
 

 

 

Bài Giảng của Môi-se 

Deuteronomy 

Mục-đích: Để nhắc-nhở dân-chúng về điều Đức 

Chúa TRỜI đã làm cho và để khuyến-khích họ tái-

dâng đời họ cho Ngài 

Người viết: Môi-se (trừ phần tóm-tắt cuối cùng có 

thể do Giô-suê ghi chép sau khi Môi-se qua đời) 

Gửi cho: Y-sơ-ra-ên (thế-hệ mới đang vào đất hứa) 

Ngày viết: Vào khoảng năm 1407-1406 TC (Trước 

Christ giáng-sinh) 

Bối-cảnh: Phía đông của sông Giô-đanh, nhìn thấy 

đất Ca-na-an 

Câu gốc: "Bởi vậy, hãy biết rằng Gia-vê Đức Chúa 

TRỜI của ngươi, Ngài là Đức Chúa TRỜI, Đức 

Chúa TRỜI thành-tín, giữ giao-ước của Ngài và 

lòng ân-cần yêu-thương của Ngài tới thế-hệ thứ một 

ngàn với những kẻ yêu-thương Ngài và giữ các 

điều-răn của Ngài" (7.9) 

Nhân-vật chính: Môi-se, Giô-suê 

Chỗ chính: Thung-lũng vùng đồng bằng trong Mô-

áp 

Ý chính: Qua những buổi họp bạn đồng trường cũ, 

họp bạn đồng hương, hoặc họp bạn cùng sở làm 

ngày xưa, tiềm-thức trong chúng ta trỗi dậy, nhớ 

những chuyện cũ, nghĩ đến những điều đã xảy ra ở 

năm tháng đã qua xa xưa. Nhưng việc quá-khứ đó 

gây cho tâm-tư chúng ta xúc-động trong hiện tại. 

Đôi khi chúng ta muốn xóa đi quá-khứ có vài kỷ-

niệm không vui gì để nhớ để thương. Phải có lúc 

chúng ta phải nhớ lại những chuyện cũ, dẫu năm 

tháng đã qua rồi, để không lặp lại lỗi-lầm cũ, để làm 

cho trọn-vẹn sự hứa-nguyện mà mình chưa làm cho 

thành sự thật; và sự nhớ lại những chuyện đặc-biệt 

cũ có thể khuyến -khích chúng ta vững lòng tiến tới 

hành-động trong thời hiện-đại. 

Sách Bài giảng của Môi-se được viết trong một hình 

-thức của một hiệp-ước giữa một vị hoàng-đế với 

nước chư-hầu theo kiểu thế-kỷ thứ mười lăm trước 

Chúa Giáng-sinh. Sách Bài giảng của Môi-se kêu-

gọi Y-sơ-ra-ên nhớ lại ai là Đức Chúa TRỜI và điều 

Ngài đã làm. Thiếu đức-tin, thế-hệ trước đã đi lang 

thang trong 40 năm và chết trong vùng hoang-vu. 

Họ bỏ Ê-díp-tô đằng sau, nhưng họ không bao giờ 

được biết đất hứa. Nay bên cạnh bờ sông Giô-đanh, 

Môi-se chuẩn-bị cho những đứa con trai và những 

đứa con gái của thế-hệ kém đức-tin chiếm-hữu đất 

hứa. Sau bài học lịch-sử ngắn nhấn-mạnh các hành-

động vĩ-đại phi-thường mà Đức Chúa TRỜI đã 

thực-hiện vì dân Ngài, Môi-se ôn lại sách Luật-

pháp. Đoạn ông đọc lại giao-ước của Đức Chúa 

TRỜI với dân Ngài. 

Các bài học rất rõ-ràng, bởi cớ điều Đức Chúa 

TRỜI đã làm, Y-sơ-ra-ên có hy-vọng mà theo Ngài; 

bởi cớ điều Ngài trông đợi, họ phải lắng nghe và 

vâng lời; bởi cớ Ngài là Đấng Ngài là, họ phải kính-

yêu Ngài một cách hoàn-toàn. Học những bài học 

nầy sẽ chuẩn-bị họ việc chiếm-hữu đất hứa. 

