกับการถวายบูชา 

ขอพระคัมภรี : เลวีนิติ 1-3 

เปาหมายการศึกษา : 

1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูเกี่ยวกับเปาหมายสามอยางของการถวายเคร่ืองบูชา 
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาทําไมพระเจาจึงทรงตั้งระบบเกี่ยวกับการถวายเคร่ืองบูชา 
3. เพื่อชวยทานใหคนพบวาพระเจาทรงคาดหวังอะไร จากทานในลักษณะของการเปนเคร่ือง

ถวายบูชา 

บทนํา 

เลวีนิติเปนหนงัสือเลมท่ีสามของพระคัมภรี เราหวังวาทานคงจะไดศึกษาบทเรียนในปฐมกาล
และอพยพมาแลว ซ่ึงเปนเบ้ืองหลังท่ีจะชวยทานใหเขาใจคําสอนของหนังสือเลวีนิติดวย 

ช่ือของหนังสือเลมนี้มาจากชื่อเผา ๆ หนึ่ง ของชาวอิสราเอลสิบสองเผาคือ เผาเลวี คนของเผานี้
เปนปุโรหิต (เฉพาะผูชาย) ในสมัยโบราณ ดังนัน้หนังสือเลวีนิติจึงกลาวถึงปุโรหิต กฎหมายและการ
ถวายบูชาตาง ๆ มากกวาหนงัสือธรรมบัญญัติอ่ืน ๆ ท้ังหาเลมนั้น ซ่ึงประกอบดวยปฐมกาล อพยพ เลวี
นิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ 

ใจความสําคัญของหนังสือเลมนี้อยูในเลวีนติิ 20:26 ขอความนี้เปนส่ิงท่ีพระเจาทรงตองการจาก
ประชากรของพระองค และนี่เปนส่ิงท่ีพระเจาทรงตองการจากทานในปจจุบันนีด้วย 

“เจาตองบริสุทธ์ิสําหรับเรา เพราะเราคือพระเจาบริสุทธ์ิและไดแยกเจาออกจากชนชาติท้ังหลาย
เพื่อเจาจะเปนของเรา” 

หนังสือเลมนีไ้มยากเกินไปสําหรับผูเรียนท่ีเปนผูใหญ ท่ีจะศึกษาและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันผูนําทางศาสนาในสมัยพระคัมภีรถือวาหนงัสือเลมนี้เปนหนังสือสําคัญท่ีจะตองอานเปน
เลมแรก เม่ือเดก็ชายชาวยวิเร่ิมท่ีจะอานหนังสือได 

ในสามบทแรกของหนังสือเลวีนิติ ทานจะไดอานเร่ืองราววา พระเจาทรงมีความมุงหมายท่ีจะ
ใหผูนมัสการพระองคนําเครื่องบูชา หรือของถวายมาถวายยังสถานนมัสการแหงใหม แทนท่ีจะสราง
แทนบูชาข้ึนเองตามท่ีพวกเขาเคยทํากันมาแตสมัยของอาดัม โนอาห อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ  
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กฎเกี่ยวกับการถวายเครื่องธัญญบูชา กฎเกี่ยวกับเครื่องเผาบูชา 

อานเลวีนิติ 1 และตอบคําถามตอไปนี ้

1. พระเจาตรัสกับโมเสสเกี่ยวกับของถวายท่ีอิสราเอลจะตองนํามาถวายแดพระเจาวาจะตอง
ถวายท่ีไหน________________________________________________________________________ 

2. ชาวอิสราเอลตองนําอะไรมาถวายแดองคพระผูเปนเจา (ขอ 2)________________________
คําวา “เคร่ืองบูชา” หมายความวา “เคล่ือนเขามาใกล” ดังนั้นขอ 2 จงึหมายความวาพระเจาทรงตองการ
ใหประชากรของพระองคเขามาใกลพระองคโดยการนมัสการ พระองคตองการใหพวกเขาเขามาใกล
พระองคในพระนิเวศแหงการนมัสการ ท่ีพระองคทรงนําใหพวกเขาสรางข้ึน 

3. ขอ 3,10 และ 14 บอกใหรูวา เคร่ืองบูชาของประชาชนนํามาจากอะไรไดบาง ส่ิงท่ีจะนํามา
ถวายนัน้คือส่ิงตอไปนี้_______________________________________________________________
เคร่ืองบูชาท่ีเปนนกนัน้ เปนเคร่ืองบูชาท่ีพระเจาทรงอนุญาตใหประชาชนท่ียากจนไมมีฝูงแกะและฝูง
สัตวเปนของตนเองเพ่ือจะไดมีโอกาสที่จะเขาเฝาตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา และนมัสการพระองคโดย
การถวายเคร่ืองบูชาไดเหมือนกับคนม่ังมี 

4. ขอ 4 บอกถึงเปาหมายสําหรับการถวายสัตวเปนเคร่ืองเผาบูชา เคร่ืองบูชานั้นจะเปนเคร่ือง
บูชา_______________________ของผูท่ีถวายนั้น การลบมลทินบาปนั้นหมายความถึง การอภัยโทษ
ความผิดบาป 

5. เขาจะตองเผาสัตวสวนใดบางเพื่อเปนเคร่ืองบูชาไถบาป_____________________________
(ขอ 9) 

กฎเกี่ยวกับการถวายเครื่องธัญญบูชา 

อานเลวีนิติ 2 และตอบคําถามตอไปนี ้

6. องคประกอบของเคร่ืองธัญญบูชามีอะไรบาง (ขอ 1 มีสวนผสมสานอยาง)______________
กํายานเปนยางไมท่ีไดมาจากการบากเปลือกของตน ยางสีขาว ๆ นี้จะถูกนําไปทําใหแข็งและขายเปน
กอน เพื่อทําน้าํหอมหรือทํายา ใหสังเกตในขอ 2 วาปุโรหิตจะเอายอดแปงคลุกน้ํามันนี้ออกมาเพยีงหน่ึง
กํามือเทานั้น แตเขาจะนํากํายานทั้งหมดออกมา ท่ีเหลือบนแทนจึงจะเผาไฟ 

7. ตามท่ีกลาวในขอ 2 สวนของเคร่ืองบูชาท่ีเผาบนแทนนั้นจะเปน________________บนแทน
สวนท่ีเหลือท่ีไดเอาออกมานั้นจะมอบใหกับปุโรหิต เพือ่เปนอาหารของพวกเขา 
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8. เคร่ืองธัญญบูชาสามารถทําใหสุกบนเตากอนท่ีจะนํามาถวายกไ็ด วิธีการทําใหสุกท่ีพระเจา
ทรงอนุญาต 2 วิธีนั้นคือ
อะไร___________________________________________________________ 

9. สวนผสมสองอยางท่ีตองไมรวมอยูในเคร่ืองบูชานี้คืออะไร__________________________
และ_____________ถาใชส่ิงเหลานี้ความรอนของไฟจะทําใหมันบวมพองข้ึน และดูไมสวย 

10. สวนประกอบท่ีตองใชเปนเคร่ืองปรุงสําหรับเคร่ืองบูชาคืออะไร________________นี่เปน
สัญลักษณของพันธสัญญาท่ีพระเจาทรงกระทํากับประชากรของพระองค พันธสัญญาเปนส่ิงท่ีธํารง
รักษาความสัมพันธระหวางพวกเขากับพระเจา ดงัเชน เกลือท่ีเปนส่ิงท่ีชวยรักษาเคร่ืองธัญญบูชาไว 

กฎเกี่ยวกับเครื่องศานติบูชา 

อานเลวีนิติ 3 และตอบคําถามตอไปนี ้

11. เคร่ืองศานติบูชาควรจะเปนสัตวจาก______________(ขอ 3)___________________(ขอ 6) 
หรืออาจจะเปน__________________ก็ได (ขอ 12) หลังจากเผาบางสวนของสัตวไปแลว ผูท่ีมา
นมัสการก็สามารถกินสวนท่ีเหลือของเน้ือเหลานั้นไดพรอมกับครอบครัวของเขาและคนอ่ืน ๆ เปนม้ือ
ท่ีสามัคคีธรรมซ่ึงกันและกนั เปนชวงเวลาของการโมทนาขอบพระคุณพระเจา 

12. พระเจาทรงเพ่ิมเติมกฎอีกขอหนึ่งเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนี ้ ในขอ 17 สองส่ิงท่ี
ประชากรของพระเจาตองไมรับประทานคืออะไร____________________และ___________________ 

สรุป 

เคร่ืองศานติบูชาจะถวายหลังจากเคร่ืองเผาบูชาเทานั้น การถวายเคร่ืองบูชาไถบาปเปนส่ิงท่ี
สําคัญ เคร่ืองธัญญบูชา เปนการถวายการดําเนินชีวิตประจําวนัของบุคคลนั้น ๆ ตอพระเจาเคร่ืองสานติ
บูชาเปนสัญลักษณของการร้ือฟนความสัมพันธของบุคคลน้ันกับพระเจาและคนอ่ืน ๆ 

สามส่ิงนี้ยังคงเปนส่ิงท่ีสําคัญในประสบการณของการดาํเนินชีวิตคริสเตียนของเราหรือไม? 
ถูกแลว คริสเตียนจะตองมีการทูลขอการอภัยบาปทุกวนั เขาตองถวายชีวิตของเขา ทักษะของเขาและ
พระพรแหงชีวิตของเขาแดพระเจาตลอดเวลา ส่ิงเหลานี้จะนําเขาเขาสูการมีสามัคคีธรรมกับพระเจา 
แลวเคร่ืองบูชาขอบพระคุณจึงเปนส่ิงท่ีตามมาทีหลัง 
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การนําบทเรียนไปใช 

1. หลังจากท่ีพระเยซูส้ินพระชนมบนไมกางเขนระบบของการถวายสัตวเปนเคร่ืองบูชาก็ไม
จําเปนอีกตอไป อยางไรก็ตามการลบมลทินบาปหรือการไถบาปก็ยงัคงเปนส่ิงจําเปน ถาทานจะมี
ความสัมพันธท่ีถูกตองกับพระเจา 

ทานจะไดรับการอภัยบาปอยางไร อาน 1 ยอหน 1:9 และเขียนคําตอบของทานขางลางนี้ 
การมาเปนคริสเตียนไมไดหมายความวา ทานไมตองทูลขอการอภัยโทษบาปอีกตอไป ทุกคร้ัง

ท่ีทานทําบาปเวลาน้ันทานจะตองทูลสารภาพกับพระเจาเสมอ 
2. ชาวอิสราเอลถวายเคร่ืองธัญญบูชา เปนวิธีการถวายตัวของเขาเองกับพระเจา เปนการแสดง

ถึงการรับรูวาพระเจาเปนผูทรงจัดเตรียมส่ิงจําเปนประจําวันสําหรับพวกเขา 
ทานสามารถถวายตัวทานเองกับพระเจาใหมไดอยางไร ใหเขียนส่ิงท่ีพระเจาไดทรงกระทําเพื่อ

ทานในสัปดาหท่ีผานมาส่ีอยาง ตวัอยางเชน พระองคสงฝนมาเพื่อใหน้าํ แกส่ิงตาง ๆ ท่ีมีชีวิตในบริเวณ
ท่ีทานอยู 

ก.     ค. 
ข.     ง. 
ตอนนี้ใหหยุดสักครู และถวายตัวทานเองตอพระเจาอีกคร้ังดวยการอธิษฐานในใจเงียบ ๆ ให

ทานตระหนักวาพระองคทรงประทานพระพรแกทานอยางไรบางในส่ิงจําเปนประจําวันของทาน  
3. ใหทํากจิกรรมตอไปนี้ เพือ่เปนสัญลักษณของการถวายเคร่ืองบูชาตอพระเจา เคร่ืองบูชา คือ

การใหหรือการถวายบางส่ิงบางอยางท่ีมีคา เพื่อเห็นแกบางส่ิงท่ีมีคุณคายิ่งกวานัน้ ทานสามารถถวาย
อะไรเพื่อเปนท่ีพอพระทัยพระเจา และทําใหความสัมพันธของทานกับพระองคแข็งแรงข้ึน อานโรม 
12:1 ฮีบรู 13:16 และมาระโก 12:33 กอน แลวใหเขียนส่ิงท่ีทานจะเสียสละใหหรือถวายบนแทนบูชาท่ี
ทําดวยหินขางลางนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 6 



ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาหท่ี 2 

ตอนที่ 2 กฎเก่ียวกับการถวายเครื่องบชูา 

ขอพระคัมภรี เลวีนิติ 4-7 

เปาหมายการศึกษา 

1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูความมุงหมายของการถวายเคร่ืองบูชาแบบตาง ๆ  
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาทําไมพระเจาจึงทรงตั้งระบบของการถวายเครื่องบูชา 
3. เพื่อชวยทานใหตีความหมายกฎตาง ๆ เหลานี้ซ่ึงเกี่ยวของกับการถวายเคร่ืองบูชาของทานแด

พระเจา 

บทนํา 

ในเลวนีิติ 1-3 ทานไดศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองเผาบูชา เคร่ืองธัญญบูชาและเคร่ืองศานติบูชาส่ีบท
ตอไปของเลวนีิติ เปนกฎบัญญัติท่ีตอเนื่องจากสามบทแรก เกีย่วของกบัระบบของการถวายเคร่ืองบูชาท่ี
พระเจาทรงใหกับโมเสส เพื่อมอบใหชาวอิสราเอลในขณะท่ีพวกเขาตั้งคายอยูท่ีภูเขาซีนาย การถวาย
เคร่ืองบูชาแดพระเจาไมใชความคิดใหมสําหรับครอบครัวอิสราเอลเหลานี้ บรรพบุรุษของพวกเขาคือ 
โนอาหและอับราฮัม ก็เคยสรางแทนบูชาสําหรับครอบครัวของเขาเพือ่ถวายเคร่ืองบูชาขอบพระคุณแด
พระเจา ตอนน้ีพระเจาไดกําหนดระบบใหมข้ึน เพราะวาชาวอิสราเอลมีสถานนมัสการและผูนํา
นมัสการแลว ทานจะไดศึกษามากข้ึนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูนํานมัสการเหลานี้ในบทอ่ืน ๆ 
ของเลวีนิติตอไป ในบทเรียนนี้จะศึกษาเก่ียวกับเคร่ืองบูชาอีกสองอยางคือ เคร่ืองบูชาไถบาป และเคร่ือง
บูชาไถกรรมบาป 

เครื่องบูชาไถบาป 

อานเลวีนิติ 4:1,5:13 และตอบคําถามตอไปนี้ 

1. บาปชนิดไหนท่ีบรรยายไวใน 4:2______________________________________________ 
ขอนี้อางถึงความบาปท่ีเกิดจากความออนแอหรือความดือ้ดึง บาปนี้อาจจะเปนบาปท่ีคนใดคน

หนึ่งกระทําหรือเปนบาป เนือ่งจากคนใดคนหน่ึงลมเหลวในการทําบางส่ิงบางอยางตามท่ีพระเจาบัญชา 
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2. ตามท่ีกลาวไวในขอ 3 และขอ 27 ใครตองนําเคร่ืองบูชาไถบาปมาถวาย______________
และ_____________________________ 

ขอนี้หมายความวาแมแตผูนําทางศาสนาก็ไมสามารถหลีกพนจากการทําบาป พระเจาจึงทรง
เตรียมหนทางสําหรับพวกเขาท่ีจะไดรับการอภัยโทษบาปได 

3. ผูนํานมัสการตองนําวัวหนุมมาถวายเปนเคร่ืองบูชาไถบาป แลวประชาชนธรรมดาจะตองนํา
สัตวอะไรมาถวาย (ขอ 32)____________________________________________________________ 

4. ตามท่ีกลาวในขอ 35 อะไรเปนผลของการถวายเคร่ืองบูชาไถบาป_____________________ 
ใหเปดไปท่ีฮีบรู 9:22 ในพระคัมภีรใหม อะไรเปนขอเรียกรองสําหรับการอภยัโทษบาป 5. 

