TÌM HIỂU SÁCH LÊ VI
Sách Lê vi được gọi là Sách của Sự Xá Tội (Lv 16:30-34)
Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh (Lv 11: 44-45)
Sách Levi là sách truyện bằng tranh của TC để giúp huấn luyện tôn giáo cho con cái
Israen. Mỗi tấm hình trong đó đều ám chỉ về Đức Giêsu Kitô.
Tưạ của cuốn sách gợi ý cho chúng ta biết đối tượng mà nó nhắm đến – bộ tộc Lêvi và
các tư tế và việc phục vụ của họ trong Lều Tạm. Nó cũng còn được gọi là Sách của
Luật Lệ.
Chúng ta nhớ lại trong sách Xuất Hành TC đã hướng dẫn chính xác làm thế nào để xây
Lều Tạm và về việc thiết lập chức tư tế để thi hành bổn phận phục vụ trong nơi thánh
này.
Và chúng ta để ý là sách Lêvi bắt đầu với chữ “Và”. Khi cuốn sách này mở ra , con cái
Israen vẫn còn ở tại Núi Sinai. TC còn tiếp tục ban hành những hướng dẫn cho việc
phụng tự trong Lều Tạm.
Trong Sáng Thế chúng ta nhìn thấy con người bị tàn phá.
Trong Xuất Hành, con người được cứu độ.
Trong Lêvi, con người thờ phượng TC.
Sách Lêvi là cuốn sách hợp thời trang vì nó nhắc đi nhắc lại việc giữ gìn thân xác và
linh hồn thánh thiện. Nó dạy rằng những người đã được cứu độ phải thánh thiện bởi vì
Đấng Cứu Chuộc họ là Đấng thánh. Nó chẳng những giúp chúng ta chià khoá cho đời
sống tâm linh và linh đạo để theo, nhưng nó còn làm ngạc nhiên chúng ta với những
bài học cụ thể về việc vệ sinh và giữ gìn thân thể sạch sẽ. Người Do Thái là chứng cớ
rõ ràng cho kết qủa của những chỉ dẫn này vì họ sống lâu và khoẻ mạnh.
Nó là cuốn sách thánh. Câu đầu tiên giúp chúng ta đoán được toàn thể cuốn sách: Đức
Chúa gọi ông Môsê, và từ lều hội ngộ, Người phán với ông rằng. Sách Lêvi là lời Chúa
nói với chúng ta qua Lều tạm và ý nghiã của nó.
Nó là một cuốn sách cá nhân. Câu thứ hai giúp ta làm quen với điểm này: Khi một
người trong các ngươi dâng lễ tiến lên Đức Chúa….. hãy chú ý, Ngài mong muốn mỗi
người mang lễ vật của riêng mình. Cách dâng thường cũng quan trọng như lễ dâng.
Bạn có tiến dâng lễ vật lên Chúa không? Nếu có thì cuốn sách này dành cho bạn đó.