Khi quý vị nghe thông-điệp của sách Bài giảng của 

Môi-se, xin nhớ cách thức Đức Chúa TRỜI đã bày 

tỏ sự nhân-từ của Ngài trong đời sống quý vị, để rồi 

quý vị tự giao-phó chính mình theo một cách mới 

trong việc trông-cậy, yêu-thương, và vâng lời Ngài. 

Sách Thứ Năm này của Thánh Kinh có tên Hê-bơ-rơ là 

ְּד ָב ִר  đọc là devarim, có nghĩa là “lời.” Sở dĩ sách có םי

tựa như vậy là vì người Hê-bơ-rơ có tục dùng các chữ 
đầu của một cuốn sách để đặt tên cho nó. Vì cuốn sách 

Thứ Năm bắt đầu bởi Eleh ha-devarim (có nghĩa là 

“đây là các lời”), nên nó tựa là “devarim.” Sách Thứ 
Năm được viết bởi Môi-se (trừ chương cuối) vào 

khoảng năm 1406 trước khi Đấng Khơ-rịt-tốt (hay 

Christ) giáng sanh. 
Từ “Devarim” các dịch giả Thánh Kinh dịch ra tiếng 

Hy-lạp là “Deuteronomion” trong bản dịch cổ nhất gọi 

là Septuagint. Sau đó, Jerome, một nhà thần học Công 
giáo dịch tựa sách thành “Deutoronomium” trong bản 

dịch Vulgate bằng tiếng La-tin của ông. Từ các tên La-

Hy này, chúng ta có tên tiếng Anh là Deuteronomy và 
tiếng Pháp là Deutéronome. “Deuteronomion” bao 

gồm hai gốc chữ: “deuteros” có nghĩa là “thứ hai” và 

“nomos” là “luật”. Như vậy, “Deuteronomion” (Hy-
lạp), “Deuteronomium” (La-tin), “Deuteronomy” 

(Anh) và “Deutéronome” (Pháp) tất cả đều có nghĩa là 

“bộ luật thứ hai.” Rõ ràng là đây không phải là một 
việc dịch chữ đối chữ từ Devarim, nhưng là một việc 

đặt lại tựa cho cuốn sách Thứ Năm. Từ các bản dịch 

tây phương này, tựa sách “申 命 記” (tiếng Hán, có 

nghĩa là “Mạng lệnh của Đức Chúa TRỜI được nhắc 

lại”) mới có cho bản dịch truyền thống bằng tiếng Hán. 
Từ các bản dịch tây phương và tiếng Hán đó, nhóm 

dịch thuật Phan Khôi đặt tựa cho cuốn Thứ Năm là 

“Phục truyền luật lệ ký” (nghĩa là “Luật của Đức Chúa 
TRỜI được phục hồi và truyền lại.”) 

Dù tựa của sách Thứ Năm trong các bản dịch tây 

phương là tựa được đặt lại, thay vì được dịch, tựa đó 
cũng sai khi chúng ta hiểu được tinh thần của sách 

này.  Sai là vì cuốn sách Thứ Năm của Thánh Kinh 

không nói về một bộ luật thứ hai, nhưng đúng hơn, là 
nhắc lại cùng một bộ luật—tức là luật Môi-se đã được 

truyền trong các sách Xuất hành, Lê-vi, và Dân số. Còn 

tựa tiếng Hán và tiếng Việt đều hợp với tinh thần của 
cuốn sách Thứ Năm nhưng cả hai tựa đều là một sự đặt 

lại tên cho cuốn sách. 

