
Levililer  



 

Levililer(ויקרא) 

27 bölüm  

Kahinler 
krallığı  

Kutsal ulus   

1~16 17~27 



 
A. Yaratılış(1:1 - 50:26): giriĢ 

B. Mısır’dan Çıkış(1:1 - 40:38):  Mısır’dan çıkmak 

x. Levililer (1:2-26:34): Kahinler ve kutsal ulus  

B'. Çölde Sayım (1:1 – 36:13): Kenan’a girmeye hazırlık 

A'. Yasa’nın Tekrarı (1:1 – 34:12) Sonuç:  Musa’nın son konuĢması 

Sıkıcı mı Levililer ? 



 

☞ Rab Musa aracılığıyla Kutsal Çadırı tamamlanmasını sağlar. An
cak Musa bile Rab’bin görkemiyle doldurulmuş Çadır’a girememiş
ti. (ÇıkıĢ 40:35).  

☞ Levililer’in Püf Noktası  

☞ işte bu anahtar Levililer aracılığıyla verilmektedir. Tanrı güna
hla kirlenmiĢ kendi halkıyla buluĢmak ve paydaĢlık kurmak için 
«Levililer ve kahinleri» atamaktadır. 5 sunu ve 7 bayram aracılığı
yla Tanrı’yla birlikte yürüme, birlikte olma sırrını açıklamaktadır.  

☞ Çadır’a girmek için bir anahtar var mı? 

Yaklaşık 1 ay öğreti  



 

Kahinler  

krallığı  

Kutsal  

ulus  

Leviler’in iki konusu  



 

Levililer ve kahinler  

Pontifex   

 

 

 

 

 

Efod  



 

Alın Taç  

 קדש ליהוה



 

Omuzluk  



 

Göğüslük  



 

Halk  

(1-6:7) 

Kahinler 

 (6:8-8) 

Atanma 

(9-10) 

Tanrı’ya YaklaĢmak(1-10)  



 

Yakmalık 
sunu  

Tahıl  

sunusu  

Esenlik  

sunusu 

Günah  

sunusu  

Suç  

sunusu  

5 Sunu  



 

Sunular Ayetler Sunulan sunu 
Ne zaman 

 sunulur 

Nasıl  

sunulur 
Anlam 

Yakmalık 

sunu 

1:1-17 

6:8-13 

Duruma göre: 

Kusursuz boğa 

(erkek),  

koç ve teke(erkek),  

kumru ve güvercin 

(3,10,14) 

Günahlıyken:  

bağıĢlanmak 

Günahsızken: 

adamıĢlık, itaat 

Tüm kurbanı  

yakar 

KurtuluĢun  

tamamlanması, 

 tam bir barıĢ,  

kendini adamak 

(hukuki model) 

(Rom 12:1-2) 

Yakmalık Sunu  



 

Sunma Prosedürü  

1 
 

 

Sunan 

 

Sığırdan bir erkek boğayı BuluĢma Çadırı’nın giriĢ bölümün

e getirir(3)  

2 
Kurbanın baĢına el koyar(4)   

3 
Kurbanı keser (5,11) 

4 
kahin  Sununun kanını sunağın her yanına dökecek(5) 

5 
Sunan  Sunuyu yüzüp parçalara ayıracak (6)  

6 
kahin  Parçalara ayrılmıĢ sunu tümünü yanan ateĢin  

üzerinde yakar(8) 

7 
Sunan  Ġç organlarını(iĢkembe, bağırsakları) ve ayaklarını yıkar   

8 
kahin  YıkanmıĢ iç organları sunağın üzerinde yakar   



 

Sunan ince un, üzerine zeytinyağı ve günnük koyacak, kâhine getirecek 

– kâhin anma payı olarak bir avuç kadar ince un, zeytinyağı ve günnüğü alıp Rab’be yakacak 

- Artakalan kâhinlerin yemeği olacak (1. Kor 9:13-14) 

Sunulan sunu Koyması gereken   Koymaması gereken Anlam 

İnce undan 

① İnce un   

② Fırında pişirilmiş(2:4) 