________________________________________________________________________ 
6. เลวีนิติ 5:1-6 บอกเกี่ยวกบัความผิดท่ีตองถวายเคร่ืองบูชาไถบาป ใหบอกความผิดนั้นมาสาม

อยาง_____________________________________________________________________________ 
การดํารงอยูในทะเลทรายกบัประชาชนคนอ่ืน ๆ อีกถึงสองลานคนนั้น ในสมัยกอนท่ียังไมมียา

และการแพทยท่ีทันสมัยจะตองมีกฎระเบียบท่ีเครงครัด การแตะตองส่ิงตาง ๆ ท่ีตายแลวและไมสะอาด 
อาจจะทําใหเกดิโรคระบาดได พระเจาจึงทรงตั้งกฎข้ึน ไมใชเพื่อลงโทษประชากรของพระองค แตเพื่อ
ปกปองพวกเขาตางหาก 

เครื่องบูชาไถกรรมบาป 

อานเลวีนิติ 5:14,6:7 และตอบคําถามตอไปนี้ 

7. ถาคนหนึ่งคนใดทําการท่ีไมซ่ือตรงและทําบาปโดยไมเจตนา ในเร่ืองเกี่ยวกับส่ิงบริสุทธ์ิแหง
พระเจา เขาจะตองนําอะไรมาเปนเคร่ืองบูชาไถกรรมบาปถวายแดพระเจา_______________________ 

__________________________________________________________________________ 
8. ตามท่ีกลาวในขอ 16 ยังมีอะไรอยางอ่ืนอีกท่ีบุคคลนั้นจะตองกระทํา___________________ 
ความแตกตางระหวางเคร่ืองบูชาไถบาปและไถกรรมบาป คือ การถวายเคร่ืองบูชาไถกรรมบาป

นั้น บุคคลท่ีถวายจะตองทําการชดใชความเสียหายดวย เพราะวาบาปนั้นทําใหเกดิการสูญเสีย หรือการ
ถูกทําลายไป 

9. อะไรเปนผลจากการถวายเคร่ืองบูชานี้__________________________________________ 
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คําแนะนําพิเศษสําหรับปุโรหิต 

อานเลวีนิติ 6:8,7:38 และตอบคําถามตอไปนี้ 

10. ผูนํานมัสการเปนผูท่ีรับผิดชอบสําหรับการดูแลไฟบนแทนบูชาใหจุดอยูเสมอ อะไรเปน
คําแนะนําพิเศษสําหรับเขา ___________________________________________________(ขอ 8-13) 

11. เลวีนิติ 6:26 เปนกฎเกีย่วกับสัตวท่ีนํามาเปนเคร่ืองบูชาไถบาป อะไรท่ีพวกปุโรหติทําไดใน
ลานเต็นทนัดพบ หลังจากท่ีสัตวนั้นถูกเผาบูชาเรียบรอยแลว__________________________________ 

พวกปุโรหิตไมมีสิทธิเปนเจาของท่ีดิน และไมไดปลูกขาว วิธีนี้จงึเปนวิธีท่ีพระเจาจัดเตรียม
อาหารสําหรับผูรับใชพระเจาท่ีตองทํางานหนักเหลานี ้

12. ยังมีกฎอีกอยางหนึ่งในตอนนี้ท่ีตั้งไวเพื่อจัดเตรียมส่ิงอ่ืนใหกับปุโรหิต พระเจาทรง
จัดเตรียมอะไรตามท่ีกลาวในเลวีนิติ 7:8__________________________________________________ 

พวกปุโรหิตไมมีสัตวเปนของตนเอง พวกหนังสัตวเหลานี้จึงเตรียมไวสําหรับพวกเขาท่ีจะทําท่ี
คลุมเตียง หนงัทํารองเทา และผาขนสัตวสําหรับเคร่ืองนุงหม 

13. มีอยูสองสวนของตัวสัตวท่ีพระเจาหามไมใหชาวอิสราเอลกิน พระเจาไดตรัสถึงสวนนี้ใน 
เลวีนิติ 3:17 และอีกคร้ังหนึง่ใน 7:22-27 ส่ิงเหลานี้คืออะไร___________________________________ 

14. ขอสุดทายของบทท่ี 7 ไดบอกเกี่ยวกบัเคร่ืองบูชาท่ีทานไดศึกษาไปแลวในบทท่ี 1 และ 2 
อีกคร้ังหนึ่ง เคร่ืองบูชาท้ังหาอยางเหลานี้คืออะไร__________________________________________ 

สรุป 

สาวกของพระเยซูคริสตยังคงเช่ือวาบุคคลหน่ึง ๆ จะตองสารภาพบาปและรับการอภยัโทษบาป
ของเขาตอพระเจา ยิ่งกวานัน้ ในท่ีท่ีมีการสารภาพน้ัน จะตองมีการชดใชความเสียหายใหกับบรรดาผูท่ี
เราทําบาปตอเขา 

เคร่ืองบูชาและสัตวตาง ๆ ไมจําเปนสําหรับการนมัสการของคริสเตียนอีกตอไป ระบบของการ
ถวายเคร่ืองบูชาแบบเกาไดเลิกไปหลังจากท่ีพระเยซูเสดจ็มาส้ินพระชนมบนไมกางเขน ชาวยวิจาํนวน
มากยังคงยดึติดกับระบบเกา ๆ และไมอยากจะท้ิงธรรมเนียมเกา ๆ ของพวกเขา และน่ีเองเปนเหตุท่ีทํา
ใหผูท่ีเชื่อในพระเยซูคริสตถูกขมเหงและหลังจากนั้นก็ไมจําเปนตองใชมหาปุโรหิตเพือ่เปนส่ือกลาง
สําหรับผูมานมัสการ ผามานท่ีกั้นในหองอภิสุทธิสถานของพระวิหาร ก็ขาดเปนสองทอนต้ังแตช่ัวโมง
ท่ีพระเยซูส้ินพระชนม ซ่ึงความหมายวาทุก ๆ คนสามารถเขาเฝาพระเจาโดยตรงไดโดยการอธิษฐาน
ของเขา โดยความเช่ือในพระเยซูพระบุตรของพระเจา บุคคลนั้นจะไดรับสิทธิอํานาจท่ีจะสารภาพ และ
รับการอภัยบาปของเขา เร่ืองนี้มีความหมายตอทานอยางไรบาง ใหเปดไปหนาตอไป และดูวาขอเหลานี้
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ในเลวนีิติและฮีบรู เกี่ยวของกับคนในทุก ๆ ศตวรรษท่ีเช่ือการคืนพระชนมของพระเยซูเพื่อท่ีจะไป
สวรรคได 

การนําบทเรียนไปใช 

1. จุดมุงหมายของระบบในการถวายเคร่ืองบูชานั้นคือ เพื่อใหชาวอิสราเอลมีวิธีท่ีจะสารภาพ
บาปยอมรับความผิด รับการอภัยโทษบาป และถวายสรรเสริญแดพระเจา ขนมปง หรือสัตวท่ีนํามาถวาย
บูชานั้นเปนสัญลักษณของส่ิงท่ีเกิดข้ึนในใจของผูท่ีนมัสการ 

ทานไดเรียนรูแลววา ระบบการถวายเคร่ืองบูชานี้ไมจําเปนอีกตอไปหลังจากท่ีพระเยซู
ส้ินพระชนม ท่ีเปนเชนนีก้็เพราะวา พระเจาไดทรงสละพระบุตรของพระองคเปนเคร่ืองบูชาสําหรับทุก
คนท่ีเช่ือในพระองค อานฮีบรู 10:12 และเขียนขอความเกีย่วกบัการถวายตวัเปนเคร่ืองบูชาของพระ
เยซู__________________________________________________________________________ 

ขอนี้หมายความวาไมจําเปนตองถวายส่ิงใดเปนเคร่ืองบูชาบนแทนบูชาอีก “ตลอดไป” 
หมายความวาตลอดช่ัวนิรันดร 

2. ถาหากวาความมุงหมายของระบบถวายเคร่ืองบูชาคือ เพื่อใหประชาชนรูถึงวิธีท่ีจะสารภาพ
บาปและรับการอภัยโทษบาป ตอเบ้ืองพระพักตรของพระคริสต ดังนั้นบุคคลหน่ึง ๆ จะตองทําอยางไร
ตอเร่ืองของการท่ีพระเยซูถวายพระองคเองเปนเคร่ืองบูชา ใหอานขอพระคัมภรีตอไปนี้และเขียน
คําตอบของทานตอคําถามนี้ 

โรม 10:9-10 
 
 
 
1. ยอหน 1:9 
 
 
 
3. ชาวอิสราเอลจะตองชดใชความเสียหาย ถาบาปของเขาเปนเหตุใหมีการทําลาย หรือสูญเสีย

บางส่ิงบางอยาง ในปจจุบันนี้คริสเตียนก็ควรจะทําอยางเดียวกนันี้ดวย ใหเขียนตัวอยางของการชดใช
ความเสียหายลงขางลางนี้ จงเตรียมพรอมท่ีจะแบงปนเร่ืองนี้กับสมาชิกในกลุมศึกษาพระคัมภีรของ
ทานและอภิปรายกันถึงกฎขอนี้ซ่ึงเรามักจะละเลยไป 
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาหท่ี 3 

ตอนที่ 3 การสถาปนาอาโรนและบุตรเปนปุโรหิต 

ขอพระคัมภรี : เลวีนิติ 8-10 

เปาหมายการศึกษา 

1. เพื่อชวยทานใหคิดถึงความจริงเกีย่วกับเลวีนิติท่ีสอนวาพระเจาทรงเปนผูท่ีบริสุทธ์ิควรแก
การเคารพและทานก็ควรจะเปนผูท่ีบริสุทธ์ิและควรแกการเคารพนับถือดวย 

2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพระเจาทรงมีความมุงหมายวาคริสเตียนแตละคนควรจะรับใชพระ
เจาในฐานะท่ีเปน “ปุโรหิตของผูเช่ือ” 

3. เพื่อชวยทานใหคนพบความรับผิดชอบท่ีรวมไปถึงการเปนปุโรหิตท่ีบริสุทธ์ิ และควรแกการ
เคารพนับถือ 

บทนํา 

ในพิธีการสถาปนาอาโรนและบุตรชายของเขา เปนผลที่ตามมาจากบทแรก ๆ ของเลวนีิติระบบ
ของการถวายเคร่ืองบูชาถูกตั้งข้ึน และตองใชคนท่ีจะมาทํางานรับใชตามระบบน้ัน พระเจาทรงเลือก
เผาเลวี และบุตรหลานของพวกเขามาเปนปุโรหิตสําหรับชาวอิสราเอล 

อาโรนพี่ชายของโมเสส จะเปนมหาปุโรหิตคนแรก บุตรชายของเขาจะเปนผูชวยของเขา 
บทเรียนนีจ้ะบอกใหทานทราบเก่ียวกับพิธีการเจิมต้ังปุโรหิต ทานจะไดเรียนรูเกีย่วกับการอัศจรรยท่ี
เกิดข้ึนในพิธีสถาปนาท่ีแสดงถึงการอวยพรของพระเจา ทานจะไดเรียนรูเกีย่วกับความตายของบุตรชาย
อาโรนท้ังสองคน เพราะวาพวกเขาใชเกยีรติและสิทธิพิเศษในการเปนปุโรหิตของเขาในทางท่ีผิด 

พิธีการเจิมต้ัง 

อานเลวีนิติ 8 และตอบคําถามตอไปนี ้

1. พระเจาทรงประทานพระบัญชา เกี่ยวกบัพิธีนี้กับใคร_______________________________ 
2. รายการอะไรบางท่ีอาโรนและบุตรของเขาตองนํามาพรอมกับพวกเขาสําหรับพิธีนี้________ 
__________________________________________________________________________ 
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ทานไดศึกษาเกี่ยวกับเปาหมายของสิ่งตาง ๆ เหลานี้แลวในอพยพ 29 แตรายละเอียดของพิธีนี้
จริง ๆ จะบรรยายไวในเลวนีติิ 

3. ประชาชนจะมารวมกนัท่ีไหน_________________________________________________ 

เต็นทพลับพลา Drawing by bill latta 

 
4. หลังจากท่ีปุโรหิตแตงกายดวยเส้ือคลุมท่ีพระเจาทรงเปนผูออกแบบแลว (อพยพ 28) โมเสส

ก็เร่ิมพิธีตามท่ีบรรยายไวในเลวีนิติ 8:14-32 พิธีเจิมต้ังนี้จะตองใชเวลากีว่ัน______________________ 
ในขอ 36 กลาววาอาโรนและบุตรชายของเขาไดทําส่ิงตาง ๆ ท้ังหมดตามท่ีองคพระผูเปนเจาได

ทรงบัญชาแกโมเสส 
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วันที่แปด 

อานเลวีนิติ 9 และตอบคําถามตอไปนี ้

5. สัตวประเภทไหนท่ีจะตองถวายในวนัท่ีแปดเพ่ือเปนเคร่ืองบูชาไถบาป เคร่ืองเผาบูชา และ
เคร่ืองศานติบูชา (5)_________________________________________________________________ 

6. ในขอ 7 กลาววาเปาหมายของการถวายเคร่ืองบูชาเหลานี้คือ
อะไร_____________________________________________________________________________ 

7. พระเจาทรงกระทําอะไรเพื่อสําแดงถึงพระสิริของพระองค (ขอ 23-
24)_______________________________________________________________________________ 

กฎหมายพิเศษสําหรับปุโรหิต 

อานเลวีนิติ 10 และตอบคําถามตอไปน้ี 

8. บุตรชายคนไหนของอาโรนท่ีเสียชีวิตเพราะวาพวกเขาตัดสินใจถวายเคร่ืองหอม ท้ังท่ียังไมมี
พระบัญชาของพระเจาใหทําเชนนั้น ขอ 1 กลาววา ไฟท่ีเขาเอามานั้นเปนไฟท่ีไม
บริสุทธ์ิ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

พระเจาทรงเปนผูท่ีจุดไฟคร้ังแรกบนแทนนั้น (9:24) บุตรชายท้ังสองของอาโรนคิดท่ีจะ
เพิ่มเติมพิธีนี้โดยการจดุไฟเผาเคร่ืองหอม บางทีการตายของพวกเขาอาจจะเปนเหตุใหทุก ๆ คน
ตระหนกัวา การเช่ือฟงและการรับผิดชอบในฐานะผูนําทางศาสนา เปนส่ิงท่ีตองยึดถืออยางจริงจัง
เพียงใด 

9. เคร่ืองบูชาบางสวนท่ีระบุไวเจาะจงจะเปนอาหารสําหรับปุโรหิต ซ่ึงบุตรสองคนของอาโรน 
คนไหนท่ีทําผิดพลาดในการทําตามกฎขอนี้ และเผาแกะหมดท้ัง
ตัว_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

โมเสสโกรธและพูดวา “เคร่ืองบูชานี้เปนท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดและพวกเขานํามาใหทานเพ่ือทําการลบ
มลทินบาปสําหรับประชาชน และทานก็ไมไดใชเลือดของสัตวนั้นตามพระบัญชา ทานไมได
รับประทานสวนหนึ่งของเคร่ืองบูชาในสถานศักดิ์สิทธ์ินัน้ตามท่ีทรงบัญชา” 
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สรุป 

พิธีการเจิมต้ังเจ็ดวนั ไฟอันนาต่ืนเตนในวนัท่ีแปด และความตายของนาดับและอาบีฮู บางที
อาจจะทําใหปุโรหิตและประชาชนท่ีมาชุมนุมกันจดจําไปนาน ประการแรกคือ ปุโรหิตจะตอง
รับผิดชอบถาพวกเขาไมทําตามพระบัญชาของพระเจาเกี่ยวกับการถวายเคร่ืองบูชา พวกเขาเปนส่ือกลาง
ระหวางพระเจาและประชาชนของพระองค พวกเขาไมตองมีแผนดินสําหรับเพาะปลูก ไมตองหาอาหาร
สําหรับครอบครัวของเขา หรือไปอยูท่ีอ่ืนทามกลางประชาชนท่ัวไปในคาย นี่เปนเกียรติและเปนสิทธิ
พิเศษท่ีพระเจาประทานให อยางไรก็ตาม พวกเขาจะตองบริสุทธ์ิ และเปนบุคคลท่ีนาเคารพนับถือ และ
เปนตัวอยางท่ีดีสําหรับประชาชนท่ีพวกเขารับใชดวย 

ตามคําสอนของพระคัมภีรใหม ทานเปนปุโรหิต คําสอนนี้เรียกวา “การเปนปุโรหิตของผูเช่ือ” 
สิทธิพิเศษของทานคือ ทานมีสิทธิติดตอกับพระเจาโดยตรงเนื่องจากการส้ินพระชนมของพระเยซูนั้น 
ไดเลิกลมระบบของการถวายเคร่ืองบูชา และการเปนปุโรหิตของพวกเลวี ดังนัน้ความรับผิดชอบ ของ
ทานคือ ทานเปนตัวแทนของพระเจาสําหรับคนท่ียังไมไดรับความรอด ถาทานยังไมเปนคริสเตียน ทาน
จะไดรับการตอนรับใหเขาสูการเปนปุโรหติหลวงนี้ไดโดยการที่ทานตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยให
รอดและเปนกษัตริยของทาน  

การนําบทเรียนไปใช 

1. พระเยซูทรงกระทําใหทานเปนปุโรหิตหลวงไดอยางไร อานววิรณ 1:5-6 และเขียนคําตอบ
ของทานลงขางลางนี้_________________________________________________________________ 

2. ปุโรหิตในระบบการถวายเคร่ืองบูชาของชาวเลวีจะเปนผูถวายบูชาสัตวตาง ๆ และอาหาร
เพื่อชาวอิสราเอลท้ังมวล ในฐานะท่ีเปนปุโรหิตหลวงของพระเยซู คริสเตียนจะตองถวายอะไร 

ฮีบรู 13:15-16 
 
 
 
โรม 12:1 
 
 
 

 14 



3. ถาทานเปนปุโรหิตคนหน่ึงในฐานะของผูเช่ือ ทานจะตองเปนผูแทนของพระเจาในฐานะ
ปุโรหิตของพระองคท่ีไหน (บอกช่ือสถานท่ีสามแหง) 