Vì “Devarim” nghĩa là “Lời” và nếu “Lời” được dùng 
cho tựa của sách Thứ Năm, thì việc dịch thuật này hoàn 

toàn chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi e rằng “Lời” 

mang một nghĩa quá tổng quát nên có thể không rõ 
nghĩa đối với một số đọc giả. Vì thế, để phục vụ hai 

mục đích cùng một lúc: 1- Cố gắng dịch Lời Chúa ra 

tiếng Việt càng sát với bản gốc càng tốt, và 2- Giúp đọc 
giả hiểu Thánh Kinh tiếng Việt nhiều hơn, nên thay vì 

gọi cuốn sách Thứ Năm ngắn gọn là “Lời” (nghĩa 

là  “Devarim” hay “Words”), chúng tôi gộp thêm vào 
“…của Môi-se”—cũng thuộc về các chữ bắt đầu câu 

1.1 của bản gốc Hê-bơ-rơ, để tựa của cuốn sách Thứ 

Năm là “Bài giảng của Môi-se” trong phiên bản Thánh 
Kinh Tiêu Chuẩn. Sau đây, chúng tôi xin tóm lược các 

tựa đã được dùng cho cuốn sách Thứ Năm và đặc tính 
tương ứng như sau: 

 Devarim: Nguyên ngữ Hê-bơ-rơ 

 Deuteronomion (Hy-lạp), Deuteronomium (La-tin), 

Deuteronomy (Anh), Deutéronome (Pháp): Tựa 
sách được đặt lại, sai tinh thần của sách 

 申 命 記, Phục truyền luật lệ ký: Tựa sách được đặt 

lại 

 Bài giảng của Môi-se: Được dùng trong Thánh 
Kinh Tiêu Chuẩn 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 1.1-1.15 360 

A. ĐIỀU ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ LÀM CHO 

CHÚNG TA: HUẤN-THỊ THỨ NHẤT CỦA MÔI-

SE (1.1-4.43) 

1 1Đây là các lời Môi-se nói với tất cả Y-sơ-ra-ên, 

bên kia sông Giô-đanh trong vùng hoang-vu, tại 

vùng đồng bằng đối diện Su-phơ, giữa Pha-ran và 

Tô-phên và La-ban và Hát-sê-rốt và Đi-xa-háp. 2Ấy 

là hành-trình 11 ngày từ Hô-rếp bởi đường núi Sê-i-

rơ tới Ca-đe-Ba-nê-a. 3Và xảy ra trong năm thứ bốn 

mươi, vào ngày thứ nhất của tháng thứ mười-một, 

Môi-se nói với con cái của Y-sơ-ra-ên, theo mọi 

điều mà Đức GIA-VÊ đã truyền cho mình để nói 

cho họ, 4sau khi ông đã đánh hạ Si-hôn vua dân A-

mô-rít, sống trong Hết-bôn, và Óc vua Ba-san, sống 

trong Ách-ta-rốt và Ết-rê-i. 5Ngang qua sông Giô-

đanh, trong đất Mô-áp, Môi-se nhận trách-nhiệm 

trình-bày chi-tiết luật-pháp nầy, nói: 

Các lãnh-tụ được chọn từ mỗi chi-tộc (1.6-1.25) 
6"GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI chúng ta đã phán với 

chúng ta tại Hô-rếp, rằng: 'Các ngươi đã ở tại núi 

nầy đủ lâu. 7Hãy thay đổi và khởi hành, và hãy đi 

đến xứ đồi núi của dân A-mô-rít, và đến tất cả các 

láng-giềng của chúng trong vùng đồng bằng, trong 

xứ đồi núi và trong vùng đất thấp và trong vùng 

miền Nam và bên bờ biển, đất của dân Ca-na-an và 

Li-ban, xa đến tận con sông lớn, sông Ơ-phơ-rát. 
8Hãy xem, Ta đã đặt đất ấy trước mặt các ngươi; 

hãy đi vào và chiếm-hữu đất mà GIA-VÊ đã thề cho 

tổ-phụ của các ngươi, cho Áp-ra-ham, cho Y-sác, và 

cho Gia-cốp, cho họ và dòng-dõi của họ tới sau họ.' 
9"Và ta đã phán với các ngươi vào lúc đó: 'Ta chẳng 

có thể mang các ngươi một mình. 10GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của các ngươi đã làm cho các ngươi 

