Lê-vi
Mục-đích: Để là sách chỉ-nam cho các thầy tế-lễ và
những người Lê-vi, cho nét đại-cương và tráchnhiệm của họ, và là một sách hướng-dẫn dân Hêbơ-rơ có đời sống thánh.
Người viết: Môi-se
Viết cho: Dân Y-sơ-ra-ên
Lúc viết: Khoảng năm 1445-1444 TC (Trước Christ
giáng-sinh)
Bối-cảnh: Nơi chân núi Si-na-i. Đức Chúa TRỜI
đang dạy dân Y-sơ-ra-ên cách sống làm dân thánh.
Câu gốc: “Nói với tất cả hội-chúng các con trai Ysơ-ra-ên và nói với chúng: ‘Các ngươi sẽ là thánh, vì
Ta, GIA-VÊ Chúa TRỜI của các ngươi, là thánh.’ ”
(19.2)
Nhân-vật chính: Môi-se, A-rôn
Đặc-điểm: Sự thánh được đề-cập đến nhiều lần
trong sách này (152 lần), hơn bất cứ một sách nào
khác trong Thánh-Kinh.
Ý chính: “Đức Chúa TRỜI dường như quá xa... ước
gì tôi có thể thấy được hoặc nghe được Ngài.” Có
khi nào bạn mong ước như vậy chăng —trong khi
phấn-đấu với sự lẽ loi, sự nặng-nề bởi tuyệt-vọng, bị
giày-vò bởi tội-lỗi, bị bao-trùm bởi các nan-đề
chăng? Được sáng-tạo theo hình-ảnh của Đức Chúa
TRỜI, chúng ta được dựng nên để có một sự liên-hệ
chặt-chẽ với Ngài; và khi sự thông-giao bị đứt đoạn,
chúng ta không được trọn-vẹn và cần sự hồi-phục.
Sự thông-giao với Đức Chúa TRỜI hằng sống là
bản thể của sự thờ-phượng. Đó là chủ-yếu, trungtâm-điểm của cuộc đời chúng ta. Có lẽ đấy là lý-do
tại sao toàn-thể bộ Thánh-Kinh được cung-hiến cho
sự thờ-phượng.
Sau việc ra khỏi đất Ê-díp-tô(Ai-cập) một cách biđát, dân Y-sơ-ra-ên cắm trại nơi chân núi Si-na-i
trong 2 năm để lắng nghe lời chỉ dạy và luật-lệ của
Đức Chúa TRỜI. (Môi-se ghi lại lời chỉ dạy này từ
đoạn 19 sách Xuất-hành đến hết đoạn 10 sách Dânsố). Đó là thời-gian nghỉ-ngơi, giảng-dạy, gâydựng, và hội-họp với Ngài một cách trực-tiếp. Sự
mua chuộc trong sách Xuất-hành là nền-tảng cho sự
thanh-tẩy, thờ-phượng, và phục-dịch trong sách Lêvi. Thông-điệp rõ ràng và không thể chối cải được
của sách Lê-vi là sự thánh của Đức Chúa TRỜI—
“Các ngươi sẽ là thánh, vì Ta, GIA-VÊ Chúa TRỜI
của các ngươi, là thánh” (19.2). Nhưng làm cách
nào người không thánh lại được đến gần một Đức
Chúa TRỜI thánh? Câu trả lời là: trước nhất tội-lỗi
phải được thanh-toán xong. Cho nên những chương
đầu của sách Lê-vi ghi những chỉ-dẫn đầy chi-tiết về
những của-lễ sinh-tế, là các dấu-hiệu tích-cực về sự
hối-cải và vâng-phục. Dầu là bò đực, lúa thóc, dê
đực, hay những chiên con, các con sinh-tế đều phải
hoàn-hảo, không tì không vết —là hình-ảnh của-lễ
sinh-tế tột-bực sắp đến, đó là Đấng Christ, Chiên
Con của Đức Chúa TRỜI. Đấng Christ—Đấng
Chịu-xức-dầu— đã đến mở đường tới Đức Chúa

TRỜI bằng việc hy-sinh mạng-sống của mình như là
của-lễ sinh-tế cuối cùng thế chỗ chúng ta. Sự thờphượng chân-thật và sự đồng-nhất với Đức Chúa
TRỜI bắt đầu khi chúng ta xưng-nhận tội của mình
và chấp-nhận Đấng Chịu-xức-dầu là Đấng độc-nhất
có thể cứu-rỗi chúng ta khỏi tội và giúp chúng ta
đến gần Đức Chúa TRỜI. Trong sách Lê-vi, các
sinh-tế, các thầy tế-lễ, và ngày thánh của sự chuộc
tội mở đường cho dân Y-sơ-ra-ên đến cùng Đức
Chúa TRỜI. Dân của Đức Chúa TRỜI cũng đến thờphượng Ngài bằng sinh-mạng của mình. Cho nên
chúng ta đọc các luật thanh-tẩy (11-15) và các điềulệ về việc sinh-sống hằng ngày liên-hệ đến tráchnhiệm gia-đình, cách cử-xử về sinh-dục, các mối
liên-hệ, sự trần-tục (18-20), và các lời thệ-nguyện
(27). Chính các chỉ-dẫn sống thánh với Đức Chúa
TRỜI, và các gương sống thuộc linh này vẫn còn
áp-dụng ngày nay. Thờ-phượng là Đức Chúa TRỜI
được tôn-vinh bởi đời sống chúng ta khi mình liênhệ với người khác.
Điểm nhấn-mạnh cuối cùng trong sách Lê-vi là cửhành các lễ. Sách này đưa ra những chỉ-dẫn cho các
buổi lễ. Đấy là những cơ-hội tập-thể, thường-xuyên,
và đặc-biệt để kỷ-niệm nhớ lại những gì Đức Chúa
TRỜI đã làm, dâng lên Ngài các lời cảm-tạ, và tái
dâng đời mình cho việc phục-vụ Ngài (23).
Trong cách hành-lễ của chúng ta, Christ-nhân hiệnđại dù có khác nhưng cũng có những ý-nghĩa vừa
kể. Chúng ta cũng cần những ngày lễ đặc-biệt có
việc thờ-phượng và tổ-chức chung với anh chị em
chúng ta để nhớ lại các phước lành Đức Chúa TRỜI
ban cho mình.
Khi đọc sách này, xin quý vị tái dâng chính đời mình
cho sự nên thánh, thờ-phượng Đức Chúa TRỜI
trong sự thú-nhận riêng-tư và công-cộng.

Lê-vi 1.1-2.16
A. THỜ-PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI THÁNH
(1.1-17.16)
1. Các lời chỉ-dạy về những của-lễ (1.1-7.38)
Của-lễ thiêu (1.1-1.17)
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1Đoạn Đức GIA-VÊ gọi Môi-se và phán với
người từ lều hội-kiến, rằng: 2“Hãy nói với các

con trai Y-sơ-ra-ên và nói với chúng: ‘Khi người
nào trong các ngươi đem của-lễ(1) đến GIA-VÊ, các
ngươi sẽ đem thú-vật làm của-lễ của mình từ bầy bò
hay từ bầy chiên. 3Nếu của-lễ của hắn là một của-lễ
thiêu từ bầy bò, hắn sẽ dâng nó, một con đực không
khuyết-điểm; hắn sẽ dâng nó nơi lối vào cửa lều hộikiến, để hắn có thể được chấp-nhận trước mặt GIAVÊ. 4Và hắn sẽ đặt tay hắn trên đầu của-lễ thiêu, để
nó có thể được chấp-nhận cho hắn để làm sự chuộc
tội nhân danh hắn. 5Và hắn sẽ giết con bò đực tơ đó
trước mặt GIA-VÊ; và các người con trai của A-rôn,
các thầy tế-lễ, sẽ dâng máu lên và rải máu xungquanh trên bàn-thờ ở nơi lối vào cửa lều hội-kiến.
6Rồi hắn sẽ lột da của-lễ thiêu và sả thịt ra từng
miếng. 7Các người con trai của thầy tế-lễ A-rôn, sẽ
châm lửa trên bàn-thờ và xếp củi trên lửa. 8Đoạn các
người con trai của A-rôn, các thầy tế-lễ, sẽ sắp các
miếng thịt, đầu, và mỡ thận trên củi ở trên lửa ở trên
bàn-thờ. 9Tuy nhiên ruột và các giò của nó hắn sẽ
rửa bằng nước. Và thầy tế-lễ sẽ dâng lên trong khói
cả thảy nó trên bàn-thờ làm của-lễ thiêu, một của-lễ
bằng lửa có mùi thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ.
10‘Nhưng nếu của-lễ của hắn từ bầy, thuộc về bầy
chiên hoặc thuộc về bầy dê, làm của-lễ thiêu, hắn sẽ
dâng nó một con đực không khuyết-điểm. 11Và
ngươi sẽ giết nó bên hông bàn-thờ hướng về phía
bắc trước mặt GIA-VÊ, và các người con trai của Arôn, các thầy tế-lễ, sẽ rải máu nó xung-quanh trên
bàn-thờ. 12Rồi hắn sẽ sả thịt của nó ra thành từng
miếng, với đầu của nó và mỡ thận của nó, và thầy
tế-lễ sẽ sắp chúng trên củi ở trên lửa ở trên bàn-thờ.
13Nhưng ruột và các giò của nó hắn sẽ rửa bằng
nước. Và thầy tế-lễ sẽ dâng cả thảy nó, và dâng nó
lên trong khói trên bàn-thờ; ấy là của-lễ thiêu, của-lễ
bởi lửa có mùi thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ.
14‘Song nếu của-lễ của hắn cho GIA-VÊ là của-lễ
thiêu bằng con chim, thì hắn sẽ đem của-lễ của mình
đến từ con cu đất hay bồ-câu con. 15Và thầy tế-lễ sẽ
đem nó tới bàn-thờ và rứt đầu của nó đi, và dâng nó
lên trong khói trên bàn-thờ; và máu của nó phải
được chảy ra bên hông bàn-thờ. 16Người cũng sẽ lấy
đi bầu diều của nó đi với bộ lông nó, và quăng nó
bên cạnh bàn-thờ về hướng đông, vào chỗ để tro.
17Đoạn người sẽ xé nó bởi các cánh của nó, nhưng
không được cắt nó ra. Và thầy tế-lễ sẽ dâng nó lên
trong khói trên bàn-thờ trên củi ở trên lửa; ấy là củalễ thiêu, một của-lễ bởi lửa có mùi thơm dịu-dàng
cho GIA-VÊ.
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Nguyên ngữ: קֻרבָּן7133
ְ
= an offering = một của-lễ

Sự dâng hiến (2.1-2.16)
1‘Bây giờ khi người nào dâng của-lễ ngũ-cốc
làm của-lễ cho GIA-VÊ, của-lễ của hắn sẽ bằng
bột mịn, và hắn sẽ đổ dầu trên nó và rắc trầmhương trên nó. 2Rồi hắn sẽ đem nó tới các người
con trai của A-rôn, các thầy tế-lễ; và sẽ lấy từ nó đầy
nắm tay của mình bột mịn của nó và dầu của nó với
tất cả trầm-hương của nó. Và thầy tế-lễ sẽ dâng nó
lên trong khói là phần để tưởng-niệm của nó trên
bàn-thờ, một của-lễ bởi lửa có mùi thơm dịu-dàng
cho GIA-VÊ. 3Và phần còn lại của của-lễ ngũ-cốc
thuộc về A-rôn và các đứa con trai của hắn: một vật
chí-thánh, trong những của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ.
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4‘Bây giờ khi ngươi đem của-lễ ngũ-cốc đã nướng

trong lò đến, nó sẽ là các bánh ngọt không trộn men
làm bằng bột mịn được trộn với dầu, hay các bánh
tráng xốp không trộn men, phết dầu. 5Và nếu của-lễ
của ngươi là của-lễ ngũ-cốc nướng trên vĩ, nó sẽ
bằng bột mịn, không trộn men, được trộn với dầu;
6ngươi sẽ bẻ nó ra từng miếng nhỏ, và đổ dầu lên
trên nó; ấy là của-lễ ngũ-cốc. 7Bây giờ nếu của-lễ
của ngươi là của-lễ ngũ-cốc nấu trong một cái chảo
được đậy nắp, nó sẽ được làm bằng bột mịn với dầu.
8Khi ngươi đem vào của-lễ ngũ-cốc được làm bằng
các thứ đó cho GIA-VÊ, nó sẽ được trình lên thầy
tế-lễ và người sẽ đem nó đến bàn-thờ. 9Đoạn thầy
tế-lễ sẽ lấy từ của-lễ ngũ-cốc phần để tưởng-niệm
của nó, và sẽ dâng nó lên trong khói trên bàn-thờ
làm của-lễ bởi lửa có mùi thơm dịu-dàng cho GIAVÊ. 10Và phần còn lại của của-lễ ngũ-cốc thuộc về
A-rôn và các đứa con trai của hắn: một vật chíthánh, trong các của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ.
11‘Không có của-lễ ngũ-cốc nào, mà các ngươi đem

cho GIA-VÊ, lại được làm với men, vì các ngươi
không được dâng lên trong khói men nào hay mật
ong gì làm của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ. 12Như củalễ các trái cây đầu mùa, các ngươi sẽ đem chúng cho
GIA-VÊ, nhưng chúng sẽ không được bốc lên cho
một mùi thơm dịu-dàng trên bàn-thờ. 13Hơn nữa,
mỗi của-lễ ngũ-cốc của ngươi, ngươi sẽ nêm với
muối, ngõ hầu muối giao-ước của Chúa TRỜI của
ngươi không được thiếu từ của-lễ ngũ-cốc của
ngươi; với tất cả các của-lễ của ngươi, ngươi sẽ
dâng muối.
14‘Cũng nếu ngươi đem cho GIA-VÊ của-lễ ngũcốc có các thứ chín sớm, ngươi sẽ đem các gié ngũcốc tươi được rang trong lửa, kiều-mạch lứt của cây
mới mọc lên, để làm của-lễ ngũ-cốc có các thứ chín
sớm của ngươi. 15Lúc ấy ngươi sẽ đổ dầu trên nó và
đặt hương-trầm trên nó; ấy là của-lễ ngũ-cốc. 16Và
thầy tế-lễ sẽ dâng lên trong khói phần tưởng-niệm
của nó, phần kiều-mạch lứt của nó và dầu của nó với
tất cả hương-trầm của nó làm của-lễ bởi lửa cho
GIA-VÊ.

Lê-vi 3.1-4.25
Của-lễ cho sự bình-an (3.1-3.17)
1‘Bây giờ nếu của-lễ của hắn là tế vật thuộc về
các của-lễ bình-an, nếu hắn sẽ lấy từ bầy bò ra để
dâng, dù đực hay cái, hắn sẽ dâng nó không có
khuyết-điểm trước mặt GIA-VÊ. 2Và hắn sẽ đặt tay
của hắn trên đầu của-lễ của mình và giết nó nơi lối
vào cửa lều hội-kiến, và các người con trai của Arôn, các thầy tế-lễ, sẽ rải máu đó xung-quanh trên
bàn-thờ. 3Và từ tế vật thuộc về những của-lễ bình-an
đó, hắn sẽ trình một của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ, mỡ
bao ruột và tất cả mỡ ở trên ruột, 4và 2 trái cật với
mỡ ở trên chúng, ở các hông, và trấy của gan, mà
hắn sẽ lấy đi với các trái cật. 5Đoạn các người con
trai của A-rôn phải dâng nó lên trong khói trên bànthờ trên của-lễ thiêu, ở trên củi ở trên lửa; ấy là củalễ bởi lửa có mùi thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ.
6Nhưng nếu của-lễ của hắn là một tế vật thuộc về
các của-lễ bình-an cho GIA-VÊ lấy từ bầy chiên,
hắn sẽ dâng nó, đực hay cái, không có khuyết-điểm.
7Nếu hắn sắp dâng con chiên làm của-lễ của mình,
thì hắn sẽ dâng nó trước mặt GIA-VÊ, 8và hắn sẽ
đặt tay của mình trên đầu của-lễ của mình, và giết
nó trước lều hội-kiến; và các người con trai của Arôn sẽ rải máu của nó xung-quanh trên bàn-thờ.
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9Và từ tế vật thuộc về các của-lễ bình-an, hắn sẽ

đem đến làm của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ, mỡ của
nó, toàn-thể cái đuôi mỡ mà hắn sẽ lấy ra gần xương
sống, và mỡ bao ruột và tất cả mỡ ở trên ruột, 10và 2
trái cật với mỡ ở trên chúng, ở trên các hông, và trấy
của gan, cái mà hắn sẽ lấy ra với các trái cật. 11Đoạn
thầy tế-lễ sẽ dâng nó lên trong khói trên bàn-thờ,
làm thực-phẩm, một của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ.
12‘Hơn nữa, nếu của-lễ của hắn là một con dê, thì
hắn sẽ dâng nó trước mặt GIA-VÊ, 13và hắn sẽ đặt
tay của mình trên đầu của nó và giết nó trước lều
hội-kiến; và các người con trai của A-rôn sẽ rải máu
của nó xung-quanh trên bàn-thờ. 14Và từ nó, hắn sẽ
trình của-lễ của mình làm của-lễ bởi lửa cho GIAVÊ, mỡ bao ruột và tất cả mỡ ở trên ruột, 15và 2 trái
cật với mỡ ở trên chúng, ở các hông, và trấy của
gan, mà người sẽ lấy ra với các trái cật. 16Và thầy
tế-lễ sẽ dâng chúng lên trong khói trên bàn-thờ làm
thực-phẩm, một của-lễ bởi lửa cho mùi thơm dịudàng; tất cả mỡ là của GIA-VÊ. 17Ấy là một luật-lệ
mãi mãi xuyên qua các thế-hệ của các ngươi trong
tất cả những chỗ ở các ngươi: ngươi chẳng được ăn
bất cứ mỡ gì hay bất cứ máu gì.’ ”

Của-lễ chuộc tội (4.1-4.35)

4

1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
2“Hãy nói với các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng:

‘Nếu một người không cố ý phạm một điều nào
trong các mệnh-lệnh của GIA-VÊ mà hắn không
được làm, và vi-phạm điều nào thuộc về chúng,
3nếu thầy tế-lễ đã được xức-dầu phạm-tội để đem lỗi
trên dân, thì để hắn dâng cho GIA-VÊ một con bò
đực không có khuyết-điểm làm của-lễ chuộc tội cho
tội hắn đã phạm. 4Và hắn sẽ dẫn con bò đực đó đến
lối vào cửa lều hội-kiến trước mặt GIA-VÊ, và hắn

sẽ đặt tay của mình trên đầu con bò đực, và giết con
bò đực trước mặt GIA-VÊ. 5Kế đó thầy tế-lễ đã
được xức-dầu phải lấy một ít máu của con bò đực và
đem nó đến lều hội-kiến, 6và thầy tế-lễ sẽ nhúng
ngón tay của mình trong máu, và rải một ít máu 7
lần trước mặt GIA-VÊ, ở phía trước tấm màn của
đền thánh. 7Thầy tế-lễ cũng sẽ bôi ít máu trên các
sừng của bàn-thờ có trầm thơm trước mặt GIA-VÊ
trong lều hội-kiến; và tất cả máu của con bò đực hắn
sẽ đổ ra nơi chân bàn-thờ của-lễ thiêu, ở nơi lối vào
cửa lều hội-kiến. 8Và hắn sẽ lấy khỏi nó tất cả mỡ
của con bò đực của-lễ chuộc tội: mỡ bao ruột và tất
cả mỡ ở trên ruột, 9và 2 trái cật với mỡ ở trên chúng,
ở các hông, và trấy của gan, mà hắn sẽ lấy ra với các
trái cật 10(y như nó được lấy từ con bò sinh-tế của-lễ
bình-an), và thầy tế-lễ phải dâng chúng lên trong
khói trên bàn-thờ có của-lễ thiêu. 11Nhưng da bò
đực và tất cả thịt của nó với đầu của nó và các giò
của nó và ruột của nó và phân của nó, 12và tất cả
phần còn lại của con bò đực, hắn phải đem ra đến
một nơi tinh-sạch ở ngoài trại nơi các tro được đổ ra,
và đốt nó trên củi với lửa; nơi các tro được đổ ra nó
sẽ được đốt đi.
13‘Bây giờ, nếu toàn-thể hội-chúng Y-sơ-ra-ên

phạm điều sai-lầm, và vấn-đề đó bị che khuất mắt
hội-đồng, và họ phạm bất cứ điều nào trong các
mệnh-lệnh của GIA-VÊ, mà không được làm, và họ
trở thành có lỗi; 14khi người ta biết tội mà họ đã
phạm, thì hội-đồng sẽ dâng một bò đực của bầy làm
của-lễ chuộc tội, và dẫn nó đến trước lều hội-kiến.
15Đoạn các trưởng-lão của hội-chúng sẽ đặt tay của
mình trên đầu con bò đực trước mặt GIA-VÊ, và con
bò đực phải bị giết trước mặt GIA-VÊ. 16Đoạn thầy
tế-lễ đã được xức-dầu phải đem ít máu của con bò
đực đến lều hội-kiến; 17và thầy tế-lễ sẽ nhúng ngón
tay của mình trong máu đó, và rải 7 lần trước mặt
GIA-VÊ, phía trước tấm màn. 18Và người sẽ bôi ít
máu đó trên các sừng của bàn-thờ ở trước mặt GIAVÊ trong lều hội-kiến; và tất cả máu đó người sẽ đổ
ra nơi chân bàn-thờ có của-lễ thiêu ở nơi lối vào cửa
lều hội-kiến. 19Và người sẽ lấy tất cả mỡ nó khỏi nó
và dâng nó lên trong khói trên bàn-thờ. 20Người
cũng sẽ làm với con bò đực này y như người đã làm
với con bò đực của-lễ chuộc tội; người sẽ làm với nó
như vậy. Thế là thầy tế-lễ sẽ làm sự chuộc tội cho họ
và họ sẽ được tha-thứ. 21Đoạn người sẽ đem con bò
đực ra tới một chỗ ở ngoài trại, và đốt nó như người
đã đốt con bò đực thứ nhất; ấy là của-lễ chuộc tội
cho hội-đồng.
22‘Khi một lãnh-tụ phạm-tội và không cố ý phạm

một điều nào trong tất cả các mệnh-lệnh mà GIAVÊ Chúa TRỜI đã truyền không được làm, và hắn
trở nên có lỗi, 23hoặc tội mà hắn đã phạm được chỉ
ra cho hắn biết, hắn sẽ đem đến một con dê đực
trong các con dê làm của-lễ của mình, một con đực
không khuyết-điểm.
24Và hắn sẽ đặt tay của mình trên đầu con dê đực
đó, và giết nó nơi người ta giết thịt của-lễ thiêu
trước mặt GIA-VÊ; ấy là của-lễ chuộc tội. 25Đoạn
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thầy tế-lễ phải lấy ít máu của-lễ chuộc tội với ngón
tay của mình, và bôi nó trên những sừng bàn-thờ về
của-lễ thiêu; và phần còn lại của máu nó, người sẽ
đổ ra nơi chân bàn-thờ về của-lễ thiêu. 26Và tất cả
mỡ của nó người sẽ dâng lên trong khói trên bànthờ, như trong trường-hợp về mỡ của tế vật của
những của-lễ bình-an. Như vậy thầy tế-lễ sẽ làm sự
chuộc tội cho hắn về tội của hắn, và hắn sẽ được
tha-thứ.
27‘Bây giờ nếu một hồn trong dân của xứ không cố
ý phạm-tội trong khi làm bất cứ điều nào trong các
mệnh-lệnh của GIA-VÊ mà không được làm, và trở
nên có lỗi, 28hoặc tội của hắn, mà hắn đã phạm,
được chỉ cho hắn biết, thì hắn sẽ dẫn một con dê đến
làm của-lễ của mình, con dê cái không có khuyếtđiểm, vì tội của hắn mà hắn đã phạm-tội. 29Và hắn
sẽ đặt tay của mình trên đầu của-lễ chuộc tội, và giết
của-lễ chuộc tội đó ở nơi có của-lễ thiêu. 30Và thầy
tế-lễ sẽ lấy ít máu của nó với ngón tay của mình, và
bôi nó trên các sừng của bàn-thờ có của-lễ thiêu; và
hết phần còn lại của máu nó người sẽ đổ ra nơi chân
bàn-thờ. 31Lúc ấy người sẽ lấy ra tất cả mỡ nó, y
như mỡ đã được lấy ra từ tế vật của những của-lễ
bình-an; và thầy tế-lễ sẽ dâng nó lên trong khói trên
bàn-thờ cho có mùi thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ.
Như vậy thầy tế-lễ sẽ làm sự chuộc tội cho hắn, và
hắn sẽ được tha-thứ.
32‘Nhưng nếu hắn đem đến một chiên con làm của-

lễ của mình cho của-lễ chuộc tội, hắn sẽ đem nó đến,
một con cái không có khuyết-điểm. 33Và hắn sẽ đặt
tay của mình trên đầu của-lễ chuộc tội đó, và giết nó
làm của-lễ chuộc tội tại nơi người ta giết của-lễ
thiêu. 34Và thầy tế-lễ sẽ lấy ít máu của-lễ chuộc tội
đó với ngón tay của mình và bôi nó trên các sừng
của bàn-thờ có của-lễ thiêu; và hết phần còn lại của
máu nó người sẽ đổ ra nơi chân bàn-thờ. 35Đoạn
ngươi sẽ lấy ra tất cả mỡ của nó, y như mỡ của con
chiên con được lấy ra từ tế vật thuộc về những củalễ bình-an, và thầy tế-lễ sẽ dâng nó lên trong khói
trên bàn-thờ, trên các của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ.
Như vậy thầy tế-lễ sẽ làm sự chuộc tội cho hắn về
tội của hắn mà hắn đã phạm, và hắn sẽ được tha-thứ.
Các của-lễ chuộc lỗi (5.1-5.26)