③ Sacda pişirilmiş(2:5) 

④ tavada pişirilmiş(2:7) 

⑤ ilk ürün, kendi  

yetiştirdiği ü rün vb.(2:14) 

 

Sabah ve akşam(sayım 28)  

-Tuz(2:13):  sonsuz antlaĢma (sayım 

18:19; 2.tar 13:5) 

-Zeytin yağ ve Günnük(2:15): 

Sevinç 

(YeĢaya 61:3, Mez 14:2, 2 Sam 14:2

; Mat 6:16,17)  

ve kutsallık(çıkıĢ 30:22-38)   

Maya ve Bal (2:11): 

 bayatlamak 

  

Vefa,  

adanmıĢlık,  

hizmet etmek 

 

Hizmetkarların 

geçimi  

Tahıl Sunusu( מנחה)  



 

1  

     Sunan 

Buluşma Çadırına sığır ve davardan erkek ve dişi fark etmez bir tane kurban 

getirir(3:1,6-7) 

2 BaĢına el koyar(3:2,8,13)   

3 Kurbanı Keser(2,8,13)   

4 kahin Kahin kurbanın kanını sunağın her yanına dökecekler(2,8,13) 

5  

    Sunan 

 

Derisini çıkarır ve parçalara ayırır.  

Yağlarını (Bağırsak ve iĢkembe), böbreklerini ve böbrek üstü  yağlarını, karaciğer

den böbreklere uzanan perdeyi ayıracak  - eğer koyun ise kuyruk sokumunun di

binde bütün kuyruk yağlarını da kesmeli- 

6 Kâhin 

 

     Kâhin bu iç organları yakmalık sunu olarak yakacak  

7 DöĢ ve sağ budu kâhinlere bağıĢ olarak verilecek 

8    Sunan 

 

Sunan, arkadaĢları ve ailesi beraber artakalanı beraber yiyecekler(Tekrar 12:7).  

Esenlik Sunusu  



 

 ġükran 

• Mez 56:12-13 

 Adak 

• Yar 28:20-22;          

• Yar 35. Bölüm;     

• 1. Sam1:11,24bölüm 
Hanna 

Gönülden 

• ÇıkıĢ 35:29;  

• Zek 1:4; 8:28;  

• Mez 54:6; 

• Tekrar 16:10;  

• Lev 22:23  

Esenlik Sunusu (שלמים)  



 

• en iyi kurbanın kısmıdır.  Eski antlaĢma
da yağ “En değerli” ve “en iyi” sayılma
ktadır(YaratılıĢ 4:4; 45:18; Mez 81:16).  

Yağ 

• yüreğimizi temsil eder(Eyüp 19:27; Mez 
16:7;, 12:2; 17:10).  

Böbrek   

ְלָיה)   (כִּ

Rab’be Sunulanlar   

Kan  yağ  böbrek  



 

Rab’bin sofrası(1. Kor 11:25-27; çıkıĢ 24) 

Eski antlaĢmada kan içilmez.  

Yeni antlaĢmada kan içilir  

Kan Ġsa’nın YaĢamıdır(Ġbr 9:11-14).  

Yeni AntlaĢma  
Esenlik sunusu 



 

Bilmeden günah iĢlerse 

Bile bile günah iĢlerse topluluktan  
atılacak (Sayım 15 :30) 

GÜ NAH SUNUSU 
Arındırma sunusu (חטאת)  



 
Sosyal konum Sunu 

Başkahin 

(4:3-12) 
Boğa 

Topluluk 

(4:13-21) 
Boğa 

Ö nder 

(4:22-26) 
Teke 

Sıradan halk 

(4:27-35) 

keçi, diĢi kuzu  

fakir olan ise iki kumru ya da un 

GÜ NAH SUNULARI  

Kan serpmek  
-BaĢkahin: en kutsal yerin perdesine 7 kez ve sunağın boynuzularına sürecek 
-Kahin ve topluluk: çadırın giriĢ bölümündeki perdeye 7 kez ve sunak   
-önder ve halk: sunağın boynuzuna 
  



 
 120% ödemek (Zakay 400%;Luka 19 ) 