sinh-sôi nẩy-nở thêm, và kìa, ngày này các ngươi 

vô-số như các ngôi sao của trời. 11Xin Đức GIA-

VÊ, Đức Chúa TRỜI của tổ-phụ của các ngươi, 

tăng-gia các ngươi một ngàn lần nhiều hơn hiện tại, 

và ban phước các ngươi, y như Ngài đã phán cùng 

các ngươi! 12Làm sao một mình ta có thể mang 

trách-nhiệm nặng-nề và gánh nặng các ngươi và sự 

cãi cọ của các ngươi? 13Hãy chọn cho các ngươi(1) 

các người đàn-ông khôn-ngoan và sáng-suốt và có 

kinh-nghiệm và từ những chi-tộc của các ngươi, và 

ta sẽ bổ-nhiệm họ làm các đầu-trưởng của các 

ngươi.' 14Và các ngươi trả lời ta và nói: 'Điều mà 

ông đã nói để làm là tốt.' 15Thế là ta lấy các đầu-

trưởng thuộc về những chi-tộc của các ngươi, các 

người khôn-ngoan và có kinh-nghiệm, và cho họ 

làm các đầu-trưởng trên các ngươi, các người lãnh-

đạo hằng ngàn, và các người lãnh-đạo hằng trăm, 

các người lãnh-đạo hằng năm chục và các người 

lãnh-đạo hằng chục, và các sĩ-quan cho những chi-

tộc các ngươi. 

 

 

                                                 
1nguyên ngữ: hãy tự cho mình… 

 Deuteronomy 1.1-1.15 

A. WHAT GOD HAS DONE FOR US: MOSES’S 

FIRST ADDRESS (1.1-4.43) 

1 1These are the words which Moses spoke to all 

Israel across the Jordan in the wilderness, in the 

Arabah opposite Suph, between Paran and Tophel 

and Laban and Hazeroth and Dizahab. 2It is eleven 

days' journey from Horeb by the way of Mount Seir 

to Kadesh-barnea. 3And it came about in the fortieth 

year, on the first day of the eleventh month, that 

Moses spoke to the children of Israel, according to 

all that YHWH had commanded him to give to 

them, 4after he had smitten Sihon the king of the 

Amorites, who lived in Heshbon, and Og the king of 

Bashan', who lived in Ashtaroth and Edrei. 5Across 

the Jordan in the land of Moab, Moses undertook to 

expound this law, saying,  

 

Leaders chosen from each tribe (1.6-1.25) 
6"YHWH our God spoke to us at Horeb, saying, 

'You have dwelt long enough at this mountain. 
7Turn and set your journey, and go to the hill 

country of the Amorites, and to all their neighbors in 

the Arabah, in the hill country and in the lowland 

and in the Negev and by the seacoast, the land of the 

Canaanites, and Lebanon, as far as the great river, 

the river Euphrates. 8See, I have placed the land 

before you; go in and possess the land which 

YHWH swore to give to your fathers, to Abraham, 

to Isaac, and to Jacob, to them and their seed after 

them.' 
9"And I spoke to you at that time, saying, 'I am not 

able to bear the burden of you alone. 10YHWH your 

God has multiplied you, and behold, ye are this day 

as the stars of heaven for multitude. 11May YHWH, 

the God of your fathers, increase you a thousand-

fold more than ye are, and bless you, just as He has 

spoken to you! 12How can I alone bear the load and 

burden of you and your strife? 13Give to yourselves 

wise and discerning and experienced men from your 

tribes, and I will appoint them as your heads.' 14And 

ye answered me and said, 'The thing which thou 

have said to do is good.' 15So I took the heads of 

your tribes, wise and experienced men, and gave 

them heads over you, leaders of thousands, and 

leaders of hundreds, leaders of fifties and leaders of 

tens, and officers for your tribes. 

 



 

 

 

Deuteronomy 1.16-1.30 

16"Then I charged your judges at that time, saying, 

'Hear the cases between your brothers, and judge 

righteously between a man and his brother, or the 

alien who is with him. 17Ye shall not show partiality 

in judgment; ye shall hear the small and the great 

alike. Ye shall not fear because of man, for the 

judgment is God's. And the case that is too hard for 

you, ye shall bring to me, and I will hear it.' 18And I 

commanded you at that time all the things that ye 

should do. 