5

1‘Bây giờ nếu có ai phạm-tội, sau khi hắn nghe

một lời mời công khai(1) để làm chứng, khi hắn là
một nhân-chứng: hoặc hắn đã thấy hay đã biết,
nếu hắn không nói, thì hắn sẽ mang lỗi của hắn.
2Hoặc nếu một người đụng một vật ô-uế nào, hoặc
xác của một con thú ô-uế, hay xác của gia-súc ô-uế,
hoặc xác của loài sống thành đàn ô-uế, dẫu nó bị che
khuất khỏi hắn(2), và hắn ô-uế, thì hắn sẽ có lỗi.
3Hoặc nếu hắn đụng vào đồ ô-uế của loài người, có
thể của bất cứ loại ô-uế gì của loài người, mà vì nó
hắn trở nên ô-uế, và nó bị che khuất khỏi hắn, và rồi
hắn biết đến nó,hắn sẽ có lỗi. 4Hoặc nếu một người
thề với môi của hắn một cách không suy-nghĩ để
làm điều xấu hay để làm điều tốt, trong bất cứ vấn1
2

Nguyên ngữ: một tiếng thề
tức là: hắn không biết

đề gì một người có thể nói với một lời thề một cách
không suy-nghĩ, và nó bị che khuất khỏi hắn, và rồi
hắn biết đến nó, hắn sẽ có lỗi một trong các điều
này. 5Vì vậy,sẽ là khi hắn trở nên có lỗi một trong
các điều này, hắn sẽ thú-nhận điều mà hắn đã phạm.
6Hắn cũng sẽ đem của-lễ chuộc lỗi của hắn cho
GIA-VÊ vì tội của hắn mà hắn đã phạm, một con cái
từ bầy, chiên con hay dê cái làm của-lễ chuộc tội.
Thế là thầy tế-lễ sẽ làm sự chuộc tội thay mặt cho
hắn vì tội của hắn.
7‘Nhưng nếu tay hắn không với tới đủ một chiên

con(3), thì hắn sẽ đem đến cho GIA-VÊ của-lễ chuộc
lỗi của hắn cho điều mà hắn đã phạm, 2 con chim cu
đất hay 2 con bồ-câu con, 1 con cho của-lễ chuộc tội
và con kia cho của-lễ thiêu. 8Và hắn sẽ đem chúng
tới thầy tế-lễ, trước tiên thầy sẽ dâng con cho của-lễ
chuộc tội và sẽ cấu đầu nó nơi gáy cổ của nó, nhưng
người sẽ không được tách nó ra. 9Người cũng sẽ rải
ít máu của của-lễ chuộc tội trên hông bàn-thờ, trong
khi phần còn lại của máu đó sẽ được cho chảy ra hết
nơi chân bàn-thờ: ấy là của-lễ chuộc tội. 10Rồi
người sẽ chuẩn-bị con thứ nhì làm của-lễ thiêu theo
mạng-lịnh. Thế là thầy tế-lễ sẽ làm sự chuộc tội
nhân danh hắn, vì tội của hắn mà hắn đã phạm, và
hắn sẽ được tha-thứ.
11‘Nhưng nếu tay hắn không với tới 2 con chim cu

đất hay 2 con bồ-câu con, thì cho của-lễ của hắn vì
tội mà hắn đã phạm, hắn sẽ đem đến một-phần-mười
ê-pha bột mịn cho của-lễ chuộc tội; hắn sẽ không
được đổ dầu trên nó hay để hương-trầm trên nó, vì
ấy là của-lễ chuộc tội. 12Và hắn sẽ đem nó đến thầy
tế-lễ, và thầy tế-lễ sẽ bốc đầy nắm tay của mình bột
đó làm phần tưởng-niệm của nó, và dâng nó lên
trong khói trên bàn-thờ, trên những của-lễ của GIAVÊ bởi lửa: ấy là của-lễ chuộc tội. 13Thế là thầy tếlễ sẽ làm sự chuộc tội cho hắn về tội của hắn mà hắn
đã phạm từ một trong các điều này, và hắn sẽ được
tha-thứ; rồi phần còn lại sẽ thuộc về thầy tế-lễ, như
của-lễ ngũ-cốc.’ ”
14Rồi Đức GIA-VÊ phán với Môi-se, rằng: 15“Nếu
một người hành-động một cách không trung-tín và
không cố ý phạm-tội chống lại các vật thánh của
GIA-VÊ, thì hắn sẽ đem đến của-lễ chuộc lỗi của
hắn cho GIA-VÊ: một con chiên đực không có
khuyết-điểm từ bầy, theo sự định-giá của ngươi
bằng siếc-lơ bạc, theo tiêu chuẩn siếc-lơ của đền
thánh, cho một của-lễ chuộc lỗi. 16Và hắn sẽ bồithường cho điều hắn đã phạm chống lại vật thánh
đó, và sẽ thêm một-phần-năm của nó, và trao nó cho
thầy tế-lễ. Lúc ấy thầy tế-lễ sẽ làm sự chuộc tội cho
hắn với con chiên đực của-lễ chuộc lỗi, và hắn sẽ
được tha-thứ.
17“Bây giờ nếu một người phạm-tội và làm một

trong các điều mà GIA-VÊ đã truyền không được
làm, dẫu hắn không biết, hắn vẫn có lỗi, và sẽ chịu
hình-phạt của hắn. 18Thế thì hắn sẽ đem đến thầy tếlễ một con chiên đực không có khuyết-điểm từ bầy,
theo sự định-giá của ngươi, cho của-lễ chuộc lỗi.
3

tức là: không có khả năng
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Thế là thầy tế-lễ sẽ làm sự chuộc tội cho hắn về sự
sai-lầm của hắn mà hắn đã không cố ý phạm và đã
không biết nó, và hắn sẽ được tha-thứ. 19Ấy là củalễ chuộc lỗi; chắc-chắn hắn đã có lỗi trước mặt GIAVÊ.” (1)20Đoạn Đức GIA-VÊ phán với Môi-se, rằng:
21“Khi một người phạm tội và hành-động một cách
không trung-tín chống lại GIA-VÊ, và lừa-gạt bạn
của hắn về của ký-thác hay bằng khoán được gởi
gắm cho, hay bằng trộm cắp, hoặc nếu hắn đã bóp
nặn bạn của hắn, 22hoặc đã tìm được một vật đã bị
mất và đã nói dối về nó và đã thề dối, đến đỗi hắn
phạm một trong các việc một người có thể làm;
23thế thì sẽ là: khi hắn phạm-tội và trở nên có lỗi,
hắn sẽ trả lại vật mà hắn đã trộm cắp, hay vật mà
hắn đã bóp nặn, hay của-cải đã được ký-thác cho
hắn, hay vật bị mất mà hắn đã tìm được, 24hay bất
cứ vật gì mà hắn đã thề dối; hắn sẽ bồi-thường nó
theo tổng-số của nó, và cộng thêm vào nó một-phầnnăm nữa. Hắn sẽ giao nó cho chủ nhân vào ngày hắn
trình của-lễ chuộc lỗi của hắn. 25Lúc ấy hắn sẽ đem
đến thầy tế-lễ của-lễ chuộc lỗi của hắn cho GIA-VÊ,
một con chiên đực không có khuyết-điểm từ bầy,
theo sự định-giá của ngươi, cho của-lễ chuộc lỗi,
26và thầy tế-lễ sẽ làm sự chuộc tội cho hắn trước
mặt GIA-VÊ; và hắn sẽ được tha-thứ cho bất cứ một
việc gì trong các việc mà hắn đã có thể làm để mắc
lỗi.”
Của-lễ thiêu (6.1-6.6)
1(2)Lúc ấy Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
2“Hãy truyền cho A-rôn và các đứa con trai của

nó, A-rôn và các người con trai của hắn sẽ ăn. Nó sẽ
được ăn như các ổ bánh ngọt không trộn men trong
một nơi thánh; chúng sẽ ăn nó trong sân của lều hộikiến. 10Nó sẽ không được nướng với men. Ta đã
cho nó làm phần chia của chúng từ các của-lễ của Ta
bởi lửa; ấy là chí thánh, như của-lễ chuộc tội và củalễ chuộc lỗi. 11Mọi đứa trai trong các người con trai
của A-rôn có thể ăn nó; ấy là một mạng-lịnh vĩnhcữu xuyên qua những thế-hệ của các ngươi, từ
những của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ. Bất cứ người nào
đụng chúng sẽ được biệt ra thánh.’ ”
12Đoạn Đức GIA-VÊ phán với Môi-se, rằng:
13“Đây là của-lễ mà A-rôn và các người con trai của

hắn phải trình-dâng cho GIA-VÊ trong ngày hắn
được xức-dầu tấn-phong; một-phần-mười ê-pha bột
mịn làm một của-lễ ngũ-cốc một cách liên-tục,
phân-nửa của nó vào buổi sáng, phân-nửa của nó
vào buổi chiều. 14Nó sẽ được chuẩn-bị với dầu trên
vĩ. Khi nó được khuấy, ngươi sẽ đem nó đến. Ngươi
sẽ trình-dâng của-lễ ngũ-cốc bằng các miếng được
nướng làm một mùi thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ.
15Và thầy tế-lễ đã được xức-dầu sẽ ở trong vị trí của
hắn từ giữa những người con trai của hắn sẽ dâng
nó. Bởi một mạng-lịnh vĩnh-cữu, nó sẽ hoàn-toàn
được dâng trong khói lên cho GIA-VÊ. 16Như thế
mọi của-lễ ngũ-cốc của thầy tế-lễ sẽ được đốt hết.
Nó sẽ không được ăn.”
Của-lễ chuộc tội (6.17-6.23)
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17Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
18“Hãy nói với A-rôn và với các người con trai của

Của-lễ ngũ-cốc (6.7-6.16)

hắn, rằng: ‘Đây là luật về của-lễ chuộc tội: tại nơi
của-lễ thiêu bị giết, của-lễ chuộc tội sẽ bị giết trước
mặt GIA-VÊ; ấy là chí thánh. 19Thầy tế-lễ dâng nó
vì tội sẽ ăn nó. Nó sẽ được ăn trong một chỗ thánh,
trong sân của lều hội-kiến. 20Bất cứ người nào đụng
thịt của nó sẽ được biệt ra thánh; và khi có chút máu
nào của nó bắn trên áo quần, trong một chỗ thánh
ngươi sẽ giặt sạch đồ đã bị máu bắn lên. 21Cái bình
chậu bằng đất trong đó nó được trụng cũng sẽ bị đập
bể; và nếu nó đã được trụng trong bình chậu bằng
đồng, thì nó sẽ được chùi cạo và súc trong nước.
22Mỗi người nam trong các thầy tế-lễ có thể ăn nó;
ấy là chí thánh. 23Nhưng không có của-lễ chuộc tội
nào mà chút máu nào của nó được đem vào lều hộikiến để làm sự chuộc tội trong nơi thánh sẽ được ăn;
nó sẽ bị đốt bằng lửa.

hắn, nói: ‘Đây là luật cho của-lễ thiêu: chính của-lễ
thiêu sẽ ở trong lòng lò lửa trên bàn-thờ suốt đêm
cho đến sáng, và lửa trên bàn-thờ phải được giữ
cháy cho nó. 3Thầy tế-lễ phải mặc áo dài bằng vải
lanh của hắn, và hắn sẽ mặc quần áo lót sát thịt hắn;
và hắn sẽ hốt tro mà lửa đã đốt của-lễ thiêu trên bànthờ, và đổ chúng bên cạnh bàn-thờ. 4Đoạn hắn sẽ
cởi quần-áo của hắn ra và mặc quần-áo khác vào, và
đem các tro ấy ra ngoài trại tới một chỗ tinh-sạch.
5Và lửa trên bàn-thờ sẽ được giữ cháy cho nó. Nó sẽ
không được tắt, nhưng thầy tế-lễ sẽ cho nó vào mỗi
buổi sáng; và hắn sẽ bố-trí của-lễ thiêu lên trên nó,
và dâng lên trong khói các phần mỡ của những củalễ bình-an trên nó. 6Lửa sẽ được giữ cháy liên-tục
trên bàn-thờ; nó sẽ không được tắt.

7‘Bây giờ đây là luật về của-lễ ngũ-cốc: các người
con trai của A-rôn sẽ trình-dâng nó trước mặt GIAVÊ ở phía trước bàn-thờ. 8Lúc đó một người trong
chúng sẽ lấy lên từ nó một nắm tay đầy bột mịn của
của-lễ ngũ-cốc, và ít dầu của nó và mọi hương-trầm
ở trên của-lễ ngũ-cốc và hắn sẽ dâng nó lên trong
khói trên bàn-thờ, một mùi thơm dịu-dàng, làm củalễ tưởng-niệm cho GIA-VÊ. 9Và cái gì còn lại của
1

Vài bản dịch Thánh Kinh ghi số câu này là 6.1. Bản
nguyên ngữ vẫn còn thuộc đoạn 5.
2
Vài bản dịch Thánh Kinh ghi số câu này là 6.8.Bản
nguyên ngữ là 6.1.

Những của-lễ chuộc lỗi (7.1-7.10)
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1‘Bây giờ, đây là luật về của-lễ chuộc lỗi; ấy là
chí thánh. 2Trong chỗ chúng giết của-lễ thiêu,

chúng phải giết của-lễ chuộc lỗi, và hắn sẽ rải máu
của nó xung-quanh trên bàn-thờ. 3Lúc ấy hắn sẽ
dâng từ nó tất cả mỡ của nó: cái đuôi mỡ, mỡ bao
ruột, 4và 2 trái cật với mỡ trên chúng, ở bên hông,
và trấy của gan hắn sẽ lấy ra với các trái cật. 5Và
thầy tế-lễ sẽ dâng chúng lên trong khói trên bàn-thờ
làm một của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ; ấy là một củalễ chuộc lỗi. 6Mỗi người nam trong các thầy tế-lễ có
thể ăn nó. Nó sẽ được ăn trong một chỗ thánh; ấy là

Lê-vi 7.7-8.5
chí thánh. 7Của-lễ chuộc lỗi giống như của-lễ chuộc
tội, có cùng một luật cho chúng; thầy tế-lễ làm sự
chuộc tội với nó, nó sẽ dành cho hắn. 8Thầy tế-lễ
trình của-lễ thiêu của người nào, cho thầy tế-lễ đó,
hắn cũng sẽ được cái da của của-lễ thiêu mà hắn đã
trình. 9Cũng một thể ấy, mọi của-lễ ngũ-cốc được
nướng trong lò, và mọi thứ được chuẩn-bị trong
chảo nấu có nắp hay trên vĩ, cho thầy tế-lễ đó, cũng
sẽ được cho người trình-dâng nó. 10Và mọi của-lễ
ngũ-cốc được trộn với dầu, hoặc khô, sẽ cho tất cả
các người con trai của A-rôn, một người như anh em
của hắn.

dâng tế vật những của-lễ bình-an của hắn cho GIAVÊ sẽ đem của-lễ của mình cho GIA-VÊ từ tế vật
những của-lễ bình-an của mình.

Những của-lễ về sự bình-an (7.11-7.21)

30Chính tay hắn phải đem đến những của-lễ bởi lửa

11‘Bây giờ đây là luật về tế vật cho của-lễ bình-an sẽ
được dâng cho GIA-VÊ. 12Nếu người dâng nó để tạ

ơn, thì cùng với tế vật của sự tạ ơn hắn sẽ dâng các
bánh ngọt không trộn men, được trộn với dầu, và
các bánh tráng xốp không trộn men được phết dầu,
và các bánh ngọt bằng bột mịn được khuấy kỹ trộn
với dầu. 13Với tế vật cho của-lễ bình-an của hắn để
tạ ơn, hắn sẽ trình của-lễ của hắn với các bánh ngọt
làm bằng bánh mì có men. 14Và về nó hắn sẽ trình
một trong mọi của-lễ làm sự đóng góp cho GIA-VÊ;
nó sẽ dành cho thầy tế-lễ, là kẻ rải máu của của-lễ
bình-an.
15‘Bây giờ về phần thịt tế vật của những của-lễ
bình-an để tạ-ơn của hắn, nó sẽ được ăn vào ngày
hắn dâng hiến; hắn sẽ không được chừa lại bất cứ
phần nào của nó cho đến buổi sáng. 16Nhưng nếu tế
vật của của-lễ của hắn là một của-lễ thệ-nguyện hay
một của-lễ tự nguyện, nó sẽ được ăn vào ngày mà
hắn dâng tế vật của hắn; và vào ngày kế cái gì còn
lại của nó có thể được ăn; 17nhưng cái gì còn chừa
lại từ thịt tế vật vào ngày thứ ba sẽ phải bị đốt bằng
lửa. 18Vì vậy, nếu một phần thịt nào của tế vật
những của-lễ bình-an của hắn được ăn vào ngày thứ
ba, kẻ dâng nó sẽ không được chấp-nhận, và nó sẽ
chẳng được kể cho hắn là có ích. Nó sẽ là một điều
kinh-tởm, và kẻ ăn nó sẽ mang tội của mình.
19‘Cũng vậy thịt đụng bất cứ cái gì ô-uế sẽ không

được ăn; nó sẽ bị đốt bằng lửa. Về phần thịt khác,
bất cứ người nào tinh-sạch đều có thể ăn thịt loại đó.
20Nhưng người ăn thịt tế vật những của-lễ bình-an
thuộc về GIA-VÊ, và sự ô-uế của hắn ở trên hắn, kẻ
đó sẽ bị truất khỏi dân của mình. 21Và khi người
nào đụng cái gì ô-uế, dù là sự ô-uế của loài người,
hay thú-vật ô-uế, hay vật gì đáng gớm ô-uế, và ăn
thịt tế vật những của-lễ bình-an thuộc về GIA-VÊ,
kẻ đó sẽ bị truất khỏi dân của mình.’ ”
Mỡ và máu (7.22-7.27)
22Đoạn Đức GIA-VÊ phán với Môi-se, rằng:
23“Hãy nói với các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng: ‘Các

ngươi không được ăn bất cứ mỡ nào từ bò, chiên,
hay dê. 24Cũng vậy mỡ của thú-vật chết, và mỡ của
thú-vật bị xé bởi các thú hoang, có thể được dùng
cho bất cứ chuyện nào khác, nhưng chắc-chắn các
ngươi không ăn nó. 25Nếu bất cứ kẻ nào ăn mỡ từ
thú-vật, từ nó của-lễ bởi lửa được dâng cho GIA-

VÊ, chính kẻ ăn sẽ bị truất khỏi dân của hắn. 26Và
các ngươi không được ăn chút máu nào, hoặc của
chim hay của thú, trong bất cứ chỗ nào trong những
nơi các ngươi ở. 27Bất cứ ai ăn chút máu nào, chính
kẻ đó sẽ bị truất khỏi dân của hắn.’ ”
Phần chia của những thầy tế-lễ (7.28-7.38)
28Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
29“Hãy nói với các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng: ‘Kẻ

cho GIA-VÊ. Hắn sẽ đem đến mỡ với cái ức, để cái
ức có thể được đưa qua đưa lại làm của-lễ đưa qua
đưa lại trước mặt GIA-VÊ. 31Và thầy tế-lễ sẽ dâng
lên mỡ trong khói trên bàn-thờ; nhưng cái ức sẽ
thuộc về A-rôn và các người con trai của hắn. 32Và
các ngươi sẽ giao cái đùi hữu cho thầy tế-lễ làm củalễ nâng lên từ những tế vật thuộc về những của-lễ
bình-an của các ngươi. 33Đứa trong số các đứa con
trai của A-rôn dâng máu những của-lễ bình-an và
mỡ, thì cái đùi hữu sẽ là của hắn làm phần chia của
hắn. 34Vì Ta đã lấy cái ức của-lễ đưa qua đưa lại, và
cái đùi của-lễ nâng lên từ những con trai Y-sơ-ra-ên,
từ các con sinh-tế những của-lễ bình-an của chúng,
và đã ban chúng cho thầy tế-lễ A-rôn và cho các
người con trai của hắn, quyền mà chúng được hưởng
mãi mãi từ các con trai Y-sơ-ra-ên.
35‘Đấy là phần được xức-dầu của phần được biệt ra

thánh cho A-rôn và phần được xức-dầu của phần
được biệt ra thánh cho các đứa con trai hắn từ những
của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ, trong ngày đó khi hắn
trình dâng chúng để phục-vụ làm các thầy tế-lễ cho
GIA-VÊ. 36Những cái này GIA-VÊ đã truyền ban
cho chúng từ các con trai Y-sơ-ra-ên trong ngày mà
Ngài đã xức-dầu cho chúng. Đó là quyền chúng
được hưởng mãi mãi xuyên qua các thế-hệ của
chúng.’ ”
37Đấy là luật về của-lễ thiêu, của-lễ ngũ-cốc và của-

lễ chuộc tội và của-lễ chuộc lỗi và của-lễ tấn-phong
và tế vật thuộc các của-lễ bình-an, 38mà Đức GIAVÊ đã truyền cho Môi-se nơi núi Si-na-i trong ngày
mà Ngài truyền cho các con trai Y-sơ-ra-ên trình
dâng các của-lễ của họ cho Đức GIA-VÊ trong vùng
hoang-vu Si-na-i.
2. Những chỉ-thị cho các thầy tế-lễ (8.1-10.20)
Môi-se biệt ra thánh các thầy tế-lễ (8.1-8.36)
1Đức GIA-VÊ phán với Môi-se, rằng: 2“Hãy
đem theo A-rôn và các người con trai của hắn
với hắn, và các y-phục và dầu tấn-phong và con
bò đực thuộc về của-lễ chuộc tội và 2 con chiên đực
và giỏ bánh không trộn men; 3và họp tất cả hộichúng lại nơi lối vào cửa lều hội-kiến.” 4Thế là Môise làm y như Đức GIA-VÊ đã truyền cho mình. Khi
hội-chúng được họp lại nơi lối vào cửa lều hội-kiến,
5Môi-se nói với hội-chúng: “Đây là điều mà Đức
GIA-VÊ đã truyền phải làm.”
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Lê-vi 8.6-9.4
6Đoạn Môi-se khiến A-rôn và các người con trai của
người đến gần, và rửa họ với nước. 7Và ông mặc áo

lá trong cho người và quấn xung quanh người cái đai
lưng, và mặc cho người cái áo dài, và để áo-tế trên
người; ông bèn quấn xung quanh người cái đai
nghệ-thuật của áo-tế, với nó ông thắt chặt vào thân
người. 8Đoạn ông đeo cái túi ngực trên người, và
trong túi ấy ông để U-rim và Thu-mim. 9Ông cũng
đóng khăn trên đầu người, và trên khăn đóng, ở phía
trước của nó, ông gắn thẻ vàng, cái mão thánh, y
như Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se.
10Đoạn Môi-se lấy dầu tấn-phong và xức-dầu đền-

tạm và mọi thứ ở trong nó, và biệt chúng ra thánh.
11Và ông rải một ít dầu 7 lần trên bàn-thờ và xức

dầu bàn-thờ và tất cả đồ dùng của nó, và cái chậu và
cái đế của nó, để biệt chúng ra thánh. 12Đoạn ông đổ
một ít dầu tấn-phong đó trên đầu của A-rôn và xức
dầu tấn-phong cho người, để biệt người ra thánh.
13Kế đó Môi-se khiến các người con trai của A-rôn
đến gần và mặc cho họ các áo lá trong và quấn xung
quanh họ đai lưng, và đội khăn-mão cho họ, y như
Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se.
14Đoạn ông dẫn tới con bò đực thuộc của-lễ chuộc

tội, và A-rôn và các người con trai của người để tay
của họ trên đầu con bò đực của của-lễ chuộc tội đó.
15Kế đó Môi-se giết thịt nó và lấy máu và với ngón
tay của mình bôi xung-quanh trên các sừng của bànthờ, và thanh-tẩy bàn-thờ. Đoạn ông đổ ra phần máu
còn lại nơi chân bàn-thờ và biệt nó ra thánh, để tẩy
rữa(1) nó. 16Ông cũng lấy tất cả mỡ chài ở trên ruột
và trấy của gan, và 2 trái cật và mỡ của chúng; Môise dâng nó lên trong khói trên bàn-thờ. 17Nhưng con
bò đực và da của nó và thịt của nó và phẩn của nó,
ông đốt trong lửa ở ngoài trại, đúng như Đức GIAVÊ đã truyền cho Môi-se.
18Rồi ông trình-dâng con chiên đực của-lễ thiêu, và

A-rôn và các người con trai của người đặt tay của họ
trên đầu con chiên đực đó. 19Và Môi-se giết thịt nó
và rải máu của nó xung-quanh trên bàn-thờ. 20Khi
ông đã sả thịt con chiên đực đó ra từng miếng của
nó, Môi-se dâng cái đầu và các miếng đó và thận lên
trong khói. 21Sau khi ông đã rửa ruột và các giò
bằng nước, Môi-se dâng toàn thể con chiên đực đó
lên trong khói trên bàn-thờ. Ấy là một của-lễ thiêu
cho mùi thơm dịu-dàng; ấy là của-lễ bởi lửa cho
Đức GIA-VÊ, y như Đức GIA-VÊ đã truyền cho
Môi-se.
22Đoạn ông trình-dâng con chiên đực thứ nhì, con

chiên đực lễ tấn-phong; A-rôn và các người con trai
của người đặt tay của họ trên đầu con chiên đực đó.
23Và Môi-se giết thịt nó và lấy một ít máu của nó và
bôi nó trên trái tai của tai hữu A-rôn, và trên ngón
cái bàn tay hữu của người và trên ngón chân cái
chân hữu của người. 24Ông cũng khiến các người
con trai của A-rôn đến gần; Môi-se bôi một ít máu
đó trên trái tai của tai hữu của họ và trên các ngón
1
chữ Hê-bơ-rơ có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa “cleanse”
tức là tẩy rữa.

cái bàn tay hữu của họ, và trên ngón chân cái của
chân hữu của họ. Rồi Môi-se rải phần máu còn lại
xung-quanh trên bàn-thờ. 25Và ông lấy mỡ, và cái
đuôi mỡ, và tất cả mỡ chài ở trên ruột, và trấy của
gan và 2 trái cật và mỡ của chúng và cái đùi hữu.
26Và từ cái giỏ bánh mì không trộn men ở trước mặt
Đức GIA-VÊ, ông lấy một cái bánh ngọt không trộn
men và một cái bánh ngọt bằng bánh mì được trộn
với dầu, và một cái bánh tráng xốp, và để chúng trên
những phần có mỡ và trên cái đùi hữu. 27Rồi ông để
tất cả những cái ấy trên các bàn tay của A-rôn và
trên các bàn tay những người con trai của người, và
trình-dâng chúng làm một của-lễ đưa qua đưa lại
trước mặt Đức GIA-VÊ. 28Đoạn Môi-se lấy chúng
từ các bàn tay của họ và dâng chúng lên trong khói
trên bàn-thờ với của-lễ thiêu. Chúng là của-lễ tấnphong cho mùi thơm dịu-dàng; ấy là của-lễ dùng lửa
dâng cho Đức GIA-VÊ. 29Môi-se cũng lấy cái ức và
trình-dâng nó làm của-lễ đưa qua đưa lại trước mặt
Đức GIA-VÊ; ấy là phần chia của Môi-se có con
chiên đực lễ tấn-phong, y như Đức GIA-VÊ đã
truyền cho Môi-se.
30Thế là Môi-se lấy ít dầu tấn-phong và ít máu ở
trên bàn-thờ, và rải nó trên A-rôn, trên y-phục của
người, trên các người con trai của người, và trên yphục của các người con trai của người ở với người;
ông biệt ra thánh A-rôn, y-phục của người, và các
người con trai của người, và y-phục của các người
con trai của người ở với người.
31Đoạn Môi-se nói với A-rôn và các người con trai
của người: “Hãy luộc thịt đó nơi lối vào cửa lều hộikiến, và ăn nó ở đó cùng với bánh ở trong cái giỏ có
của-lễ tấn-phong, y như ta đã truyền, nói: ‘A-rôn và
các người con trai của anh sẽ ăn nó.’ 32Và phần thịt
còn lại và bánh các ngươi sẽ đốt trong lửa. 33Và các
ngươi sẽ không được đi ra ngoài lối vào cửa lều hộikiến trong 7 ngày, cho đến cái ngày mà thời-hạn của
lễ tấn-phong của các ngươi được trọn; vì ta sẽ tấnphong các ngươi suốt 7 ngày. 34Đức GIA-VÊ đã
truyền phải làm như đã được làm trong ngày này, để
làm sự tẩy rữa vì lợi-ích cho các ngươi. 35Hơn nữa,
nơi lối vào cửa lều hội-kiến, các ngươi sẽ ở lại ngày
và đêm trong 7 ngày, và giữ huấn-lịnh của Đức
GIA-VÊ, để các ngươi có thể không chết, vì ta đã
được lịnh như thế.” 36Như vậy A-rôn và các người
con trai của người đã làm mọi điều mà Đức GIA-VÊ
đã truyền qua Môi-se.