 

1. Dikkatsizlikle(ya da sadakatsiz) ve yanlıĢlıkla 
Rab’be adanmıĢ nesnelerle ilgili günah iĢlediği 
zaman(5:14-16), 
 

2. Rab’bin buyruklarından birini bilmeden iĢlediği 
zaman(5:17-18)  
 
3. komĢuların malına zarar verdiği zaman(6:1-7) 

SUÇ  SUNUSU  
(Telafi Sunusu)  



 

Sunular Kutsal Kitap Anlam 

Yakmalık sunu 
1:1-17 

6:8-13 

KurtuluĢun tamamlanması, tam bir barıĢ,  

kendini adamak 

(hukuki model)  

Yar 22 ishak; Rom 12:1-2; Efe 5:2 

Tahıl sunusu 
2:1-16 

6:14-23 
Vefa, adanmıĢlık, hizmet etmek 

Esenlik sunusu 
3:1-17 

7:11-38 
Ġsa’nın barıĢı, barıĢ ve paydaĢlık 

Günah sunusu 
4:1-5:13 

6:24-30 

Ġsa’nın fedakârlığı, günahın kirliliğinden  

arındırmak ve iyileĢtirmek 

(tıbbi model) 

Suç sunusu 
5:14-6:7 

7:1-10 

Günaha karĢı bedelini ödeyerek Rab’bi 

 tatmin etmek ve geri ödemek 

(ticari model) 



 

8:1-17 Sıra 8:18-21 Sıra 

1-4 Atanmaya hazırlıklar 18-21 Yakmalık sunu 

5-9 Harun’un giysisi 22-30 
Atanma sunusu 

 (esenlik sunusu) 

10-13 MeshediliĢi 31-32 Esenlik sunusunu yemek 

14-17 Günah sunusu 33-36 7 gün beklemek 

Atanma  



 

Çadır’a girdi       
(9:23) 

Nadav e Avihu- 
aykırı bir ateĢ  

Bana hizmet ede
nler kutsallığıma 
saygı duyacak ve 
halkın tümü beni 
yüceltecek(10:3) 

Ġçki yasağı  

Ġbadet ve Ġtaat(10)  



 

Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz bir 
yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz; bu ne
denle çoğunuz öğretmen olmayın. (Yak 3:1) 

Kime çok verilmişse, ondan çok istenecek. Ki
me çok şey emanet edilmişse, kendisinden da
ha fazlası istenecektir.(Luk 12:48)  

Önderlerin yükümlülüğü 



 

<<Şarap içmek krallara yakışmaz, ey Lemuel, Krallar
a yakışmaz! İçkiyi özlemek hükümdarlara yaraşmaz. 
Çünkü içince kuralları unutur, Mazlumun hakkını y
erler. (Özdeyiş 31:4-5)   

Şarap düşkünü, zorba olmamalı; uysal, kavgadan ve 
para sevgisinden uzak olmalı. Evini iyi yönetmeli, ço
cuklarına söz dinletmeli, her yönden saygılı olmaları
nı sağlamalı.(1. Tim 3:3-4) 

Ġçki  



 

Kirli hayvan ve temiz  hayvan (11) 

Kanama(12) 

Küf (13-14) 

Akıntı (15) 

Günahları bağıĢlatma günü (16) 

KĠRLĠ VE TEMĠZ(11-16)  



 

  Kara hayvanlar Balıklar Kuşlar Böcekler 

Temiz 

Çatal tırnaklı, geviĢ 

getiren 

- koyun, keçi, dana 

vs. 

Yüzgeçli, pullu 
Güvercin, 

tavuk vs. 

Bacağında 

eklem olan, 

sıçrayabilen 

-çekirge türü 

Kirli 

Çatal tırnaksız ya da 

geviĢ getirmeyen 

- Deve, tavĢan, 

domuz, köpek, 

kedi, ayı, aslan vs. 

Yüzgeçsiz ya da 

pulsuz 

- Deniz yılanı, 

Palamut, 

köpekbalığı 

vs. 

Yırtıcı kuĢlar 

- Kartal, 

doğan, 

devekuĢu 

vs. 