19"Then we set out from Horeb, and went through 

all that great and terrible wilderness which ye saw, 

on the way to the hill country of the Amorites, just 

as YHWH our God had commanded us; and we 

came to Kadesh-barnea. 20And I said to you, 'Ye 

have come to the hill country of the Amorites which 

YHWH our God is about to give us. 21See, YHWH 

thy God has placed the land before thee; go up, take 

possession, as YHWH, the God of thy fathers, hath 

spoken to thee. Do not fear or be dismayed.' 22Then 

all of you approached me and said, 'Let us send men 

before us, that they may search out the land for us, 

and bring back to us word of the way by which we 

should go up, and the cities which we shall enter.' 
23And the thing pleased me and I took twelve of 

your men, one man for each tribe. 24And they turned 

and went up into the hill country, and came to the 

valley of Eshcol, and spied it out. 25Then they took 

some of the fruit of the land in their hands and 

brought it down to us; and they brought us back a 

report and said, 'It is a good land which YHWH our 

God is about to give us.' 

Rebellion against God (1.26-1.45) 
26"Yet you were not willing to go up, but rebelled 

against the mouth of YHWH your God; 27and ye 

grumbled in your tents and said, 'Because YHWH 

hates us, He has brought us out of the land of Egypt 

to deliver us into the hand of the Amorites Amorites 

to destroy us. 28Where can we go up? Our brethren 

have made our hearts melt, saying, "The people are 

bigger and taller than we; the cities are large and 

fortified to heaven. And besides, we saw the sons of 

the Anakims there."' 29Then I said to you, 'Do not 

be shocked, nor fear them. 30YHWH your God who 

goes before you will Himself fight on your behalf, 

just as He did for you in Egypt before your eyes,  
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16"Đoạn ta đã trao nhiệm-vụ cho các vị thẩm-phán 

của các ngươi vào lúc đó, nói: 'Hãy nghe các vụ kiện 

giữa anh em các ngươi, và hãy phán-xét một cách 

công-chính giữa một người với anh em của nó, hay 

người lạ ở với nó. 17Các ngươi sẽ không được tỏ ra 

thiên-vị trong phán-xét; các ngươi sẽ nghe người 

nhỏ và người lớn như nhau. Các ngươi sẽ không 

được sợ vì con người, vì sự phán-xét là của Đức 

Chúa TRỜI. Và trường-hợp quá khó đối với các 

ngươi, các ngươi sẽ đem cho ta, và ta sẽ nghe nó.'  
18Và ta đã truyền cho các ngươi vào lúc đó tất cả 

các điều mà các ngươi nên làm. 
19"Đoạn chúng ta đã lên đường từ Hô-rếp, và đi qua 

hết vùng hoang-vu lớn và khủng-khiếp đó mà các 

ngươi đã thấy, trên con đường đến xứ đồi núi của 

dân A-mô-rít, y như GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

chúng ta đã truyền cho chúng ta; và chúng ta đã tới 

Ca-đe-Ba-nê-a. 20Và ta đã nói với các ngươi: 'Các 

ngươi đã đến tới xứ đồi núi của dân A-mô-rít mà 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta sắp cho 

chúng ta. 21Hãy xem, GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi đã đặt xứ đó trước mặt ngươi; hãy đi lên, hãy 

chiếm làm sở-hữu, như GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI 

của tổ-phụ ngươi, đã phán cùng ngươi. Đừng sợ hay 

bị khiếp -đảm.' 22Rồi tất cả các ngươi đã đến gần ta 

và nói: 'Xin để chúng tôi sai các người đi trước 

chúng tôi, để họ có thể dò thăm xứ đó cho chúng tôi, 

và đem lời về cho chúng tôi về lộ trình chúng tôi 

phải đi lên, và các thành chúng tôi sẽ vào.' 23Và 

điều đó đã làm ta vui và ta lấy 12 ông trong các 

ngươi, mỗi chi-tộc 1 người. 24Và chúng rẽ và đi lên 

vào trong xứ đồi núi, và đã đến thung-lũng Ếch-côn, 

và chúng thám-thính nó. 25Lúc đó chúng đã lấy một 

số trái cây của đất đó trong tay của chúng và đem nó 

xuống cho chúng ta; và chúng cũng đem về cho 

chúng ta một báo cáo, nói: 'Ấy là một đất tốt mà 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta sắp ban cho 

chúng ta.' 