ก. 
ข. 
ค. 
ในสถานท่ีเหลานี้สองส่ิงท่ีทานสามารถทําเพื่อเปนตัวแทนของพระเจาตอประชาชนท่ียังไมได

รับความรอดคืออะไร 
ก.  
ข. 
ทานเปนคนหนึ่งท่ีมีความรับผิดชอบในฐานะท่ีเปนปุโรหิตของพระเจาหรือไม 
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาหท่ี 4 

ตอนที่ 4 กฎเก่ียวกับการเปนมลทิน 

ขอพระคัมภรี : เลวีนิติ 11-15 

เปาหมายการศึกษา : 

1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูวาพระบัญชาเกีย่วกับการเปนมลทินในเลวนีติินี้ เปนศาสนศาสตร แต
ก็เกีย่วของกับสุขอนามัยดวย 

2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพระเจาทรงตองการความสะอาดบริสุทธ์ิภายในใจ ซ่ึงมีผลทําให
ความประพฤตินาเคารพนับถือ 

3. เพื่อชวยทานใหคนพบศักยภาพในชีวติของบุคคลท่ีมีใจซ่ึงเต็มไปดวยความสะอาดบริสุทธ์ิ
ฝายวิญญาณดวยอํานาจของพระเจาโดยทางพระเยซู 

บทนํา 

ทานไดศึกษามาแลวในเลวนีิติ พระเจาทรงหามไมให
คนอิสราเอลรับประทานไขมันและเลือด (เลวีนิติ 7:22-26) ใน
บทตาง ๆ เหลานี้ซ่ึงเปนบทเรียนของวนันี้โมเสสไดบันทึก
พระบัญชาของพระเจาเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ท่ีสะอาดและไม
สะอาด 

สัตวตาง ๆ ท่ีอยูทางดานซายของหนานี้เปนสัตวตาง 
ๆ ท่ีพระเจาตรัสวาเปนสัตวมลทินและทําลายสุขภาพของ
มนุษย สัตวตาง ๆ ท่ีอยูทางดานขวามือของหนานี้เปนสัตวท่ี
พระเจาตรัสวาเปนสัตวท่ีสะอาด และสามารถใชเปนอาหารได 

เพื่อเปนการบอกประชาชนเพิ่มเติมวา พวกเขาควรจะ
รับประทานอะไรและไมควรรับประทานอะไร โมเสสก็ยังได
เขียนในบทเหลานี้ถึงส่ิงท่ีชาวอิสราเอลตองทําเกี่ยวกับศพของ
ผูท่ีตายไปแลว การคลอดบุตรและคนท่ีตายดวยโรคภยัไขเจ็บ
ซ่ึงอาจจะติดตอได โมเสสยงัไดบอกพวกเขาถึงส่ิงท่ีจะตองทํา
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เกี่ยวกับโรคท่ีเกิดจากเช้ือราดวย ประชาชนกวาสองลานคนไมสามารถท่ีจะอยูรอดในถ่ินทุรกันดารได
โดยปราศจากกฎเก่ียวกับสุขภาพและอนามัยตาง ๆ  

กฎเกี่ยวกับสัตวสะอาดและสัตวมลทิน 

อานเลวีนิติ 11 และตอบคําถามตอไปน้ี 

1. บอกช่ือสัตวตาง ๆ ปลา หรือนก ท่ีพระเจาตรัสวาประชากรของพระองครับประทานไมไดมา 
8 อยาง 

2. บอกช่ือสัตวตาง ๆ ปลา หรือ นก ท่ีพระเจาอนุญาตใหรับประทานไดมา 8 อยาง ช่ือสัตว
เหลานี้ไมไดเปนช่ือพิเศษ แตทานสามารถถือตามหลักของพระเจาท่ีจะกําหนดวาสัตวอะไรเปนสัตว
สะอาดได (ก) สัตวตาง ๆ ท่ีเค้ียวเอ้ือง และแยกกีบ (ข) พวกปลาท่ีมีครีบและเกล็ด (ค) แมลงมีปกท่ีมีขา
พับใชกระโดดไปบนดินได อานเฉลยธรรมบัญญัติ 14:3-8 เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม 

พระเจาทรงมีเหตุผลของพระองคสําหรับกฎเหลานี ้ สัตวบางชนิดชอบคุยเข่ียขยะและส่ิง
สกปรกตลอดจนซากสัตวอ่ืนเปนอาหาร พวกมันสามารถเปนพาหะนําโรคมาใหถาเรานํามารับประทาน
สัตวตาง ๆ เชน หมู และ ง ู เปนสัตวท่ีเกีย่วของกับการนมัสการของพวกปาเถ่ือนหรือพวกนอกศาสนา 
สัตวบางชนิดก็กินเลือดสัตวอ่ืน และเปนสัตวท่ีตองหามของชาวยวิดวย 

กฎเกี่ยวกับการคลอดบุตร 

อานเลวีนิติ 12 และตอบคําถามตอไปน้ี 

3. ผูหญิงนั้นจะตองแยกจากคนอ่ืนเปนเวลาก่ีวันหลังจากคลอดบุตรแลว__________________ 
ชนชาติอาหรับ กรีก และชนชาติอ่ืน ๆ กมี็กฎคลาย ๆ กันนี้ สําหรับแมท่ีเพิ่งคลอดบุตรท่ีจะตอง

แยกไปอยูตามลําพังกับลูกของเธอเปนเวลา 40 วัน การมีกฎเชนนี้ไมไดเปนการลงโทษ ในสมยันั้น
กอนท่ีจะมีการแพทยและการสาธารณสุขท่ีทันสมัย วันท่ีกาํหนดใหผูเปนแมแยกไปอยูตามลําพัง
หลังจากท่ีลูกเกิดมานัน้ก็เพือ่สุขภาพของมารดาและเด็ก และการแยกไปอยูตามลําพงันี้ เปนส่ิงท่ีทําได
งายในสมยันั้น 

4. เด็กชายจะตองทําพิธีสุหนัตเม่ืออายุเทาไร_________________________________ 
พระเจาทรงทราบลวงหนา 3,000 ป กอนท่ีจะมีการคนพบความจริงทางวิทยาศาสตรเสียอีกวา 

วันนีจ้ะเปนวนัท่ีปลอดภัยท่ีสุดในชีวติของเด็กชายท่ีจะมีการผาตัดได เนื่องจากรางกายของเขาจะมี
ประสิทธิภาพในการสรางเม็ดโลหิตไดมากกวา 110% ของรางกาย และเม่ือเปนแผลเลือดออกก็จะหยุด
ไหลไดเร็ว สภาพเชนนีจ้ะมีเพียงวนันีว้ันเดยีวเทานั้น 
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กฎเกี่ยวกับโรคผิวหนัง 

อานเลวีนิติ 13-14 และตอบคาํถามตอไปน้ี 

5. ใครในคายของชาวอิสราเอลท่ีเปนผูรับผิดชอบในการวินิจฉัยโรคทางผิวหนัง____________ 
6. ใหบอกโรคทางผิวหนังสามอยางท่ีทําใหบุคคลตองอยูในท่ีกักกันโรคติดตอ 
ก. 
ข. 
ค. 
7. ตามท่ีกลาวไวในเลวีนติิ 14:34 เช้ือราท่ีข้ึนในบานเรียกวาอะไร___________________ 
ขอนี้แสดงใหเห็นวา คําวา เร้ือน นี้ใชบรรยายถึงเช้ือราตาง ๆ ท่ีกวางกวาโรคทางผิวหนังผาก็

สามารถมี “เร้ือน” ได (ข้ึนรา) 

สรุป 

ชาวอิสราเอลก็ยังคงต้ังคายอยูท่ีเชิงเขาซีนาย พวกเขาอยูท่ีนั่นเปนเวลาหลายปกวาจะออกจากท่ี
นั่น ประชาชนบางคนก็เกิดมาใหมและบางคนก็ใกลเสียชีวิต เส้ือผาก็เร่ิมขาดและเกาประชาชนอาจจะ
ไมสบาย ดังนั้นในแผนดนิใหมของพวกเขา การปองกันโรคภัยไขเจ็บ และการอยูรอดยังคงเปนส่ิง
สําคัญ 

นี่คือสาเหตุท่ีพระเจาทรงประทานพระบัญญัติพิเศษ ท่ีเกี่ยวของกับการวินจิฉัยโรค และความ
บริสุทธ์ิสะอาด พระบัญชาเหลานี้เปนกฎประการแรกเก่ียวกับสุขภาพและอนามัยสําหรับชนชาตินี้
เพราะโรคระบาดจะสามารถทําลายประชาชนนับพันได กฎเหลานีย้ังคงใชไดหรือไม 

แพทยในปจจบัุนนี้กย็ังคงแยกคนปวยออก จนกวาพวกเขาจะสามารถกําหนดสาเหตุของอาการ
ปวยไขท่ีรุนแรงนั้นได ถาเด็กท่ีเปนโรคท่ีติดตอไดเชน “ตาแดง” ไปท่ีโรงเรียน กอ็าจจะทําใหตดิโรคนี้
ท้ังช้ันเรียนได โลหิตก็ทําใหติดโรคได เพราะวาตัวจุลินทรียและเช้ือโรคสามารถผานทางโลหิตได 
แพทยจะเปนผูตรวจโลหิตของมนุษย เพือ่ดูวามีเช้ือโรคแฝงอยูหรือเปลา และในโลหิตของสัตวก็เปน
อยางนั้นดวย หลักฐานเหลานี้แสดงวา พระบัญญัติของพระเจายังคงเกี่ยวของหรือตรงกับส่ิงท่ีเกิดใน
ปจจุบันหรือไม 

เม่ือทานพิจารณาถึงความหมายของบทเรียนนี้ท่ีมีสําหรบัทานเอง ใหทานคิดถึงคุณคาของพระ
บัญชาของพระเจาสําหรับศตวรรษท่ียี่สิบนี้ 
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การนําบทเรียนไปใช 

1. ใหพิจารณาแผนผังขางลางนี้และพระบัญญัติท่ีทานไดศึกษามาแลว ใหใสเคร่ืองหมายลงใน
คอลัมนตาง ๆ เพื่อบอกวาสัตวนั้นสะอาดหรือเปนสัตวมลทินตามท่ีพระคัมภีรกลาวไว แลวใหพจิารณา
วาทานคิดวาสัตวนี้เปนสัตวท่ีหามรับประทานสําหรับทานในสมัยใหมหรือไม ใหอธิบายวาทําไม (ขอ
แรกไดเขียนไวใหทานเรียบรอยแลว) 
ประเภทสัตว สะอาด ไมสะอาด หามรับประทาน

สําหรับขาพเจา 
ทําไม 

กา    กาเปนสัตวท่ีชอบกินซากสัตวอ่ืน ๆ  
อูฐ     
ตุกแก     
ตั๊กแตน     
หมี     
หน ู     
คางคาว     
หมู     
แกะ     
ปู     
ปลาสําลี     
จิ้งหรีด     

2. พระเยซูทรงสอนเก่ียวกับความสะอาดดวย อานมัทธิว 15:18-20 พระเยซูตรัสวาอะไรเปนส่ิง
ท่ีทําใหบุคคลนั้นเปนมลทิน 

ความสะอาดบริสุทธ์ิฝายวิญญาณเปนส่ิงท่ีตองทําสําหรับคริสเตียน นับเปนการดีท่ีบุคคลนั้นจะ
รับประทานอาหารท่ีดี และรักษารางกายภายนอกของเขาใหสะอาดและมีสุขภาพท่ีดี อยางไรก็ตาม พระ
เจาทรงทอดพระเนตรภายในใจของเราดวย และทรงทราบวาเรามีใจสะอาด หรือเปนมลทิน จงสารภาพ
บาปของทานและอุทิศถวายตัวเพื่อทําในส่ิงท่ีถูกตอง อันเปนหนทางไปสูความสะอาดบรสุิทธ์ิฝาย
วิญญาณ 
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาห ท่ี 5 

ตอนที่ 5 วันลบมลทินบาป 

ขอพระคัมภรี เลวีนิติ 16 

เปาหมายการศึกษา 

1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูวาบาปท่ีไมไดรับการอภัยจะแยกบุคคลนั้น ๆ จากพระเจา 
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาขอเรียกรองท่ีพระเจาทรงต้ังไวอยางเขมงวดนั้นสามารถทําตามได 

เพราะวาพระเจาทรงเปนผูเตรียมแผนการเหลานี ้
3. เพื่อชวยทานใหคนพบความสัมพันธระหวางวันลบบาปในพระคัมภรีเดิมกับการไถบาปโดย

การสละพระชนมชีพของพระเยซูบนไมกางเขนในพระคัมภีรใหม 

บทนํา 

ทานกําลังศึกษาเกี่ยวกับวันท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิตทางศาสนาของชาวอิสราเอล ทานจําไดหรือไม
วาพลับพลาสถานนมัสการนั้นสรางข้ึนมาอยางไร พลับพลานั้นจะมีลานช้ันนอกท่ีผูมานมัสการมีอิสระ
ท่ีเขาไปนมัสการพระเจาได ภายใตเต็นทพลับพลานั้นจะแบงออกเปนสองหองคือหองวิสุทธิสถานและ
หองอภิสุทธิสถาน หองอภสุิทธิสถานจะเขาไปไดปละครั้งเทานั้น คือ วันลบมลทินบาป ใหทานศึกษา
ขอพระคัมภีรเหลานี้และเรียนรูเกี่ยวกับวันพิเศษนี ้

การต้ังพิธี 

อานเลวีนิติ 16:1-9 และตอบคําถามตอไปนี ้

1. พระเจาทรงบอกใหโมเสสแนะนําอาโรนวาพวกเขาจะตองไมเขาไปในหองอภสุิทธิสถาน
นอกจากพระเจาจะตรัสบอก ขอ 6 บอกถึงเหตุผลท่ีอาโรนตองเขาไปเฝาพระเจาในสวนท่ีพิเศษของ
สถานนมัสการแหงนี้ เหตุผลนั้นคืออะไร_________________________________________________ 

คําวาลบมลทินบาป รากศัพทคํานี้หมายถึงการนําบุคคลสองคนเขามาเช่ือมสัมพันธกันดวยสันติ
และมิตรภาพ คํานี้มาจากภาษาฮีบรูท่ีหมายถึง “การซอนเรน ปกคลุม 

2. อาโรนตองนําสัตวอะไรมาพรอมกับเขา เพื่อถวายเปนเคร่ืองบูชาไถบาป และเคร่ืองเผาบูชา 
__________________________________________________________________________ 
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วัว เปนเคร่ืองบูชาไถบาปสําหรับเขาเองซ่ึงเปนปุโรหิต แพะผูสองตัวนั้นจะนํามาเพ่ือใชใน
จุดประสงคอีกอยางหนึ่ง 

3. โมเสสจะตองจับฉลากสําหรับแพะสองตัวนั้น ตวัหนึง่จะถวายเปนเคร่ืองบูชาแดพระเจา แลว
แพะอีกตัวหนึง่จะทําอยางไร__________________________________________________________ 

คําวา “อาซาเซล” หมายความวา “เอาออกไป” แพะนัน้เปนสัญลักษณของการเอาบาปท้ังหมด
ของประชาชนออกไป และนาํไปท้ิงท่ีถ่ินทุรกันดาร ซ่ึงจะทําใหมันจากไปนิรันดร 

เครื่องบูชาไถบาปสําหรับปุโรหิต 

อานเลวีนิติ 16:11-14 และตอบคําถามตอไปนี้ 

4. เม่ืออาโรนถวายววัเปนเคร่ืองบูชาไถบาปแลว เขาขอใหพระเจาอภยัโทษบาปใหกบั
ใคร______________________________________________________________________________ 

นับเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีผูนําทางศาสนาและครอบครัวของพวกเขาจะตองบริสุทธ์ิ โดยการสารภาพ
บาปของพวกเขาอยางสมํ่าเสมอ อาโรนเปนตัวแทนของประชาชนเผาเลวีท้ังมวล ซ่ึงเปนเผาปุโรหิต 

เครื่องบูชาไถบาปสําหรับประชาชน 

อานเลวีนิติ 16:15-19 และตอบคําถามตอไปนี้ 

5. หลังจากท่ีไดฆาแพะเปนเคร่ืองบูชาไถบาปสําหรับประชาชนแลว อาโรนจะนําเลือดแพะน้ัน
ไปท่ีไหน__________________________________________________________________________ 

ในพลับพลาจะมีมานผืนใหญและหนา กั้นระหวางหองวิสุทธิสถานและอภิสุทธิสถานใหแยก
จากกนั การนาํเลือดแพะเขาไปประพรมท่ีพระท่ีนั่งกรุณานั้นเปนการลบมลทินบาป ดังนั้นการลบบาป
ออกไปนั้นตองมีการหล่ังโลหิตเสมอ พระเจาทรงกําหนดขอบังคับนีโ้ดยผานทางระบบการถวายเคร่ือง
บูชาในศาสนาของชนชาติอิสราเอล 

แพะรับบาป 

อานเลวีนิติ 16:20-28 และตอบคําถามตอไปนี้ 

6. อาโรนทําอะไรกับแกะท่ียงัมีชีวิตนั้น___________________________________________ 
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กฎเกี่ยวกับวันลบมลทินบาป 