Hem kanatlı 

ama yerde 

yürüyenler 

-arı, karınca, 

hamamböceği 

vs. 

 
 

[1] tırnaklı : “Ayrılmış” anlamı var. İsrailliler de kutsal ulus olarak diğer uluslardan ayrılmıştır.  
[2] Domuz : Eski Mısırlılar tapınka sunu olarak sunuyordu.   



 

Doğada kirli hayvan diye var mı?  

Sizin için  

Kirli Hayvan (11) 



 

“yeryüzü ve içindeki her şey Rab’bindir(10:26)” ,  

“hiçbir şey kendiliğinden murdar değildir. Ama bir  

şeyi murdar sayan için o şey murdardır(Rom 14:14)” 

Yiyeceklerin temiz olduğunu, bunu yerken de  

sorgusuz ve sualsiz yemesini teĢvik eder 

(1. Kor 10:26-31).  

Yeni AntlaĢmada Yemek   



 

Sonuç olarak, ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız, 

 her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın(1. Kor 10:31)”    

Yediğin bir şey yüzünden kardeşin incinmişse, artık se
vgi yolunda yürümüyorsun demektir. Mesih’in uğruna 
öldüğü kardeşini yediklerinle mahvetme(Rom 14:15)  

Yemekle ilgili TeĢvik  



 

Kutsal kılmak   Temiz kılmak  

Kutsallık ve Bayağı  
Temiz ve Kirli ayırt etmek(11-16)  

Kirlenmek  

Kutsal  ArınmıĢ Kirli   



 

  Kutsal Temiz Kirli 

İnsan Kahinler(21:5-6,16-24) Ġsrail Yabancı 

Yer 

BuluĢma Çadırı 

(en kutsal yer, kutsal yer, 

avlu) 

Ordugâh Ordugâhın dıĢı 

Zaman 

ġabat günü, bayramlar 

(7. gün, 50. Gün, 7. Ay, 7. 

Yıl, 50.yıl) 

Ö zel günler 

(ayın ilk günü gibi) 
Diğer günler  

Nesne Kutsal eĢyalar 
Kirli sayılmıĢ olana 

dokunmayan 

Kirli sayılmıĢ olana 

dokunan 

Hayvan Sunular Normal Anormal 



 

Kutsallık  

Ayrı ve 
fark 

Normal  Kusursuz 

KUTSALLIK  



 

No İçerik 

1  
Ordugâhın dıĢında bir kuĢu keser, kanı alır. Ondan sonra bu kandan 7 kez 

temiz kılınacak kiĢiye 7 kez serpecek. Sonra canlı bir kuĢu kana batırıp onu 

temiz ilan edip kıra salacak  

2  TıraĢ olur,  kendi çadırının önünde yıkanır. 7 gün çadırının dıĢında kalmalıdır. 

3  
8. gün, Sunular sunacak(suç, günah, yakmalık, tahıl sunusu). Suç sunusunu 

sunarken kâhin bu sunudan çıkan kandan temiz kılınacak olanın sağ kulak 

memesine, sağ el baĢparmağına ve sağ ayak baĢparmağına sürecektir. ĠĢitme, 

çalıĢma ve yürüme iĢlevi yapan vücudun bölümüne kanıyla temizler ve RAB’be 

adar. Ondan sonra ordugâha dönerler.    

Displin : Geri kazanmak için  

Paklanma-ordugaha geri dönüĢü   



 

Kahin’in  

günahı  

Halkın  

günahı  

GÜ NAHLARI 
BAĞIġLATMA GÜNÜ(16)  



 

“Azazel  çöle göndermek  

Azazel kelimesi özel bir terimdir. 

“ıssız bir ülke(22.ayet)”  

“kesilmiĢ yer ya da kopmuĢ yer”  

Azazael ( לעזאזל= עז אזל    ) 

Yani, Ġsrail halkın günahı artık Azazel tekesini göndermek halktan kesilmiĢ olacaktır.  

Bu törenin taĢıdığı önemli nokta da halkın tüm günahları ordugâhın dıĢına göndermek olmalıdır.  