Nổi-loạn chống lại Đức Chúa TRỜI (1.26-1.45) 
26"Tuy nhiên các ngươi đã chẳng muốn đi lên, song 

đã nổi-loạn chống lại miệng của GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI các ngươi; 27các ngươi đã cằn-nhằn trong các 

lều của các ngươi và nói: 'Vì Đức GIA-VÊ ghét 

chúng ta Ngài đã đem chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô(1) 

để nộp chúng ta vào tay dân A-mô-rít để hủy-diệt 

chúng ta. 28Chúng ta có thể đi lên đâu? Anh em 

chúng ta đã làm cho tâm chúng ta tan chảy, nói: 

"Dân đó lớn hơn và cao hơn chúng ta; các thành đó 

lớn và có lũy kiên-cố cao tới trời! Và ngoài ra, 

chúng tôi đã thấy các con trai của dân A-nác ở đó!"' 
29Đoạn ta đã nói với các ngươi: 'Chớ bàng hoàng, 

cũng đừng sợ chúng. 30GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của các ngươi đi trước các ngươi, chính Ngài sẽ 

chiến-đấu thay cho các ngươi, y như Ngài đã làm 

cho các ngươi trong Ê-díp-tô trước mắt các ngươi,  

 

                                                 
1Ê-díp-tô là Ai Cập 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 1.31-2.2 

31và trong vùng hoang-vu nơi ngươi đã thấy GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã bồng ẫm ngươi 

thể nào, y như một người bồng ẫm con trai của 

mình, trong mọi lối mà các ngươi đã bước đi, cho 

đến khi các ngươi đã tới chỗ nầy.' 32Nhưng trong 

vấn-đề nầy, các ngươi đã chẳng tin-cậy GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của các ngươi, 33Đấng đi trước các 

ngươi trên lối của các ngươi, để tìm ra một chỗ cho 

các ngươi để hạ trại, trong lửa vào ban đêm và mây 

vào ban ngày, để chỉ các ngươi lối đi trong đó các 

ngươi phải đi.' 
34"Đoạn Đức GIA-VÊ nghe tiếng của những lời ấy 

của các ngươi, và Ngài giận và đã lập một lời thề, 

phán: 35'Chẳng một kẻ nào trong các người nầy, cái 

thế-hệ xấu-xa nầy, sẽ được thấy mảnh đất tốt-lành 

mà Ta đã thề ban cho tổ-phụ của các ngươi, 36ngoại 

trừ Ca-lép con trai của Giê-phu-nê; hắn sẽ thấy nó, 

và Ta sẽ cho hắn và cho các con trai của hắn đất mà 

hắn đã đặt chân lên, bởi vì hắn đã theo GIA-VÊ một 

cách trọn-vẹn.' 37Đức GIA-VÊ giận ta cũng vì các 

ngươi, phán: 'Ngay cả ngươi cũng sẽ không được 

vào đó. 38Giô-suê con trai Nun, kẻ đứng trước mặt 

ngươi, hắn sẽ vào đó; hãy khuyến-khích hắn, vì hắn 

sẽ khiến Y-sơ-ra-ên thừa-kế nó. 39Hơn nữa, những 

con nhỏ của các ngươi những đứa các ngươi đã nói 

sẽ trở thành con mồi, và những con trai của các 

ngươi, những đứa ngày nầy không biết điều tốt hay 

điều xấu, sẽ vào đó, và Ta sẽ ban nó cho chúng, và 

chúng sẽ chiếm-hữu nó. 40Còn các ngươi, hãy quay 

lại và lên đường đến vùng hoang-vu bởi con đường 

tới Biển Sậy.' 
41"Đoạn các ngươi trả lời và nói với ta: 'Chúng tôi 

đã phạm-tội chống Đức GIA-VÊ; chúng tôi quả thật 

sẽ đi lên và chiến-đấu, y như GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của chúng ta đã truyền cho chúng tôi.' Và mỗi 