อานเลวีนิติ 16:29-34 และตอบคําถามตอไปนี้ 

7. พระเจาทรงกําหนดเวลาพิเศษสําหรับการบังคับใชตามกฎน้ี วนัอะไรและเดือนอะไรในแต
ละปท่ีถือเปนวันลบมลทินบาป______________________________________________________ 

ปฏิทินของชาวยวิในสมัยนัน้จะกําหนดโดยใชพระจนัทรเต็มดวงเปนหลัก หนึง่เดือนนับจาก
วันท่ีพระจันทรเต็มดวงวันหนึ่งไปถึงวันท่ีพระจันทรเต็มดวงวันตอไป ดังนั้น เดือนท่ีเจ็ดจะเทากบัวันท่ี
พระจันทรเต็มดวงในเดือนตลุาคม จนถึงวนัท่ีพระจนัทรเต็มดวงในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเปนเดือนทิชชริ 
(ภาษาฮีบรู) 

8. ประชาชนจะตองทําอะไรบางตามท่ีกลาวในขอ 29_________________________________ 
คําวา “บังคับใจตนเอง” หมายถึง การอดอาหาร 

สรุป 

แมวาการถวายบูชา จะไมมีสวนหนึ่งของศาสนาแหงประชากรของพระเจาอีกตอไปก็ตามการ
หล่ังโลหิตก็เปนส่ิงจําเปนท่ีตองมีเพื่อการอภัยโทษบาป 

“ความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือวา เกือบทุกส่ิงจะบริสุทธ์ิเพราะโลหิตและถาไมมีโลหิตไหล
ออกแลว กจ็ะไมมีการอภยับาปเลย” ฮีบรู 9:22 

ความบาปแยกมนุษยจากพระเจา ดังนั้นการสารภาพบาปจึงเปนสวนสําคัญสําหรับแผนการของ
พระเจาท่ีจะร้ือฟนความสัมพันธระหวางพระเจาและคนบาป พระคัมภีรกลาววา การหล่ังโลหิตก็เปน
ส่ิงจําเปนดวย รูปภาพขางลางไดแนะนําใหทานรูถึงแผนการที่พระคัมภีรใหมไดบอกไวสําหรับการลบ
มลทินบาป หนาตอไปจะชวยทานใหคนพบความสัมพันธระหวางการลบมลทินบาปในพระคัมภีรเดิม 
และการลบมลทินบาปในพระคัมภีรใหม  

การนําบทเรียนไปใช 

1. อานฮีบรู 9:1-7 และดูขอสรุปเกี่ยวกับแผนการของพระเจาสําหรับการลบมลทินบาปของ
ประชาชนในสมัยพระคัมภรีเดิม ใหเขียนคําบรรยายส้ัน ๆ ดวยคําพูดของทานเองเกีย่วกับแผนการนี้โดย
การตอบคําถามเหลานี ้

แผนการในพระคัมภีรเดิม 

ก. ใครท่ีสามารถสารภาพตอเบ้ืองพระพักตรพระเจาได_______________________________ 
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ข. การสารภาพบาปนี้จะทําท่ีไหน_______________________________________________ 
ค. จะตองมีการหล่ังโลหิตของใคร_______________________________________________ 
ง. วันแหงการลบมลทินบาปนี้จะมีบอยแคไหน_____________________________________ 
2. อานฮีบรู 9:11-12 และ ฮบีรู 10:12 ใหเขียนคําบรรยายเก่ียวกับแผนการของพระเจาสําหรับ

การลบมลทินบาปในพระคัมภีรใหม 

แผนการในพระคัมภีรใหม 

ก. จะตองมีการหล่ังโลหิตของใคร_______________________________________________ 
ข. พระเยซูตองหล่ังโลหิตของพระองคเพือ่ลบมลทินบาปของเราบอยแคไหน (ฮีบรู 9:25-26) 
__________________________________________________________________________ 
ค. ใครสามารถสารภาพบาปตอพระพักตรพระเจา (ฟลิปป 2:8-11_______________________ 
3. ชาวฮีบรูมีกฎบัญญัติท่ีเครงครัดมากเกี่ยวกับวิธีรับการอภัยโทษบาป พระบัญญัตขิองเราก็มี

ขอผูกมัดเทา ๆ กับชาวฮีบรู ใหอานขอพระคัมภีรเหลานี ้และเขียนส่ิงท่ีตองกระทําจากขอเหลานี้  
โรม 10:9-10 
 
 
 
กิจการ 3:19 
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาหท่ี 6 

ตอนที่ 6 กฎเก่ียวกับการถวายเครื่องบชูาและการรับประทาน

เนื้อสัตว 

ขอพระคัมภรี เลวีนิติ 17 

เปาหมายการศึกษา 

1. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพิธีการถวายเคร่ืองบูชาของการนมัสการมีจุดมุงหมายท่ีจะนําให
ประชาชนเหน็ถึงความยิ่งใหญสูงสุดของพระเจา 

2. เพื่อชวยทานพิจารณาถึงรูปแบบการนมัสการของคริสเตียนและรูปแบบเหลานี้จะเกี่ยวของ
กับพระเจาผูยิง่ใหญสูงสุดของเราอยางไรบาง 

3. เพื่อชวยทานใหวิเคราะหการนมัสการของคริสเตียน เพื่อพิจารณาวา รูปแบบเหลานั้นเล็งถึง
ความยิ่งใหญของพระเจาหรือไม 

บทนํา 

บทเรียนนี้เปนบทเรียนหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับความบริสุทธ์ิศักดิ์สิทธ์ิ...แทนบูชาในรูปภาพขางบน
นี้เปนท่ีสําหรับทําการถวายเคร่ืองบูชาท้ังหมด เพราะเหตุใด 

เม่ือกอนนีใ้นสมัยของอาดัมและอับราฮัม และหลังจากนัน้มนุษยสรางแทนบูชาของเขาเองเปน
ท่ีท่ีเขาจะถวายเคร่ืองบูชาของเขา 

เม่ือครอบครัวตองการที่จะนมัสการพระเจาและถวายเคร่ืองบูชาขอบพระคุณ ผูเปนบิดาและ
บุตรชายของเขาจะสรางแทนบูชาดวยหนิและท้ังครอบครัวจะยืนอยูรอบ ๆ แทนท่ีสรางนั้น 

เลวีนิติ 17 เปนบัญญัติใหมสําหรับประชาชน เคร่ืองบูชาท้ังมวลจะตองนํามาถวายท่ีแทนบูชา
ในลานของพลับพลา นี่เปนรูปแบบใหมของการนมัสการเม่ือเวลาผานไป 

ในบทเรียนของวันนีย้ังมีกฎอีกอยางหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับความบริสุทธ์ิศักดิ์สิทธ์ิของมนุษย กฎ
เหลานี้จะยังคงนําไปใชไดอยางไร การมานมัสการรวมกันในแตละสัปดาหเปนรูปแบบของการ
นมัสการท่ีดีหรือไม ? ขอหามของการไมรับประทานเลือดยังคงใชไดหรือไม 

 24 



ใหทานศกึษาบทเรียนบทนี ้ และศึกษาเกี่ยวกับพระบัญญัติหรือกฎหมายของพระเจาในเลวีนิติ
เพิ่มเติมมากข้ึน 

กฎเกี่ยวกับการฆาสัตวบูชา 

อานเลวีนิติ 17:1-9 และตอบคําถามตอไปนี ้

1. ขอพระคัมภีรเหลานีห้ามไมใหมนุษยฆาสัตวท่ีเขานํามาถวายในทุงนา เขาควรจะฆาสัตวนี้ท่ี
ไหน (ขอ 5)________________________________________________________________________ 

เปาหมายของกฎขอนี้คือ เลือดของสัตวท่ีเปนเคร่ืองบูชานั้นจะตองหล่ังออกในท่ีท่ีเหมาะสม
และใชในพิธีการเผาเคร่ืองบูชา 

2. เลือดสัตวนัน้จะนําไปประพรมท่ีไหน___________________________________________ 
3. ขอหามท่ีอยูในขอ 7 คืออะไร_________________________________________________ 
เมษปศาจในท่ีนี้เปนเทพเจาท่ีมีหัวและหางเปนแพะมีรางกายเปนคน สามารถแปลวาเปน “ผี

หรือปศาจ” กไ็ด (ในพระคัมภีรใชคําวา “เมษปศาจ”) ชนชาติท่ีทําเกษตรกรรมหลาย ๆ ชาติในสมัยนั้น
รวมท้ังคนในดินแดนคานาอันลวนแตนมัสการพระคร่ึงคนคร่ึงแพะนี ้ จะเหน็ไดชัดวาพระเจาทรงต้ังกฎ
นี้ข้ึน เพราะวาคนอิสราเอลไมไดนมัสการพระเจาองคเท่ียงแทองคเดยีวเทานั้น พวกเขาสามารถรับเอา
การปฏิบัติของคนตางชาติเหลานี้เขามาในวัฒนธรรมของพวกเขาไดอยางงายดาย ในขณะท่ีพวกเขาอยู
ในอียิปตถึง 400 ป 

“กฎหามรับประทานเลือด” 

อานเลวีนิติ 17:10-16 และตอบคําถามตอไปนี้ 

4. ใครถูกหามไมใหรับประทานเลือด_____________________________________________ 
5. ทําไมจึงหามรับประทานเลือด (ขอ 11 และ 14)____________________________________ 
เลือดท้ังหมดจะตองหล่ังออกจากตัวสัตวใหหมดเสียกอนท่ีจะรับประทานสัตวนั้น เลือดเปน

ตัวนําเช้ือโรค และพระเจาทรงปกปองประชากรของพระองคจากโรคภัยไขเจ็บ ยิง่กวานัน้เลือดถือเปน
ส่ิงท่ีตองหามเนื่องจากเปนส่ิงแสดงถึงการมีชีวิตของส่ิงท่ีมีชีวิตท้ังมวล 

คนท่ีออกไปลาหรือยิงสัตวหรือนก เขาจะตองทําอยางไรบาง_________________________ 6. 
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สรุป 

ทําไมหนังสือเลวีนิติจึงเปนหนังสือท่ีสําคัญพระเจาทรงตองการใหชนชาติใหมนี้ท่ีเดินทางไป
ยังบานแหงใหม ของพวกเขาเปนชนชาตใิหญ ในขณะท่ีพวกเขาต้ังคายอยูท่ีเชิงเขาซีนาย พระองคกท็รง
ใหกฎบัญญัตติาง ๆ แกพวกเขาเพื่อปกครองดูแลความสัมพันธของพวกเขา เพือ่รักษาพวกเขาใหมี
สุขภาพท่ีดีและแข็งแรง ในยุคท่ียังไมมีนายแพทยในดินแดนทะเลทราย ดังนั้นการอยูรอดจึงเปนส่ิงท่ี
สําคัญมาก พระเจาจึงทรงประทานกฎเกีย่วกับสุขอนามัยของสาธารณชนใหพวกเขาคนท้ังหมดจะตอง
เช่ือฟง มิฉะนั้นจะตองถูกเนรเทศออกจากคายไป ใหอานขอพระคัมภีรขางลางนี้และทบทวนส่ิงท่ีทาน
ไดเรียนไปแลว บวกกับกฎเกี่ยวกับสุขอนามัยอ่ืน ๆ ท่ีพระเจาทรงประทานแกโมเสส 

1. กฎเกีย่วกับการควบคุมเช้ือราท่ีจะข้ึนไปบานสวนตัวของแตละคน เลวีนิติ  14:33-57 
2. กฎเกีย่วกับการถายของเสียของมนุษย  เฉลยธรรมบัญญัติ 23:12-13 
3. กฎเกีย่วกับการแยกบรรดาผูท่ีจะทําใหเกิดการติดตอของเช้ือโรค  เลวีนิติ 15:1-4 
4. กฎหามการลวงประเวณี กามวิปลาส และการหยารางเพ่ือปองกันการแพรขยายของกามโรค 

อพยพ 20:14 เลวีนิติ 20:10-21 
5. กฎเกี่ยวกบัการหามรับประทานสัตวมลทินท่ีจะเปนตัวนําโรคได เลวีนิติ 11,เฉลยธรรม

บัญญัติ 14 
6. กฎหามการรับประทานสัตวท่ีตายดวยโรคภัยไขเจ็บหรือถูกสัตวอ่ืนกัดตาย เปนการปองกัน

อหิวาหตกโรคและโรคอ่ืน ๆ เลวีนิติ 22:8,เฉลยธรรมบัญญัติ 14:21 
7. กฎเกีย่วกับการหามรับประทานเลือดและไขมันซ่ึงเปนการปองกนัโรคหัวใจและโรคเลือด

ลมท้ังหลาย เลวีนิติ 7:24-27,17:12-14 

การนําบทเรียนไปใช 

1. รูปแบบใหมของการนมัสการของชาวฮีบรู คือการมาประชุมกันท่ีสถานนมัสการใหมซ่ึงเปน
เต็นท 

อะไรคือกฎเกีย่วกับการดแูลควบคุมการนมัสการของพวกเขา  
ก. อพยพ 20:8-11_____________________________________________________________ 
ข. เลวีนิติ 7:37-38____________________________________________________________ 
ประชาชนเตรียมการใหญสําหรับวันสะบาโต ชาวเลวีจะรับผิดชอบในการทําความสะอาดลาน

พลับพลา และจัดเตรียมใหพรอมสําหรับการนมัสการ ชาวเลวท่ัีวไปจะวางแผนเกี่ยวกับเพลงท่ีจะ
นมัสการ พวกเขาจะตองเตรียมเส้ือผาและรางกายใหสะอาด กอนท่ีจะมาเฝาตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา 
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2. ใหบรรยายรูปแบบของการนมัสการในสถานนมัสการของทาน โดยใชคําถามขางลางนี้เปน
แนว 

ก. คริสตจักรของทานจัดนมัสการกันในวนัไหน____________________________________ 
ข. สถานนมัสการของทานสะอาด และเตรียมพรอมแลวเม่ือทานมาถึงหรือไม_____________ 
ค. ใครเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสถานนมัสการใหพรอมสําหรับการนมัสการ_________ 
ง. ใครเปนผูวางระเบียบเกี่ยวกับการนมัสการ_______________________________________ 
จ. แผนการเกีย่วกับการนมัสการตามปกติคืออะไร (ระเบียบภารนมัสการ) 
ฉ. ทานเตรียมตัวอยางไรบางสําหรับการนมัสการในวนัพิเศษนี้ ทานทําอะไรบางเปนการเตรียม

โดยสวนตัวของทาน 
ช. ทานนําเคร่ืองบูชามาถวายหรือไม______ถานํามา เคร่ืองบูชาของทานคืออะไร___________ 
ซ. ทานมีความรับผิดชอบอะไรบางในการเตรียมสถานนมัสการของทาน ในระเบียบการ

นมัสการหรือในดานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการนมัสการรวมกบั_____________________________________ 
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาหท่ี 7 

ตอนที่ 7 กฎเก่ียวกับการปฏบิัติทางศลีธรรมและคนนอกศาสนา 

ขอพระคัมภรี เลวีนิติ 18-20 

เปาหมายการศึกษา 

1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูวากฎเกี่ยวกับการถวายเคร่ืองบูชาในเลวนีติิเปนส่ิงท่ีบริสุทธ์ิซ่ึงแยก
พวกเขาออกจากการปฏิบัติหรือการนมัสการของพวกเพื่อนบานท่ีนมัสการพระอ่ืนเม่ือชาวอิสราเอล
มาถึงบานใหมของเขา 

2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาการเช่ือในพระคริสตเปนการแยกทานออกจากรูปแบบเหลานี้ของ
คนท่ีไมเปนคริสเตียน ซ่ึงไมไดสะทอนถึงความรักของพระคริสต 

3. เพื่อชวยทานใหคนพบวิถีทางท่ีทานควรจะเปนท่ีแสดงวาทานแยกออกมาหรือแตกตางจาก
คนท่ีไมเปนคริสเตียน 

บทนํา 

บทท่ีสิบแปดของเลวีนิติประกอบดวยกฎบัญญัติเกี่ยวกบั ความสัมพนัธทางดานเพศ ทานจะได
เรียนรูวาพระเจาทรงหามความสัมพันธทางเพศท่ีอยูนอกการสมรสและส่ิงเหลานี้จะทําใหแผนการ
สําหรับการเปนสามีภรรยาเสียไป 

บทท่ีสิบเกาเปนเร่ืองเกี่ยวกับความสัมพันธสวนตัวของเขาเอง ผูเขียนบางคนเรียกกฎตาง ๆ ท่ี
อยูในบทนี้วา “กฎสําหรับการมีชีวิตที่บริสุทธ์ิ” ถาคนอิสราเอลเช่ือฟงกฎเหลานี ้ เขาก็จะแตกตางจาก
ประชาชนท่ีเช่ือในพระอ่ืน และบรรดาผูท่ีไมสนใจในลัทธิของคนอ่ืนโดยอัตโนมัต ิ