Các thầy tế-lễ trình-dâng những của-lễ (9.1-9.24)
1Bây giờ, xảy ra vào ngày thứ tám, Môi-se gọi
A-rôn và các người con trai của người và các
trưởng-lão Y-sơ-ra-ên; 2và ông nói với A-rôn:
“Hãy bắt cho anh 1 con bò con, 1 con bò đực, làm
của-lễ chuộc tội và một con chiên đực làm của-lễ
thiêu, cả hai đều không có khuyết-điểm, và dâng
chúng trước mặt Đức GIA-VÊ. 3Đoạn, cùng các con
trai Y-sơ-ra-ên anh sẽ nói, rằng: ‘Hãy bắt 1 dê đực
cho của-lễ chuộc tội; 1 bò con và 1 chiên con, cả hai
đều một tuổi, không có khuyết-điểm, cho một của-lễ
thiêu, 4và 1 bò và 1 chiên đực cho những của-lễ
bình-an, để hiến-tế trước mặt Đức GIA-VÊ, và một
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của-lễ ngũ-cốc được trộn với dầu; vì hôm nay Đức
GIA-VÊ sẽ hiện ra cùng các ngươi.’ ” 5Vì vậy họ
bắt những gì Môi-se đã truyền đến phía trước lều
hội-kiến, và toàn thể hội-chúng đến gần và đứng
trước mặt Đức GIA-VÊ. 6Môi-se nói: “Đây là điều
mà Đức GIA-VÊ đã truyền cho các ngươi làm, để sự
vinh-quang của Đức GIA-VÊ được hiện ra cùng các
ngươi.” 7Đoạn Môi-se bảo A-rôn: “Hãy đến gần
bàn-thờ và dâng của-lễ chuộc-tội của anh và của-lễ
thiêu của anh, để anh có thể làm sự chuộc tội cho
mình và cho dân chúng; đoạn hãy hiến của-lễ cho
dân để anh có thể làm sự chuộc tội cho họ; y như
Đức GIA-VÊ đã truyền.”
8Vì vậy A-rôn đến gần bàn-thờ và giết thịt con bò
con cho của-lễ chuộc tội cho mình. 9Và các người

con trai của A-rôn trình máu đó cho người; người
bèn nhúng ngón tay của mình trong máu, và bôi nó
trên các sừng của bàn-thờ, và đổ ra phần máu còn
lại nơi chân bàn-thờ. 10Mỡ và các trái cật và trấy
của gan của tế vật chuộc tội, rồi người dâng lên
trong khói trên bàn-thờ y như Đức GIA-VÊ đã
truyền cho Môi-se. 11Tuy nhiên, thịt và da, người
đốt với lửa ở ngoài trại.
12Đoạn người giết thịt của-lễ thiêu; và các người
con trai của A-rôn trao máu cho người và người rải
nó xung-quanh trên bàn-thờ. 13Họ trao các miếng
của của-lễ thiêu cho người với cái đầu, và người
dâng chúng lên trong khói trên bàn-thờ. 14Người
cũng rửa ruột và các giò, và dâng chúng lên trong
khói với của-lễ thiêu trên bàn-thờ.
15Đoạn người trình dâng của-lễ của dân, và bắt con

dê cho của-lễ chuộc tội, cho dân, và giết thịt nó và
dâng nó vì tội, như của-lễ đầu-tiên. 16Người cũng
trình dâng của-lễ thiêu, và dâng nó theo mạng-lệnh.
17Kế đó người trình dâng của-lễ ngũ-cốc, và đổ đầy
lòng bàn tay của mình với một ít của nó và dâng nó
lên trong khói trên bàn-thờ, không kể của-lễ thiêu
thuộc về buổi sáng.
18Đoạn người giết thịt con bò và chiên đực, tế vật
của-lễ bình-an, cho dân; và các người con trai của
A-rôn trao máu cho người và người rải nó xungquanh trên bàn-thờ. 19Về các phần mỡ từ con bò và
từ con chiên đực, cái đuôi mỡ, và màng mỡ, và các
trái cật, và trấy của gan, 20bây giờ họ để các phần
mỡ trên các ức và người dâng các phần có mỡ trong
khói trên bàn-thờ. 21Nhưng các ức và đùi hữu, Arôn đưa qua đưa lại làm của-lễ đưa qua đưa lại trước
mặt Đức GIA-VÊ, y như Môi-se đã truyền.
22Đoạn A-rôn giơ tay của mình lên hướng về dân

chúng và chúc phước cho họ, và người bước xuống
sau khi dâng của-lễ chuộc tội và của-lễ thiêu và các
của-lễ bình-an. 23Môi-se và A-rôn đi vào lều hộikiến. Khi họ đi ra và chúc phước cho dân, vinhquang của Đức GIA-VÊ hiện ra cùng tất cả dân.
24Lúc ấy lửa đi ra từ trước mặt Đức GIA-VÊ và
thiêu trụi của-lễ thiêu và các phần có mỡ trên bànthờ; và khi tất cả dân chúng thấy việc đó, họ hò-hét
và ngã gục trên mặt của họ.

Hai đứa con trai của A-rôn bị thiêu hủy bởi lửa
(10.1-10.19)
1Bấy giờ Na-đáp và A-bi-hu, các người con
trai của A-rôn, cầm chảo đựng than lửa(1) của
mỗi người, và sau khi để lửa trong chúng, đặt
hương trên nó và dâng lửa lạ trước mặt Đức GIAVÊ, lửa mà Ngài đã chẳng truyền cho chúng(2). 2Và
lửa đi ra từ sự hiện-diện của Đức GIA-VÊ và thiêu
trụi chúng, và chúng chết trước mặt Đức GIA-VÊ.
3Lúc đó Môi-se nói với A-rôn: “Ấy là điều Đức
GIA-VÊ đã phán, rằng:
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‘Bởi những kẻ đến gần Ta, Ta sẽ được cư-xử là
thánh,
Và trước mặt tất cả dân, Ta sẽ được tôn-vinh.’ ”
Thế là A-rôn, vì lẽ ấy, giữ im-lặng. 4Môi-se cũng
gọi đến Mi-sa-ên và Ên-sa-phan, các người con trai
của U-xi-ên chú của A-rôn, và nói với họ: “Hãy tiến
tới trước, hãy khiêng anh em của các ngươi ra khỏi
phía trước nơi thánh ra phía ngoài trại.” 5Vì vậy họ
tiến tới trước và khiêng chúng còn trong các áo dài
của chúng ra phía ngoài trại, như Môi-se đã dặn.
6Đoạn Môi-se nói với A-rôn và với các người con
trai của người là Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma: “Đừng xả
đầu tóc của các ngươi xuống, chớ xé quần-áo của
các ngươi, để các ngươi có thể không chết, và để
Ngài có thể không nổi giận với toàn-thể hội-chúng.
Song anh em của các ngươi, cả nhà Y-sơ-ra-ên, sẽ
ta-thán việc thiêu đốt mà Đức GIA-VÊ đã đốt.
7Thậm-chí các ngươi sẽ không được đi ra ngoài khỏi
lối vào cửa lều hội-kiến, e rằng các ngươi chết đi; vì
dầu tấn-phong của Đức GIA-VÊ ở trên các ngươi.”
Thế là họ làm theo lời Môi-se.
Các hạn-chế cho chức thầy tế-lễ (10.8-10.20)
8Lúc ấy Đức GIA-VÊ phán với A-rôn, rằng: 9“Chớ
uống rượu nho hay rượu mạnh, cả ngươi lẫn các đứa
con trai của ngươi ở với ngươi, khi các ngươi đến
trong lều hội-kiến, để các ngươi có thể không chết
—ấy là một luật-lệ mãi mãi xuyên qua những thế-hệ
của các ngươi— 10và phân-biệt giữa vật thánh và
vật trần tục, giữa sự không tinh-sạch và sự tinh-sạch,
11và để dạy các con trai Y-sơ-ra-ên tất cả những
quy-chế GIA-VÊ đã phán cho chúng qua Môi-se.”
12Đoạn Môi-se nói với A-rôn và các người con trai
sống sót của người, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma: “Hãy lấy
của-lễ ngũ-cốc còn lại từ những của-lễ bởi lửa của
Đức GIA-VÊ và ăn nó không trộn men bên cạnh
bàn-thờ, vì nó chí thánh. 13Hơn nữa các ngươi sẽ ăn
nó trong chỗ thánh, vì nó là quyền hưởng của anh và
quyền hưởng của các người con trai của anh từ
những của-lễ bởi lửa của Đức GIA-VÊ; vì tôi đã
được lịnh. 14Nhưng cái ức thuộc của-lễ đưa qua đưa
lại và cái đùi của của-lễ đó, các ngươi có thể ăn
trong chỗ tinh-sạch, anh và các người con trai của
anh và những người con gái của anh ở với anh; vì
1

hay: lư-hương
Xh 19.22; 30.29-30 cho biết họ phải nên thánh trước khi
đến gần Đức GIA-VÊ; vì họ không nên thánh nên có lửa
kỳ-lạ.
2
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chúng đã được ban làm quyền hưởng của anh và
quyền hưởng của các người con trai của anh từ
những tế vật của các của-lễ bình-an của các con trai
Y-sơ-ra-ên. 15Cái đùi được dâng bởi nâng lên và cái
ức được dâng bởi đưa qua đưa lại, họ sẽ đem đến
cùng với những của-lễ bởi lửa có các phần có mỡ,
để trình-dâng làm của-lễ đưa qua đưa lại trước mặt
Đức GIA-VÊ; vậy nó sẽ là món cho anh vĩnh viễn
theo quyền hưởng của anh và các người con trai của
anh ở với anh, y như Đức GIA-VÊ đã truyền.”
16Nhưng Môi-se lục-soát cẩn-thận con dê cho của-lễ
chuộc tội, và kìa, nó đã bị đốt cháy hết! Vì vậy ông
giận các người con trai còn sống của A-rôn là Ê-lêa-sa và Y-tha-ma, nói: 17“Tại sao các ngươi đã
chẳng ăn tế vật chuộc tội ở chỗ thánh? Vì nó là chí
thánh, và Ngài đã ban nó cho các ngươi để lấy đi lỗi
của hội-chúng, để làm sự chuộc tội cho họ trước mặt
Đức GIA-VÊ. 18Này, vì máu nó đã chẳng được đem
vào bên trong, vào trong nơi thánh, đáng lẽ các
ngươi hẵn đã phải ăn nó trong nơi thánh, y như ta đã
truyền.” 19Song A-rôn nói với Môi-se: “Này, chính
cái ngày này chúng đã trình-dâng của-lễ chuộc tội và
của-lễ thiêu của chúng trước mặt Đức GIA-VÊ. Khi
các điều như những điều này đã xảy ra cho tôi, nếu
hôm nay tôi đã ăn con sinh-tế chuộc tội rồi, có phải
đã là tốt trong mắt Đức GIA-VÊ sao? 20Và khi Môise nghe điều đó, dường như nó thấy tốt trong mắt
ông.

3. Các chỉ thị cho dân-chúng (11.1-15.33)
Các luật về thú-vật làm thức-ăn (11.1-11.12)
1Đức GIA-VÊ lại phán cùng Môi-se và Arôn, nói với họ rằng: 2“Hãy nói với các con
trai Y-sơ-ra-ên, rằng: ‘Đây là các loài vật trong tất
cả các con thú ở trên trái đất các ngươi có thể ăn.
3Bất cứ con gì chia vó ra, như vậy có vó rẽ, và nhai
lại, trong các con thú, các ngươi có thể ăn. 4dẫu vậy,
các ngươi không được ăn từ các con này, trong các
con nhai lại, hay trong các con có vó rẽ: con lạc-đà,
vì dẫu nó nhai lại, nó không có vó rẽ, nó ô-uế đối
với các ngươi. 5Cũng một thể ấy, con chồn hang đá,
vì dẫu nó nhai lại, nó không có vó rẽ, nó ô-uế đối
với các ngươi; 6con thỏ cũng vậy, vì dẫu nó nhai lại,
nó không có vó rẽ, nó ô-uế đối với các ngươi; 7và
con heo, vì dẫu nó chia vó, như vậy có vó rẽ, nó
không nhai lại, nó ô-uế đối với các ngươi. 8Các
ngươi không được ăn thịt chúng, cũng không được
đụng xác của chúng; chúng là ô-uế đối với các
ngươi.
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9‘Những con này các ngươi có thể ăn, bất cứ con gì
ở trong nước: tất cả có vây và vảy, những con đó
trong nước, trong các biển hay trong các sông, các
ngươi có thể ăn. 10Song bất cứ con gì ở trong các
biển hay trong các sông, không có vây và vảy trong
tất cả các con sống thành bầy trong nước, và trong
tất cả các sinh-vật ở trong nước, chúng là những con
vật đáng gớm đối với các ngươi, 11và chúng sẽ là
những con vật đáng gớm đối với các ngươi; các
ngươi không được ăn thịt chúng, và xác của chúng
các ngươi sẽ ghê-tởm. 12Bất cứ con gì trong nước

không có vây và vảy đều là những con đáng gớm
đối với các ngươi.
Tránh con ô-uế (11.13-11.47)
13‘Hơn nữa, những con này trong loài chim các

ngươi sẽ ghê-tởm; chúng là những con đáng gớm,
không được ăn: con đại-bàng và con kền kền và con
ó biển, 14và con diều và chim ó theo loại của nó,
15mọi con quạ theo loại của nó, 16và con đà-điểu và
chim cú và chim hải-âu và diều hâu theo loại của nó,
17và con cú nhỏ và con còng-cọc và chim cú lớn,
18và chim cú trắng và con thằng-bè và con kền-kền
ăn thịt thúi, 19và con cò và con diệc theo các loại
của nó, và chim rẽ-quạt, và con dơi.
20‘Tất cả các côn-trùng có cánh bước đi trên tứ chi
đều là đáng gớm đối với các ngươi. 21Nhưng, những

con này các ngươi có thể ăn trong tất cả những côntrùng có cánh bước đi trên tứ chi: những con mà ở
phía trên các bàn chân của chúng có cẳng được nối
khớp nhờ đó để nhảy trên đất. 22Những con này
thuộc về loại các ngươi có thể ăn: con cào-cào theo
các loại của nó, con cào-cào phá-hoại theo các loại
của nó, con dế theo các loại của nó, và con châuchấu theo các loại của nó. 23Nhưng tất cả những
côn-trùng có cánh khác có 4 cẳng đều là đáng gớm
đối với các ngươi.
24‘Hơn nữa, bởi những con này các ngươi sẽ bị làm

ô-uế: hễ ai đụng xác của chúng trở thành ô-uế cho
đến chiều tối, 25và hễ ai lượm lên phần nào của xác
của chúng sẽ giặt quần-áo của mình và là ô-uế cho
đến chiều tối. 26Về tất cả những con thú chia vó,
nhưng không có vó rẽ, hay không nhai lại, chúng là
ô-uế đối với các ngươi: hễ ai đụng chúng trở thành
ô-uế. 27Cũng vậy, bất cứ con gì đi trên những bàn
chân có vuốt, trong tất cả những con đi trên tất cả tứ
chi, là ô-uế đối với các ngươi; hễ ai đụng xác của
chúng trở thành ô-uế cho đến chiều tối, 28và kẻ nhặt
xác của chúng lên sẽ giặt quần-áo của mình và là ôuế cho đến chiều tối; chúng là ô-uế đối với các
ngươi.
29‘Bây giờ, những con này đối với các ngươi là ô-uế
trong các vật sống thành bầy tụ lại thành đàn trên
đất: chuột chũi và chuột, và rắn mối lớn theo các
loại của nó, 30và con thạch-sùng, và cá sấu và rắn
mối, và loài bò sát trên cát, và con tắc-kè hoa.
31Những con này đối với các ngươi là ô-uế trong tất
cả những con sống thành đàn; hễ ai đụng chúng khi
chúng chết trở thành ô-uế cho đến chiều tối. 32Cũng
vậy hễ một con nào trong chúng, khi chúng chết, rơi
lên một vật gì thì vật đó trở nên ô-uế, kể cả đồ bằng
cây, hay quần áo, hay da, hay bao—bất cứ một đồ
nào được dùng để làm công việc—nó sẽ được ngâm
trong nước và ô-uế cho đến buổi tối, đoạn nó trở nên
thanh-sạch. 33Còn bình chậu bằng đất nào mà bị
một trong những con ấy rơi vào, bất cứ cái gì ở
trong nó đều trở nên ô-uế và các ngươi sẽ đập bể nó.
34Bất kỳ thức ăn nào có thể ăn được mà bị nước
nhểu vào sẽ trở nên ô-uế; và bất kỳ chất lỏng nào có
thể được uống trong mọi bình chậu sẽ trở thành ô-
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uế. 35Hơn nữa, mọi vật mà bị một phần xác của
chúng rơi lên trở nên ô-uế; lò hay bếp sẽ bị đập bể ra
từng mảnh; chúng thì ô-uế và sẽ tiếp-tục ô-uế đối
với các ngươi. 36Dẫu vậy, suối nước hay hầm chứa
nước có nước tụ lại sẽ tinh-sạch, dẫu kẻ đụng xác
chết của chúng sẽ là ô-uế. 37Và nếu một phần xác
của chúng rơi xuống trên hạt giống nào để gieo
giống, sắp được gieo, nó vẫn là tinh-sạch. 38Thế
nhưng nếu nước bị đổ trên hạt giống ấy, và một
phần của xác của chúng rơi xuống trên nó, nó là ôuế đối với các ngươi.
39‘Cũng thế, nếu một trong các con thú mà ngươi có
để làm thức-ăn chết đi, kẻ đụng xác của nó trở thành
ô-uế cho đến chiều tối. 40Kẻ ăn một phần của xác nó
cũng sẽ giặt quần-áo của mình và là ô-uế cho đến
chiều tối; và kẻ nhấc xác của nó lên sẽ giặt quần-áo
của mình và là ô-uế cho đến chiều tối.
41‘Bây giờ mọi vật sống thành đàn tụ lại thành bầy
trên trái đất đều là đáng gớm, không được ăn. 42Hễ

con gì bò trên bụng của nó, và hễ con gì đi trên tất
cả tứ chi, hễ con gì có nhiều bàn chân, về mọi vật
sống thành đàn tụ lại thành bầy trên trái đất, các
ngươi không được ăn chúng, vì chúng đáng gớm.
43Chớ làm cho hồn của mình đáng gớm vì con nào
trong các vật sống thành đàn tụ lại thành bầy; và các
ngươi không được làm mình ô-uế với chúng đến nỗi
các ngươi trở nên ô-uế. 44Vì Ta là GIA-VÊ Chúa
TRỜI các ngươi. Bởi vậy, hãy biệt mình ra thánh, và
hãy là thánh; vì Ta là thánh. Các ngươi sẽ chẳng làm
mình ô-uế với con nào trong các vật sống thành đàn
tụ lại thành bầy trên trái đất. 45Vì Ta là GIA-VÊ, đã
đem các ngươi lên từ xứ Ê-díp-tô, để là Chúa TRỜI
các ngươi; như vậy các ngươi sẽ là thánh vì Ta là
thánh.’ ”
46Đây là luật về thú, và chim, và mọi sinh-vật di-