người nam trong các ngươi đã mang vũ-khí ra trận, 

và đã xem đi lên vào xứ đồi núi đó là dễ. 42Và Đức 

GIA-VÊ phán cùng ta: 'Nói với chúng: "Chớ đi lên, 

cũng đừng đánh, vì Ta không ở giữa các ngươi; e 

các ngươi sẽ bị đánh hạ trước mặt kẻ thù của các 

ngươi."' 43Thế là ta đã nói với các ngươi, song các 

ngươi đã chẳng muốn lắng nghe. Thay vì, các ngươi 

đã nổi-loạn chống lại miệng Đức GIA-VÊ, và đã 

hành-động quá tự tin và đã đi lên vào xứ đồi núi ấy. 
44Và dân A-mô-rít ở trong xứ đồi núi đó đi ra chống 

các ngươi, và đuổi theo các ngươi như bầy ong đuổi, 

và đã đè bẹp các ngươi từ Sê-i-rơ tới Họt-ma. 
45Đoạn các ngươi trở về và khóc trước mặt Đức 

GIA-VÊ; song Đức GIA-VÊ đã chẳng nghe tiếng 

các ngươi, cũng chẳng đưa tai cho các ngươi. 

Ôn lại việc đi lang-thang (1.46-2.25) 
46"Vì vậy các ngươi đã ở lại tại Ca-đe nhiều ngày, 

như các ngày các ngươi trải qua ở đó. 

2 1"Đoạn chúng ta thay đổi và lên đường tới vùng 

hoang-vu bởi lối Biển Sậy, như Đức GIA-VÊ đã 

phán cùng ta, và đã đi vòng núi Sê-i-rơ nhiều ngày. 
2Và Đức GIA-VÊ phán cùng ta, rằng: 

 

                    Deuteronomy 1.31-2.2 

31and in the wilderness where thou saw how 

YHWH thy God carried thee, just as a man carries 

his son, in all the way which ye have walked, until 

ye came to this place.' 32But in this matter, ye did 

not trust YHWH your God, 33who goes before you 

on your way, to seek out a place for you to encamp, 

in fire by night and cloud by day, to show you the 

way in which ye should go. 

34"Then YHWH heard the sound of your words, and 

He was angry and took an oath, saying, 35'Not one 

of these men, this evil generation, shall see the good 

land which I swore to give your fathers, 36except 

Caleb the son of Jephunneh; he shall see it, and to 

him and to his sons I will give the land on which he 

has set foot, because he has followed YHWH fully.' 
37YHWH was angry with me also on your account, 

saying, 'Not even thou shall enter there. 38 Joshua 

the son of Nun, who stands before thee, he shall 

enter there; encourage him, for he shall cause Israel 

to inherit it. 39Moreover, your little ones who ye 

said would become a prey, and your sons, who this 

day have no knowledge of good or evil, shall enter 

there, and I will give it to them, and they shall 

possess it. 40But as for you, turn around and set out 

for the wilderness by the way to the Sea of Reeds.' 

41"Then ye answered and said to me, 'We have 

sinned against YHWH; we will indeed go up and 

fight, just as YHWH our God commanded us.' And 

every man of you girded on his weapons of war, and 

regarded it as easy to go up into the hill country. 
42And YHWH said to me, 'Say to them, "Do not go 

up, nor fight, for I am not among you; lest ye be 

smitten before your enemies."' 43So I spoke to you, 

but ye would not listen. Instead ye rebelled against 

the mouth of YHWH, and acted presumptuously and 

went up into the hill country. 44And the Amorites 
who dwelt in that hill country came out against you, 

and chased you as bees do, and crushed you from 

Seir to Hormah. 45Then ye returned and wept before 

YHWH; but YHWH did not listen to your voice, nor 

give ear to you. 

Review of the wanderings (1.46-2.25) 
46"So ye remained in Kadesh many days, as the 

days that ye spent there. 