เม่ือไรก็ตามท่ีมีกฎบัญญัติบันทึกไว ก็จะมีการลงโทษเม่ือมีการฝาฝนกฎเหลานั้นไวดวย พระ
บัญญัติหรือกฎหมายของพระเจาไมมีความแตกตางกัน ในบททีย่ี่สิบนี้เปนเร่ืองเกีย่วกับการลงโทษถึง
ตายและการเนรเทศ 
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กฎเกี่ยวกับศีลธรรม 

อานเลวีนิติ 18 และตอบคําถามตอไปน้ี 

1. พระเจาทรงเตือนประชากรของพระองค ไมใหเปนเหมือนประชาชนในประเทศที่พวกเขา
เคยอยู และประเทศท่ีพวกเขากําลังจะไปอยู ประเทศท้ังสองท่ีกลาวถึงนี้คือประเทศอะไร____________ 

2. ขอ 6 กลาววาบุคคลนั้น ๆ ไมควรจะทําอะไร_____________________________________ 
“เปดของลับ” เปนวลีหมายถึงการมีความสัมพันธทางเพศ ดังนั้นกฎในขอ 7-19 เหลานี้

เกี่ยวของกับการรวมเพศ สวนใหญเปนการรวมเพศระหวางพี่นองรวมบิดามารดาซ่ึงเปนส่ิงตองหามการ
มีความสัมพันธทางเพศกับญาติพี่นอง และความสัมพันธกับผูท่ีเปนญาติพี่นองกับสามี หรือภรรยา 

3. พระเจาทรงหามอะไรในขอ 20________________________________________________ 
ความสัมพันธทางเพศใด ๆ ท่ีอยูนอกการสมรสถือเปนการผิดประเวณีท้ังนัน้และเปนการ

ละเมิดกฎขอหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการในอพยพ 20:14 
4. ความสัมพันธทางเพศแบบไหนท่ีตองหามในขอ 22________________________________ 
รักรวมเพศ เปนการกระทําท่ีตรงขามกับแผนการของพระเจาท่ีทรงกําหนดใหมีความสัมพันธ

กับตางเพศ ความสัมพันธทางเพศระหวางเพศเดยีวกันถือเปนการบิดเบือนคําส่ังของพระเจาในปฐมกาล 
2:24 พระเจาทรงหามความสัมพันธทางเพศอีกรูปแบบหนึง่ใน เลวีนิติ 18:23 ดวย คือความสัมพันธทาง
เพศกับสัตว ขอ 22-23 เปนขอความท่ีสมบูรณในเร่ืองนี้ ดังนั้นพระเจาจึงทรงสรุปในประโยคสุดทาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติท้ังสองอยางนี้ พระองคตรัสวาอยางไร____________________________________ 

กฎเกี่ยวกับความสัมพันธสวนตัว 

อานเลวีนิติ 19 และตอบคําถามตอไปน้ี 

5. กฎสามประการที่กลาวถึงในขอ 3-4 เปนขอท่ีชวยเสริมเกี่ยวกับพระบัญญัติสิบประการสาม
ขอใหเขียนกฎท้ังสามขอนี้ลงขางลาง อาจจะใชภาษาตามแบบในเลวนีิติ หรือตามแบบพระวจนะของ
พระเจาในอพยพ 20 ก็ได 

ก.____________________________________ 
ข.____________________________________ 
ค.____________________________________ 
ดังนั้นความสัมพันธของบุคคลนั้น ๆ กับบิดามารดาและกับพระเจาของเขา พระเจาทรงกําหนด

ไวในรูปแบบของการเคารพนับถือหรือยําเกรงและการเช่ือฟง 
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6. พระเจาทรงบัญชาวาอะไรที่จะเปนประโยชนตอความสัมพันธของบุคคลน้ัน ๆ กับคนแปลก
หนา หญิงมาย ลูกกําพรา และคนยากจน__________________________________________________ 

7. พระบัญญัติสิบประการขออ่ืน ๆ ท่ีพระเจาทรงย้ําอีกคร้ังหนึ่งในขอ 11 คืออะไร 
ก.____________________________________ 
ข.____________________________________ 
ค.____________________________________ 
8. พระเจาทรงหามอะไรในขอ 17-18 อะไรท่ีจะมีผลกระทบตอความสัมพันธของบุคคลน้ัน ๆ 

กับเพื่อนและเพื่อนบานของเขา 
ก.____________________________________ 
ข.____________________________________ 
9. พระเจาทรงหามอะไรในขอ 26 และ 31 ซ่ึงจะมีผลกระทบตอความสัมพันธของมนุษย กับ

พระเจา 
ก.______________________________________ 
ข.______________________________________ 

กฎเกี่ยวกับการลงโทษ 

อานเลวีนิติ 20 และตอบคําถามตอไปน้ี 

10. ถามนุษยถวายบูชาบุตรของเขาตอพระตางชาติ เขาจะไดรับโทษ
อะไร_____________________________________________________________________________ 

11. ถาคนใดไปหาหรือปรึกษาคนทรงผีและพอมดหรือแมมด เขาจะไดรับโทษ
อะไร_____________________________________________________________________________ 

12. ถาบุคคลใดแชงดาบิดามารดาหรือผิดประเวณ ี โทษของเขาคือ
อะไร_____________________________________________________________________________ 

สรุป 

พระเจาทรงอธิบายในสวนทายของเลวีนติิ 20 วากฎตาง ๆ ท่ีพระเจาทรงประทานจะทําให
ประชากรของพระองคถูกแยกออกมา และแตกตางจากประชาชนในดินแดนท่ีพวกเขากําลังจะไปต้ัง
บานเรือนอยู 
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“เจาจะตองบริสุทธ์ิสําหรับเรา เพราะวาเราคือพระเจาบริสุทธ์ิและไดแยกเจาออกจากชนชาติ
ท้ังหลาย เพื่อเจาจะเปนของเรา” เลวีนิติ 20:26 

การนําบทเรียนไปใช 

1. กฎบัญญัติตาง ๆ ท่ีพระเจาประทานใหในบทนีจ้ะนําไปใชในชีวิตของคริสเตียนในศตวรรษ
นี้ไดหรือไมใหใสเคร่ืองหมาย ไวขางหนาส่ิงตาง ๆ ท่ีพระเจาหาม ซ่ึงทานคิดวายังคงจําเปนสําหรับ
สาวกของพระคริสตในปจจบัุนนี้ท่ีอยากจะเปนผูบริสุทธ์ิ 
____การผิดประเวณ ี ____การรวมประเวณีกับญาติพี่นอง ____การแชงดาบิดามารดา 

รักรวมเพศ  ____การขโมย    ____การใสราย ____
____การปรึกษาหมอด ู ____การแกแคน    ____การนมัสการรูปเคารพ 

ถาทานศึกษาพระคัมภีรนี้เปนกลุม จงเตรียมตัวนําหัวขอท่ีทานเลือกมาอภิปรายกนัในกลุม 
2. ทานคิดวาการลงโทษท่ีพระเจากําหนดไวนั้นรุนแรงหรือไม อธิบาย 
 
 
 
อะไรจะเกิดข้ึนถาไมมีการระบุโทษของการฝาฝนกฎ ท่ีเกี่ยวของกับการจราจรในเมืองหรือใน

ประเทศของทาน 
อะไรจะเกิดข้ึนถาทานไมไดตั้งโทษของการฝาฝนกฎสําหรับลูก ๆ เม่ือพวกเขาไมไดทําตามกฎ

ท่ีทานไดตั้งไวสําหรับพวกเขา 
อะไรจะเกิดข้ึนกับชาวอิสราเอลในฐานะท่ีเปนชนชาติท่ีกาํลังพัฒนาการอยูรวมกนัเปนประเทศ

ใหม ถาหากไมมีกฎหมายและบทลงโทษเม่ือฝาฝน เพื่อปกครองเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย และ
ความสัมพันธกับคนอ่ืน 

3. ถาทานรูสึกวายากท่ีจะจดจํากฎทั้งหมดเหลานี้และกฎอ่ืน ๆ ในหนังสือเลวีนิติ พระเจาก็ทรง
ประทานพระบัญชาทางดานบวกไวสองขอในเลวีนติิ 19 ท่ีทานสามารถทําตามและผลก็จะเกิดข้ึนอยาง
เดียวกัน ขอเหลานี้คืออะไร 

เลวีนิติ 19:2 
 
 
เลวีนิติ 19:18ข 
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาหท่ี 8 

ตอนที่ 8 กฎเก่ียวกับความบริสุทธ์ิของปุโรหิตและเครื่องถวาย

บูชา 

ขอพระคัมภรี : เลวีนิติ 21-22 

เปาหมายการศึกษา 

1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูเกีย่วกับพระบัญชาของพระเจาท่ีทรงมีตอปุโรหิต ซ่ึงเปนผูท่ีพระเจา
ทรงเรียกใหมารับใชพระองควาเขาจะตองเปนคนท่ีสัตยซ่ือและบริสุทธ์ิ 

2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพระเจายังคงเรียกมนษุยชายและหญิงใหมาเปนผูนําของพระองค 
3. เพื่อชวยทานใหคนพบวาคริสเตียนและผูนําคริสเตียนควรจะอยูในมาตรฐานอยางเดียวกันกับ

ปุโรหิตในเลวนีิติ คือ – รับใช,ซ่ือสัตย และบริสุทธ์ิ 

บทนํา 

บทเรียนนี้เปนเร่ืองเกี่ยวกับขอเรียกรองพิเศษ ท่ีพระเจาทรงประทานสําหรับผูนําในการ
นมัสการท่ีพระเจาทรงเรียกใหมารับใชชาวอิสราเอล โมเสสเขาใจในหมายสําคัญของการทรงเรียกของ
พระเจาท่ีมีตออาโรนและบุตรชายของเขา ท่ีใหมาเปนผูนํานมัสการกลุมแรก ของชาวอิสราเอล บางทีเขา
อาจจะทบทวนหรือนึกถึงการทรงเรียกตัวเองท่ีพุมไมไฟในถ่ินทุรกันดารเม่ือส่ีสิบปท่ีแลว 

พระเจาทรงต้ังระบบตาง ๆ ของกฎหมายที่จะชวยปองกนัสุขภาพ ความสัมพันธ และศาสนา
ของประชากรของพระองค พระองคทรงตองการผูนําท่ีจะรับผิดชอบสําหรับการตีความ และการบังคับ
ใชกฎเหลานี ้ โมเสสและอาโรนไมสามารถอยูกับพวกเขาตลอดไปได เผาเลวีจะตองรับผิดชอบส่ิงนี้
สืบไป ดังนั้นพระเจาจึงทรงเรียกคนเลวีใหมารับใชพระองค และโมเสสก็ตองเจิมพวกเขาดวยน้ํามันเพื่อ
ตั้งพวกเขาไวสําหรับการรับใช บทเรียนนีจ้ะบอกถึงความคาดหมายหรือขอเรียกรองของพระเจาสําหรับ
ความบริสุทธ์ิของพวกเขา  
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กฎสําหรับพวกผูนําทางศาสนา 

อานเลวีนิติ 21 และตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ในขอ 5 พระเจาทรงหามไมใหปุโรหิตทําอะไร________________________________ 
ส่ิงเหลานี้ถูกหามเพราะวาพวกเขาเคยทําการไวทุกขตามแบบของคนนอกศาสนาจนกลายเปน

ธรรมเนียมของพวกเขา 
2. ขอ 7 กลาววาอยางไรบางเก่ียวกับการแตงงานของปุโรหิต________________________ 
ปุโรหิตจะตองแตงงานกับหญิงพรหมจารี เนื่องจากเช่ือเสียงของภรรยาของเขาจะสะทอนถึง

ความสามารถในการรับใชประชาชน 
3. ขอ 8 กลาววาปุโรหิตจะตองรับการชําระใหบริสุทธ์ิ ขอนี้ไดบรรยายในขอ 10 ดวย และมี

รูปภาพอยูในหนา 1 ของบทเรียนนี้ อะไรที่ใชสําหรับเจมิปุโรหิตในพธีิการชําระน้ี________________ 

กฎหมายเพิ่มเติมสําหรบัผูนํา 

อานเลวีนิติ 22 และตอบคําถามตอไปน้ี 

4. พระเจาทรงตรัสอะไรเพื่อใหโมเสสนําไปบอกกับอาโรนและบุตรชายของเขาในขอ 2_____ 
“ส่ิงบริสุทธ์ิ” เปนคําท่ีอางถึงสวนของเคร่ืองบูชาท่ีถวายแดพระเจา ทานไดศึกษาเกีย่วกับเคร่ือง

บูชาสวนนี้ไปแลว ผูนํานมัสการจะเปนผูรับผิดชอบดูวาเคร่ืองบูชาสวนท่ีถวายแดองคพระผูเปนเจาเปน
สวนท่ีเหมาะสมและถูกตองหรือไม ปุโรหิตไมสามารถเก็บส่ิงใด ๆ ท่ีกําหนดวาเปน “ส่ิงบริสุทธ์ิ” 

5. ถาปุโรหิตปวยดวยโรคผิวหนังหรือมีส่ิงไหลออกมา ในขอ 4 กลาววาเขาถูกหามไมใหทํา
อะไร____________________________________________________________________________ 

อีกนัยหนึ่งคือ ปุโรหิตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีของเขาได ถาเขามีสุขภาพไมด ี มีแตปุโรหิต
เทานั้นท่ีไดรับอนุญาตใหเขาไปในหองวิสุทธิสถานซ่ึงเปนท่ีตั้งคันประทีป และตองคอยจุดอยู
ตลอดเวลาเหมือนกับเคร่ืองหอม และท่ีนี่ก็เปนท่ีตั้งขนมปง และตองคอยเติมขนมปงใหเต็มเสมอดวย
ปุโรหิตท่ีปวยไมสามารถเขาไปในสถานท่ีนี้จนกวาจะมีการประกาศวาเขาสะอาด หรือหายเปนปกติแลว 

6. ขอ 20 แนะนําปุโรหิตวาอยางไรบาง____________________________________________ 
หนาท่ีอีกอยางหน่ึงของปุโรหิตคือ พิจาณาวาเคร่ืองบูชาอันไหนเหมาะสมหรือไม ขอพระ

คัมภีรในเลวีนติิ 22 ตอนนี้จะชวยปุโหติใหรูวาอะไรท่ีพระเจายอมรับหรือไมยอมรับ 
7. ตามท่ีกลาวไวในขอ 22 สัตวท่ีมีสภาพแบบไหนท่ีหามไมใหปุโรหิตรับเปนเคร่ือง

บูชา______________________________________________________________________________ 
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สรุป 

อาโรนและบุตรของเขา และเผาเลวีจะตองมีความรับผิดชอบมากกวาท่ีไดกลาวไวในบทนี้ บท
นี้ของเลวีนิติเปนบทท่ีเกีย่วของกับการเปนปุโรหิตบริสุทธ์ิ เพื่อพวกเขาจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีของพวก
เขาได 

ยิ่งกวานั้นปุโรหิตแตละคนจะไดรับมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบเฉพาะสําหรับการดูแล
พลับพลาและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิภายในพลับพลา กันดารวิถี 1:50-54 บอกใหเราทราบวาพระเจาทรงมีพระ
บัญชาอยางไรสําหรับชาวเลวีเกีย่วกับการขนยายพลับพลา และเคร่ืองเรือนท้ังหมดเมื่อถึงเวลาท่ีพวกเขา
ตองเดินทางอยางไรบาง ชาวเลวีจะตองรับผิดชอบสําหรับการต้ังพลับพลา และการถอดพลับพลาลงใน
แตละคร้ัง ตามท่ีพระเจาทรงบัญชาใหชาวอิสราเอลเดินทางตอไปยังคานาอันชาวเลวีบางคนพรอมกับ
ครอบครัวของเขาตองรับหนาท่ีขนยายเคร่ืองเรือนท่ีเปนส่ิงบริสุทธ์ิศักดิ์สิทธ์ิบางคนก็รับหนาท่ีในการ
ขึงและถอดผามานขนาดมหมึาท่ีขึงไวรอบ ๆ เต็นทนัดพบน้ัน 

ชาวเลวีเหลานีไ้มมีสิทธิเปนเจาของท่ีดิน หรือฝูงสัตว พวกเขาจะไมปลูกพืชหรือเก็บเกีย่วพระ
เจาทรงจัดเตรียมอาหารสําหรับพวกเขาโดยผานการถวายของชาวอิสราเอล 

เม่ือชาวอิสราเอลตั้งคายของพวกเขา พลับพลานี้จะถูกต้ังข้ึนกอนเปนส่ิงแรกตรงกลางคายของ
พวกเขา ชาวเลวีจะถูกแบงออกเปนส่ีกลุม และพวกเขาจะต้ังเต็นทเปนกลุมอยูส่ีดานของพลับพลา 
เสมือนวาพวกเขาเปนพวกทีค่อยปกปองดแูลสถานนมัสการของพระเจา 

เม่ือวันเวลาเปลี่ยนไป แตพระวจนะของพระเจายังคงเปนกฎหมายสําหรับประชาชนท่ีเปนผูนํา
สําหรับพระเจาในคริสตจักรของเราทุกวันนี้ ใหศึกษาขอพระคัมภีรในหนาถัดไป และเรียนรูขอวาม
เหลานั้น 