động trong nước, và mọi vật tụ lại thành đàn trên trái
đất, 47để phân-biệt giữa con ô-uế và con tinh-sạch,
và giữa loài vật được ăn và loài vật không được ăn.
Làm tinh-sạch sau khi sinh con (12.1-12.8)
1Đoạn Đức GIA-VÊ phán với Môi-se, rằng:
2“Hãy nói với các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng:
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‘Khi một người đàn-bà sản-xuất dòng-giống và sinh
một đứa con trai, thì bà sẽ ô-uế trong 7 ngày, như
trong các ngày có sự không sạch vì đau ốm của bà,
bà sẽ là ô-uế. 3Và vào ngày thứ tám, thịt của da quiđầu của nó sẽ được cắt. 4Đoạn bà sẽ ở trong máu
thanh-tẩy của bà trong 33 ngày; bà sẽ không được
đụng vật nào được biệt ra thánh, cũng không được
vào nơi thánh, cho đến khi các ngày để thanh-tẩy
của bà được hoàn-tất. 5Nhưng nếu bà sinh một đứa
gái, thì bà sẽ ô-uế trong 2 tuần-lễ, như trong các
ngày có sự không sạch của bà; và bà sẽ ở trong máu
thanh-tẩy của bà trong 66 ngày.
6‘Và khi các ngày để thanh-tẩy của bà được hoàn-

tất, cho con trai hay cho con gái, bà sẽ đem đến thầy
tế-lễ nơi lối vào cửa lều hội-kiến, một con chiên con
1 tuổi làm của-lễ thiêu, và một con bồ-câu con hay
một con chim cu đất cho của-lễ chuộc tội. 7Đoạn

người sẽ dâng nó trước mặt GIA-VÊ và làm sự tẩy
rửa cho bà; và bà sẽ được rửa sạch khỏi vòi máu của
bà. Đấy là luật cho bà sinh nở, con trai hay con gái.
8Nhưng nếu tay bà không tìm được sự đầy-đủ của
con một chiên con(1), thì bà sẽ bắt 2 con chim cu-đất
hay 2 con bồ-câu con, con này cho của-lễ thiêu, con
kia cho của-lễ chuộc tội; và thầy tế-lễ sẽ làm sự tẩy
rửa cho bà, và bà sẽ sạch.’ ”
Các điều-lệ về bịnh phung(2) (13.1-13.46)
1Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se và A-rôn,
rằng: 2“Khi trên da của thân-thể của một
người có một cục sưng hay ghẻ lát hay đốm nhỏ
sáng, và nó trở thành dấu của bịnh phung trên da của
thân-thể của hắn, thì hắn sẽ được đem tới thầy tế-lễ
A-rôn, hay tới một trong các con trai của người, các
thầy tế-lễ. 3Và thầy tế-lễ sẽ nhìn xem cái dấu trên da
của thân-thể, và nếu lông trong dấu đó đã trở thành
trắng và dấu đó dường như lõm xuống sâu hơn da
của thân-thể của hắn, thì đó là dấu bịnh phung; khi
thầy tế-lễ đã nhìn xem người đó, người sẽ tuyên-bố
kẻ đó ô-uế. 4Nhưng nếu đốm nhỏ sáng ấy trắng trên
da thân-thể của người đó, và bề ngoài của nó không
sâu hơn da, và lông trên nó đã chẳng trở thành trắng,
thì thầy tế-lễ sẽ giam người có cái dấu đó trong 7
ngày. 5Và thầy tế-lễ sẽ nhìn xem người đó vào ngày
thứ bảy, và nếu theo mắt của thầy dấu đó đã không
thay đổi, và dấu đó đã chẳng lan tràn trên da, thì
thầy tế-lễ sẽ giam người đó trong 7 ngày nữa. 6Và
thầy tế-lễ sẽ nhìn xem người đó một lần nữa vào
ngày thứ bảy, và nếu cái dấu đó đã nhạt đi, và cái
dấu đó đã không lan trên da, thì thầy tế-lễ sẽ tuyênbố người đó là sạch; nó chỉ là ghẻ lát. Và người đó
sẽ giặt quần-áo của mình và là tinh-sạch.
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7“Nhưng nếu ghẻ lát lan xa hơn trên da, sau khi hắn
đã tự tỏ mình cùng thầy tế-lễ để được tẩy rửa, hắn sẽ
xuất hiện một lần nữa cùng thầy tế-lễ. 8Và thầy tế-lễ
sẽ xem, và nếu ghẻ lát đã lan tràn trên da, thì thầy tếlễ sẽ tuyên-bố người đó là ô-uế; ấy là bịnh phung.
9“Khi dấu của bịnh phung ở trên một người, thì kẻ
đó sẽ được đem tới thầy tế-lễ. 10Đoạn thầy tế-lễ sẽ

xem, và nếu có cục sưng sắc trắng trên da, và lông
đã đổi thành trắng, và có thịt sống sùi ra trong chỗ
sưng, 11ấy là bịnh phung cũ trên da của thân-thể
người đó, và thầy tế-lễ sẽ tuyên-bố người đó là ô-uế;
người không được giam người đó, vì hắn là ô-uế.
12Và nếu bịnh phung phát ra xa hơn trên da, và bịnh
phung phủ tất cả da của người có dấu đó từ đầu cả
đến chân của hắn, theo cái nhìn của đôi mắt của thầy
tế-lễ, 13thì thầy tế-lễ sẽ nhìn xem, và kìa, nếu bịnh
phung đó đã bao phủ tất cả thịt người đó, người sẽ
tuyên-bố người có dấu bệnh phung đó là thanh-sạch;
nó đã biến thành trắng hết và người đó tinh-sạch.
14Nhưng bất cứ khi nào có thịt sống xuất hiện trên
người đó, người đó sẽ là ô-uế. 15Và thầy tế-lễ sẽ
nhìn xem thịt sống đó, và người sẽ tuyên-bố kẻ đó là
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nghĩa là: không có khả năng
Bịnh phung là một danh-từ chỉ vài loại bịnh da; có thể là
bịnh bạch trược
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ô-uế; thịt sống là ô-uế, ấy là bịnh phung. 16Hoặc nếu
thịt sống đó lại thay đổi và được đổi thành trắng, lúc
ấy kẻ đó sẽ đến cùng thầy tế-lễ, 17và thầy tế-lễ sẽ
nhìn xem người đó, và này, nếu dấu đó đã biến
thành trắng, thì thầy tế-lễ sẽ tuyên-bố người có dấu
ấy là tinh-sạch; người đó tinh-sạch.
18“Và khi thân-thể có một mụt nhọt trên da của nó,
và nó được lành, 19và tại chỗ mụt nhọt đó có cục
sưng trắng hay là một đốm nhỏ sáng, trắng hườm
đỏ, lúc ấy nó được tỏ ra cùng thầy tế-lễ; 20và thầy
tế-lễ sẽ nhìn xem, và kìa, nếu bề ngoài của nó thấp
hơn da, và lông trên nó đã biến thành trắng, lúc ấy
thầy tế-lễ sẽ tuyên-bố người đó là ô-uế; ấy là dấu
của bịnh phung, nó đã phát ra trong mụt nhọt đó.
21Nhưng nếu thầy tế-lễ nhìn xem nó, và này, không
có các lông trắng trong nó và nó không thấp hơn da
và bị nhạt đi, thì thầy tế-lễ sẽ giam người đó trong 7
ngày; 22và nếu nó lan xa hơn trên da, thì thầy tế-lễ
sẽ tuyên-bố người đó là ô-uế; ấy là dấu bệnh phung.
23Nhưng nếu đốm nhỏ sáng đó cứ ở lại trong chỗ
của nó, và không lan ra, ấy chỉ là thẹo của mụt nhọt;
thầy tế-lễ sẽ tuyên-bố người đó là tinh-sạch.
24“Hoặc nếu thân-thể còn giữ trong da của nó một
vết phỏng bởi lửa, và thịt sống của vết phỏng trở
thành một đốm nhỏ sáng, trắng hườm đỏ, hay trắng,
25lúc ấy thầy tế-lễ sẽ nhìn xem nó. Và nếu lông
trong đốm nhỏ sáng đó đã trở thành trắng, và nó
dường như sâu hơn da, nó là bịnh phung; nó đã phát
ra trong vết phỏng. Bởi vậy thầy tế-lễ sẽ tuyên-bố
người đó là ô-uế; ấy là dấu của bịnh phung.
26Nhưng nếu thầy tế-lễ nhìn xem nó, và thật sự,
không có một lông trắng nào trong cái đốm nhỏ sáng
chói, và nó không thấp hơn da, nhưng mờ đi, thì
thầy tế-lễ sẽ giam người đó trong 7 ngày; 27và thầy
tế-lễ sẽ nhìn xem người đó vào ngày thứ bảy. Nếu
nó lan xa hơn trong da, thì thầy tế-lễ sẽ tuyên-bố
người đó là ô-uế; ấy là dấu bịnh phung. 28Nhưng
nếu đốm nhỏ sáng chói đó cứ ở lại trong chỗ nó, và
đã chẳng lan trong da, nhưng mờ đi, ấy là cục sưng
từ vết phỏng; và thầy tế-lễ sẽ tuyên-bố người đó là
tinh-sạch, vì ấy chỉ là thẹo của vết phỏng.
29“Bây giờ, nếu một người đàn-ông hay đàn-bà có
một dấu trên đầu hay nơi râu cằm, 30lúc ấy thầy tếlễ sẽ nhìn xem dấu đó, và nếu nó dường như sâu hơn
da, và có lông vàng vàng mịn trong nó, thì thầy tế-lễ
sẽ tuyên-bố người đó là ô-uế; ấy là vảy ngứa, một
bịnh phung trên đầu hay là nơi râu. 31Nhưng nếu
thầy tế-lễ nhìn xem dấu vảy ngứa đó, và thực sự, nó
dường như không sâu hơn da, và không có một lông
đen nào trong nó, thì thầy tế-lễ sẽ giam người có dấu
vảy ngứa đó trong 7 ngày. 32Và vào ngày thứ bảy,
thầy tế-lễ sẽ nhìn xem dấu đó, và nếu vảy ngứa đã
chẳng lan, và không có lông vàng vàng đã ở trong
đó, và sự bề ngoài của vảy ngứa không sâu hơn da,
33thế thì người đó sẽ tự cạo đầu râu, nhưng người
đó không được cạo vảy ngứa; và thầy tế-lễ sẽ giam
người với vảy ngứa đó 7 ngày nữa. 34Đoạn vào
ngày thứ bảy, thầy tế-lễ sẽ nhìn xem vảy ngứa đó; và
nếu vảy ngứa đã chẳng lan trong da, và dường như
nó không sâu hơn da, thầy tế-lễ sẽ tuyên-bố người

đó là tinh-sạch; và người đó sẽ giặt quần-áo của hắn
và là tinh-sạch. 35Nhưng nếu vảy ngứa lan xa hơn
trong da sau việc làm tinh-sạch của người đó, 36thì
thầy tế-lễ sẽ nhìn xem người đó, và nếu vảy ngứa đã
lan trong da, thầy tế-lễ không cần tìm lông vàng
vàng; người đó là ô-uế. 37Tuy nhiên, nếu theo mắt
thầy tế-lễ, vảy ngứa đó vẫn còn, và lông đen đã mọc
trong nó, vảy ngứa ấy đã lành, người đó là tinh-sạch;
và thầy tế-lễ sẽ tuyên bố kẻ đó là tinh sạch.
38“Và khi một người đàn-ông hay đàn-bà có các
đốm sáng trên da của thân-thể, ngay cả các đốm
trắng sáng, 39thì thầy tế-lễ sẽ nhìn, và nếu các đốm
sáng trên da các thân-thể của họ đó có màu trắng
nhạt, ấy là lang ben đã phát trên da; người đó tinhsạch.
40“Bây giờ nếu đầu một người thành sói, người sói
đầu; người tinh-sạch. 41Và nếu đầu người trở nên
sói nơi giáp giới cái mặt người, người sói trán;
người tinh-sạch. 42Nhưng nếu trên đầu sói hay trán
sói, ở đó xảy ra một dấu trắng hườm đỏ, ấy là bịnh
phung phát ra trên đầu sói của người hay trán sói
của người. 43Lúc ấy thầy tế-lễ sẽ nhìn xem kẻ đó;
nếu chỗ sưng của dấu đó trắng hườm đỏ trên đầu sói
hay trên trán sói, giống như hình thức của bịnh
phung trong da của thân-thể, 44kẻ đó là một người
mắc bịnh phung, kẻ đó ô-uế. Thầy tế-lễ chắc-chắn sẽ
tuyên-bố kẻ đó là ô-uế; dấu của hắn ở trên đầu hắn.
45“Về phần người bịnh phung có dấu ấy, áo-quần

của hắn sẽ bị xé, và tóc trên đầu hắn sẽ không được
che,và hắn sẽ phải che râu mép của hắn và la lên:
“Ô-uế, ô-uế!” 46Hắn sẽ còn ô-uế trong tất cả các
ngày khi hắn có dấu ấy; hắn là ô-uế. Hắn sẽ sống
một mình; chỗ ở của hắn sẽ ở ngoài trại.
Khám-xét quần-áo (13.47-13.59)
47“Khi áo quần bị nhiễm bịnh phung, dù nó là yphục bằng len hay bằng vải lanh, 48hoặc trong

đường chỉ dọc hay đường chỉ ngang của vải lanh hay
của len, hoặc trong da thuộc hay trong một đồ nào
được làm bằng da thuộc,49nếu dấu nhiễm độc ấy
màu xanh-xanh hay đỏ-đỏ trong y-phục hay trong da
thuộc, hoặc trong đường chỉ dọc hay đường chỉ
ngang, hay trong một đồ nào bằng da thuộc, ấy là
dấu nhiễm độc bịnh phung và sẽ được tỏ ra cùng
thầy tế-lễ. 50Lúc ấy thầy tế-lễ sẽ nhìn xem dấu
nhiễm độc ấy và sẽ giam đồ với dấu nhiễm độc ấy
trong 7 ngày. 51Thế thì người sẽ nhìn xem dấu
nhiễm độc ấy vào ngày thứ bảy; nếu dấu nhiễm độc
ấy đã lan trong y-phục, dù trong các đường chỉ dọc
trong vải hay trong len, hay trong da thuộc, bất kể da
thuộc đó được sử-dụng vì mục-đích gì, dấu nhiễm
độc ấy là bịnh phung độc; ấy là ô-uế. 52Vì vậy
người đó sẽ đốt y-phục, hoặc đường chỉ dọc hay
đường chỉ ngang, trong len hay trong vải lanh, hay
trong một đồ nào bằng da thuộc trong nó dấu nhiễm
độc ấy xảy ra, vì ấy là một bịnh phung độc; nó sẽ bị
đốt trong lửa.
53“Nhưng nếu thầy tế-lễ sẽ nhìn xem, và thật sự,

dấu nhiễm độc ấy đã không lan trong y-phục, hoặc
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trong đường chỉ dọc hay trong chỉ ngang trong tấm
vải, hay trong một đồ nào bằng da thuộc, 54thì thầy
tế-lễ sẽ ra lịnh cho họ giặt đồ có dấu nhiễm độc ấy,
và người sẽ giam nó trong 7 ngày nữa. 55Sau khi đồ
có dấu nhiễm độc ấy đã được giặt, một lần nữa thầy
tế-lễ sẽ nhìn, và nếu dấu nhiễm độc ấy đã chẳng
thay đổi bề ngoài của nó, mặc dầu dấu nhiễm độc ấy
đã không lan, nó là ô-uế; ngươi sẽ đốt nó trong lửa,
dù đồ đó đã bị sờn đến mức trọc ở trên hay phía
trước của nó.
56“Đoạn nếu thầy tế-lễ sẽ nhìn, và nếu dấu nhiễm

độc ấy đã mờ sau khi nó đã được giặt, thì người sẽ
xé nó ra khỏi y-phục hay ra khỏi tấm da thuộc, hoặc
từ đường chỉ dọc hay từ đường chỉ ngang trong tấm
vải; 57và nếu nó hiện ra một lần nữa trong y-phục
đó, hoặc trong đường chỉ dọc hay trong đường chỉ
ngang trong tấm vải, hay trong một đồ nào bằng da
thuộc, ấy là một sự bộc phát; đồ có dấu nhiễm độc
ấy sẽ bị đốt trong lửa. 58Và quần-áo, hoặc đường chỉ
dọc trong tấm vải hay len, hay một đồ nào bằng da
thuộc có dấu nhiễm độc ấy đã tiêu tan khi ngươi đã
giặt nó, thì nó sẽ được giặt lần thứ hai và sẽ là tinhsạch.”
59Đấy là luật cho sự nhiễm bịnh phung trong y-phục
bằng len hay vải lanh, hoặc trong đường chỉ dọc hay
trong đường ngang trong tấm vải, hay trong một đồ
nào bằng da thuộc, để tuyên-bố nó tinh-sạch hay ôuế.

Làm sạch sau khi bị bịnh phung (14.1-14.32)
1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
2“Đây là luật cho kẻ bị bịnh phung trong
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ngày hắn được làm sạch. Bấy giờ hắn sẽ được đem
tới thầy tế-lễ, 3và thầy tế-lễ sẽ đi ra tới bên ngoài
trại. Như vậy thầy tế-lễ sẽ nhìn, và nếu dấu bịnh
phung đã được lành trong người bịnh, 4thì thầy tế-lễ
sẽ truyền bắt 2 con chim tinh-sạch còn sống và gỗ
cây tuyết-tùng và dây nhỏ màu đỏ thắm, và cây bàihương-thảo cho người sắp được rửa. 5Thầy tế-lễ
cũng sẽ cho lịnh giết một con chim trong một bình
chậu bằng đất trên nước chảy(1). 6Còn con chim còn
sống kia, người sẽ bắt nó, cùng với gỗ tuyết-tùng và
dây nhỏ màu đỏ thắm và cây bài-hương-thảo, và sẽ
nhúng chúng và con chim còn sống đó vào trong
máu của con chim đã bị giết trên nước chảy ấy.
7Đoạn người sẽ rắc 7 lần trên người sắp được rửa
khỏi bịnh phung, và sẽ tuyên-bố người đó là tinhsạch, và sẽ thả cho con chim sống bay trên cánh
đồng trống. 8Thế thì người sắp được rửa sẽ giặt
quần-áo của hắn và cạo hết tất cả lông tóc của hắn,
và tắm trong nước và là tinh-sạch. Bây giờ, sau đó
hắn có thể vào trại, nhưng hắn sẽ ở ngoài lều của
hắn trong 7 ngày. 9Và sẽ vào ngày thứ bảy hắn sẽ
cạo hết tất cả lông tóc của hắn: hắn sẽ cạo đầu của
hắn và râu của hắn và lông mày của hắn; hết cả lông
tóc của hắn. Đoạn hắn sẽ giặt quần-áo của hắn và
tắm-rửa thân-thể của hắn trong nước và là tinh-sạch.

con chiên con đực không có khuyết-điểm, và một
con chiên cái chưa giáp năm không có khuyết-điểm,
và ba-phần-mười ê-pha bột mịn được trộn với dầu
làm của-lễ ngũ-cốc, và một lót(2) dầu; 11và thầy tế-lễ
là kẻ tuyên-bố người đó sạch sẽ trình-diện người
được rửa sạch đó và cái đã nói ở trên trước mặt
GIA-VÊ nơi lối vào cửa lều hội-kiến. 12Đoạn thầy
tế-lễ sẽ bắt con chiên con đực đó và đem nó đến làm
của-lễ chuộc lỗi, với lót dầu, và dâng chúng lên làm
của-lễ đưa qua đưa lại trước mặt GIA-VÊ. 13Kế đó
người sẽ giết thịt con chiên con đực đó tại chỗ nơi
họ giết thịt của-lễ chuộc tội và của-lễ thiêu, tại vị trí
của nơi thánh—vì của-lễ chuộc lỗi, như của-lễ
chuộc tội, thuộc về thầy tế-lễ; ấy là chí thánh. 14Lúc
ấy thầy tế-lễ sẽ lấy một ít máu của-lễ chuộc lỗi, và
thầy tế-lễ sẽ bôi nó trên trái tai của tai hữu người
được rửa, và trên ngón cái tay mặt hắn, và ngón
chân cái của chân mặt hắn.
15Thầy tế-lễ cũng sẽ lấy một ít trong lót dầu, đổ nó
trong lòng bàn tay trái của mình; 16đoạn thầy tế-lễ
sẽ nhúng ngón tay hữu của mình vào dầu ở trong
lòng bàn tay trái của mình, và với ngón tay của mình
rắc ít dầu đó 7 lần trước mặt GIA-VÊ. 17Và từ phần
dầu còn lại ở trong lòng bàn tay của mình, thầy tế-lễ
sẽ bôi một ít nơi trái tai hữu của người được rửa, và
trên ngón tay cái trên tay mặt của hắn, và trên ngón
chân cái của chân mặt của hắn, trên máu của-lễ
chuộc lỗi; 18trong khi phần dầu còn lại ở trong lòng
bàn tay của hắn, thầy tế-lễ sẽ để trên đầu người được
rửa. Thế là thầy tế-lễ sẽ làm sự tẩy rửa nhân danh
người đó trước mặt GIA-VÊ. 19Kế đó thầy tế-lễ sẽ
dâng của-lễ chuộc tội và làm sự chuộc tội cho người
được rửa khỏi sự ô-uế của hắn. Rồi sau đó, người sẽ
giết thịt của-lễ thiêu. 20Và thầy tế-lễ sẽ dâng lên
của-lễ thiêu và của-lễ ngũ-cốc trên bàn-thờ. Như
vậy, thầy tế-lễ sẽ làm sự tẩy rửa cho người đó, và
người đó sẽ sạch. Như vậy, thầy tế-lễ sẽ làm sự tẩy
rửa cho người đó, và người đó sẽ sạch.
21“Nhưng nếu người đó nghèo, và tay người không

với tới(3), thì hắn phải bắt một chiên con đực cho
của-lễ chuộc lỗi làm của-lễ đưa qua đưa lại để làm
sự tẩy rửa cho mình, và một-phần-mười ê-pha bột
mịn được trộn với dầu cho của-lễ ngũ-cốc, và một
lót dầu, 22và 2 con chim cu đất hay 2 con bồ-câu con
mà tay hắn với tới, con này sẽ là của-lễ chuộc tội và
con kia của-lễ thiêu. 23Đoạn ngày thứ tám, hắn sẽ
đem chúng để làm mình tinh-sạch cho thầy tế-lễ, nơi
lối vào cửa lều hội-kiến, trước mặt GIA-VÊ. 24Và
thầy tế-lễ sẽ bắt con chiên con của-lễ chuộc lỗi, và
lót dầu, và thầy tế-lễ sẽ dâng chúng làm của-lễ đưa
qua đưa lại trước mặt GIA-VÊ. 25Kế đó người sẽ
giết chiên con của-lễ chuộc lỗi; và thầy tế-lễ sẽ lấy
một ít máu của-lễ chuộc lỗi và bôi nó trên trái tai
hữu người được rửa và trên ngón cái tay mặt của
hắn, và trên ngón cái chân mặt của hắn. 26Thầy tế-lễ
cũng sẽ đổ một ít dầu trong lòng bàn tay trái của
mình, 27và với ngón tay hữu của mình, thầy tế-lễ sẽ
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Lê-vi 14.28-15.13
rải một ít dầu ở trong lòng bàn tay trái của mình 7
lần trước mặt GIA-VÊ. 28Đoạn thầy tế-lễ sẽ bôi một
ít dầu trong lòng bàn tay của mình trên trái tai hữu
của người được rửa, và trên ngón cái tay mặt của
hắn, và trên ngón cái chân mặt của hắn, trên chỗ có
máu của-lễ chuộc lỗi. 29Hơn nữa, phần dầu còn lại ở
trong lòng bàn tay của thầy tế-lễ, người sẽ đổ trên
đầu người được rửa, để làm sự tẩy rửa nhân danh
người đó trước mặt GIA-VÊ. 30Đoạn hắn sẽ dâng
một trong các con chim cu đất hay các con bồ-câu
con, từ những vật đó mà tay hắn có thể với tới.
31Hắn sẽ dâng vật mà tay hắn có thể với tới, con này
cho của-lễ chuộc tội, và con kia cho của-lễ thiêu,
cùng với của-lễ ngũ-cốc. Thế là thầy tế-lễ sẽ làm sự
tẩy rửa trước mặt GIA-VÊ nhân danh người được
rửa. 32Đấy là luật cho người mà trong người có dấu
bịnh phung, mà tay của hắn không với tới việc rửa
sạch của hắn.”
Tẩy rửa một nhà nhiễm bệnh phung (14.33-14.57)
33Đức GIA-VÊ phán thêm với Môi-se và A-rôn,
rằng: 34“Khi các ngươi vào đất Ca-na-an, mà Ta cho
các ngươi làm của, và Ta đặt một dấu bịnh phung
trên một nhà trong xứ mà các ngươi làm chủ, 35thì
người làm chủ nhà đó sẽ đến và bảo thầy tế-lễ, rằng:
‘Có cái gì giống như một dấu bịnh phung đã trở
thành rõ ràng đối với tôi trong nhà.’ 36Thế thì thầy
tế-lễ sẽ bảo họ dọn nhà đó trống trước khi thầy tế-lễ
đi vào để nhìn xem dấu ấy, ngõ hầu mọi đồ vật trong
nhà đó không phải trở thành ô-uế; và sau đó, thầy tếlễ sẽ đi vào để nhìn xem nhà đó. 37Thế là người sẽ
nhìn xem dấu đó; nếu dấu đó trên các vách nhà ấy
có những chỗ lõm màu đỏ-đỏ hay xanh-xanh, và
hiện ra sâu hơn mặt vách; 38thì thầy tế-lễ sẽ đi ra
khỏi nhà, tới lối vào cửa nhà đó và đóng tất cả các
cửa nhà đó trong 7 ngày. 39Và thầy tế-lễ sẽ trở lại
vào ngày thứ bảy và nhìn. Nếu dấu đó thật sự đã lan
trong các vách tường của nhà đó, 40thì thầy tế-lễ sẽ
ra lịnh cho họ tháo gỡ các hòn đá có dấu đó trong
chúng và vứt chúng đi ở một chỗ ô-uế ngoài thành.
41Và người sẽ cho cạo cái nhà đó mọi nơi bên trong,
và họ sẽ đổ bỏ vữa trát tường mà họ cạo ra ở một
chỗ ô-uế ngoài thành. 42Đoạn họ sẽ lấy các hòn đá
khác và thay thế các hòn đá đó; và người sẽ lấy vữa
khác và trát lại nhà.
43“Nhưng nếu dấu đó lại lở ra trong nhà ấy, sau khi
người đã tháo gỡ những cục đá ra và đã cạo nhà ấy,
và sau khi nó đã được trát vữa lại, 44thì thầy tế-lễ sẽ
đi vào trong và nhìn. Nếu người thấy rằng dấu đó
thật sự đã lan ra trong nhà; ấy là một dấu độc trong
nhà; đó là ô-uế. 45Bởi vậy, người sẽ phá đổ nhà đó,
các hòn đá của nó, những gỗ của nó, và tất cả mọi
vữa trát tường của nhà, và người sẽ đem chúng ra
ngoài thành tới chỗ ô-uế. 46Hơn nữa, hễ ai đi vào
nhà đó trong thời-gian mà người đã đóng tất cả các
cửa của nó, trở thành ô-uế cho đến chiều tối. 47Cũng
một thể ấy, hễ ai nằm xuống trong nhà đó sẽ giặt
quần-áo của mình; và hễ ai ăn trong nhà đó sẽ giặt
quần-áo của mình.
48“Mặt khác, nếu thầy tế-lễ vào trong và nhìn, và

dấu đó đã chẳng thật sự lan ra trong nhà sau khi nhà
đã được trát vữa lại, thì thầy tế-lễ sẽ tuyên-bố nhà đó
sạch bởi vì dấu đó đã được chữa lành.
49Thế thì để tẩy nhà đó, người sẽ bắt 2 con chim và
gỗ cây tuyết-tùng và dây nhỏ màu đỏ thắm và cây
bài-hương-thảo, 50và người sẽ giết một con chim
trong bình chậu bằng đất trên nước chảy. 51Đoạn
người sẽ lấy gỗ tuyết-tùng và cây bài-hương-thảo và
dây nhỏ màu đỏ thắm, với con chim sống, và nhúng
chúng trong máu con chim bị giết, và trong nước
đang chảy, và rắc trên nhà 7 lần. 52Như vậy, người
sẽ tẩy nhà với máu chim, và với nước đang chảy,
cùng với con chim sống và với gỗ tuyết-tùng và với
cây bài-hương-thảo và với dây nhỏ màu đỏ thắm.
53Tuy nhiên, người sẽ thả cho con chim sống bay đi
ở ngoài thành trong đồng trống. Thế là người sẽ làm
sự tẩy rửa cho nhà đó, và nó sẽ là sạch.”
54Đấy là luật cho bất cứ dấu nào về bịnh phung —
ngay cả cho vảy ngứa, 55và cho y-phục hay nhà
nhiễm bịnh phung, 56và cho chỗ sưng, và cho ghẻ
lát, và cho một đốm sáng— 57để dạy-dỗ trong ngày
có sự ô-uế, và trong ngày có sự tinh-sạch. Đấy là
luật về bịnh phung.”