Böylece israil'in iĢlemiĢ olan tüm günahların Ġsrail’den tamamen yok oldu demektir(14:7, 53). 



 

Harun ve Ġsa Mesih  

Harun  

Kendi günah için   

Her yıl 
tekrarlanır(ibr10:1-3) 

 Sunuyla Çadır’a girer   

Ġsa Mesih  

 BaĢkaların günahı için  

 Ġlk ve son kez (Ġbr 7:27; 
10:1-18) 

Kendi bedeninin sundu 
(Ġbr10:19-20) 

 Bize yol açtı(Ġbrahim 
10:19) 



 

Tanrı’nın kurallarına uyun(18:1-5) 

        Kaçınmak gereken yabancı kuralları (6-23) 

Uymazsanız ü lke sizi kusar (24-30)  

Diğer Ulusların Törelerine 
Uymayınız (18)   

 



 

yakın akrabalarla evlenmek(1. Kor 5. Bölüm),  

zina etmek (Rom 13:9),  

putperestlik (1. Kor 10:7-22; Vah 2:14)  

eĢcinselliği(Rom 1:27; 1. Kor 6:9) 

Sadece karı-koca(18) 



 
Yalnız Rab’be kulluk etmek 

Cinsellik 

Dürüst olmak  

 BaĢkasının hakkını çalmamak  

Adalet  

Yardım sever  

Yabancılara iyi  davranmak  

«Tanrınız Rab Benim» 



 

Kutsal olun  

Çünkü ben Tanrınız 

 RAB kutsalım(19:2) 

Levililerin Ana Ayeti   



 

KomĢuyu kendiniz gibi sevin!  

Ġyi KomĢu(19)  



 

•1. Ay 14.günü ve + 1 gün  Fısıh  

•7. gün  ġabat 

•7gün x 7 gün + 1 = 50. gün Pentkost  

•7. ay  
Günahları bağıĢlatma  

günü ve Ç ardak  

•7. yıl ġabat yılı 

•7 yıl x 7 yıl + 1 yıl = 50. yıl   Jüble 

7 BAYRAM  



 

Levililer (7 bayram ) 

• Fısıh  

• Mayasız ekmek  

• ilk ürün  

• Pentikost (haftalar) 

• Boru çalma 

• Günahları bağışlatmak günü  

• Çardak 

İsa’nın Ölümü 

Kutsalların Kutsallığı 

İsa’nın dirilişi  

Kutsal Ruh’un gelişi  

Rab’bin Tekrar gelişi  

Mesih’in günahları 
bağışlatması  

Dünyadaki 
Kutsalların yaşamı  



 

5 sunu  

Yakmalık  

Tahıl  

Esenlik  

Günah  

Suç  

7 bayram  

Fısıh  

Mayasız 
ekmek  

Ġlk ürün  

Haftalar  

Boru çalma  

Günahları 
bağıĢlatma  

Ç ardak  

Rab’be  
yaklaşma  
yolu 

Rab’le 
beraber 
yürümek  



 

Borç  Goel  

Toprak  insan  

YOBEL (Ģabat) 

YeĢaya 5:8 , 
Amos 2:6 

Ġbr 11:10  
YeĢaya 61:1-3; 
Luk4:18-19,21 



 

Ġtaat Bereket 

Ġtaatsiz
lik 

Lanet 

26 bölüm   



 

Hayvan  Ġnsan  
Temiz ha

yvan  

Kirli hay
vanlar  

Tarla ve 
ev  

Ġlk çocuk  

Yasaklan
an  

Ondalık  Herem  

ADAKMAKLA ĠLGĠLĠ 
KURALLAR(27)  



 

Vaiz 5:4-5 

Tekrar 23:21-23 

S.ÖzdeyiĢ 20:25 

Amacı : Aceleden ant içmemek  

Ant Ġçmek   



 

Ö zet  

 Kahinler krallığı 

Kutsal Ulus  

  



 

Hayatımızın bütün 
alanında Rab’be hizmek 

etmek için kendimizi 
adadığımız zaman  
gerçekleĢecektir.  

Kutsal olmak  