การนําบทเรียนไปใช 

อานขอความในพระคัมภีรท่ีระบุไวในหนานี้ แลวเขียนขอเรียกรองที่ผูนําคริสเตียนจะตองมี
ตามท่ีกลาวไวในพระคัมภีรใหม 

1. 1 ทิโมธี 3:2 ผูนําจะตอง  
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 
จ. 
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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 คุณสมบัติท่ีทานคิดวาผูนําในคริสตจกัรของทานควรจะตองมี หรือทําตามให

ใสเคร่ืองหมาย ลงขางหนาขอท่ีทานคิดวาทานควรจะทําตามดวย  
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาหท่ี 9 

ตอนที่ 9 กฎเก่ียวกับการฉลองหรือเทศกาลตาง ๆ 

ขอพระคัมภรี เลวีนิติ 23 

เปาหมายการศึกษา 

1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูเกี่ยวกับการฉลองของอิสราเอลท่ีพระเจาทรงต้ังไวโดยมจีุดประสงค
ตาง ๆ กัน 

2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพระเจาทรงตองการการมีสามัคคีธรรมกับประชากรของพระองค 
3. เพื่อชวยทานใหคิดดูวาการฉลองในสมัยโบราณนีจ้ะนํามาใชกับคริสเตียนในสมยัใหมได

อยางไร และใหตรวจสอบกบัการฉลองตาง ๆ ในคริสตจักรของทานท่ีมีอยูในปจจุบันนี ้

บทนํา 

รูปภาพท่ีอยูในหนานี้เปนความคิดของผูวาดภาพ เกี่ยวกับการฉลองในครอบครัวฮีบรูในคืนท่ี
รับประทานปสกากอนท่ีชาวอิสราเอลจะออกเดินทางจากอียิปต หลังจากท่ีไดอาศัยอยูในประเทศนี้เปน
เวลา 400 ป และชวงเวลาสวนใหญพวกเขาจะตกเปนทาส 

พระบัญชาเกีย่วกับการฉลองนี้ปรากฏคร้ังแรกในอพยพ 12:1-28 คืนนัน้ในประเทศอียิปตพระ
เจาทรง “ผานเวน” บานของคนฮีบรู ผูซ่ึงปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจา ท่ีภูเขาซีนายและใน
หนังสือเลวีนติิ พระเจากไ็ดตรัสถึงการฉลองนี้อีกคร้ังหนึ่ง และไดทรงบอกถึงการฉลองอีกอันหนึ่งท่ี
ชาวฮีบรูจะตองกระทําเม่ือพวกเขามาถึงคานาอัน 

กฎเกี่ยวกับวันสะบาโต 

อานเลวีนิติ 23:1-3 และตอบคําถามตอไปนี ้

1. ในขอ 2 ไดบรรยายถึงเทศกาลเล้ียงตามกาํหนดแดพระเจาวาอยางไรบาง______________คํา
วา “เทศกาลเล้ียง” ในภาษาฮีบรูรวมไปถึงความคิดเกีย่วกับการนมัสการและการนัดหมายประชุมกัน 
พระเจาทรงตองการใหประชากรของพระองคมีเวลาท่ีแนนอนในการนัดประชุมกับพระองคโดยมี
เปาหมายท่ีพิเศษเฉพาะ 
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2. เวลาแหงการนัดหมายเหลานี้มีอยูอันหนึง่ท่ีไมใชเทศกาลเล้ียง แตเปนส่ิงท่ีสําคัญมากสําหรับ
พระเจา เวลานดัหมายท่ีกลาวถึงในขอ เหลานี้คืออะไร______________________________________ 

เวลานัดหมายนี้เปนการประชุมประจําสัปดาห พระคัมภีรไดกลาวถึงวันนี้เปนคร้ังแรกใน
หนังสือ ปฐมกาล 2:1-3 

เทศกาลปสกาและขนมปงไรเชื้อ 

อานเลวีนิติ 23:4-8 และตอบคําถามตอไปนี ้

3. เทศกาลปสกาขององคพระผูเปนเจาจะมีการฉลองกันเม่ือไร________________________ 
ชวงนี้ตรงกับเดือนเมษายนในปฏิทินของเรา 
4. เทศกาลอะไรท่ีจัดข้ึนในวันท่ี 15 ของเดือนเดยีวกัน________________________________ 
บางทีทานอาจจะจําไดจากการศึกษาในอพยพวา ขนมปงท่ีไมมีเชื้อนี้เปนเคร่ืองเตือนความจําถึง

คราวท่ีชาวอิสราเอลรีบรอนเพื่อท่ีจะออกเดินทาง และคืนเดียวกนันัน้เองท่ีพระเจาทรงไวชีวิตบตุรชาย
หัวปของพวกเขา 

การเล้ียงนี้ไดจดัฉลองข้ึนกอนท่ีชาวอิสราเอลจะออกมายงัถ่ินทุรกันดารของภูเขาซีนาย (กันดาร
วิถี 9:1-5) และก็ไมไดจัดข้ึนอีกจนกระท่ังพวกเขาไปถึงแผนดินแหงพนัธสัญญา (โยชูวา 5:10-12) 

เทศกาลถวายผลแรก 

อานเลวีนิติ 23:9-14 และตอบคําถามตอไปนี้ 

5. เทศกาลน้ีมีการฉลองคร้ังแรกเม่ือไร_____________________________________ 
6. พวกเขาจะตองถวายอะไรแดองคพระผูเปนเจาจากการเก็บเกีย่วผลครั้งแรกในแผนดินใหม

ของพวกเขา________________________________________________________________ 

เทศกาลเพ็นเทคอสต 

อานเลวีนิติ 23:15-22 และตอบคําถามตอไปนี้ 

7. หลังจากการฉลองเทศกาลถวายผลแรกแลว นานเทาใดจึงเปนเทศกาลคร้ังตอไป__________ 
เทศกาลน้ีคร้ังแรกเรียกกันวาเทศกาลสัปดาห ภายหลังจงึเปล่ียนเปน “เพ็นเทคอสต” ซ่ึงมาจาก

ภาษากรีกหมายถึง “50” เทศกาลนี้หางจากเทศกาลแรกเจ็ดสัปดาหกับอีกหนึ่งวัน รวมท้ังหมดเปนเวลา
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หาสิบวัน ท้ังเทศกาลถวายผลแรกและเทศกาลท่ีตามมาหลังจากนัน้ เปนเทศกาลที่ฉลองกันในเดือน
มิถุนายน ซ่ึงเปนเวลาแหงการเก็บเกีย่วพืชผลในแผนดินใหม 

เทศกาลเปาแตร 

อานเลวีนิติ 23:23-25 และตอบคําถามตอไปนี้ 

8. เทศกาลน้ีจะฉลองกันเม่ือไร___________________________________________ 
ผูเขียนบางคนเรียกเทศกาลนีว้า “เทศกาลวันเพ็ญ” เพราะวาพวกเขาจะเปาแตรเงินเปน

สัญลักษณของการเร่ิมตนใหม 

วันลบมลทินบาป 

อานเลวีนิติ 23:26-32 และตอบคําถามตอไปนี้ 

9. ทานไดเรียนรูเกี่ยวกับหมายสําคัญของวันนี้ในบทเรียนท่ีเรียนแลว พระเจาทรงนับวันนี้เขา
กับเทศกาลเล้ียงตามกําหนดอ่ืน ๆ ดวย เม่ือไรท่ีมีการฉลองวันนีใ้นแตละป_______________________ 

วันนี้ตรงกับเดอืนตุลาคมของเรา 

เทศกาลฉลองพระวิหาร 

อานเลวีนิติ 23:33-44 และตอบคําถามตอไปนี้ 

10. ในวนัท่ีสิบหาของเดือนท่ีเจ็ด มีการจัดฉลองเทศกาลอะไร______________________ 
11. พวกเขาจะตองทําเพิงดวยอะไร___________________________________________ 
ท้ังครอบครัวจะตองรวมกนัทําท่ีพักหรือเพิงช่ัวคราว ท่ีท้ังครอบครัวจะเขาอยูในชวงเจ็ดวนันี้

เม่ือพวกเขาสรางบานท่ีถาวรในคานาอันแลว เพิงช่ัวคราวเหลานีก้็มักจะสรางข้ึนบนหลังคาซ่ึงเปนพื้น
เรียบ ๆ 

12. ประชาชนจะตองระลึกถึงอะไรในระหวางสัปดาหนี้____________________________ 

สรุป 

ปจจุบันนี้ชาวยิวจาํนวนมากยังคงฉลองธรรมเนียมและประเพณเีหลานีท่ี้พระเจาทรงประทาน
แกชาวอิสราเอลในขณะท่ีพวกเขาตั้งคายอยูท่ีเชิงเขาซีนาย คริสเตียนมีพิธีฉลองอยางอ่ืนอีก บางอยางก็
เปนส่ิงท่ีฉลองกันท่ัวโลก และผูเช่ือทุกคนทั่วโลกฉลองกัน บางคริสตจักรก็มีพิธีฉลองพิเศษท่ีเกีย่วของ
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กับประวตัิศาสตรคริสตจักร พระเจาทรงปรารถนาท่ีจะสถิตอยูในพิธีฉลองทุกอยางท่ีถวายเกียรติแด
พระองค และคริสตจักรของพระองค 

การนําบทเรียนไปใช 

1. ใหบอกช่ือเทศกาลฉลองสองอยางท่ีคริสเตียนท่ัวโลกจัดกันทุกป อะไรคือสาเหตุของการ
ฉลองเทศกาลนั้น ๆ 

2. ใหบอกถึงรูปแบบของการฉลองเทศกาลที่คริสตจักรสวนใหญทํากันประจําทุกเดือนหรือ
สามเดือนคร้ัง หรือปละคร้ัง ใหบอกวาพวกเขาใชอะไรกนับาง และแสดงถึงอะไร 

3. คริสตจักรของทานมีเหตกุารณท่ีจัดพิธีระลึกถึงเปนพิเศษหรือไม ถามีใหเขียนขางลางนี้ และ
อธิบายความหมายสําคัญของพิธีระลึกเหลานี้ 

4. ใหพิจารณาเหตุการณหรือการฉลองตาง ๆ ท่ีทานไดเขียนไวในหนานี้วา พระเจาทรงไดรับ
เกียรตหิรือทรงเปนแขกผูมีเกียรติในการฉลองแตละคร้ังหรือไม 
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาหท่ี 10 

ตอนที่ 10 ระเบียบเก่ียวกับศีลธรรมและพิธี 

ขอพระคัมภรี : เลวีนิติ 24 

เปาหมายการศึกษา 

1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูวาชาวอิสราเอลจะตองเรียนรูความสัมพันธของพวกเขากับพระเจาใน
ระหวางเทศกาลโดยการทําพธีิถวายเคร่ืองบูชาประจําวนั 

2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพระบัญญัติของพระเจาไมไดมีไวสําหรับการเรียนรูเทานั้น แตมีไว
สําหรับทุกคนจะตองเช่ือฟงดวย 

3. เพื่อชวยทานใหพจิารณาวาพระเจาทรงตองการอะไรจากทาน ในความสัมพันธของทานกับ
พระองคในแตละวัน ในเทศกาลท่ีฉลองพิเศษตามความเชื่อของคริสเตียน 

บทนํา 

ในบทเรียนนีท้านจะอานเฉพาะสวนท่ีเปนคําบรรยายในหนังสือเลวนีิติ ชวงท่ีเปนคําบรรยายจะ
บอกเกี่ยวกับบางส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ ในบทนี้มีระเบียบพิธีหลาย ๆ อยางรวมกันอยู ประการแรกพระเจา
ทรงบัญชาโมเสสเกี่ยวกับพิธีท่ีตองใหความสนใจอยางตอเนื่อง แลวโมเสสก็ไดบันทึกเกีย่วกับ
เหตุการณท่ีเกดิข้ึนในชุมชนอิสราเอล และพระเจาทรงจัดการกับเหตุการณท่ีเกดิข้ึนโดยต้ังอยูบน
พื้นฐานของพระบัญญัติท่ีใหไว 

การดูแลคันประทีปและขนมปงหนาพระพักตร  

อานเลวีนิติ 24:1-9 และตอบคําถามตอไปนี ้

1. น้ํามันชนิดไหนท่ีประชาชนนํามาใหอาโรน สําหรับเติมคันประทีปในหองวิสุทธิสถานของ
เต็นทนัดพบ_______________________________________________________________________ 

2. คันประทีปจะตองจดุนานแคไหน______________________________________________ 
นี่เปนท่ีใหแสงสวางเพียงแหงเดยีวในเต็นทนี้ เชิงเทียนหรือคันประทีปนี้ทําดวยทองคําบริสุทธ์ิ

และมีถวยเล็ก ๆ สําหรับใสน้ํามันมะกอกบริสุทธ์ิ  
3. เขาจะตองวางขนมปงจํานวนเทาไรบนโตะในหองวิสุทธิสถาน_______________________ 
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4. ในวนัไหนท่ีจะตองมีการเปล่ียนขนมปงกอนใหม โดยอาโรนเปนผูจัดเปล่ียน แตประชาชน
จะเปนผูเตรียมขนมปงให__________________________ 

ในตอนสุดสัปดาห อาโรนและบุตรชายของเขาสามารถรับประทานขนมปงท่ีเปล่ียนออก
มาแลวนัน้ได  

การหมิ่นประมาทพระเจา 

อานเลวีนิติ 24:10-23 และตอบคําถามตอไปนี้ 

5. บิดามารดาของคนท่ีหม่ินประมาทพระเจาเปนเช้ือชาติใด__________________________ 
ในฐานะท่ีเขาเปนบุตรของการสมรสของคนอิสราเอลกับชนชาติอ่ืน เขาจึงเปนคนตางดาวท่ี

อาศัยอยูดวย 
6. ชายคนนี้ทําผิดเร่ืองอะไร ตามท่ีบรรยายไวในขอ 11______________________________ 
การแชงดาพระเจาถือเปนการหม่ินประมาท ซ่ึงหมายถึงการใชคําพูด หรือการเขียนท่ีหยาบคาย

หรือลอเลียน หรือการกระทํา ใด ๆ ท่ีไมเหมาะสมตอพระเจา ซ่ึงเปนผูท่ีทุกคนสักการะลวงเกนิไมได 
7. กฎอะไรท่ีทรงต้ังไวแลว และเปนท่ีรูจกัของคนอิสราเอล ซ่ึงเกี่ยวของกับการหม่ินประมาท

หรือการออกพระนามพระเจาอยางไมสมควร อพยพ 20:7 และอพยพ 22:28______________________ 
8. อะไรเปนบทลงโทษท่ีพระเจาทรงกําหนดไว สําหรับผูท่ีหม่ินประมาทหรือแชงดาพระ

เจา___________________________________________________________________________ 
ถาหากโทษของการแชงดาบิดามารดา มีโทษถึงตายแลวละก็ (อพยพ 21:17) โทษของการแชง

ดาพระเจาก็ควรจะรายแรงเทา ๆ กัน จะเหน็ไดชัดวา พระเจาไมไดกาํหนดโทษกอนท่ีเหตุการณแหงการ
หม่ินประมาทนี้จะเกิดข้ึน ชาวอิสราเอลจะแชงดาผูท่ีคอยเตรียมทิศทางสําหรับการเดินทางของพวกเขา
แตละวนัโดยใชเสาเมฆเสาไฟในเวลากลางคืน และคอยเตรียมขนมปง เนื้อ และน้ําใหพวกเขาได
อยางไรกัน 

9. แลวพระเจาก็ทรงเตือนชาวอิสราเอลเก่ียวกับความผิดอ่ืน ๆ อีกท่ีตองมีโทษ หรือตองตอบ
แทนถึงตาย ความผิดเหลานีคื้ออะไร 

ก. ขอ 17__________________________________________________________________ 
ข. ขอ 18__________________________________________________________________ 
ค. ขอ 19__________________________________________________________________ 
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สรุป 

ในสมัยนัน้ช่ือของบุคคลหน่ึง ๆ จะเปนส่ิงท่ีสะทอนถึงบุคคลลักษณะของเขา ยิ่งกวานั้น ใน
สมัยนั้นชาติ ศาสนา และพระเจา เปนส่ิงท่ีเกี่ยวพันกันอยางแนบแนน ปจจุบันกเ็ปนอยางนี้ดวยในหลาย 
ๆ ประเทศ ดงันั้นเม่ือชายคนนี้แชงดาพระเจา เขาก็กําลังแชงดาศาสนาของมารดาของเขา และแชงดา
ประเทศชาติท่ีเขาอาศัยอยูดวย 

ทานทราบไหมวา พระเยซูก็ทรงถูกจบัในขอหาหม่ินประมาทพระเจา พระเยซูตรัสวาพระองค
ทรงเปนพระบุตรของพระเจา แตชาวยวิเช่ือวาพระองคเปนเพียงบุตรชายของชางไมเทานั้น ดังนั้นพวก
เขาจึงเรียกพระเยซูวาผูท่ีหม่ินประมาทพระเจา เพราะวาพระองคทรงอางวาพระองคเองเปนบตุรของ
พระเจา 

เม่ือสเทเฟนเทศนาขาวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูคริสต เขาก็ถูกประชาชนเอาหินขวางในขอหา
หม่ินประมาทพระเจา ดังนั้นโทษท่ีถึงตายนี้เปนส่ิงท่ีพวกเขายึดถือมานานนับศตวรรษจากสมัยพระ
คัมภีรเดิมจนถึงสมัยพระคัมภีรใหม 

ปจจุบันนี้มีกฎเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทพระเจาหรือไม บางทีในชวงชีวิตของเราปจจุบันนีเ้รา
อาจจะไมเคยไดยินคําพยานถึงการเอาหินขวางเนื่องจากการหม่ินประมาทพระเจาแตอยางใดแตในความ
เปนจริงแลว บอยคร้ังท่ีคริสเตียนไดยนิพระนามของพระเจาท่ีถูกนําไปกลาวอยางไมเหมาะสม และ
ไมไดพดูคัดคานอะไร เม่ือหาสิบปมาแลเว คําพูดใด ๆ ท่ีเปนการแชงดาพระนามพระเจาจะถูกเซ็นเซอร
หรือตัดออกจากภาพยนตร และรายการทางโทรทัศน แตปจจุบันนี้ ไมมีการเซ็นเซอรอยางนี้แลว 

คริสเตียนจะมีกฎบัญญัติหรือกฎหมายของเขาเอง และทานจะไดศึกษากฎเหลานี้ในหนาตอไป
ขณะท่ีทานนําคําสอนในบทเรียนนี้ไปใชในชีวิตของทานเอง 

การนําบทเรียนไปใช 

1. อานมาระโก 3:29 และเขยีนส่ิงท่ีพระคัมภีรใหมไดกลาวไวเกี่ยวกบัการหม่ินประมาท  
การหม่ินประมาทเปนบาปท่ีไมสามารถอภัยได การทําบาปนี้ผูท่ีทําจะตองรูตัว ทําอยูเร่ือย ๆ ทํา

โดยเจตนาและประสงคราย ในการปฏิเสธฤทธ์ิอํานาจของพระเยซูคริสต และพระวิญญาณบริสุทธ์ิของ
พระองคผูซ่ึงทําใหผูท่ียังไมรอดเกิดความสํานึกและกลับใจ 

2. ขอนี้หมายความวา จะไมมีความหวังท่ีจะไดรับการอภัยใชหรือไม อานขอความจากเปาโล 
ซ่ึงเปนผูท่ีเขียนพระคัมภีรคนหนึ่ง ซ่ึงไดขมเหงคริสเตียนอยางรุนแรง จนกระท่ังเขาเปนผูเช่ือใหเขียน
ขอความท่ีเปาโลไดเขียนไวใน 

1 ทิโมีธี 1:13-14 
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3. ชาวฮีบรูมีพิธีตาง ๆ มากมายท่ีจะตองปฏิบัติในระหวางชวงวางของการฉลองคร้ังใหญ ๆ 
แลวอะไรเปนพิธีของศาสนาคริสเตียน เราจะเขาเฝาพระเจาไดอยางไร ในโอกาสอื่น ๆ นอกจากในเวลา
ท่ีมีการฉลองการบังเกิดของพระองคในวนัคริสตมาส หรือการฟนคืนพระชนมในวนัอีสเตอร 
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาหท่ี 11 

ตอนที่ 11 กฎเก่ียวกับวันสะบาโต 

ขอพระคัมภรี : เลวีนิติ 25 

เปาหมายการศึกษา 

1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูวาพระเจาทรงประทานใหชาวอิสราเอลมีชวงเวลาพิเศษ ท่ีจะชวยให
พวกเขาระลึกถึงวาโลกนี้ท้ังหมดเปนของพระเจา และพระองคเปนผูจัดเตรียมส่ิงจําเปนทุก ๆ อยางเพื่อ
พวกเขา 

2. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาในการถือระบบของสะบาโตนั้น บทเรียนนี้ไดสอนวา ประชาชน
และธรรมชาติทุกอยางจําเปนตองมีเวลาชวงหนึ่งสําหรับการพัก 

3. เพื่อชวยทานใหกําหนดหรือพิจารณาวารูปแบบการดาํเนินชีวิตของทานไดแสดงออกถึงการ
รับรูวาพระเจาทรงเปนเจาของทุกส่ิง ทานเปนผูมาอาศัยอยูช่ัวคราวและทานจะตองจัดเวลาไวชวงหนึ่ง
ตางหากเพื่อสะทอนถึงความดีของพระเจาท่ีมีตอทาน เชนนั้นหรือไม 

บทนํา 

ทานสามารถจินตนาการไดหรือไมวาทานจะเปนอยางไร ถาทานทํางานทุก ๆ วันและไมเคยมี
เวลาพักผอนเลย ถาทานตองทํางานตลอดท้ังวันท้ังคืน รางกายของทานจะสามารถทํางานตอไปไดนาน
แคไหน 

เม่ือพระเจาทรงสรางฟาสวรรคและแผนดนิโลกเสร็จแลว พระองคก็ทรงพักจากการงานท้ังมวล
ของพระองคในวันท่ีเจ็ด พระองคทรงอวยพระพรในวนัท่ีเจ็ดนี้ และทรงต้ังไวเปนวันบริสุทธ์ิตามท่ี
บันทึกไวในปฐมกาล 2:3 

ทานไดศึกษาเกี่ยวกับวันสะบาโตและขอเรียกรองของพระเจาเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไปแลวในบทนี้ใน
หนังสือเลวีนติิท่ีทานกําลังจะศึกษานั้น ก็เปนเร่ืองเกี่ยวกับกฎของการพักผอนอยางเดยีวกนัดวยกฎ
เหลานี้เปนประโยชนสําหรับทุกคนโดยสวนตัว รวมท้ังคนจนดวย และเปนประโยชนสําหรับประเทศ
ซ่ึงเปนสวนรวมดวย กฎเหลานี้สามารถนําทานในการดูแลตัวทานเอง ดูแลผูอ่ืน และประเทศของทาน 
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ปสะบาโต 

อานเลวีนิติ 25:1-7 และตอบคําถามตอไปนี ้

1. พระเจาไดทรงประทานกฎเกีย่วกับสะบาโตใหชาวอิสราเอลแลว เพื่อเปนรูปแบบในการ
นมัสการกฎอะไรท่ีเกีย่วของกับสะบาโตที่ทรงประทานใหอีกในขอ 2___________________________ 

เปาหมายอยางหน่ึงของสะบาโต ตามท่ีพระเจาทรงกําหนดไวก็เพื่อพกัผอน ดังนัน้พระบัญชานี้
ทรงประทานใหเพื่อใหแผนดินของคนนั้น ๆ มีการพัก 

2. พระบัญชาอะไรท่ีพระเจาทรงประทานใหประชากรของพระองคกระทําตาม เม่ือพวกเขา
มาถึงแผนดินคานาอัน (ขอ 3-4)________________________________________________________ 

3. ถามีตนขาวงอกข้ึนมาในทุงนาเอง หรือมีผลไมใด ๆ ออกมาจากเถาเอง ประชาชนสามารถ
เก็บผลไมนั้นหรือเก็บเกีย่วขาวไดหรือไม_________________________________________________ 

การเก็บเกีย่วหมายถึงการเก็บผล และเตรียมผลเหลานั้นเพื่อขาย ในปท่ีเจ็ดจะตองไมมีการ
เพาะปลูกหรือการเก็บเกีย่วใด ๆ  

4. พืชผลที่เต็บโตหรือเกิดข้ึนมาเองสามารถใชทําอะไรได_____________________________ 

ปเสียงเขาสัตว 

อานเลวีนิติ 25:8-22 และตอบคําถามตอไปนี้ 

5. เม่ือไรเปนปเสียงเขาสัตวท่ีเขาจะมีพิธีพเิศษ______________________________________ 
6. วันไหนท่ีพวกเขาถือวาเปนวันพิเศษ ซ่ึงเปนวันเร่ิมตนปเสียงเขาสัตว___________________ 
7. พวกเขาจะตองประกาศอะไรออกไปท่ัวแผนดินในปท่ีหาสิบนี ้ ซ่ึงเรียกวาปเสียงเขา

สัตว______________________________________________________________________________ 
8. ปเสียงเขาสัตวจะเปนปสะบาโตดวย ดังนั้นในขอ 11 กลาววาจะไมมีใครหวาน หรือเก็บเกี่ยว 

พระเจาทรงคิดลวงหนาเกีย่วกับคําถามท่ีพวกเขาจะถามเกี่ยวกับปสะบาโตนั้น คําถามนั้นคืออะไรตามท่ี
บันทึกในขอ 20_____________________________________________________________________ 

9. พระเจาทรงมีแผนการเพือ่ท่ีจะจดัเตรียมส่ิงจําเปนสําหรับพวกเขาแลว พระองคตรัสวาจะมี
อะไรเกดิข้ึนในปกอนท่ีจะถึงปสะบาโต__________________________________________________ 
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การคืนทรัพยสมบัติ 

อานเลวีนิติ 25:25-34 และตอบคําถามตอไปนี้ 

10. พระเจาตรัสวาบุคคลนั้น ๆ จะตองทําอะไร ถามีพี่นองยากจนลง และขายทรัพยสินหรือ
ท่ีดินสวนหนึ่งของเขา_______________________________________________________________ 

11. ไมวาบุคคลน้ัน ๆ จะสูญเสียท่ีดินของเขาไปอยางไรก็ตาม ในปเสียงเขาสัตวหรือปท่ีหาสิบ
จะเกิดอะไรข้ึนกับทรัพยสินหรือท่ีดินเหลานั้น____________________________________________ 

การปลดปลอยประชาชน 

อานเลวีนิติ 25:35-55 และตอบคําถามตอไปนี้ 

12. ปเสียงเขาสัตวเปนปแหงอิสรภาพ (ขอ 10 ) ถาบุคคลหน่ึง ๆ ไดขายตัวเองเพื่อใชหนี้ จะเกิด
อะไรข้ึนแกเขาในปเสียงเขาสัตว ตามท่ีกลาวไวในขอ 39-41_________________________________ 

ในสมัยโบราณประชาชนจะขายตัวเขาเองใหกับเจาหนี้เพื่อใชหนี้ ในชนชาติอ่ืน ๆ บุคคลท่ีขาย
ตัวเองนัน้จะกลายเปนทาสตลอดไปโดยอัตโนมัติ และสามารถสืบทอดจากบิดาไปยงับุตรได แตอยางไร
ก็ตามชาวอิสราเอลจะมีการรับรองเก่ียวกับอิสรภาพของเขา 

สรุป 

ภายหลังพระเจาทรงต้ังกฎท่ีปองกันชาวอิสราเอลจากการเปนทาสรับใชมากกวาหกป ในเฉลย
ธรรมบัญญัติ 15:12-18 ในขณะท่ีความเจริญของสังคมไดพัฒนาข้ึน กฎบางอยางก็เลิกใชไปกฎหมาย
บางอยางในปจจุบันกย็ังเหมือนกับสมัยท่ีพระเจาทรงประทานแกพวกเขาท่ีภูเขาซีนาย 

การนําบทเรียนไปใช 

1. พระเจาทรงประทานพระบัญญัติเกี่ยวกับปสะบาโตสําหรับแผนดินใหกับชาวอิสราเอล 
เพื่อท่ีจะชวยพวกเขาใหเขาใจวาโลกนี้เปนของพระเจา และสําคัญสําหรับพระองคดวย ดังนั้นพระองค
จึงทรงเปนตนกําเนิดสําหรับส่ิงจําเปนท้ังมวลของพวกเขา ใหพิจารณาบทบัญญัตินี้ในบทเรียนนี้และให
คิดถึงกฎเหลานี้ในศตวรรษท่ียี่สิบ ขณะท่ีทานตอบคําถามตอไปนี ้

ถาทานเปนเจาของนาหรือสวนเล็ก ๆ ทานจะใหสวนของทานไดพกัหนึ่งปภายในเจ็ดปหรือไม
ทําไมจึงใหพักหรือไมใหพัก___________________________________________________________ 

 46 



2. พระเจาทรงเปนเจาของทุกส่ิงท้ังมวล ทานเปนเพยีงผูท่ีมาใชช่ัวคราวเทานัน้ ใหพจิารณาทาที
ของทานเม่ือทานตอบคําถามตอไปนี ้

ทานไดสะทอนถึงหลักปรัชญาและกฎหมายของพระเจาเกี่ยวกับการเปนเจาของท่ีแทจริง 
ก. ทานคืนรายไดหรือผลจากการเก็บเกี่ยวของทานคืนแกองคพระผูเปนเจา ในลักษณะสิบลด

และเงินถวายเปนจํานวนเกี่ปอรเซ็นต____________________________________________________ 
ข. ทานปฏิบัติตอคนใชภายในบานของทาน หรือลูกจางท่ีอยูใตบังคับบัญชาของทานอยางไร 
__________________________________________________________________________ 
3. ใหวางแผน “ปเสียงเขาสัตว” สําหรับตัวทานเอง ใหทานเลือกเวลาท่ีทานจะไมตองทํางาน

และทานสามารถจะเปนตัวของทานเองได หรืออยูกับคูของทาน ถาแผนการนี้จะเปนส่ิงท่ีตองกระทํา
รวมกันใหทําในส่ิงตอไปนี ้

ก. ใหเขียนรายการของส่ิงท้ังหมดท่ีเปน”พระพร” สําหรับทาน รวมทั้งรายได งาน ท่ีอยูอาศัย 
ทรัพยสมบัติ สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ๆ ฯลฯ 

ข. ใหใชเวลาสามสิบนาทีหรือมากกวานัน้ เพื่อขอบพระคุณพระเจาสําหรับทุกส่ิงทุกอยางท่ี
ทานเขียนเม่ือทานอธิษฐาน พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะชวยทานใหคิดถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีทานลืมเขียนลงไปใน
รายการนี ้

ค. ตอไปใหพจิารณาถึงความคิดเกี่ยวกับการปลดปลอย หรืออิสระหรือการพักผอน การปฏิบัติ
ของทานตอส่ิงท่ีมีชีวิตท้ังมวล จําเปนตองแกไขหรือไม เชนการปฏิบัติตอโลก สัตวตาง ๆ ตนพืช และ
คนท่ีอาศัยอยูในโลก 

ง. ใหเขียนแผนการของทานและอธิษฐานกับพระเจาเกีย่วกับแผนการนั้น ๆ  

 47 



ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาหท่ี 12 

ตอนที่ 12 พระพรแหงพันธสัญญา 

ขอพระคัมภรี เลวีนิติ 26 

เปาหมายการศึกษา 

1. เพื่อชวยทานใหเขาใจวาพระเจาทรงสัตยซ่ือตอคําสัญญาท่ีพระองคไดทรงสัญญาไว และ
พระองคจะอวยพระพรแกทาน ถาทานเช่ือฟงพระบัญญัตหิรือกฎหมายของพระองค 

2. เพื่อชวยทานใหเรียนรูวาการไมเช่ือฟงจะตองไดรับโทษ แตการกลับใจใหมจะนําไปสูการ
ฟนฟูความสัมพันธใหมกับพระเจาผูทรงเปยมดวยการใหอภัย 

3.เพื่อชวยทานใหตรวจสอบชีวิตของทานกับคําสอนของพันธสัญญาใหมของพระเยซูคริสต 
เพื่อดูวา การกลับใจใหมนี้จะตองเกดิข้ึนท่ีไหน เพ่ือท่ีจะเปนไปตามคําสอนของพันธสัญญาใหม 

บทนํา 

บทท่ีทานกําลังจะศึกษาในบทเรียนนี้ เปนขอสรุปท่ีพระเจาทรงใหไวในหนังสือเลวนีิติ พระ
บัญญัติท้ังหมดท่ีพระองคทรงประทานใหกับประชากรของพระองค ในพันธสัญญาท่ีพระเจาประทาน
ใหนี้เปนคําส่ังท่ีพระเจาทรงบอกใหพวกเขากระทําในแผนดินใหม เม่ือพวกเขาไปถึง ในเลวนีิติ 26 พระ
เจาทรงบอกถึงพระพรท่ีจะเปนของเขา ถาพวกเขาเช่ือฟง การไมเชื่อฟงจะนําไปสูความหายนะ พระเจา
ทรงมีเหตุผลอะไรท่ีจะทําใหสงสัยวาชาวอิสราเอลจะไมเช่ือฟงหรือไม ใหดูท่ีรูปภาพขางลางนี้ และคง
จะจําไดถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนไมนานน้ีหลังจากท่ีพวกเขามาถึงภูเขาซีนาย และพระเจาทรงประทานพระบัญญัติ 
10 ประการใหแกพวกเขา พวกเขาจะเช่ือฟงพันธสัญญาน้ีหรือไม 

พระพรของการเช่ือฟง 

อานเลวีนิติ 26:1-13 และตอบคําถามตอไปนี้ 

1. อะไรเปนขอความสําคัญขอความแรกท่ีพระเจาตรัสในตอนสรุปกฎหมายตาง ๆ ในเลวีนิตนิี้ 
(ขอ 1)____________________________________________________________________________ 

2. ขอเรียกรองประการท่ีสองในตอนสรุปพระบัญญัตินี้คืออะไร (ขอ 2)___________________ 
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หลังจากการเนนถึงขอเรียกรองท่ีสําคัญสามประการนี้แลว พระเจาทรงเพ่ิมเติมอีกขอหนึ่งใน
ขอ 3 “ถาเจาท้ังหลายดําเนินตามกฎเกณฑของเรา และรักษาบัญญัติของเราและกระทําตาม..” 