Làm tinh-sạch sau việc tuôn ra từ cơ thể (15.115.33)
1Đức GIA-VÊ cũng phán với Môi-se và Arôn, rằng: 2“Hãy bảo các con trai Y-sơ-ra-ên,
và nói với chúng: ‘Khi cơ thể của người nào có sự
tuôn ra(1) thì sự tuôn ra của hắn là ô-uế. 3Hơn nữa,
đây sẽ là sự ô-uế của hắn trong sự tuôn ra của hắn:
ấy là sự ô-uế của hắn dù thân-thể của hắn để sự tuôn
ra của nó tiết ra, hay thân-thể của hắn ngăn-chặn sự
tuôn ra của nó. 4Mọi cái giường mà người có sự
tuôn ra nằm trở nên ô-uế, và mọi vật mà hắn ngồi
lên trở nên ô-uế. 5Hơn nữa, người nào đụng cái
giường của người ấy sẽ giặt quần-áo của mình và
tắm trong nước, và là ô-uế cho đến chiều tối; 6và hễ
ai ngồi trên vật mà người có sự tuôn ra đã ngồi, sẽ
giặt quần-áo của mình và tắm trong nước, và là ô-uế
cho đến chiều tối. 7Cũng vậy hễ ai đụng người với
sự tuôn ra sẽ giặt quần-áo của mình và tắm trong
nước và là ô-uế cho đến chiều tối. 8Hoặc nếu người
với sự tuôn ra nhổ trên người sạch, người đó cũng sẽ
giặt quần-áo của mình và tắm trong nước và là ô-uế
cho đến chiều tối. 9Và mọi yên xe mà người với sự
tuôn ra ngồi lên đều trở thành ô-uế. 10Rồi hễ ai đụng
vật gì trong các thứ ở dưới hắn sẽ là ô-uế cho đến
chiều tối, và người khiêng chúng sẽ giặt quần-áo của
mình và tắm trong nước và là ô-uế cho đến chiều tối.
11Cũng một thể ấy, hễ ai bị người có sự tuôn ra đụng
mà hắn không rửa tay của hắn trong nước sẽ giặt
quần-áo của mình và tắm trong nước và là ô-uế cho
đến chiều tối. 12Tuy nhiên, bình chậu bằng đất mà
người có sự tuôn ra đụng sẽ bị đập bể, và mọi bình
chậu bằng gỗ sẽ được súc trong nước.
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Lê-vi 15.14-16.13
sạch khỏi sự tuôn ra của mình, thì hắn sẽ đếm tới
cho mình 7 ngày từ khi mình được sạch; rồi hắn sẽ
giặt quần-áo của hắn và tắm thân-thể của hắn trong
nước chảy(1) và sẽ trở thành sạch. 14Đoạn vào ngày
thứ tám người ấy sẽ bắt cho mình 2 con chim cu đất
hay 2 con bồ-câu con, và đến trước mặt GIA-VÊ tới
lối vào cửa lều hội-kiến, và giao chúng cho thầy tếlễ; 15và thầy tế-lễ sẽ dâng chúng, con này cho của-lễ
chuộc tội, và con kia cho của-lễ thiêu. Thế là thầy
tế-lễ sẽ làm sự tẩy rửa(2) thay cho người ấy trước mặt
GIA-VÊ bởi cớ sự tuôn ra của người ấy.
16‘Bây giờ, nếu người nam nào có sự xuất tinh,
người ấy sẽ tắm toàn thân của mình trong nước và là
ô-uế cho đến chiều tối. 17Còn y-phục nào hay da
thuộc nào trên đó có tinh xuất ra, nó sẽ được giặt với
nước và là ô-uế cho đến chiều tối. 18Nếu một người
nam nằm với một người nữ để có sự xuất tinh, cả hai
người sẽ tắm rửa trong nước và là ô-uế cho đến
chiều tối.
19‘Khi một người nữ tuôn ra, nếu sự tuôn ra của cô

trong thân-thể cô là máu, cô sẽ tiếp-tục trong sự
không tinh-khiết kinh-nguyệt của mình trong 7
ngày; và hễ ai đụng cô sẽ là ô-uế cho đến chiều tối.
20Cũng vậy mọi vật mà cô nằm lên trong lúc có sự
không tinh-khiết kinh-nguyệt của cô sẽ là ô-uế, và
mọi vật mà cô ngồi lên sẽ là ô-uế. 21Và người nào
đụng cái giường của cô sẽ giặt quần-áo của mình và
tắm trong nước và là ô-uế cho đến chiều tối. 22Và hễ
ai đụng cái gì mà cô ngồi lên sẽ giặt quần-áo của
mình và tắm trong nước và là ô-uế cho đến chiều tối.
23Dù ở trên giường hay ở trên vật mà cô đang ngồi
lên, khi ai đụng đến nó, người đó sẽ là ô-uế cho đến
chiều tối. 24Nếu người nam nào thật sự nằm với cô
đó, ngõ hầu sự không tinh-khiết kinh-nguyệt cô ở
trên người, người sẽ là ô-uế trong 7 ngày, và mọi cái
giường người nam ấy nằm sẽ là ô-uế.
25‘Nếu người nữ nào bị xuất huyết trong nhiều
ngày, không ở trong thời-kỳ có sự không tinh-khiết
kinh-nguyệt của mình, hay nếu cô có sự tuôn ra vượt
quá thời-kỳ có sự không tinh-khiết kinh-nguyệt
mình, tất cả các ngày có sự tuôn ra không tinh-khiết
của cô, cô sẽ tiếp-tục như trong các ngày có sự
không tinh-khiết kinh-nguyệt của mình; cô là ô-uế.
26Cái giường nào mà cô nằm lên trong tất cả các
ngày có sự tuôn ra của cô đối với cô sẽ như cái
giường có sự không tinh-khiết kinh-nguyệt của cô;
và mọi vật mà cô ngồi lên sẽ là ô-uế, giống như sự
ô-uế của sự không tinh-khiết kinh-nguyệt cô.
27Cũng một thể ấy, hễ ai đụng chúng sẽ là ô-uế và
sẽ giặt quần-áo của mình và tắm trong nước và là ôuế cho đến chiều tối. 28Khi cô trở nên sạch khỏi sự
tuôn ra của mình, cô sẽ đếm tới cho mình 7 ngày; và
sau đó cô sẽ sạch. 29Đoạn vào ngày thứ tám cô sẽ
bắt cho mình 2 con chim cu đất hay 2 con bồ-câu
con, và đem chúng vào trong cho thầy tế-lễ, tới lối
vào cửa lều hội-kiến. 30Và thầy tế-lễ sẽ dâng con
này cho của-lễ chuộc tội và con kia cho của-lễ

thiêu.Thế là thầy tế-lễ sẽ làm sự tẩy rửa nhân danh
cô trước mặt GIA-VÊ bởi cớ sự tuôn ra không tinhkhiết của cô.’
31“Như vậy các ngươi sẽ tách các con trai Y-sơ-ra-

ên ra khỏi sự ô-uế của chúng, e rằng chúng chết
trong sự ô-uế của chúng vì làm ô-uế đền-tạm của Ta,
ở giữa chúng.” 32Đấy là luật cho kẻ có sự tuôn ra,
và cho người nam có sự xuất tinh đến nỗi người nam
đó ô-uế bởi nó, 33và cho người nữ bị bịnh bởi cớ sự
không tinh-khiết kinh-nguyệt, và cho người có sự
tuôn ra, nam hoặc nữ, hay người nam nằm với một
người nữ ô-uế.
4. Các chỉ-thị về bàn-thờ (16.1-17.16)
Ngày có sự chuộc tội (16.1-16.19)
1Bấy giờ Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se sau
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cái chết của 2 người con trai của A-rôn, khi
chúng đã đến gần sự hiện diện của Đức GIAVÊ và chết. 2Và Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se:
“Bảo A-rôn anh của ngươi rằng hắn sẽ chẳng được
vào trong nơi thánh ở phía trong tấm màn, phía
trước chỗ ngồi để chuộc-tội(3) ở trên cái rương bất cứ
lúc nào, e rằng hắn chết; vì Ta sẽ hiện ra trong mây
trên chỗ ngồi để chuộc-tội. 3A-rôn sẽ vào chỗ thánh
ấy với cái này: với một con bò đực cho của-lễ chuộc
tội và một con chiên đực cho của-lễ thiêu. 4Hắn sẽ
mặc áo ngoài thánh bằng vải lanh, và đồ lót bằng vải
lanh sẽ sát thịt của hắn, và hắn sẽ quấn cái đai lưng
bằng vải lanh xung quanh, và đội khăn đóng bằng
vải lanh (những cái này là các y-phục thánh). Lúc ấy
hắn sẽ tắm rửa xác-thịt của hắn trong nước và mặc
chúng vào. 5Và hắn sẽ bắt từ hội-chúng của các con
trai Y-sơ-ra-ên 2 con dê đực cho của-lễ chuộc tội, và
1 con chiên đực cho của-lễ thiêu. 6Đoạn A-rôn sẽ
dâng con bò đực cho của-lễ chuộc tội cho chính hắn,
để hắn có thể làm sự chuộc tội cho chính hắn và cho
gia-hộ của hắn. 7Và hắn sẽ bắt 2 con dê đực và
trình-dâng chúng trước mặt GIA-VÊ ở lối vào cửa
lều hội-kiến. 8Và A-rôn sẽ bắt thăm cho 2 con dê
đực đó, một thăm dành cho GIA-VÊ và thăm kia
cho con dê gánh thế tội(4). 9Đoạn A-rôn sẽ dâng con
dê đã trúng thăm cho GIA-VÊ, và làm nó thành củalễ chuộc tội. 10Nhưng con dê đã trúng thăm để gánh
thế tội, sẽ được trình-dâng còn sống trước mặt GIAVÊ để làm sự chuộc tội trên nó, để thả nó đi trong
vùng hoang-vu làm con dê gánh thế tội.
11“Lúc ấy A-rôn sẽ dâng con bò đực của-lễ chuộc

tội cho chính hắn, và làm sự chuộc tội cho chính hắn
và cho gia-hộ của hắn, và hắn sẽ giết thịt con bò đực
của-lễ chuộc tội cho chính hắn. 12Và hắn sẽ lấy chảo
đầy lửa than còn cháy từ trên bàn-thờ trước mặt
GIA-VÊ, và 2 nắm tay đầy hương-trầm ngọt nghiền
nát mịn, và đem nó vào phía trong tấm màn. 13Và
hắn sẽ bỏ hương-trầm đó trên lửa trước mặt GIAVÊ, để đám khói hương-trầm có thể bao phủ chỗ
3

Hay: cái nắp chuộc-tội
A-xa-sên (az-aw-zale':5799 )עֲ זָאזֵל,a scapegoat, là tên con
dê gánh thế mọi tội-lỗi của những người khác (được thả đi
sau khi thầy tế-lễ đã đặt tay làm lễ)
4

1
2

nguyên ngữ: sống
Chữ Hê-bơ-rơ có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa tẩy rửa.

Lê-vi 16.14-17.9
ngồi để chuộc tội ở trên cái rương có bảng chứngcớ, e rằng hắn chết. 14Hơn nữa, hắn sẽ lấy một ít
máu của con bò đực đó và rắc nó với ngón tay của
mình trên chỗ ngồi để chuộc-tội ở bên hướng đông;
cũng vậy ở phía trước chỗ ngồi để chuộc-tội hắn sẽ
rắc một ít máu đó 7 lần với ngón tay của mình.
15“Đoạn hắn sẽ giết thịt con dê của của-lễ chuộc tội

là con dành cho dân, và đem máu của nó vào bên
trong tấm màn, và làm với máu nó như hắn đã làm
với máu của con bò đực, và rắc nó trên chỗ ngồi để
chuộc-tội và phía trước chỗ ngồi để chuộc-tội. 16Và
hắn sẽ làm sự tẩy rửa cho chỗ thánh, bởi cớ các sự
không tinh-khiết của các con trai Y-sơ-ra-ên, và bởi
cớ các vi-phạm của chúng, có liên-quan đến tất cả
các tội của chúng; và như vậy hắn sẽ làm cho lều
hội-kiến cứ ở với chúng giữa các sự không tinhkhiết của chúng. 17Khi hắn đi vào để làm sự chuộc
tội trong chỗ thánh, không có người nào được ở
trong lều hội-kiến cho đến khi hắn đi ra, để hắn có
thể làm sự chuộc tội cho chính hắn và cho gia-hộ
của hắn và cho tất cả hội-đồng Y-sơ-ra-ên. 18Đoạn
hắn sẽ đi ra đến bàn-thờ ở trước mặt GIA-VÊ và làm
sự tẩy rửa cho nó, và sẽ lấy ít máu của con bò đực
đó và ít máu của con dê, và bôi nó trên các sừng của
bàn-thờ trên tất cả các cạnh. 19Và với ngón tay của
mình, hắn sẽ rắc ít máu trên nó 7 lần, và làm sạch
nó, và khỏi sự không tinh-khiết của các con trai Ysơ-ra-ên biệt nó ra thánh.
Con dê thế tội người ta (16.20-16.28)
20“Khi hắn tẩy rửa cho chỗ thánh, và lều hội-kiến và
bàn-thờ xong, hắn sẽ dâng con dê còn sống kia.
21Rồi A-rôn sẽ đặt cả 2 tay của mình trên đầu con
dê còn sống đó, và thú-nhận trên nó tất cả các tội-lỗi
của những con trai Y-sơ-ra-ên, và tất cả vi-phạm của
chúng, bên cạnh tất cả những tội-lỗi của chúng; và
hắn sẽ để chúng trên đầu của con dê ấy và đuổi nó đi
vào vùng hoang-vu bởi bàn tay của một người đànông đang sẵn-sàng. 22Và con dê đó sẽ mang trên
chính nó tất cả các tội-lỗi của chúng đến một đất
đìu-hiu; và người ấy sẽ thả con dê đó trong vùng
hoang-vu.
23“Đoạn A-rôn sẽ đến trong lều hội-kiến, và cởi các
lễ-phục bằng vải lanh ra mà hắn đã mặc vào khi hắn
đã đi vào trong chỗ thánh, và sẽ để chúng ở đó. 24Và
hắn sẽ tắm rửa thân-thể của mình bằng nước trong
một chỗ thánh và mặc quần-áo của mình vào, và tiến
tới và dâng của-lễ thiêu của mình và của-lễ thiêu của
dân, làm sự chuộc tội cho mình và cho dân. 25Đoạn
hắn sẽ dâng lên trong khói mỡ của-lễ chuộc tội trên
bàn-thờ. 26Và người thả con dê làm con dê gánh thế
tội sẽ giặt áo-quần của hắn và tắm rửa thân-thể của
hắn bằng nước; rồi sau đó kẻ đó sẽ về trại. 27Nhưng
con bò đực của-lễ chuộc tội và con dê của-lễ chuộc
tội, mà máu của chúng đã được mang vào để làm sự
chuộc tội trong chỗ thánh, sẽ được mang ra ngoài
trại, và họ sẽ đốt da của chúng, thịt của chúng, và đồ
bỏ đi của chúng trong lửa. 28Đoạn người đốt chúng
sẽ giặt quần-áo của hắn và tắm rửa thân-thể của hắn
bằng nước, rồi sau đó kẻ đó sẽ về trại.

Sự chuộc tội hằng năm (16.29-16.34)
29“Và đây sẽ là một luật-lệ vĩnh-cửu cho các ngươi:

trong tháng thứ bảy, vào ngày thứ mười của tháng
ấy, các ngươi sẽ làm khiêm-tốn hồn(1) của mình, và
không được làm một công-việc gì cả, dù người bảnxứ, hay người lạ tạm-trú giữa các ngươi; 30vì ấy là
vào ngày này sự chuộc tội đó sẽ được làm cho các
ngươi để rửa các ngươi, các ngươi sẽ sạch khỏi tất
cả các tội-lỗi của mình trước mặt GIA-VÊ. 31Ấy sẽ
là một ngày ngưng-nghỉ có sự nghỉ-ngơi long-trọng
cho các ngươi, để các ngươi có thể làm khiêm-tốn
hồn của mình; ấy là một luật-lệ vĩnh-cửu. 32Thế là
cái thầy tế-lễ được xức-dầu và được tấn-phong để
phụng-sự làm thầy tế-lễ trong vị trí của cha mình sẽ
làm sự chuộc tội: như vậy, hắn sẽ mặc vào y-phục
bằng vải lanh, các y-phục thánh, 33và làm sự tẩy rửa
cho nơi thánh; và hắn sẽ làm sự tẩy rửa cho lều hộikiến và cho bàn-thờ. Hắn cũng sẽ làm sự chuộc tội
cho các thầy tế-lễ và cho tất-cả các người của hộiđồng. 34Bây giờ các ngươi sẽ có điều này làm một
luật-lệ vĩnh-cửu, để làm sự chuộc tội cho các con
trai Y-sơ-ra-ên cho tất cả những tội-lỗi chúng mỗi
năm một lần.” Và y như Đức GIA-VÊ đã truyền cho
Môi-se, ông đã làm như thế.
Cảnh-cáo cho sự hiến-tế không hợp (17.1-17.9)
1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
2“Nói với A-rôn và với các người con trai
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của hắn, và với tất cả các con trai Y-sơ-ra-ên, và nói
với chúng: ‘Đây là điều GIA-VÊ đã truyền, nói:
3“Một người nào từ nhà Y-sơ-ra-ên giết thịt con bò,
hay chiên con, hay con dê trong trại, hoặc giết thịt
nó ngoài trại, 4và đã chẳng đem nó tới lối vào cửa
lều hội-kiến để trình-dâng nó làm một của-lễ cho
GIA-VÊ trước đền-tạm của GIA-VÊ, sự phạm lỗi
làm đổ máu sẽ được tính vào người đó. Hắn đã làm
đổ máu và người đó sẽ bị khai-trừ khỏi dân của
mình. 5Lý-do là để cho các con trai Y-sơ-ra-ên có
thể đem đến những tế vật của chúng mà chúng đang
hiến-tế trong cánh đồng trống, để chúng có thể đem
chúng vào trong cho GIA-VÊ, ở lối vào cửa lều hộikiến tới thầy tế-lễ, và hiến chúng làm những tế vật
cho những của-lễ bình-an lên GIA-VÊ. 6Và thầy tếlễ đó sẽ rắc máu đó trên bàn thờ GIA-VÊ ở lối vào
cửa lều hội-kiến, và dâng mỡ lên trong khói làm một
mùi thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ. 7Và chúng sẽ
chẳng còn được hiến những tế vật của chúng cho các
quỷ dê(2) mà họ chơi trò đĩ-điếm với chúng. Điều này
sẽ là một luật-lệ vĩnh-viễn cho chúng xuyên qua các
thế-hệ của chúng.’
8“Thế thì các ngươi sẽ nói với chúng: ‘Một người
nào từ nhà Y-sơ-ra-ên, hoặc từ các người lạ tạm-trú
giữa chúng, dâng của-lễ thiêu hay một tế vật, 9và
không dẫn nó tới lối vào cửa lều hội-kiến để dâng nó
cho GIA-VÊ, người đó cũng sẽ bị khai-trừ khỏi dân
của hắn.

Việc ăn máu bị cấm (17.10-17.16)
1
2

Hồn loài người gồm có: cảm-xúc, trí-tuệ, và ý-chí
Hay: hình tượng có dạng là con dê

Lê-vi 17.10-18.30
10‘Và người nào từ nhà Y-sơ-ra-ên, hoặc từ các
người lạ tạm-trú giữa chúng, mà ăn bất cứ chút máu
gì, Ta sẽ để mặt Ta chống lại kẻ ăn máu đó, và sẽ
khai-trừ nó khỏi giữa dân nó. 11Vì hồn của xác-thịt
ở trong máu, và Ta đã ban nó cho các ngươi trên
bàn-thờ để làm sự chuộc tội cho hồn các ngươi; vì
chính máu vì hồn làm sự chuộc tội.’ 12Bởi vậy Ta
nói cùng các con trai Y-sơ-ra-ên: ‘Không ai trong
các ngươi được ăn máu, cũng không có một người lạ
nào tạm-trú giữa các ngươi được ăn máu.’ 13Vì vậy,
khi một người nào từ các con trai Y-sơ-ra-ên, hoặc
từ các người lạ tạm-trú giữa chúng, trong cuộc săn
bắn bắt được một con thú hay một con chim mà có
thể ăn được, kẻ đó sẽ đổ máu nó ra và lấp đất lại.
14“Vì về phần hồn của tất cả mọi xác-thịt, máu của
nó là đồng nhất với hồn của nó. Bởi vậy Ta đã nói
cùng các con trai Y-sơ-ra-ên: ‘Các ngươi không
được ăn máu bất cứ xác-thịt nào, vì hồn của tất cả
mọi xác-thịt là máu của nó; hễ ai ăn nó sẽ bị khaitrừ.’ 15Và khi người nào ăn con thú chết, hay bị các
thú xé, kẻ đó là người bản-xứ hay người lạ, kẻ đó sẽ
giặt quần-áo của mình và tắm trong nước, và vẫn
còn ô-uế cho đến chiều tối; đoạn kẻ đó sẽ trở nên
sạch. 16Nhưng nếu kẻ đó không giặt chúng hay
không tắm thân-thể của mình, thì kẻ đó sẽ mang lỗi
của mình.”

B. SỐNG ĐỜI SỐNG THÁNH (18.1-27.34)
1. Các tiêu-chuẩn cho dân-chúng (18.1-20.27)
Những sự loạn dâm bị cấm (18.1-18.30)
1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
2“Nói với các con trai Y-sơ-ra-ên và bảo họ:
‘Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI của các ngươi. 3Các
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ngươi sẽ chẳng được làm điều mà người ta làm
trong xứ Ê-díp-tô, nơi các ngươi đã sống, các ngươi
cũng không được làm điều mà người ta làm trong
đất Ca-na-an, nơi Ta đang đem các ngươi đến; các
ngươi sẽ chẳng được bước đi trong các luật-lệ của
chúng. 4Các ngươi phải thực-hiện các phán-quyết
của Ta và giữ các luật-lệ của Ta, để bước đi trong
chúng; Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI của các ngươi.
5Vì vậy các ngươi sẽ giữ các luật-lệ của Ta và các
phán-quyết của Ta, bởi chúng một người được sống
nếu nó thực-hành chúng; Ta là GIA-VÊ.
6‘Không ai trong các ngươi sẽ đến gần một người

bà-con máu-mủ của xác-thịt mình để khám phá ra sự
loã-lồ; Ta là GIA-VÊ. 7Ngươi sẽ không được khám
phá ra sự loã-lồ của cha ngươi, nghĩa là, sự loã-lồ
của mẹ ngươi. Bà là mẹ của ngươi; ngươi không
được khám phá ra sự loã-lồ của bà. 8Ngươi sẽ không
được khám phá ra sự loã-lồ của vợ của cha ngươi,
ấy là sự loã-lồ của cha ngươi. 9Sự lõa-lồ của chị-em
ngươi, hoặc con gái của cha ngươi hay con gái của
mẹ ngươi, được sinh ra trong nhà hay được sinh ra ở
ngoài, sự lõa-lồ của họ ngươi sẽ không được khám
phá ra. 10Sự lõa-lồ của con gái của con trai ngươi
hay của con gái của con gái ngươi, sự lõa-lồ của
chúng ngươi sẽ không được khám phá ra; vì sự lõalồ của chúng là của ngươi. 11Sự lõa-lồ của con gái

của vợ của cha ngươi, sinh ra cho cha ngươi, nó là
chị-em của ngươi, ngươi sẽ không được khám phá ra
sự lõa-lồ của nó. 12Ngươi sẽ không được khám phá
ra sự lõa-lồ của chị-em cha ngươi; bà ấy là bà-con
máu-mủ của cha của ngươi. 13Ngươi sẽ không được
khám phá ra sự lõa-lồ của chị-em của mẹ ngươi, vì
bà ấy là bà-con máu-mủ của mẹ ngươi. 14Ngươi sẽ
không được khám phá ra sự lõa-lồ của anh-em cha
của ngươi; ngươi sẽ không được đến gần vợ người
ấy; bà là thím, bác gái ngươi. 15Ngươi sẽ không
được khám phá ra sự lõa-lồ của con dâu của ngươi;
nó là vợ của con trai của ngươi, ngươi sẽ không
được khám phá ra sự lõa-lồ của nó. 16Ngươi sẽ
không được khám phá ra sự lõa-lồ của vợ của anhem ngươi; ấy là sự lõa-lồ của anh-em ngươi.
17Ngươi sẽ không được khám phá ra sự lõa-lồ của
một người đàn-bà và của con gái bà ấy, ngươi không
được bắt con gái của con trai bà ấy hay con gái của
con gái bà ấy, để khám phá ra sự lõa-lồ của nó;
chúng là bà-con máu-mủ. Đó là sự dâm-dục. 18Và
ngươi sẽ không được lấy một người và cả chị-em
của bà đó để là một tình-địch trong khi bà còn sống,
để khám phá ra sự lõa-lồ của người ấy.
19‘Ngươi cũng sẽ không được đến gần một người

