• Etimologia: Levític prové del nom de la
versió grega Λευιτικός (Leuitikós),
literalment “dels Levites”, que eren la
classe sacerdotal encarregada del culte.

Composició
• Data: Com a part de la Torà jueva (Pentateuc), es va
formant al llarg de segles des del s.IX aC. fins que acaba
compilant-se entorn del s.V aC.

Lv

• Lloc: Variats, des de Mesopotàmia fins a Canaan
• Idioma original: Hebreu
• Autor(s): Variats, d’almenys 3 tradicions diferents

Estructura
•

Gènere literari

Lv 1-7: RITUAL: Sacrificis
(Delmes i sacrificis d’animals)

•

Lv 8-10: SACERDOTS. Ordenació
8-9: Aaron i fills ordenats sacerdots
10: Dos fills d’Aaron violen les lleis

Idees principals

• Déu és sant. La seva santedat vol habitar enmig del
poble, per tant aquest s’ha de santificar constantment.
(No fluids del cos, malalties de pell, fongs, cadàvers, aliments impurs) • Per agrair a Déu tot el bé rebut es donen delmes de les
collites o ramats (la millor part).
Lv 16-17: DIA DE L’EXPIACIÓ
• Per demanar perdó pels pecats es sacrifiquen
- 1 boc sacrificat per expiar pecats del poble
- 1 boc se li confessen pecats i se l’expulsa al desert,
animals, perquè la sang (porta la vida) ve de Déu i és
símbol que Déu esborra aquells pecats
capaç de cobrir pecats (s’espargeix). L’animal mor enlloc
Lv 17-20: PURESA moral
del culpable. El dia més important de l’any, Dia de
(cura dels pobres, moral sexual, justícia social)
l’Expiació, ritualitza el perdó comunitari.
• Per purificar el poble cal complir regles rituals i morals.
Lv 21-22: SACERDOTS. Qualificació.
Impuresa no és pecat, sinó un estat temporal de
(Representen homes per a Déu, i Déu per als homes)
contaminació per estar en contacte amb l’impur (fluids
Lv 23-25: RITUAL: 7 Festivitats anuals
corporals, certs aliments, cadàvers...).
(Recordatori de la Història de la Salvació en 7 festes)
• Tot això són símbols culturals per recordar que la
Pasqua, Àzims, 1rs fruits, Pentecosta, Toc de corn, Dia de l’Expiació, Tabernacles.
santedat de Déu afecta a qualsevol àrea vital.
Lv 26-27: CRIDA A LA FIDELITAT A L’ALIANÇA

•

Lv 11-15: PURESA ritual

•

•

•
•
•

Si obeeixen: pau i abundància a la terra promesa
Si infidels: desastre i exili de la terra promesa

Destinataris
El poble d’Israel, que tornant de l’exili a Babilònia (587 aC) necessita comprendre
el per què de l’incompliment de l’Aliança, per tal de restaurar el culte a Jerusalem.

• Prendrà el boc a qui ha tocat de ser per al Senyor i l’oferirà en sacrifici pel perdó del pecat. Després presentarà viu
davant el Senyor el boc a qui ha tocat de ser per a Azazel, per fer sobre ell el ritu d’expiació abans d’aviar-lo cap a
Azazel, al desert. (Lv 16,9-10)
• Tens sis dies per a treballar, però el setè dia és dissabte, dia de repòs amb aplec sagrat. No feu cap treball. És dia de
repòs dedicat al Senyor arreu on habiteu. (Lv 23,3)
• Quan haureu entrat al país que jo us dono, deixeu reposar la terra cada set anys. És un any de repòs en honor del
Senyor. (Lv 25,2)
• Declareu sant l’any que fa 50 i proclameu la llibertat a tots els habitants del país. Aquest any serà l’any del jubileu:
els qui s’havien venut el patrimoni, el recobraran, i els qui s’havien venut ells mateixos, retornaran al seu clan (Lv 25,10)