3. ใหเขียนรายการเกีย่วกับพระพรท่ีพระเจาจะทรงประทานใหกับผูท่ีถือรักษาพันธสัญญาของ
พระองคในขอ 4-9___________________________________________________________________ 

4. ขอ 12 เปนพระพรท่ีสําคัญท่ีสุดในบรรดาพระพรท้ังหมด ใหเขียนลงขางลางนี้ 
________________________________________________________________________ 

โทษสําหรับการไมเชื่อฟง 

อานเลวีนิติ 26:14-46 และตอบคําถามตอไปนี ้

5. ในขอความนี ้ พระเจาทรงบอกถึงโทษท่ีจะไดรับเปนข้ัน ๆ 
โทษในแตละข้ันจะรายแรงขึ้นกวาโทษในอันแรกท่ีมากอน แตปรากฏวา 
พระเจาทรงหวังวาประชากรของพระองคจะไมดื้อร้ันท่ีจะไมเช่ือฟงตอไป 
เม่ือพวกเขาไดรับการพิพากษาจากพระองคคร้ังแรก ใหเขียนโทษตามท่ีพระคัมภีรบอกลงไวขางลางนี้  

ก. ข้ันท่ี 1 เลวีนิติ 26:16-17_____________________________________________________ 
ข. ข้ันท่ี 2 เลวนีิติ 26:18-20_____________________________________________________ 
ความหมายของการเปรียบเทียบวา “ฟาสวรรคของเจาเหมือนเหล็ก” 

เปนการบรรยายถึงทองฟาท่ีไมมีฝนตก “พื้นดนิของเจาเหมือนทองเหลือง” บรรยายถึงวา 
พื้นโลกจะแข็งเกินไปทีจ่ะปลูกพืชผลได 

ค. ข้ันท่ี 3 เลวนีิติ 26:22________________________________________________________ 
ง. ข้ันท่ี 4 เลวนีิติ 26:25________________________________________________________ 
พระเจาทรงปกปองชาวฮีบรูจากภยัพิบัตใินอียิปต 

แตถาพวกเขาไมหันกลับมาเม่ือไดรับโทษจากการพิพากษาของพระเจา 
พวกเขาก็จะไดรับภัยพิบัติในแผนดนิของพวกเขาเชนกนั  

จ. ข้ันท่ี 5 เลวีนิติ 26:31-33_____________________________________________________ 

สรุป 

บางคนอาจจะคิดวาการรูถึงผลท่ีตามมาลวงหนา ชาวอิสราเอล
อาจจะไมกลาหันหนีจากพระเจาในแผนดนิใหมของพวกเขา 
แตเม่ือทานศกึษาประวตัิศาสตรของอิสราเอลตอไปในพระคัมภีร ทานจะไดเรียนรูวา 
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เม่ือเวลาท่ีพวกเขาเช่ือฟงพวกเขาก็ไดรับผลแหงพระพรมากมาย และเม่ือพวกเขาไมเช่ือฟง 
พวกเขาก็ไดรับผลของการพิพากษาลงโทษ 

การนําบทเรียนไปใช 

1.ในแตละข้ันของการลงโทษ ชาวอิสราเอลก็มีทางเลือก ทางเลือกนั้นไดบรรยายไวในหนังสือ 
เลวีนิต ิ 26:40 การท่ีจะรับการอภัยโทษและร้ือฟนความสัมพันธกับพระเจานัน้ 
พวกเขาจะตองทําอยางไร_____________________________________________________________ 

แตละบุคคลมีทางเลือกของเขาเอง เกี่ยวกับความสัมพันธ ของพวกเขากับพระเจา 
โดยต้ังอยูบนพื้นฐานสมการทางคณิตศาสตรตอไปนี้ 

พระบัญชาของพระเจา + ความเช่ือฟง = พระพร 
พระบัญชาของพระเจา + การไมเชื่อฟง = ความหายนะ 
ความไมเช่ือฟง + การสารภาพบาป = การอภัยโทษ 
2.ยังมีความจริงท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในบทนี้ 

ซ่ึงเกี่ยวของกบัการร้ือฟนความสัมพันธของบุคคลนั้น ๆ กับพระเจาซ่ึงเกิดข้ึนจากการสารภาพบาป ขอ 
43 กลาววาบุคคลน้ัน ๆ จะตองแกไขบาปของเขาดวย 
ทานจะทําการแกไขในสถานการณตอไปนี้อยางไร 

ก.ทานผิดพลาดในการรักษาวันหนึ่งในสัปดาหใหเปนวันบริสุทธ์ิและถวายแดพระเจา 
และไดละเมิดพระบัญญัติในอพยพ 20:8 

ข.ทานไดรับเงินทอนผิด จึงทานไดเปรียบ และทานไมทราบจนกระทั่งกลับไปถึงบาน (อพยพ 
20:15) 

ค.ทานเลาบางส่ิงบางอยางท่ีไมจริงเกีย่วกบัอีกคนหนึ่งและพบวาทานทําผิด (อพยพ 20:16) 
3.อาน 1 ยอหน 5:3 และคิดวา ทําไมทานจึงควรรักษาพระบัญญัติของพระเจา 

เปนเพราะวาทานกลัวถูกลงโทษ หรือเปนเพราะเหตุผลทีอ่ยูในขอนี้  
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ศึกษาพระคัมภีรสําหรับผูใหญ       สัปดาหท่ี 13 

ตอนที่ 13 กฎบัญญัติเกี่ยวกับการบน การถวาย และทศางค 

ขอพระคัมภรี เลวีนิติ 27 

เปาหมายการศึกษา 

1. เพื่อชวยทานใหเรียนรูวาพระเจาทรงถือวาการบนไวกับพระเจาเปนเร่ืองท่ีจริงจังมาก 
2. เพื่อชวยทานใหเขาใจประวตัิศาสตร และลักษณะการบนตอพระเจาในสมัยพระคัมภีร

เดิม 
3. เพื่อชวยทานใหคนพบวาการบนกับพระเจาท่ีคริสเตียนกระทํากับพระเจา เปนการทํา

ดวยความสมัครใจ เปนขอผูกมัด และจะตองถือรักษาไว 

บทนํา 

บทเรียนนี้อาจจะเรียกไววาเปน “ภาคผนวกของเลวนีิติ” หนังสือท่ีมีความหมาย และ
ประกอบดวยหนังสือหลาย ๆ เลมมารวมกัน มักจะมีภาคผนวกอยูตอนจบของบทสุดทาย ภาคผนวกนี้
ไมจําเปนตองเปนอันเดยีวกบัหนังสือนั้น ๆ แตก็เปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับผูอ่ืนท่ีจะตองเขาใจหนังสือท่ีเขา
อานถาไมมีภาคผนวกนี้ วิทยานิพนธ์ิ หรือหนังสือฉบับนั้นก็จะไมสมบูรณ เลวีนิต ิ 27 เปนภาคผนวก
ของพันธสัญญาท่ีพระเจาทรงกระทํากับประชากรของพระองค ในหนงัสืออพยพ และเลวีนิติ เร่ืองท่ีอยู
ในภาคผนวกนี้เปนเร่ืองของการบนกับพระเจา การถวาย และทศางค (สิบลด) 

การบนนี้เปนสวนหนึ่งของศาสนาสมัยโบราณหลายศาสนา ประชาชนบางคนถวายบุตรหลาน
หรือตัวเขาเองเพื่อเปนการบนไวกับพระเจา ดังนัน้พระเจาจงึทรงดําริวาเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองอธิบาย
เร่ืองนี้ใหกระจางในเลวีนิติ 27 

การบนเกี่ยวกับบุคคล 

อานเลวีนิติ 27:1-8 และตอบคําถามตอไปนี้ 

1.ถาบุคคลหน่ึง ๆ ทําการบนถวายใหกับพระเจา 
บุคคลท่ีบนไวนั้นจะตองทําตามการบนหรือจายคาไถตวัเองใหแกคลังของสถานนมัสการนั้น 
ราคาเจาะจงเปนพิเศษสําหรับคนประเภทตาง ๆ ท่ีกลาวไวในขอ 3-7 นั้นคืออะไร 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

หนึ่งเชเขลมีคาเทากับ 20 เก-ราห (เลวีนิติ 27:25) หรือเทากบั 9 กรัม 
ซ่ึงเปนมาตรฐานในการช่ังน้าํหนักของเงิน 
หนึ่งเชเขลมีคาประมาณเทากับคาจางหนึ่งเดือนสําหรับคนหนึ่งโดยเฉล่ีย 
ดังนั้นบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะบนไวกับพระเจา 
คนนั้นจะตองพิจาณาอยางรอบคอบเพราะวามีนอยคนนักท่ีจะมีเงินพอไถการบนนี้ได 

การบนดวยสัตว 

อานเลวีนิติ 27:9-13 และตอบคําถามตอไปนี ้

2.ถาคนหนึ่ง ๆ ทําการบนไวกับพระเจา และสัญญาจะถวายเปนสัตว 
แตถาเขาไมทําตามท่ีบนไวในขอ 13 กลาววาเขาจะตองจายอะไร________________________ 

3.ใครเปนผูกําหนดราคาของสัตวนั้น 
และพิจารณาวาจะยอมรับสัตวนั้นเปนของถวายตามท่ีบนหรือไม________________________ 

การบนเกี่ยวกับบานเรือน 

อานเลวีนิติ 27:14-15 และตอบคําถามตอไปนี ้

4.ถาชายคนหนึ่งบนบานของเขา 
หมายความวาเขาไดถวายบานนั้นไวตางหากเปนของบริสุทธ์ิท่ีปุโรหิตจะใชประโยชนได 
ถาเขาเปล่ียนใจ เขาจะไถบานของเขาคืนไดอยางไร__________________________________ 

การท่ีมนุษยจะบนบานของเขาเองนั้นไมตองเสียอะไร แตถาเขาเปล่ียนใจ 
เขาจะตองเสียคาไถเปนเงินจาํนวนมากมาย 

การบนที่ดิน 

อานเลวีนิติ 27:16-25 และตอบคําถามตอไปนี ้

5.ถาชายคนหนึ่งบนท่ีดินของเขา เขาจะกําหนดราคาที่ดนิอยางไร____________________ 
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ระบบการประเมินราคาท่ีดินแบบน้ี จะตีราคาตามพืชพันธ ุท่ีปลูกเปนเวลา 49 ป 
แตลดลงตามจํานวนของผลเก็บเกีย่วท่ีเหลืออยูจนกระท่ังถึงการฉลองปเสียงเขาสัตว 
และก็เปนอีกคร้ังหนึ่งท่ีตองเพิ่มเงินจํานวน 20 % ของราคาท่ีเหลืออยู ถาบุคคลนั้นตองการไถคือ 
แตถาบุคคลนั้นไมสามารถที่จะจายคาไถได ท่ีดินนั้นก ็จะตกเปนของปุโรหิต 

การบนเกี่ยวกับบุตรหัวป 

อานเลวีนิติ 27:26-27 และตอบคําถามตอไปนี ้

6.ลูกหัวปของสัตวไมสามารถนํามาถวายเพื่อบนกับพระเจาไดเพราะเหตุใด_______________ 
ลูกหัวปของสัตวมลทินไมสามารถนํามาบนกับพระเจาได 

ชาวอิสราเอลรูแลววาสัตวมลทินเหลานี้เปนสัตว อะไรบาง เนื่องจากบัญญัติเลวีนิติ 11 ไดบอกไวแลว 

การบนสิ่งท่ีถวายขาดแดพระเจา 

อานเลวีนิติ 27:28-29 และตอบคําถามตอไปนี ้

7.อะไรท่ีไมสามารถบนหรือถวายแดพระเจาไดอีก______________________________ 
ส่ิงท่ีถวายขาดคือส่ิงท่ีเปนของพระเจาแลวจะไถคืนไมได 

การไถทศางค 

อานเลวีนิติ 27:30-34 และตอบคําถามตอไปนี ้

8.ขอเหลานี้บรรยายถึงส่ิงอ่ืน ๆ อีกท่ีเปนส่ิงบริสุทธ์ิแดพระเจา 
และไมสามารถจะนํามาบนไดอีกส่ิงนั้นคืออะไร____________________________________ 

9.พวกเขากําหนดทศางคท่ีไดมาจากฝูงสัตวอยางไรบาง______________________________ 
ขอนี้เปนการอางถึงธรรมเนียมของการตอนสัตวเขาคอก โดยผานทางประตูแคบ ๆ 

และเขาแถวเรียงเดีย่วเขาไป สัตวทุก ๆ ตัวท่ีสิบจะใชสียอมผาสีแดงทําเคร่ืองหมายไว 
คงจะไมมีใครเส ี่ยงตอการทดลอง โดยการจดัลําดับของสัตวท่ีเดนิเขาคอกเพ่ือเอาสัตวท่ีตําหนิมาถวาย 

สรุป 

ทานสังเกตบางหรือไมวาหนังสือเลวีนิติจบลงอยางไรผูเขียนกฎบัญญัติเหลานี้เช่ือวาพระเจา 
และผูท่ีจดบันทึกพระบัญชาเหลานี ้ และเรียบเรียงลงเปนหนังสือนั่นก็คือ โมเสส 
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และสถานท่ีท่ีทรงประทานกฎตาง ๆ ในเลวนีิติคือท่ี ภูเขาซีนาย 
บทสุดทายของเลวีน ิตินี้จะนาํมาใชในชีวิตของทานไดหรือไมอยางไรใหเปดหนาตอไปและศึกษาการนํา
คําสอนเหลานีไ้ปใชในชีวิตของทาน 

การนําบทเรียนไปใช 

1.อานขอพระคัมภีรตอไปน้ีและเขียนลงไปวาใครเปนผูบนกับพระเจา 
และพวกเขาทูลขออะไรหรือสัญญาอะไร 

ก. ปฐมกาล 28:20-22 
 
 
ข. ผูวินิจฉัย 11:30-31 
 
 
ค. 1 ซามูเอล 1:11  
 
 
ง. สดุดี 132:1-5 
 
 
2.ทานเคยบนไวกับพระเจาหรือไม ถาเคย ใหเขียนส่ิงท่ีทานทูลขอกับพระเจา 

และส่ิงท่ีทานไดสัญญากับพระเจา 
 
 
ทานรักษาสัญญาในการบนนั้นหรือไม ผลท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 
 
 
3.คริสเตียนเช่ือวาการบนกับพระเจาเปนส่ิงท่ีจริงจังมาก อยาลืมความจริงตอไปนี้  
1.การบนนั้นเปนการทําดวยความสมัครใจ พระเจาไมเรียกรองใหทานบนกับพระองค 
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2.การบนเปนขอผูกมัด ถาทานบนไวกับพระเจา 
พระองคทรงเรียกรองใหทานทําตามคําท่ีบนไว ในสังคมคริสเตียนจะไมมีคานยิมในการกระทําแบบนี ้
พระเจาจะเปนผูเลือกวิธีของพระองคเองในการเขมงวดกับคําสัญญาของทานท่ีใหไวกับพระองค 

อานขอพระคัมภีรเหลานีแ้ละพิจารณาถึงส่ิงท่ีพระเจาทรงตองการใหทานกระทําตามเก่ียวกับ 
การบน สุภาษติ 20:25 ปญญาจารย 5:4-7. 
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	กฎหมายพิเศษสำหรับปุโรหิต
	อ่านเลวีนิติ 10 และตอบคำถามต่อไปนี้
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	กฎเกี่ยวกับวันสะบาโต
	อ่านเลวีนิติ 23:1-3 และตอบคำถามต่อไปนี้
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	อ่านเลวีนิติ 23:4-8 และตอบคำถามต่อไปนี้
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	อ่านเลวีนิติ 23:9-14 และตอบคำถามต่อไปนี้

	เทศกาลเพ็นเทคอสต์
	อ่านเลวีนิติ 23:15-22 และตอบคำถามต่อไปนี้

	เทศกาลเป่าแตร
	อ่านเลวีนิติ 23:23-25 และตอบคำถามต่อไปนี้

	วันลบมลทินบาป
	อ่านเลวีนิติ 23:26-32 และตอบคำถามต่อไปนี้
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	อ่านเลวีนิติ 23:33-44 และตอบคำถามต่อไปนี้
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	ข้อพระคัมภีร์ : เลวีนิติ 24
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	อ่านเลวีนิติ 24:1-9 และตอบคำถามต่อไปนี้

	การหมิ่นประมาทพระเจ้า
	อ่านเลวีนิติ 24:10-23 และตอบคำถามต่อไปนี้
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	อ่านเลวีนิติ 25:8-22 และตอบคำถามต่อไปนี้

	การคืนทรัพย์สมบัติ
	อ่านเลวีนิติ 25:25-34 และตอบคำถามต่อไปนี้
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	อ่านเลวีนิติ 25:35-55 และตอบคำถามต่อไปนี้
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