đàn-bà để khám phá ra sự lõa-lồ của bà đó suốt thờigian có sự không tinh-khiết kinh-nguyệt của bà.
20Và ngươi sẽ không được có sự giao-cấu với vợ
của người láng-giềng của ngươi, để bị ô-uế với bà
đó. 21Ngươi cũng sẽ không được dâng đứa con đẻ
nào của ngươi cho Mo-lóc, ngươi cũng sẽ không
được xúc-phạm danh Chúa TRỜI của ngươi; Ta là
GIA-VÊ. 22Ngươi sẽ không được nằm với người
nam như người ta nằm với người nữ; ấy là một điều
ghê-gớm. 23Ngươi cũng sẽ không được có sự giaocấu với thú-vật nào để bị ô-uế với nó, người nữ nào
cũng không được đứng trước con thú để giao-cấu
với nó; ấy là một sự đồi-bại.
24‘Đừng tự làm mình ô-uế bởi một trong các việc

này; vì bởi tất cả các việc này các quốc-gia mà Ta
đang đuổi ra trước mặt các ngươi đã trở nên ô-uế.
25Vì đất đã trở nên ô-uế, nên Ta đã thăm-viếng tộilỗi của nó trên nó, bởi vậy đất đó đã mửa ra cư-dân
của nó.
26Nhưng còn các ngươi, các ngươi phải giữ các luật-

lệ của Ta và các phán-quyết của Ta, và sẽ không
được làm điều nào trong các điều đáng ghét ấy, dân
bản-xứ cũng không, hay là người lạ tạm-trú giữa các
ngươi cũng không 27(vì những người trong xứ đó,
đã ở trước các ngươi, đã làm tất cả các điều đáng
ghét này, và đất đó đã trở nên ô-uế); 28ngõ hầu xứ
đó không mửa các ngươi ra, nếu các ngươi làm ô-uế
nó, như nó đã mửa quốc-gia đã ở trước các ngươi ra.
29Vì hễ ai làm điều nào trong các điều đáng ghét
này, kẻ đó sẽ bị khai-trừ khỏi dân của mình. 30Như
vậy, các ngươi phải giữ chỉ-thị của Ta, để các ngươi
không thực-hành một trong các tập-quán đáng ghét
đã được thực-hành trước các ngươi, để không làm
mình ô-uế với chúng, Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI của
các ngươi.’ ”

Lê-vi 19.1-19.34
Các lịnh cho đời sống hằng ngày (19.1-19.37)
1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se,
rằng:2“Nói với tất cả hội-chúng những con
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trai Y-sơ-ra-ên và nói với chúng: ‘Các ngươi sẽ là
thánh, vì Ta, GIA-VÊ Chúa TRỜI của các ngươi, là
thánh. 3Mọi người trong các ngươi sẽ tôn-kính mẹ
của mình và cha của mình, và các ngươi sẽ giữ các
ngày Ngưng-nghỉ của Ta; Ta là GIA-VÊ Chúa
TRỜI của các ngươi. 4Chớ quay tới các hình-tượng
hay làm cho mình các thần đúc; Ta là GIA-VÊ Chúa
TRỜI của các ngươi.
5‘Bây giờ khi các ngươi dâng tế vật của những của-

lễ bình-an cho GIA-VÊ, các ngươi sẽ dâng nó ngõ
hầu các ngươi có thể được chấp-nhận. 6Nó sẽ được
ăn cùng một ngày các ngươi dâng nó, và trong ngày
kế; nhưng cái gì còn lại cho đến ngày thứ ba sẽ bị
đốt bằng lửa. 7Vì vậy, nếu ngươi ăn một chút nào
trong ngày thứ ba, ấy là một sự phạm tội; nó sẽ
không được chấp-nhận. 8Và mọi kẻ ăn nó sẽ mang
lấy sự độc-ác của mình, vì hắn đã báng-bổ vật thánh
của GIA-VÊ; và hắn sẽ bị khai-trừ khỏi dân của hắn.
9‘Bây giờ khi các ngươi gặt mùa của đất của các

ngươi, ngươi không được gặt đến tận các rìa của
cánh đồng của mình, cũng không được gom các đồ
mót của mùa gặt của mình. 10Ngươi cũng sẽ không
được mót vườn nho của mình, ngươi cũng sẽ không
được gom trái nho rơi rụng của vườn nho của mình;
ngươi sẽ để chúng lại cho người thiếu thốn và cho
người xa lạ. Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI của các
ngươi.
11‘Các ngươi sẽ không được ăn trộm, cũng không

được đối-đãi một cách giả-dối, cũng không được nói
dối lẫn nhau. 12Và các ngươi sẽ không được thề dối
bởi danh Ta, để xúc-phạm danh của Chúa TRỜI của
mình; Ta là GIA-VÊ.
13‘Ngươi sẽ không được áp-bức người láng-giềng

của mình, cũng không được cướp đoạt hắn. Ngươi
không được giữ tiền công của người làm thuê suốt
đêm cho đến sáng. 14Ngươi sẽ không được rủa-sả
người điếc, cũng không được để chướng-ngại vật
làm sẩy chân trước mặt người mù, nhưng ngươi sẽ
phải tôn-kính Chúa TRỜI của ngươi: Ta là GIA-VÊ.
15‘Các ngươi sẽ không được làm một điều bất công
nào trong sự phán-quyết; ngươi sẽ không được
thiên-vị người nghèo, cũng không được nhượng-bộ
người quan-trọng, nhưng ngươi phải phán-xét người
láng-giềng của ngươi một cách công bằng. 16Ngươi
sẽ không được đi đây đó làm kẻ vu-oan giữa dân của
ngươi, và ngươi không được đứng chống lại máu(1)
của người láng-giềng của ngươi; Ta là GIA-VÊ.
17‘Ngươi sẽ không được ghét anh em của ngươi

trong tâm của mình; ngươi hẵn có thể khiển-trách
người láng-giềng của ngươi, nhưng sẽ không được
mắc phải tội bởi cớ người đó. 18Ngươi sẽ không
được trả thù, cũng không được hằn-học chút nào với

các con trai của dân ngươi, nhưng ngươi sẽ yêuthương người láng-giềng của ngươi như chính mình;
Ta là GIA-VÊ.
19‘Các ngươi phải giữ các luật-lệ của Ta. Ngươi sẽ
không được cho 2 loại gia-súc của ngươi rập nhau;
ngươi sẽ không được gieo 2 loại hạt giống trong
cánh-đồng của ngươi, cũng không được mặc áo
quần trên người có 2 thứ vải trộn với nhau. 20Bây
giờ nếu một người nam ăn nằm xác thịt với một
người nữ, là một người nô-lệ được mua cho một
người nam khác, nhưng là người không có cách nào
được chuộc lại, hay là người chưa được tự-do, thì sẽ
phải có hình-phạt; tuy nhiên, chúng sẽ không bị xửtử, bởi vì cô đó đã không tự-do. 21Và người nam đó
sẽ mang của-lễ chuộc lỗi của mình đến cho GIA-VÊ
tới lối vào cửa lều hội-kiến, một con chiên đực làm
của-lễ chuộc lỗi. 22Thầy tế-lễ cũng sẽ làm sự chuộc
tội cho hắn với con chiên đực của-lễ chuộc lỗi trước
mặt GIA-VÊ vì tội của hắn mà hắn đã phạm, và tội
mà hắn đã phạm sẽ được tha-thứ cho hắn.
23‘Và khi các ngươi vào đất đó và trồng mọi thứ cây

trái để ăn, thì các ngươi sẽ kể trái của chúng là trái
cấm. Trong ba năm nó sẽ bị cấm(2) đối với các
ngươi, sẽ không được ăn nó. 24Song trong năm thứ
tư tất cả trái của nó sẽ là thánh, một của-lễ ca-tụng
GIA-VÊ. 25Và trong năm thứ năm các ngươi sẽ ăn
trái của nó, để sản-lượng của nó có thể tăng lên cho
các ngươi; Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI của các ngươi.
26‘Các ngươi sẽ không được ăn vật gì có máu, cũng

không được thực-hành bói-toán hay chiêm-thuật.
27Các ngươi sẽ không được cạo tròn ngang màng

tang đầu của ngươi, cũng không được làm tổn-hại
mép của râu cằm của mình. 28Các ngươi không
được cắt da thịt của các ngươi cho hồn(3), cũng
không được xăm mình chút nào: Ta là GIA-VÊ.
29‘Chớ xúc-phạm con gái của ngươi bằng cách

khiến nó làm đĩ, để xứ-sở sẽ không thể rơi vào tình
trạng đĩ điếm, và xứ-sở trở nên đầy dâm-dục. 30Các
ngươi sẽ giữ các ngày Ngưng-nghỉ của Ta và tônkính nơi thánh của Ta; Ta là GIA-VÊ.
31‘Chớ quay qua đồng-cốt hay các kẻ chiêu-đãi tàlinh; chớ tìm chúng để bị ô-uế bởi chúng. Ta là
GIA-VÊ Chúa TRỜI của các ngươi.
32 Ngươi sẽ đứng dậy trước mặt người có đầu bạc,
và tôn-trọng mặt người có tuổi, và ngươi sẽ tôn-kính
Chúa TRỜI của ngươi; Ta là GIA-VÊ.
33‘Khi một người lạ cư-trú với các ngươi trong xứ
của các ngươi, các ngươi sẽ không được làm hại nó.
34Người lạ cư-trú với các ngươi sẽ đối với các ngươi

như là người bản-xứ giữa các ngươi, và các ngươi sẽ
yêu-thương nó như chính mình; vì các ngươi đã là
người lạ trong xứ Ê-díp-tô: Ta là GIA-VÊ Chúa
TRỜI của các ngươi.
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nghĩa là: chống lại sinh mạng…
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Nguyên ngữ: chưa được cắt-bì
hay: người chết

Lê-vi 19.35-20.27
35‘Các ngươi sẽ không được làm điều gì sai trái
trong phán-quyết, trong cân đo về trọng lượng, hay
dung lượng. 36Các ngươi sẽ có những cân đúng, các
trái cân đúng, ê-pha đúng, và hin(1) đúng: Ta là GIAVÊ Chúa TRỜI của các ngươi, đã đem các ngươi ra
khỏi xứ Ê-díp-tô. 37Các ngươi sẽ giữ các luật-lệ của
Ta như vậy, và tất cả các mạng-lệnh của Ta, và
thực-hành chúng: Ta là GIA-VÊ.’ ”

làm vợ, ấy là sự vô luân; cả kẻ đó lẫn hai mẹ con sẽ
bị đốt bằng lửa, để có thể không có một sự vô luân
nào ở giữa các ngươi. 15Nếu có người nam nào nằm
với thú vật, kẻ đó chắc-chắn sẽ bị xử-tử; và các
ngươi cũng sẽ giết con thú đó. 16Nếu người nữ nào
đến gần một con thú để nằm với nó, các ngươi sẽ
giết người nữ đó và con thú đó; chúng chắc-chắn sẽ
bị xử-tử. Máu phạm tội của chúng ở trên chúng.

Hình-phạt cho việc thờ-lạy Mo-lóc (20.1-20.5)

17‘Nếu người nào lấy chị em gái của mình, con gái

1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
2“Ngươi cũng sẽ nói với các con trai Y-sơ-ra-
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ên: ‘Ai trong các con trai Y-sơ-ra-ên hay trong các
người lạ tạm-trú trong Y-sơ-ra-ên, cho một đứa nào
trong dòng-giống của mình cho Mo-lóc, chắc-chắn
sẽ bị xử-tử; dân trong xứ sẽ ném đá nó. 3Ta cũng sẽ
đưa mặt Ta chống lại kẻ đó và sẽ khai-trừ nó khỏi
dân của nó, bởi vì nó đã giao chút dòng-giống của
nó cho Mo-lóc, để làm ô-uế nơi thánh của Ta và
xúc-phạm danh thánh của Ta. 4Tuy nhiên, nếu dân
trong xứ che mắt của chúng khỏi kẻ đó khi nó giao
chút dòng-giống của nó cho Mo-lóc, mà không xửtử hắn, 5thì chính Ta sẽ để mặt Ta chống lại kẻ đó
và chống lại gia-đình của nó; và Ta sẽ khai-trừ khỏi
dân-tộc của chúng cả kẻ đó lẫn tất cả những kẻ chơi
trò đĩ-điếm theo nó, bởi việc chơi trò đĩ-điếm theo
Mo-lóc.
Hình-phạt cầu đồng-cốt, kẻ chiêu tà-linh (20.6-20.8)
6‘Còn kẻ quay theo đồng-cốt và theo những kẻ
chiêu-đãi tà-linh, để chơi trò đĩ-điếm theo chúng, Ta
cũng sẽ để mặt Ta chống lại kẻ đó và sẽ khai-trừ nó
khỏi dân của nó. 7Bởi vậy, các ngươi sẽ biệt chính
các ngươi ra thánh và là thánh, vì Ta là GIA-VÊ
Chúa TRỜI của các ngươi. 8Và các ngươi sẽ giữ các
luật-lệ của Ta và thực-hành chúng; Ta là GIA-VÊ,
Đấng làm các ngươi nên thánh.

Hình-phạt cho kẻ chửi cha rủa mẹ (20.9)
9‘Nếu ai rủa-sả cha của mình hay mẹ của mình, kẻ
đó chắc-chắn sẽ bị xử-tử; nó đã chửi rủa cha của nó
hay mẹ của nó, máu phạm tội của nó ở trên nó.

Hình-phạt cho các tội tình-dục (20.10-20.27)
10‘Nếu người nào phạm tội ngoại-tình với vợ của

người khác, là kẻ phạm tội ngoại-tình với vợ của
bạn nó, người nam ngoại-tình và người nữ ngoạitình chắc-chắn sẽ bị xử-tử. 11Nếu người nào nằm
với vợ của cha nó, kẻ đó là đã khám-phá ra sự loã-lồ
của cha nó; cả hai chắc-chắn sẽ bị xử-tử; máu phạm
tội của chúng ở trên chúng. 12Nếu người nào nằm
với con dâu của nó, cả hai chắc-chắn sẽ bị xử-tử;
chúng đã phạm tội loạn-luân, máu phạm tội của
chúng ở trên chúng. 13Nếu người nam nào nằm với
người nam như những kẻ nằm với đàn-bà, cả hai đã
làm một hành-động khả-ố; chúng chắc-chắn sẽ bị
xử-tử. Máu phạm tội của chúng ở trên chúng. 14Nếu
một người nam nào cưới một người nữ và mẹ của ả
1

của cha mình hay con gái của mẹ mình, ngõ hầu kẻ
đó thấy sự lõa-lồ của cô ta và cô ta thấy sự lõa-lồ
của anh ta, đó là một điều nhục-nhã; và chúng sẽ bị
khai-trừ trước mắt những con trai của dân-tộc
chúng. Kẻ đó đã khám phá ra sự lõa-lồ của chị em
gái của nó, nó phải chịu tội lỗi của nó. 18Nếu một
người nam nào nằm với một người nữ bị bịnh(2) và
khám-phá ra sự lõa-lồ của ả, kẻ đó đã phơi bày
giòng chảy của ả, và ả đã lộ ra giòng chảy của máu
của ả; như vậy cả hai sẽ bị khai-trừ khỏi dân-tộc của
chúng. 19Ngươi cũng sẽ không được khám phá ra sự
lõa-lồ của chị em của mẹ của ngươi hay của chị em
của cha của ngươi, vì kẻ như vậy đã làm bà-con
máu-mủ của nó lõa-lồ; chúng sẽ mang lỗi của
chúng. 20Nếu người nào nằm với vợ của chú bác
cậu của nó, nó đã khám phá ra sự lõa-lồ của chú bác
cậu của nó; chúng sẽ mang tội của chúng. Chúng sẽ
chết không con. 21Nếu người nào lấy vợ của anh em
của nó, ấy là ghê-tởm; nó đã khám phá ra sự lõa-lồ
của anh em mình. Chúng sẽ không có con.
22‘Bởi vậy các ngươi phải giữ tất cả các luật-lệ của

Ta và tất cả các mạng-lịnh của Ta, và hãy thực-hành
chúng, ngõ hầu xứ mà Ta đang đem các ngươi tới để
sống trong đó sẽ không mửa các người ra. 23Hơn
nữa, các ngươi không được bước đi theo các luật-lệ
của quốc-gia mà Ta sẽ đuổi đi trước mặt các ngươi,
vì chúng đã làm tất cả những điều này, và bởi vậy
Ta đã ghê-tởm chúng. 24Vì lý-do này Ta đã nói với
các ngươi: “Các ngươi phải chiếm-hữu đất chúng,
và chính Ta sẽ ban nó cho các ngươi để chiếm-hữu
nó, một đất chảy sữa và mật.” Ta là GIA-VÊ Chúa
TRỜI của các ngươi, đã tách các ngươi ra khỏi các
dân. 25Bởi vậy, các ngươi phải làm sự phân-biệt
giữa thú sạch và thú ô-uế, giữa chim ô-uế và chim
sạch; các ngươi sẽ không được làm cho hồn của các
ngươi đáng gớm bởi thú-vật hay bởi chim chóc hay
bởi con gì trườn trên đất, mà Ta đã tách ra cho các
ngươi là ô-uế. 26Như vậy các ngươi phải là thánh
đối với Ta, vì Ta GIA-VÊ là thánh; và Ta đã tách
các ngươi ra khỏi các dân khác để là của Ta.
27‘Bây giờ một người nam hay một người nữ nào là
đồng-cốt hay kẻ chiêu-đãi tà-linh thì chắc-chắn sẽ bị
xử-tử. Chúng sẽ bị ném đá, máu phạm tội của chúng
ở trên chúng.’ ”

2. Các tiêu-chuẩn cho các thầy tế-lễ (21.1-22.33)
Các luật liên-quan đến các thầy tế-lễ (21.1-21.6)

ê-pha chừng 20 lít; hin là một-phần-sáu của một ê-pha
2

có thể đang có kinh-nguyệt

Lê-vi 21.1-22.13
1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se: “Nói
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với các thầy tế-lễ, các người con trai của Arôn, và nói với chúng: ‘Không một ai(1) được
làm mình ô-uế vì một người chết giữa dân của mình,
2ngoại trừ vì bà-con của mình gần nhất đối với
mình: mẹ của mình và cha của mình và con trai của
mình và con gái của mình và anh em của mình,
3cũng vì người chị em gái đồng-trinh của mình, gần
với mình bởi vì cô đã chẳng có chồng; vì cô mà hắn
có thể làm hắn ô-uế. 4Hắn sẽ chẳng được làm hắn ôuế vì người bà-con bởi sui-gia(2) giữa dân của hắn,
và vì thế tự làm hắn ô-uế. 5Chúng sẽ chẳng được
làm đầu của chúng sói chút nào hết, cũng chẳng
được cạo sạch mép của râu cằm của chúng, cũng
chẳng được cắt da thịt của chúng chút nào hết.
6Chúng sẽ là thánh đối với Chúa TRỜI của chúng và
chẳng được xúc-phạm danh của Chúa TRỜI của
chúng, vì chúng trình-dâng các của-lễ bởi lửa của
GIA-VÊ, bánh của Chúa TRỜI của chúng; vì vậy
chúng sẽ là thánh.
Hôn-nhân của các thầy tế-lễ (21.7-21.15)
7‘Chúng sẽ chẳng được lấy một người đàn-bà bị ô-

uế vì làm đĩ, cũng chẳng được lấy đàn-bà bị chồng
ly-dị; vì hắn là thánh đối với Chúa TRỜI của hắn.
8Bởi vậy ngươi sẽ biệt hắn ra thánh, vì hắn dâng
bánh của Chúa TRỜI ngươi; hắn sẽ là thánh đối với
ngươi, vì Ta GIA-VÊ, Đấng biệt các ngươi ra thánh,
là thánh. 9Cũng thế đứa con gái của thầy tế-lễ nào,
nếu nó làm nó ô-uế vì làm đĩ, nó làm cha của nó ôuế; nó sẽ bị đốt cháy bằng lửa.
10‘Thầy tế-lễ, là thầy tế-lễ tối-cao trong các anh em
trai của hắn, trên đầu hắn dầu tấn-phong đã được
xức, và hắn đã được biệt ra thánh để mặc các lễphục, sẽ chẳng được xoã đầu của hắn, cũng chẳng
được xé quần-áo của hắn; 11hắn cũng sẽ chẳng được
đến gần kẻ chết nào, cũng chẳng được tự làm hắn ôuế ngay cả vì cha của hắn hay mẹ của hắn; 12hắn
cũng sẽ chẳng được đi ra khỏi nơi thánh, cũng chẳng
được xúc-phạm nơi thánh của Chúa TRỜI của hắn;
vì sự làm nên thánh của dầu tấn-phong của Chúa
TRỜI của hắn ở trên hắn: Ta là GIA-VÊ. 13Và hắn
sẽ lấy vợ trong khi cô ấy còn trinh. 14Đàn-bà góa,
hay đàn-bà bị ly-dị, hay đàn-bà bị ô-uế vì làm đĩ,
những kẻ này hắn chẳng được lấy; song, đúng hơn,
hắn sẽ lấy một cô gái đồng-trinh trong chính dân của
hắn làm vợ; 15để hắn chẳng xúc-phạm dòng-dõi của
hắn giữa dân của hắn: vì Ta là GIA-VÊ làm hắn nên
thánh.’ ”

Các người bị cấm làm thầy tế-lễ (21.16-21.24)
16Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
17“Nói với A-rôn, rằng: ‘Không có một người nam

nào thuộc về dòng-dõi của anh, suốt các thế-hệ của
chúng, có khuyết-tật, được đến gần để dâng bánh
của Chúa TRỜI của hắn. 18Vì không người nào có
khuyết-tật sẽ được đến gần: người mù, hay người
1
2

Trong vòng các thầy tế-lễ
Nguyên ngữ: chủ hay chồng (master or husband)

què, hay kẻ có mặt méo mó, hay chân tay tật
nguyền, 19hay người có chân gãy hoặc có tay gãy,
20hay người ngù lưng hay người lùn, hoặc người có
khuyết-tật trong con mắt của hắn hay có bịnh ghẻ
ngứa hay có bịnh ghẻ lát hay hòn dái bị giập.
21Không một người nam nào giữa dòng-dõi thầy tếlễ A-rôn có một khuyết-tật, được đến gần để dâng
những của-lễ của GIA-VÊ bởi lửa; vì hắn có khuyếttật, hắn sẽ không được đến gần để dâng bánh của
Chúa TRỜI của hắn. 22Hắn có thể ăn bánh của Chúa
TRỜI của hắn, cả bánh chí thánh lẫn bánh thánh,
23duy chỉ hắn sẽ không được đi vào tới tấm màn hay
đến gần bàn-thờ vì hắn có khuyết-tật, để hắn có thể
không xúc-phạm các nơi thánh của Ta. Vì Ta là
GIA-VÊ, Đấng làm chúng nên thánh.’ ” 24Thế là
Môi-se nói với A-rôn và với các người con trai của
người và với tất cả những con trai Y-sơ-ra-ên.
Sự thánh của những của-lễ (22.1-22.9)
1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
2“Bảo A-rôn và các người con trai của hắn
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phải cẩn-thận với các tặng-vật thánh của các con trai
Y-sơ-ra-ên, mà chúng cung-hiến cho Ta, để không
xúc-phạm danh thánh của Ta: Ta là GIA-VÊ. 3Nói
với chúng: ‘Nếu người nào trong tất cả con cháu của
các ngươi xuyên qua những thế-hệ của các ngươi
đến gần các tặng-vật thánh mà các con trai Y-sơ-raên cung-hiến cho GIA-VÊ, trong khi hắn có sự ô-uế,
kẻ đó sẽ bị khai-trừ khỏi trước mặt Ta. Ta là GIAVÊ. 4Không người nào, thuộc dòng-dõi A-rôn, là kẻ
bị bịnh phung hay là người có sự tuôn ra, có thể ăn
các tặng-vật thánh cho đến khi nó được sạch. Và
nếu một người đụng cái gì đã bị ô-uế bởi một xác
chết hoặc nếu người nam nào có sự xuất tinh, 5hoặc
nếu người nào đụng bất cứ bầy lúc nhúc nào, bởi đó
hắn bị ô-uế, hay bất cứ người nào bởi người đó hắn
bị làm ô-uế, bất kể sự ô-uế nào của người đó; 6kẻ
đụng thứ như vậy sẽ ô-uế cho đến chiều, và sẽ
không được ăn các tặng-vật thánh, trừ phi hắn đã
tắm rửa thân-thể của hắn trong nước. 7Nhưng khi
mặt trời lặn, hắn sẽ sạch, và sau đó hắn sẽ ăn các
tặng-vật thánh, vì ấy là đồ-ăn của hắn. 8Hắn không
được ăn thú-vật chết hay bị các thú xé xác, trở thành
ô-uế bởi nó: Ta là GIA-VÊ. 9Bởi vậy chúng sẽ giữ
huấn-lịnh của Ta, để chúng có thể không mang tội vì
nó, và vì thế chết vì coi thường nó: Ta là GIA-VÊ,
đấng thánh hoá chúng.
Luật về việc ăn tặng-vật thánh (22.10-22.16)
10‘Tuy nhiên, không một kẻ lạ(3) nào được ăn tặng-

vật thánh; người tạm-trú ở với thầy tế-lễ hay một
người làm thuê sẽ chẳng được ăn tặng-vật thánh.
11Nhưng nếu thầy tế-lễ nào mua một kẻ nô-lệ làm
tài-sản bằng tiền của mình, kẻ đó có thể ăn nó, và
những kẻ được sinh ra trong nhà của hắn có thể ăn
đồ-ăn của hắn. 12Và nếu con gái thầy tế-lễ được gã
cho một người lạ, cô ấy sẽ không được ăn từ đồ
dâng hiến. 13Nhưng nếu con gái thầy tế-lễ trở thành
góa-bụa hay bị ly-dị, và không có đứa con nào cả và
3

