
 

 SÁCH LÊVISÁCH LÊVISÁCH LÊVISÁCH LÊVI    
Tuần 1 -  Hành trình nhóm 4. 
 
Cách Cách Cách Cách ththththứứứứcccc:::: Cầu nguyện để được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. 
TiTiTiTiếếếếp theo:p theo:p theo:p theo: Đọc - suy ngẫm - đúc kết bài học - chia sẻ với nhóm về sứ điệp nhận được. 

 

Chương 1Chương 1Chương 1Chương 1----7777            ----        Nghi thNghi thNghi thNghi thứứứức các lc các lc các lc các lễễễễ    ttttếếếế....    
(Liên quan - Thánh lễ ngày nay) 

 
12 chi tộc Do Thái thời    cựu ước có    ddddòng hòng hòng hòng họọọọ    LêviLêviLêviLêvi    là dòng hlà dòng hlà dòng hlà dòng họọọọ    tư ttư ttư ttư tếếếế được chọn riêng ra 
để dâng lễ trong đền thờ cho 12 chị tộc Do Thái. 
 
 ”ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng”: là câu lặp đi lặp lại, như bài học/sứ điệp hhhhãy ãy ãy ãy 
llllắắắắng nghe Lng nghe Lng nghe Lng nghe Lờờờời Chúa.i Chúa.i Chúa.i Chúa.    
    
Sách Lêvi là sách lề luật quan trọng của dòng họ Lêvi, các tư tế, các thầy Lêvi nên mọi 
sự cũng được lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là sách vsách vsách vsách vềềềề    ssssựựựự    thánh thithánh thithánh thithánh thiệệệện, vn, vn, vn, vềềềề    Thiên Chúa Thiên Chúa Thiên Chúa Thiên Chúa CCCChí hí hí hí 
TTTThánhhánhhánhhánh    và vvà vvà vvà vềềềề    mmmmộộộột dân đưt dân đưt dân đưt dân đượợợợc gc gc gc gọọọọi là i là i là i là dân dân dân dân thánh.thánh.thánh.thánh.    
 

Chương 8Chương 8Chương 8Chương 8----10101010        ----        Nghi thNghi thNghi thNghi thứứứức tc tc tc tấấấấn phong tư tn phong tư tn phong tư tn phong tư tếếếế....    
(Liên quan - Nghi thức truyền chức Thánh ngày nay) 

 
CCCCựựựựu ưu ưu ưu ướớớớc c c c đưđưđưđượợợợcccc    đđđđọọọọc và hc và hc và hc và họọọọc hc hc hc hỏỏỏỏi i i i quaquaquaqua    Ánh Sáng Tin MÁnh Sáng Tin MÁnh Sáng Tin MÁnh Sáng Tin Mừừừừng Tng Tng Tng Tâââân Ưn Ưn Ưn Ướớớớc. c. c. c.  Chương 8-10 - Không 
chỉ là sách Lêvi  khô khan, khó hiểu với các lễ tế, nghi thức, rảy máu, lễ vật thiêu trên 
củi nữa. Khi ta ”liên tưởng” ra các linh mục hôm nay với phẩm phục trang nghiêm cử 
hành Thánh Lễ - Thánh Thể, Mình và Máu Chúa / Lời Chúa / dâng hương / rảy nước 
Thánh / thánh ca / ngợi khen / cầu nguyện. Hãy lắng nghe lời mời gọi dự Lễ thường 
xuyên và sốt mến, là chúng ta hiểu và thực hành Lời Chúa truyền dậy từ muôn thuở 
đến muôn đời.  
    
 

 

 

 
 