không thuộc hàng thầy tế-lễ

Lê-vi 22.14-23.15
trở về nhà cha của nó như trong tuổi thanh-xuân của
mình, cô ấy sẽ được ăn đồ-ăn của cha mình; nhưng
chẳng có một người lạ sẽ ăn nó. 14Song nếu một
người nào không cố ý ăn tặng-vật thánh, thì người
ấy sẽ thêm vào tặng-vật đó một-phần-năm, và sẽ
giao tặng-vật thánh đó cho thầy tế-lễ. 15Và chúng sẽ
chẳng được xúc-phạm các tặng-vật thánh của các
con trai Y-sơ-ra-ên mà chúng dâng cho GIA-VÊ,
16và như thế khiến cho chúng mang hình-phạt vì lỗi
ăn các tặng-vật thánh của chúng; vì Ta là GIA-VÊ,
đấng thánh hoá chúng.’ ”
Thú-vật không khuyết-tật làm tế vật (22.17-22.33)
17Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
18“Nói với A-rôn và với các người con trai của hắn

và với tất cả các con trai Y-sơ-ra-ên, và nói với
chúng: ‘Một người nào trong nhà Y-sơ-ra-ên hay
trong các người lạ trong Y-sơ-ra-ên trình-dâng củalễ của hắn, dù là một sự thệ-nguyện nào của chúng
hay một của-lễ tự nguyện nào của chúng, mà chúng
trình-dâng cho GIA-VÊ cho của-lễ thiêu, 19để các
ngươi được chấp-nhận, nó phải là một con đực
không có khuyết-điểm từ bầy bò, bầy chiên, hay bầy
dê. 20Hễ con gì có khuyết-điểm, các ngươi sẽ không
được dâng, vì nó sẽ chẳng được chấp-nhận cho các
ngươi. 21Và khi người nào dâng tế vật cho các củalễ bình-an cho GIA-VÊ để hoàn-thành lời thệnguyện đặc-biệt, hay làm của-lễ tự-nguyện, trong
bầy bò hay trong bầy chiên, nó phải toàn-hảo để
được chấp-nhận; sẽ không có một khuyết-điểm nào
trong nó. 22Những con thú mù hay bị gảy xương hay
bị què quặt hay có chỗ chảy máu mủ hoặc ghẻ ngứa
hay ghẻ lát, các ngươi sẽ không được dâng cho GIAVÊ, cũng không dâng chúng làm của-lễ bởi lửa trên
bàn-thờ cho GIA-VÊ. 23Đối với con bò hay con
chiên con có bộ phận lớn quá khổ hay bị teo, các
ngươi có thể trình-dâng nó làm của-lễ tự-nguyện,
song cho lời thệ-nguyện nó sẽ không được chấpnhận. 24Cũng vậy con nào có hòn dái bị bầm hay bị
giập hay bị rứt hay bị cắt, các ngươi sẽ không được
dâng cho GIA-VÊ, hay hiến-tế trong xứ các ngươi,
25các ngươi cũng sẽ không được chấp-nhận con thú
nào như vậy từ tay một người lạ để dâng làm lươngthực của Chúa TRỜI của các ngươi; vì sự đồi-bại
của chúng ở trong chúng, chúng có khuyết-điểm,
chúng sẽ không được chấp-nhận cho các ngươi.’ ”
26Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
27“Khi con bò hay con chiên hay con dê được sinh

ra, nó sẽ ở dưới mẹ nó 7 ngày, và từ ngày thứ tám
trở đi nó sẽ được chấp-nhận làm tế vật cho của-lễ
bởi lửa cho GIA-VÊ. 28Nhưng, dù là bò hay chiên,
các ngươi không được giết cả nó lẫn con nhỏ của nó
trong một ngày. 29Khi các ngươi hiến một tế vật cho
sự tạ ơn GIA-VÊ, các ngươi sẽ hiến-tế nó để các
ngươi có thể được chấp-nhận. 30Nó sẽ được ăn vào
cùng một ngày, các ngươi sẽ không được để lại một
cái gì của nó cho đến sáng: Ta là GIA-VÊ. 31Vì vậy
các ngươi sẽ giữ các điều-răn của Ta, và thực-thi
chúng: Ta là GIA-VÊ. 32Và các ngươi sẽ không
được xúc-phạm danh thánh của Ta, nhưng Ta sẽ
được tôn thánh giữa các con trai Y-sơ-ra-ên: Ta là

GIA-VÊ đấng thánh hoá các ngươi, 33là Đấng đã
đem các ngươi ra từ xứ Ê-díp-tô, để là Chúa TRỜI
của các ngươi: Ta là GIA-VÊ.”
3. Các mùa và những đại-lễ (23.1-25.55)
Ngày Ngưng-nghỉ (23.1-23.3)
1Đức GIA-VÊ lại phán cùng Môi-se, rằng:
2“Nói với các con trai Y-sơ-ra-ên, và nói với
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chúng: ‘Các thời-điểm được chỉ-định của GIA-VÊ
mà các ngươi sẽ công-bố là những sự triệu-tập
thánh—các thời-điểm được chỉ-định của Ta là đây:
3Trong 6 ngày, công-việc có thể được làm; nhưng
ngày thứ bảy là một ngày Ngưng-nghỉ có sự nghỉngơi hoàn-toàn, một sự triệu-tập thánh. Các ngươi sẽ
không được làm một công-việc gì; ấy là ngày
Ngưng-nghỉ cho GIA-VÊ trong tất cả những các
ngươi ở.
Lễ Vượt-qua và đại-lễ bánh không trộn men (23.423.8)
4‘Đây là các thời-điểm được chỉ-định của GIA-VÊ,
các sự triệu-tập thánh mà các ngươi sẽ công-bố vào
các thời-điểm được chỉ-định cho chúng. 5Trong
tháng thứ nhất, vào ngày thứ mười bốn của tháng,
vào lúc chạng-vạng là lễ Vượt-qua của GIA-VÊ.
6Đoạn, vào ngày thứ mười lăm trong cùng tháng đó
có Lễ Bánh Không Trộn Men cho GIA-VÊ; trong 7
ngày các ngươi sẽ ăn bánh không trộn men. 7Vào
ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có một sự triệu-tập
thánh; các ngươi sẽ không được làm một việc khó
nhọc nào. 8Song trong 7 ngày các ngươi sẽ trìnhdâng của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ. Vào ngày thứ bảy
có sự triệu-tập thánh; các ngươi sẽ không được làm
một việc khó nhọc nào.’ ”

Của-lễ những trái đầu mùa (23.9-23.14)
9Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
10“Hãy bảo các con trai Y-sơ-ra-ên, và nói với

chúng: ‘Khi các ngươi vào xứ mà Ta sẽ cho các
ngươi và gặt mùa của nó, thì các ngươi sẽ đem tới
thầy tế-lễ một cái bị đựng các trái đầu mùa của mùa
gặt của ngươi. 11Và hắn sẽ đưa qua đưa lại cái bị ấy
trước mặt GIA-VÊ cho các ngươi để được chấpnhận; vào ngày sau ngày Ngưng-nghỉ, thầy tế-lễ sẽ
đưa qua đưa lại. 12Bấy giờ vào ngày khi các ngươi
đưa qua đưa lại cái bị ấy, các ngươi sẽ dâng một con
chiên con 1 tuổi không có khuyết-điểm làm của-lễ
thiêu cho GIA-VÊ. 13Đoạn của-lễ ngũ-cốc của nó sẽ
là hai-phần-mười ê-pha bột mịn được trộn với dầu,
một của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ để có mùi thơm dịudàng, với sự rảy rượu lễ của nó, một-phần-tư hin
rượu nho. 14Cho đến ngày này, cho đến khi các
ngươi đã đem vào của-lễ của Chúa TRỜI của mình,
các ngươi sẽ không được ăn bánh hay ngũ-cốc rang
hoặc mới trổ. Ấy là một luật-lệ mãi mãi xuyên qua
các thế-hệ của các ngươi trong mọi nơi các ngươi ở.
Lễ Năm Mươi Ngày (23.15-23.22)
15‘Các ngươi cũng sẽ đếm cho mình từ ngày sau

ngày Ngưng-nghỉ đó, từ ngày các ngươi đem vào cái
bị cho của-lễ đưa qua đưa lại; sẽ có 7 ngày Ngưng-
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nghỉ trọn. 16Các ngươi sẽ đếm 50 ngày tới cái ngày
sau ngày Ngưng-nghỉ thứ bảy, thì các ngươi sẽ
trình-dâng của-lễ ngũ-cốc mới cho GIA-VÊ. 17Các
ngươi sẽ đem vào từ những nơi các ngươi ở 2 ổ bánh
làm của-lễ đưa qua đưa lại, được làm bằng hai-phầnmười ê-pha bột; chúng sẽ bằng bột mịn, nướng với
men, như các thành-quả đầu mùa cho GIA-VÊ.
18Cùng với bánh đó, các ngươi cũng sẽ trình-dâng 7
con chiên con đực 1 tuổi không có khuyết-điểm, 1
con bò tơ đực của bầy bò, và 2 con chiên đực; chúng
sẽ là của-lễ thiêu cho GIA-VÊ, với của-lễ ngũ-cốc
của chúng và các sự rảy rượu lễ của chúng, một củalễ bởi lửa có mùi thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ.
19Các ngươi cũng sẽ dâng 1 con dê đực cho của-lễ
chuộc-tội và 2 con chiên con đực 1 tuổi làm tế vật
cho các của-lễ bình-an. 20Lúc đó thầy tế-lễ sẽ đưa
qua đưa lại chúng với bánh của các thành-quả đầu
mùa làm của-lễ đưa qua đưa lại với 2 con chiên con
trước mặt GIA-VÊ; chúng sẽ là thánh đối với GIAVÊ cho thầy tế-lễ. 21Vào cùng ngày này các ngươi
cũng sẽ làm một lời tuyên-bố; các ngươi sẽ có sự
triệu-tập thánh. Các ngươi sẽ không được làm một
việc khó nhọc nào. Ấy là một luật-lệ mãi mãi trong
mọi nơi các ngươi ở xuyên qua những thế-hệ của
các ngươi.
22‘Hơn nữa, khi các ngươi gặt mùa của đất các

ngươi, ngươi sẽ không được thu-hoạch tới các rìa
của cánh đồng của mình, cũng không được mót lúa
của mùa gặt của mình; ngươi phải để chúng lại cho
kẻ thiếu thốn và người lạ. Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI
của các ngươi.’ ”
Đại-lễ với những kèn trom-bét (23.23-23.25)
23Đức GIA-VÊ lại phán cùng Môi-se, rằng: 24“Nói

với các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng: “Trong tháng thứ
bảy, vào ngày thứ nhất trong tháng, các ngươi sẽ
nghỉ ngày Ngưng-nghỉ, được nhắc-nhở bởi việc thổi
kèn trom-bét, một sự triệu-tập thánh. 25Các ngươi sẽ
không được làm một việc khó nhọc nào, nhưng các
ngươi sẽ trình-dâng một của-lễ bởi lửa cho GIAVÊ.’ ”
Ngày có sự chuộc tội (23.26-23.32)
26Và Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 27“Vào
đúng ngày thứ mười của tháng thứ bảy này là ngày
có sự chuộc tội; nó sẽ có một sự triệu-tập thánh cho
các ngươi, và các ngươi sẽ làm hồn các ngươi
khiêm-tốn và trình-dâng một của-lễ bởi lửa cho
GIA-VÊ. 28Các ngươi cũng sẽ chẳng được làm một
việc gì vào cùng ngày này, vì nó là ngày có sự chuộc
tội, để làm sự chuộc tội vì các ngươi trước mặt GIAVÊ Chúa TRỜI của các ngươi. 29Nếu có hồn nào
không muốn hạ mình vào cùng ngày này, nó sẽ bị
khai-trừ khỏi giữa dân của nó. 30Còn người nào làm
một việc gì vào cùng ngày này, người đó Ta sẽ tiêu
diệt khỏi dân của nó. 31Các ngươi sẽ không được
làm việc gì cả. Ấy sẽ là một luật-lệ mãi mãi suốt
những thế-hệ của các ngươi trong mọi nơi các ngươi
ở. 32Ấy phải là ngày Ngưng-nghỉ có sự nghỉ-ngơi
hoàn-toàn cho các ngươi, và các ngươi sẽ làm hồn
mình khiêm-tốn; vào ngày thứ chín của tháng đó lúc

chiều tối, từ chiều tối đến chiều tối, các ngươi sẽ giữ
ngày Ngưng-nghỉ của các ngươi.”
Các lều-tạm (23.33-23.44)
33Đức GIA-VÊ lại phán cùng Môi-se, rằng: 34“Nói
với các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng: ‘Vào ngày thứ
mười lăm của tháng thứ bảy này là Lễ các Lều trong
7 ngày cho GIA-VÊ. 35Vào ngày thứ nhất là một sự
triệu-tập thánh; các ngươi sẽ không được làm một
việc khó nhọc nào thuộc bất cứ loại gì. 36Trong 7
ngày các ngươi sẽ trình-dâng một của-lễ bởi lửa cho
GIA-VÊ. Vào ngày thứ tám, các ngươi sẽ có một sự
triệu-tập thánh và trình-dâng một của-lễ bởi lửa cho
GIA-VÊ; ấy là một hội-nghị. Các ngươi sẽ không
được làm một việc khó nhọc nào cả.
37‘Đấy là các thời-điểm được định của GIA-VÊ mà
các ngươi sẽ công-bố làm các cuộc triệu-tập thánh,
để trình-dâng các của-lễ bởi lửa lên GIA-VÊ —các
của-lễ thiêu và các của-lễ ngũ-cốc, những tế vật và
các rượu lễ, vấn-đề của mỗi ngày theo ngày riêng
của nó— 38không kể những lúc có những ngày
Ngưng-nghỉ của GIA-VÊ, và không kể các tặng-vật
của các ngươi, và không kể tất cả các thệ-nguyện
của các ngươi và không kể tất cả các của-lễ tựnguyện của các ngươi, mà các ngươi giao cho GIAVÊ.
39‘Vào đúng ngày thứ mười-lăm của tháng thứ bảy,
khi các ngươi đã gom vào các vụ mùa của xứ, các
ngươi sẽ tổ-chức lễ của GIA-VÊ trong 7 ngày, với
một sự nghỉ ngưng-nghỉ vào ngày thứ nhất và một
sự nghỉ ngưng-nghỉ vào ngày thứ tám. 40Bấy giờ
vào ngày thứ nhất các ngươi sẽ lấy cho mình trái từ
những cây tốt đẹp, các nhánh chà-là và những cành
cây rậm lá và những cây liễu của suối nhỏ; và các
ngươi sẽ hoan-hỉ trước mặt GIA-VÊ Chúa TRỜI của
các ngươi trong 7 ngày. 41Các ngươi sẽ tổ-chức nó
làm một lễ cho GIA-VÊ trong 7 ngày trong năm. Nó
sẽ là một luật-lệ mãi mãi xuyên qua những thế-hệ
của các ngươi; các ngươi sẽ tổ-chức nó trong tháng
thứ bảy. 42Các ngươi sẽ ở trong lều trong 7 ngày; tất
cả các người bản-xứ được sinh trong Y-sơ-ra-ên sẽ ở
trong lều, 43ngõ hầu những thế-hệ các ngươi có thể
biết rằng Ta đã khiến các con trai Y-sơ-ra-ên sống
trong lều khi Ta đem chúng ra từ xứ Ê-díp-tô. Ta là
GIA-VÊ Chúa TRỜI của các ngươi.’ ” 44Thế là
Môi-se tuyên-bố cho các con trai Y-sơ-ra-ên biết các
thời-điểm được định của Đức GIA-VÊ.

Dầu cho đèn (24.1-24.4)
1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
2“Hãy truyền các con trai Y-sơ-ra-ên đem
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đến cho ngươi dầu trong từ ô-li-ve đập để thắp sáng,
để làm đèn cháy liên-tục. 3Ở ngoài tấm màn chứngcớ trong lều hội-kiến, A-rôn sẽ giữ nó đúng qui-định
từ chiều tối đến sáng trước mặt GIA-VÊ liên-tục; nó
sẽ là một luật-lệ đời đời trải qua những thế-hệ của
các ngươi. 4Hắn sẽ liên-tục giữ đèn trên chân-đèn
bằng vàng ròng đúng qui-định trước mặt GIA-VÊ.
Bánh Trưng-hiến (24.5-24.9)
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5“Đoạn ngươi sẽ lấy bột mịn và dùng nó để nướng

12 cái bánh nhỏ; hai-phần-mười ê-pha sẽ cho mỗi
cái bánh nhỏ. 6Và ngươi sẽ sắp chúng thành 2 hàng,
6 cái một hàng trên cái bàn bằng vàng ròng trước
mặt GIA-VÊ. 7Và ngươi sẽ rắc nhũ-hương nguyênchất trên mỗi hàng, để nó có thể là một phần kỷniệm cho bánh, chính là một của-lễ bởi lửa cho
GIA-VÊ. 8Mỗi ngày Ngưng-nghỉ, hắn sẽ sắp nó
đúng qui-định trước mặt GIA-VÊ một cách liên-tục;
ấy là một giao-ước vĩnh viễn cho các con trai Y-sơra-ên. 9Và nó sẽ dành cho A-rôn và các người con
trai của hắn, và chúng sẽ ăn nó trong một chỗ thánh;
vì nó là chí thánh cho người từ các của-lễ bởi lửa
của GIA-VÊ, phần chia của hắn mãi mãi.”
Hình-phạt chửi rủa Đức Chúa TRỜI (24.10-24.16)
10Bấy giờ có đứa con trai của một người đàn-bà Y-

sơ-ra-ên, có cha là người Ê-díp-tô(1), đi ra giữa các
con trai Y-sơ-ra-ên; và đứa con trai của người đànbà Y-sơ-ra-ên và một người nam Y-sơ-ra-ên chống
nhau trong trại. 11Và đứa con trai của người đàn-bà
Y-sơ-ra-ên phạm-thượng đến Danh và chửi rủa. Vì
vậy họ đem nó tới Môi-se. (Bấy giờ tên mẹ của nó là
Sê-lô-mít, con gái của Điệp-ri, thuộc chi-tộc Đan.)
12Họ giam giữ nó để tuyên-bố rõ-ràng cho chúng
biết theo miệng của Đức GIA-VÊ.
13Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:
14“Đem đứa đã chửi ra ngoài trại, và để tất cả những

ai đã nghe nó đặt tay của chúng trên đầu nó; rồi để
tất cả hội-chúng ném đá nó. 15Và ngươi sẽ nói với
các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng: ‘Nếu kẻ nào rủa-sả
Chúa TRỜI của nó, thì nó sẽ chịu tội của nó. 16Hơn
nữa, kẻ nói phạm-thượng danh GIA-VÊ chắc-chắn
sẽ bị xử-tử; tất cả hội-chúng chắc-chắn sẽ ném đá
nó. Người lạ và người bản-xứ, khi nó phạm-thượng
Danh, đều sẽ bị xử-tử.
Mắt đền mắt (24.17-24.23)
17‘Và nếu kẻ nào đánh mạng(2) của một con người,
nó hẵn sẽ bị xử-tử. 18Và kẻ nào đánh mạng của một
con thú, sẽ bồi-thường, mạng đền mạng. 19Và nếu

1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se tại
núi Si-na-i, rằng: 2“Bảo các con trai Y-sơ-raên, và nói với chúng: ‘Khi các ngươi đến trong đất
mà Ta sẽ cho các ngươi, thì đất đó sẽ có Năm
Ngưng-nghỉ cho GIA-VÊ. 3Trong sáu năm ngươi sẽ
gieo cánh đồng của ngươi, và trong 6 năm ngươi sẽ
tỉa vườn nho của ngươi và thu gom vụ mùa của nó,
4nhưng trong năm thứ bảy đất ấy sẽ nghỉ ngưngnghỉ, một Năm Ngưng-nghỉ cho GIA-VÊ; ngươi sẽ
không được gieo cánh đồng của ngươi hay tỉa vườn
nho của ngươi. 5Cây trái mọc sau mùa gặt(3) của
ngươi, ngươi sẽ không được thu-hoạch; và ngươi
không được thu gom các trái nho của ngươi từ
những gốc nho không được tỉa; đất có một Năm
Ngưng-nghỉ. 6Và tất cả các ngươi sẽ có những sảnvật ngưng-nghỉ của đất làm thực phẩm; cho chính
ngươi, và nô-lệ trai và gái của ngươi, và người làm
thuê của ngươi và người ngoại-kiều của ngươi,
những kẻ sống như người lạ với ngươi. 7Ngay cả
gia-súc của ngươi và thú-vật ở trong đất của ngươi
sẽ có tất cả các vụ mùa của nó để ăn.
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Năm hân-hỉ (25.8-25.22)
8‘Ngươi cũng phải đếm tới 7 cái Năm Ngưng-nghỉ
cho mình, 7 lần 7 năm, ngõ hầu ngươi có thời-điểm
của 7 Năm Ngưng-nghỉ của 7 Năm Ngưng-nghỉ, tức
là, 49 năm. 9Đoạn ngươi sẽ thổi sừng chiên tứ phía
vào ngày thứ mười của tháng thứ bảy; vào ngày có
sự chuộc tội, các ngươi sẽ thổi sừng vang khắp toàn
xứ của các ngươi. 10Các ngươi sẽ biệt năm thứ nămmươi ra thánh như vậy và công-bố một sự phóngthích khắp xứ cho tất cả các cư-dân của nó. Ấy sẽ là
năm hân-hỉ cho các ngươi, và mỗi người trong các
ngươi sẽ trở về tài-sản riêng của mình, và mỗi người
trong các ngươi sẽ trở về gia-đình mình. 11Các
ngươi sẽ có năm thứ năm-mươi làm năm hân-hỉ; các
ngươi sẽ không được gieo, cũng không được thuhoạch cây trái mọc sau mùa gặt(4) của nó, cũng
không được thu-thập từ vườn nho không được tỉa.
12Vì nó là năm hân-hỉ; nó sẽ là thánh cho các ngươi.
Các ngươi sẽ ăn các vụ mùa của nó ra từ cánh đồng.

kẻ nào đả thương người láng-giềng của hắn, hắn đã
làm gì, hắn bị làm lại như vậy: 20xương gãy đền
xương gãy, mắt đền mắt, răng đền răng; y như hắn
đã đả thương một người, hắn sẽ bị làm lại như vậy.
21Như vậy kẻ đánh mạng một con thú sẽ bồithường, nhưng kẻ đánh mạng một con người sẽ bị
xử-tử. 22Sẽ có cùng một phán-quyết cho các ngươi;
nó sẽ cho người lạ cũng cho người bản-xứ, vì Ta là
GIA-VÊ Chúa TRỜI của các ngươi.’ ” 23Đoạn Môise nói với các con trai Y-sơ-ra-ên, và chúng đem
đứa đã chửi-rủa ra ngoài trại và ném đá nó. Các con
trai Y-sơ-ra-ên đã làm như vậy, y như Đức GIA-VÊ
đã truyền cho Môi-se.

13‘Vào năm hân-hỉ này, mỗi người trong các ngươi
sẽ trở về tài-sản riêng của mình. 14Hơn nữa, nếu
ngươi bán cho bạn của ngươi, hay mua từ tay bạn
của ngươi, các ngươi sẽ không được lừa đảo lẫn
nhau.15Tương-ứng với số năm sau năm hân-hỉ,
ngươi sẽ mua từ tay bạn của ngươi; bạn phải bán
cho ngươi theo số năm có các vụ mùa. 16Nếu các
năm nhiều, ngươi sẽ tăng giá nó, và nếu các năm ít
ngươi sẽ giảm bớt giá nó; vì ấy là số các vụ mùa bạn
sẽ bán cho ngươi. 17Vì vậy các ngươi sẽ không được
lừa đảo lẫn nhau, nhưng các ngươi sẽ kinh-sợ Chúa
TRỜI của các ngươi; vì Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI
của các ngươi.

Nghỉ mỗi năm thứ bảy (25.1-25.7)

18‘Các ngươi sẽ tuân theo các luật-lệ của Ta như
vậy, và giữ các phán-quyết của Ta, để thực-hành
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chúng, để các ngươi có thể sống một cách yên-ổn
trên đất đó. 19Rồi đất đó sẽ sinh ra sản-vật của nó,
ngõ hầu các ngươi có thể no đủ và sống một cách
yên-ổn trên nó. 20Nhưng nếu các ngươi nói: “Chúng
tôi sẽ ăn gì vào năm thứ bảy nếu chúng tôi không
gieo hay thu-thập các vụ mùa mình?”21thì Ta sẽ đổ
phước của Ta cho các ngươi trong năm thứ sáu để
nó sẽ sinh ra sản vật cho 3 năm. 22Khi các ngươi
đang gieo năm thứ tám,các ngươi vẫn còn có thể ăn
các vật cũ từ vụ mùa ấy, ăn các vật cũ cho đến năm
thứ chín, khi vụ mùa của nó tới.
Sự mua chuộc (25.23-25.34)
23‘Hơn nữa, đất ấy sẽ không được bán vĩnh-viễn, vì

đất ấy là của Ta; vì các ngươi là người lạ và là kẻ
tạm-trú với Ta. 24Như vậy, cho mỗi miếng đất của
tài-sản các ngươi, các ngươi phải cung-cấp sự chuộc
đất. 25Nếu một người trong anh em của ngươi trở
nên quá nghèo đến nỗi nó phải bán phần tài-sản của
nó, thì người bà con gần nhất của nó phải đến và
mua lại cái mà anh em của hắn đã bán. 26Hoặc có
trường-hợp mà một người không có bà con, nhưng
tay của hắn có thể với tới của cải của hắn để có đủ
mà chuộc lại nó, 27thì hắn sẽ tính số năm từ khi bán
nó và trả lại số tiền khác biệt cho người mà hắn đã
bán nó, và thế là nó trở về cùng tài-sản của hắn.
28Nhưng nếu tay hắn đã không tìm đủ để lấy nó lại
cho mình, thì cái mà hắn đã bán sẽ còn ở trong tay
người mua nó cho đến năm hân-hỉ, nhưng vào năm
hân-hỉ nó sẽ đi ra(1), để hắn có thể trở về cùng tài-sản
của hắn.
29‘Cũng vậy, nếu ai bán nhà trong một thành-thị có
bọc vách, thì quyền chuộc vẫn còn hiệu lực cho đến
trọn một năm từ khi bán nó; quyền chuộc của hắn
kéo dài trọn một năm. 30Nhưng nếu nó không được
mua lại cho hắn trong thời-gian một năm trọn, thì
cái nhà trong thành-thị có vách bọc đó trở thành
vĩnh-viễn cho người mua nó trong suốt các thế-hệ
của hắn; nó không được đi ra(2) trong năm hân-hỉ.
31Tuy nhiên nhà trong làng không có vách bọc sẽ
được xem như ở ngoài các đồng trống; chúng có
quyền chuộc và đi ra trong năm hân-hỉ. 32Về phần
các thành-thị của các người Lê-vi, các người Lê-vi
có quyền vĩnh-cữu chuộc lại các nhà trong các
thành-thị mà họ sở-hữu. 33Bởi vậy cái gì từ các
người Lê-vi đều có thể được chuộc và nhà bán trong
thành-thị có chủ quyền loại này(3) đi ra trong năm
hân-hỉ, vì nhà trong các thành-thị của người Lê-vi là
sở-hữu của họ giữa các con trai Y-sơ-ra-ên.
34Nhưng các cánh đồng cỏ của các thành-thị của họ
sẽ không được bán, vì đó là sở-hữu đời đời của họ.

Những người đồng-hương nghèo (25.35-25.38)
35‘Bây giờ, trong trường-hợp một người trong anh

em của ngươi thành nghèo và bàn tay của hắn đối
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với ngươi yếu-liệt4, thì ngươi phải cứu trợ hắn, như
người xa lạ hay người tạm trú để hắn có thể sống với
ngươi. 36Đừng lấy hắn tiền lời hay tiền lời cắt cổ,
nhưng hãy tôn-kính Chúa TRỜI của ngươi, để anh
em của ngươi được sống với ngươi. 37Ngươi sẽ
không được giao cho hắn bạc của ngươi để lấy lời,
hay lương-thực của ngươi vì lời. 38Ta là GIA-VÊ
Chúa TRỜI của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi
ra từ xứ Ê-díp-tô để cho các ngươi đất Ca-na-an và
để là Chúa TRỜI của các ngươi.
Chế độ nô-lệ (25.39-25.46)
39‘Nếu một người trong các anh em của ngươi trở
nên nghèo so với ngươi đến nỗi hắn bán mình cho
ngươi, ngươi sẽ không được bắt hắn phục-dịch như
một kẻ nô-lệ. 40Hắn sẽ ở với ngươi như một người
làm thuê, như thể hắn là một kẻ tạm-trú; hắn sẽ
phục-dịch với ngươi cho đến năm hân-hỉ. 41Đoạn
hắn sẽ đi ra khỏi ngươi, hắn và các con trai của hắn
ở với hắn, và sẽ đi về cùng gia-đình hắn, để hắn có
thể trở về với tài-sản của tổ-tiên hắn. 42Vì chúng là
tôi-tớ của Ta mà Ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô;
chúng không được bán như bán nô-lệ. 43Ngươi sẽ
không được cai-trị hắn bằng sự nghiêm-khắc, nhưng
phải tôn-kính Chúa TRỜI của ngươi. 44Còn các nôlệ nam và nữ của ngươi mà ngươi được có —các
ngươi có thể mua các nô-lệ nam và nữ từ các quốcgia theo đạo ngoại xung-quanh các ngươi. 45Rồi,
cũng vậy, từ các con trai của những kẻ tạm-trú sống
như các người lạ trong các ngươi các ngươi có thể
được mua, và từ các gia-đình của chúng ở với các
ngươi, những kẻ mà họ sẽ sinh ra trong xứ của các
ngươi; chúng cũng có thể trở thành tài sản của các
ngươi. 46Thậm-chí các ngươi có thể chuyển nhượng
chúng lại cho những con trai của các ngươi sau các
ngươi, để làm chủ; các ngươi có thể bắt chúng làm
nô-lệ hoài hoài. Nhưng đối với anh-em của các
ngươi, các con trai Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ không
được cai-trị nhau bằng sự nghiêm-khắc.

Mua chuộc một người nghèo (25.47-25.55)
47‘Bây giờ nếu tay của một kẻ xa lạ hay của một kẻ
tạm-trú với ngươi với tới sự đầy đủ(5) và một người
trong anh em của ngươi trở nên quá nghèo so với
hắn mà bán mình cho kẻ xa lạ đang tạm-trú với
ngươi, hay cho những con cháu của gia-đình của
một kẻ xa lạ, 48thì nó sẽ có quyền chuộc sau khi nó
đã bị bán. Một người trong anh em của nó có thể
chuộc nó, 49hay chú bác cậu dượng của nó, hoặc
con trai của chú bác cậu dượng của nó, có thể chuộc
nó, hay một người trong bà-con của nó từ gia-đình
của nó có thể chuộc nó; hoặc nếu tay của nó đã với
tới và nó có thể chuộc mình. 50Đoạn nó với kẻ mua
nó sẽ tính từ năm khi nó bán mình cho kẻ ấy cho đến
năm hân-hỉ; và giá bán của nó sẽ tương-ứng với số
năm đó. Ấy là như các ngày của một người làm thuê
mà nó sẽ ở với kẻ ấy. 51Nếu còn nhiều năm, nó sẽ
thối lại phần giá mua của kẻ ấy tương-xứng với số
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năm đó để chuộc mình lại; 52và nếu còn ít năm cho
đến năm hân-hỉ, nó sẽ tính với người ấy. Tươngxứng với số năm của mình, nó sẽ thối lại đủ để
chuộc mình. 53Như một người nam làm thuê năm
này sang năm nọ nó sẽ ở với kẻ ấy; kẻ ấy sẽ không
được cai-trị nó bằng sự khắc-nghiệt trước mắt
ngươi. 54Ngay cả nếu nó không được chuộc bởi
những cách này, nó sẽ vẫn đi ra trong năm hân-hỉ,
nó và các con trai nó với nó. 55Vì các con trai Y-sơra-ên là các tôi-tớ của Ta; chúng là các tôi-tớ của Ta
mà Ta đã đem ra từ xứ Ê-díp-tô. Ta là GIA-VÊ
Chúa TRỜI của các ngươi.
4. Nhận phước của Đức Chúa TRỜI (26.1-27.34)
Về hình-tượng (26.1-26.2)
1‘Các ngươi sẽ không được làm cho mình
hình-tượng, các ngươi cũng sẽ không được
dựng lên cho mình một hình-ảnh nào hay một
trụ thiêng nào, các ngươi cũng sẽ không được đặt đá
có hình-dạng trong xứ các ngươi để cúi xuống trên
nó; vì Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI của các ngươi.
2Các ngươi sẽ giữ các ngày Ngưng-nghỉ của Ta và
tôn-kính nơi thánh của Ta: Ta là GIA-VÊ.

26

Các phần-thưởng cho sự vâng lời (26.3-26.13)
3‘Nếu các ngươi bước đi trong các luật-lệ của Ta và
giữ các điều-răn của Ta để thực-hành chúng, 4thì Ta

sẽ cho các ngươi mưa trong mùa của chúng, ngõ hầu
đất sẽ sinh ra sản-vật của nó và các cây ngoài đồng
sẽ sinh ra trái của chúng. 5Quả thật, việc đập lúa của
các ngươi sẽ kéo dài cho các ngươi cho đến khi hái
nho, và sự hái nho sẽ kéo dài cho đến khi gieo
giống. Như vậy các ngươi sẽ ăn bánh của mình đến
no-nê và sẽ sống một cách yên ổn trong xứ của
mình. 6Ta cũng sẽ ban hòa-bình trong xứ, ngõ hầu
các ngươi có thể nằm xuống mà không có ai làm các
ngươi run sợ. Ta cũng sẽ loại trừ thú-vật có hại ra
khỏi xứ, và không gươm nào sẽ ghé qua xứ các
ngươi. 7Nhưng các ngươi sẽ đuổi các kẻ thù của
mình, và chúng sẽ ngã xuống trước mặt các ngươi
bởi gươm; 8năm người các ngươi sẽ đuổi 100, và
100 người các ngươi sẽ đuổi 10 ngàn; và những kẻ
thù của các ngươi sẽ ngã xuống trước mặt các ngươi
bởi gươm. 9Thế là Ta sẽ xoay về các ngươi và khiến
các ngươi sinh-sôi và nẩy-nở thêm, và Ta sẽ củng cố
giao-ước của Ta với các ngươi. 10Và các ngươi sẽ
ăn đồ dự-trữ cũ và dọn sạch cái cũ cho cái mới.
11Hơn nữa, Ta sẽ lập chỗ của Ta ngự giữa các
ngươi, và hồn Ta sẽ không ghê-tởm các ngươi. 12Ta
cũng sẽ bước đi giữa các ngươi và là Chúa TRỜI
của các ngươi, và các ngươi sẽ là dân củaTa. 13Ta là
GIA-VÊ Chúa TRỜI của các ngươi, đã đem các
ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô để các ngươi đã không là
nô-lệ của chúng, và Ta đã bẻ gãy các thanh của cái
ách các ngươi và khiến các ngươi bước đi thẳng
lưng.
Các hậu-quả của sự không vâng lời (26.14-26.39)
14‘Nhưng nếu các ngươi không vâng lời Ta và
không thực-thi tất cả các điều-răn này, 15nếu, thay

vì, các ngươi từ-khước các luật-lệ của Ta, và nếu
hồn các ngươi ghê-tởm các mạng-lệnh của Ta để
không thực-thi tất cả các điều-răn của Ta, thế là viphạm giao-ước của Ta, 16tới phiên Ta, sẽ làm điều
này đối với các ngươi: Ta sẽ định trên các ngươi một
sự khủng-khiếp thình lình, sự tiêu-hủy và cơn sốt sẽ
khiến những con mắt hao mòn và khiến hồn héo
mòn đi; cũng vậy, các ngươi sẽ gieo hạt giống của
mình vô-ích, vì những kẻ thù của các ngươi sẽ ăn nó
hết. 17Và Ta sẽ đặt mặt của Ta chống lại các ngươi
ngõ hầu các ngươi sẽ bị đánh hạ trước mặt những kẻ
thù của các ngươi; và những kẻ ghét các ngươi sẽ
cai-trị các ngươi, và các ngươi sẽ chạy trốn khi
không ai đang truy đuổi các ngươi. 18Nếu cũng sau
các điều này, các ngươi vẫn không vâng lời Ta, thì
Ta sẽ phạt các ngươi gấp 7 lần vì tội-lỗi của các
ngươi. 19Và Ta cũng sẽ đập tan sự kiêu-ngạo của
các ngươi về quyền-lực; Ta cũng sẽ làm cho bầu trời
của các ngươi như sắt và đất của các ngươi như
đồng. 20Và sức lực của các người sẽ bị dùng một
cách vô-ích, vì đất các ngươi sẽ không sinh ra sảnvật của nó và các cây của xứ sẽ không sinh ra trái
của chúng.
21‘Rồi nếu các ngươi bước đi với sự thù-nghịch

chống Ta và không muốn vâng lời Ta, Ta sẽ gia tăng
tai-ương trên các ngươi 7 lần theo tội-lỗi của các
ngươi. 22Và Ta sẽ thả lỏng thú hoang của cánh đồng
giữa các ngươi, chúng sẽ cướp mất con cái của các
ngươi khỏi các ngươi và hủy diệt gia-súc của các
ngươi và giảm dân số các ngươi đến nỗi đường lộ
của các ngươi nằm vắng tanh.
23‘Và nếu bởi các việc này các ngươi không quay
lại Ta, nhưng hành-động với sự thù-nghịch chống
Ta, 24thì Ta sẽ hành-động với sự thù-nghịch chống
lại các ngươi; và Ta, chính Ta, sẽ đánh các ngươi 7
lần vì những tội-lỗi của các ngươi. 25Ta cũng sẽ
đem gươm trên các ngươi để ra tay báo-thù cho
giao-ước; và khi các ngươi nhóm nhau lại trong các
thành-thị của ngươi, Ta sẽ đem dịch-hạch đến giữa
các ngươi, để các ngươi sẽ bị nộp vào tay kẻ thù.
26Khi Ta bẻ gãy cây gậy bánh mì của các ngươi(1),
10 người nữ sẽ nướng bánh của các ngươi trong một
lò, và chúng sẽ đem bánh của các ngươi về theo
khẩu phần, để các ngươi sẽ ăn và không no.
27‘Ấy vậy, dù có điều này, các ngươi không vâng
lời Ta, nhưng hành-động thù-nghịch chống Ta, 28thì
Ta sẽ hành-động thù-nghịch đầy phẫn nộ chống các
ngươi; và Ta, chính Ta, sẽ phạt các ngươi gấp 7 vì
tội của các ngươi. 29Hơn nữa, các ngươi sẽ ăn thịt
con trai của các ngươi và thịt con gái của các ngươi,
các ngươi sẽ ăn. 30Đoạn Ta sẽ phá-hủy các nơi cao
của các ngươi, và đốn các bàn-thờ xông-hương các
ngươi xuống, và chồng thây của các ngươi trên thây
của các hình-tượng của các ngươi; vì hồn Ta sẽ ghêtởm các ngươi.31Ta cũng sẽ giao sự điêu-tàn cho các
thành-thị của các ngươi, và sẽ làm những nơi thánh
của các ngươi điêu-tàn; và Ta sẽ không ngửi các mùi
thơm dịu-dàng của các ngươi. 32Và Ta sẽ làm xứ-sở
1
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điêu-tàn để những kẻ thù của các ngươi định cư
trong nó sẽ bị kinh-hoàng vì nó. 33Còn các ngươi,
Ta sẽ phân tán giữa các quốc-gia và sẽ tuốt gươm
đuổi theo các ngươi, trong khi xứ của các ngươi trở
thành điêu-tàn và những thành-thị của các ngươi trở
nên hoang phế.
34“Đoạn đất sẽ thỏa-mãn các lần ngưng-nghỉ của nó
trong tất cả những ngày trong cảnh điêu-tàn, trong
khi các ngươi ở trong đất của những kẻ thù của các
ngươi; thì đất đó sẽ nghỉ-ngơi và thoả-mãn các lần
ngưng-nghỉ của nó. 35Và tất cả những ngày trong
cảnh điêu-tàn của nó, đất đó sẽ tuân-giữ sự nghỉngơi mà nó đã không tuân-giữ vào các lần ngưngnghỉ của các ngươi, trong khi các ngươi đã đang
sống trên đất đó. 36Còn những kẻ trong các ngươi có
thể bị bỏ lại, Ta cũng sẽ đem sự yếu-đuối vào trong
tâm chúng trong các xứ của những kẻ thù chúng. Và
tiếng lá rơi sẽ đuổi theo chúng và ngay cả khi chẳng
có ai đang truy đuổi, chúng sẽ chạy trốn như trốn
khỏi gươm, và chúng sẽ ngã. 37Bởi vậy chúng sẽ
vấp té trên nhau như thể chạy khỏi gươm, dẫu chẳng
có ai đang truy đuổi; và các ngươi sẽ không có sức
để đứng dậy trước mặt những kẻ thù của các ngươi.
38Nhưng các ngươi sẽ hư-mất giữa các quốc-gia, và
đất của những kẻ thù của các ngươi sẽ nuốt các
ngươi. 39Vì vậy những kẻ trong các ngươi có thể bị
bỏ lại sẽ mục rữa bởi tội-lỗi của chúng trong các xứ
của những kẻ thù của các ngươi; và cũng bởi tội-lỗi
của tổ-tiên của chúng, chúng sẽ mục rữa với họ.

Kết-quả của sự thú tội (26.40-26.46)
40‘Nếu chúng thú-nhận tội-lỗi của mình và tội-lỗi
của tổ-tiên của mình, trong sự bất-tín của chúng mà
chúng đã vi-phạm chống Ta, và cũng trong hànhđộng thù-nghịch của chúng chống Ta —41Ta cũng
hành-động thù-nghịch chống chúng, để đem chúng
vào xứ các kẻ thù của chúng— hay nếu tâm không
chịu cắt-bì của chúng trở nên khiêm-tốn để lúc ấy
chúng đền bù cho tội-lỗi của chúng, 42thì Ta sẽ nhớ
lại giao-ước của Ta với Gia-cốp, và Ta cũng sẽ nhớ
lại giao-ước của Ta với Y-sác, và giao-ước của Ta
cũng với Áp-ra-ham, và Ta sẽ nhớ lại xứ đó. 43Vì
xứ đó sẽ bị chúng bỏ rơi, và sẽ đền bù các lần
ngưng-nghỉ của nó trong khi nó bị bỏ điêu-tàn
không có chúng. Trong khi chúng sẽ đền bù cho tộilỗi của chúng, bởi vì và bởi nguyên-do: chúng đã
bác-bỏ các mạng-lệnh Ta và hồn chúng đã ghê-tởm
luật-lệ của Ta. 44‘Ấy vậy, dù có điều này, khi chúng
ở trong xứ của các kẻ thù của chúng, Ta sẽ không
từ-bỏ chúng, Ta cũng sẽ không quá ghê-tởm chúng
mà hủy-diệt chúng, để vi-phạm giao-ước của Ta với
chúng; vì Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI của chúng.
45Nhưng Ta sẽ nhớ lại cho chúng cái giao-ước với
tổ-tiên của chúng, những kẻ Ta đã đem ra khỏi xứ Êdíp-tô trước mắt các quốc-gia, để Ta đã có thể là
Chúa TRỜI của chúng. Ta là GIA-VÊ.’ ”
46Đấy là luật-lệ và các mạng-lệnh và luật-pháp mà
Đức GIA-VÊ đã lập giữa chính Ngài và các con trai
Y-sơ-ra-ên bởi tay của Môi-se tại núi Si-na-i.

Các luật về những sự dâng-hiến (27.1-27.27)

1Một lần nữa, Đức GIA-VÊ phán cùng Môise, rằng: 2“Hãy bảo các con trai Y-sơ-ra-ên,
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và nói với chúng: ‘Khi người nào lập một lời thệnguyện khó(1), kẻ đó sẽ được định-giá theo sự địnhgiá của ngươi cho các người thuộc về GIA-VÊ.
3Nếu sự định-giá của ngươi về người nam từ 20 đến
cả 60 tuổi, thì sự định-giá của ngươi sẽ là 50 siếc-lơ,
theo siếc-lơ(2) nơi thánh. 4Hoặc nếu là một người nữ,
thì sự định-giá của ngươi sẽ là 30 siếc-lơ. 5Và nếu là
từ 5 tuổi đến cả 20 tuổi, thì sự định-giá của ngươi
cho người nam sẽ là 20 siếc-lơ, và cho người nữ 10
siếc-lơ. 6Nhưng nếu chúng từ 1 tháng đến cả 5 tuổi,
thì sự định-giá của ngươi sẽ là 5 siếc-lơ bạc cho con
trai, và cho con gái sự định-giá của ngươi sẽ là 3
siếc-lơ bạc. 7Và nếu chúng là từ 60 tuổi trở lên, nếu
ấy là người nam, thì sự định-giá của ngươi sẽ là 15
siếc-lơ, và cho người nữ 10 siếc-lơ. 8Nhưng nếu kẻ
đó nghèo hơn sự định-giá của ngươi, thì kẻ đó sẽ
được để trước mặt thầy tế-lễ, và thầy tế-lễ sẽ phải
định-giá kẻ đó; theo những cách của người đã thệnguyện, thầy tế-lễ sẽ định-giá kẻ đó. 9Bây giờ nếu
nó là một con thú thuộc loại mà họ có thể trình-dâng
làm một của-lễ cho GIA-VÊ, con thú nào như thế để
người ta giao cho GIA-VÊ, sẽ là thánh. 10Kẻ đó sẽ
không được thay thế nó hay đổi nó, một con tốt cho
một con xấu, hay một con xấu cho một con tốt; hoặc
nếu kẻ đó đổi thú-vật với thú-vật,thì cả hai và con
thế nó sẽ trở nên thánh. 11Tuy nhiên, nếu nó là một
con thú ô-uế thuộc về loại mà họ không được trìnhdâng làm một của-lễ cho GIA-VÊ, thì kẻ đó sẽ để
con thú đó trước mặt thầy tế-lễ. 12Và thầy tế-lễ sẽ
định-giá nó giữa tốt và xấu; khi ngươi, thầy tế-lễ,
định-giá nó, nó sẽ là như vậy. 13Nhưng nếu có bao
giờ kẻ đó muốn chuộc nó, thì kẻ đó sẽ thêm mộtphần-năm của nó vào sự giá định của ngươi.
14“Bây giờ nếu người nào biệt nhà mình thành thánh
cho GIA-VÊ, thì thầy tế-lễ sẽ định-giá nó giữa tốt và
xấu; khi thầy tế-lễ định-giá nó, nó sẽ đứng như thế.
15Tuy nhiên, nếu người biệt nó ra thánh muốn chuộc
nhà của mình, thì người sẽ thêm một-phần-năm giá
định của ngươi vào nó, để nó có thể là của người đó.
16‘Một lần nữa, nếu người nào biệt ra thánh cho

GIA-VÊ phần nào trong các cánh đồng thuộc tài-sản
riêng của hắn, thì sự định-giá của ngươi sẽ theo hạt
giống nó cần cho nó: một ô-me hạt mạch-nha định
50 siếc-lơ bạc. 17Nếu kẻ đó biệt cánh đồng của hắn
ra thánh vào năm hân-hỉ, theo sự định-giá của ngươi
nó sẽ đứng. 18Tuy nhiên, nếu kẻ đó biệt cánh đồng
của hắn ra thánh sau năm hân-hỉ, thì thầy tế-lễ sẽ
tính giá cho kẻ đó tùy theo các năm còn lại cho đến
năm hân-hỉ; và nó sẽ được trừ bớt từ sự định-giá của
ngươi. 19Và nếu có bao giờ kẻ biệt nó ra thánh
muốn chuộc cánh đồng ấy, thì kẻ đó sẽ thêm mộtphần-năm giá định của ngươi vào nó, để nó có thể
chuyển qua cho kẻ đó. 20Nhưng nếu kẻ đó sẽ không
chuộc cánh đồng đó, nhưng đã bán cánh đồng đó
cho người khác, nó có thể không còn được chuộc
1
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Tự hiến mình cho Đức Chúa TRỜI
Xem Xh 30.13

Lê-vi 27.21-27.34
nữa; 21và khi nó đi ra trong năm hân-hỉ, cánh đồng
đó sẽ là thánh cho GIA-VÊ, như một cánh đồng
được để riêng ra; nó sẽ cho thầy tế-lễ làm sở hữu của
người. 22Hay nếu kẻ đó biệt ra thánh cho GIA-VÊ
một cánh đồng mà người đã mua, mà nó không phải
là một phần của cánh đồng thuộc về của riêng của kẻ
đó, 23thì thầy tế-lễ sẽ tính cho kẻ đó số của sự địnhgiá của ngươi cho đến năm hân-hỉ; và kẻ đó sẽ vào
ngày đó nộp số định-giá của ngươi làm thánh cho
GIA-VÊ. 24Trong năm hân-hỉ cánh đồng đó sẽ trở
về người mà từ người ấy kẻ đó đã mua nó, về người
sở-hữu cánh đồng đó. 25Hơn nữa, mọi sự định-giá
trong các sự định-giá của ngươi đều sẽ theo siếc-lơ
của nơi thánh. Siếc-lơ sẽ là 20 ghê-ra.
26‘Tuy nhiên, con đầu lòng trong các thú-vật, con là
con đầu lòng thuộc về GIA-VÊ, không người nào có
thể biệt nó ra thánh; dù bò hay chiên, nó là của GIAVÊ. 27Nhưng nếu nó thuộc về các vật ô-uế, thì
người sẽ chuộc nó theo sự định-giá của ngươi, và
thêm vào đó một-phần-năm của nó; và nếu nó không
được chuộc, thì nó sẽ bị bán theo sự định-giá của
ngươi.

Các vật được dâng và một-phần-mười (27.28-27.33)
28‘Dù vậy, một vật gì mà người nào để riêng ra cho

GIA-VÊ, ra từ mọi thứ mà nó có, từ người hay thú,
hoặc thuộc về những cánh đồng thuộc tài-sản riêng
của nó, sẽ không được bán hay chuộc. Một vật gì
được hiến cho sự hủy-diệt là chí-thánh đối với GIAVÊ. 29Không ai có thể đã được để riêng ra từ loài
người sẽ được chuộc; kẻ đó chắc-chắn sẽ bị xử-tử.
30‘Như vậy tất cả mọi một-phần-mười của đất,
thuộc về hạt giống của đất hay thuộc về trái cây, là
của GIA-VÊ; nó là thánh đối với GIA-VÊ. 31Bởi
vậy, nếu ai muốn chuộc phần nào trong một-phầnmười của mình, kẻ đó sẽ thêm vào nó một-phần-năm
của nó. 32Và cứ mỗi con thứ mười của bầy bò hay
bầy chiên, hễ con nào đi qua dưới cây gậy, con thứ
mười sẽ là thánh đối với GIA-VÊ. 33Người đó
không được băn-khoăn dù nó là tốt hay xấu, người
đó cũng sẽ không được đổi nó; hoặc nếu người đó
đổi nó, thì cả nó lẫn con thế nó sẽ trở nên thánh. Nó
sẽ không được chuộc.’ ”
34Đấy là các điều-răn mà Đức GIA-VÊ đã truyền
cho Môi-se vì các con trai Y-sơ-ra-ên tại núi Si-na-i.