2 1"Then we turned and set out for the wilderness 

by the way to the Sea of Reeds, as YHWH spoke to 

me, and circled Mount Seir for many days. 2And 

YHWH spoke to me, saying,  



 

 

 

Deuteronomy 2.3-2.19 

3'Ye have circled this mountain long enough. Now 

turn north, 4and command the people, saying, "Ye 

will pass through the territory of your brothers the 

sons of Esau who live in Seir; and they will be afraid 

of you. So be very careful; 5do not provoke them, 

for I will not give you any of their land, even as 

little as a treading of a sole of a foot because I have 

given Mount Seir to Esau as a possession. 6Ye shall 

buy food from them with money so that ye may eat, 

and ye shall also purchase water from them with 

money so that ye may drink. 7For YHWH thy God 

has blessed thee in all the work of thy hand; He has 

known thy goings through this great wilderness. 

These forty years YHWH thy God has been with 

thee; thou have not lacked a thing."' 

8"So we passed beyond our brothers the sons of 

Esau, who live in Seir, away from the Arabah road, 

away from Elath and from Ezion-geber. And we 

turned and passed through by the way of the 

wilderness of Moab. 9Then YHWH said to me, 'Do 

not harass Moab, nor provoke them to war, for I will 

not give thee any of his land as a possession because 

I have given Ar to the sons of Lot as a possession. 
10(The Emim lived there formerly, a people as great, 

numerous, and tall as the Anakim. 11Like the 

Anakim, they are also regarded as Rephaim, but the 

Moabites call them Emim. 12The Horites formerly 

lived in Seir, but the sons of Esau dispossessed them 

and destroyed them from before them and settled in 

their place, just as Israel did to the land of their 

possession which YHWH gave to them.) 13Now 

arise and cross over the brook Zered yourselves.' So 

we crossed over the brook Zered. 14Now the days in 

which we came from Kadesh-barnea, until we 

crossed over the brook Zered, was thirty-eight years; 

until all the generation of the men of war perished 

from within the camp, as YHWH had sworn to 

them. 15Moreover the hand of YHWH was against 

them, to destroy them from within the camp, until 

they all perished. 

16"So it came about when all the men of war had 

finally perished from among the people, 17that 

YHWH spoke to me, saying, 18'Thou shall cross 

over Ar, the border of Moab, today. 19And when 

thou come opposite the sons of Ammon, do not 

harass them nor provoke them, for I will not give 

thee any of the land of the sons of Ammon as a 

possession, because I have given it to the sons of Lot 

as a possession.'  

 

 

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 2.3-2.19 

3'Các ngươi đã đi vòng núi nầy đủ lâu. Bây giờ hãy 

quay về hướng bắc, 4và hãy truyền cho dân, nói: 

"Các ngươi sẽ đi ngang qua lãnh-thổ của anh em các 

ngươi, các con trai của Ê-sau sống trong Sê-i-rơ; và 

chúng sẽ sợ các ngươi. Vì vậy, hãy rất thận-trọng; 
5chớ chọc tức chúng, vì Ta sẽ không cho các ngươi 

một phần nào từ đất của chúng, ngay cả miếng nhỏ 

bằng cái gót chân giẫm lên, bởi vì Ta đã ban núi Sê-

i-rơ cho Ê-sau làm của cải. 6Các ngươi sẽ mua thức-

ăn từ chúng bằng tiền-bạc để các ngươi ăn, và các 

ngươi cũng sẽ mua nước từ chúng bằng tiền-bạc để 

các ngươi uống. 7Vì GIA-VÊ Chúa TRỜI của ngươi 

đã ban phước cho ngươi trong mọi việc làm của tay 

ngươi; Ngài đã biết việc đi xuyên qua vùng hoang-

vu rộng lớn này của ngươi. Những 40 năm này, 

GIA-VÊ Chúa TRỜI của ngươi đã ở với ngươi; 

ngươi đã chẳng thiếu một điều gì cả."' 
8"Thế là chúng ta đã vượt quá anh em của mình, các 

con trai của Ê-sau sống trong Sê-i-rơ, tránh khỏi 

đường lộ vùng đồng bằng, tránh khỏi Ê-lát và tránh 

khỏi Ê-xi-ôn-Ghê-be. Và chúng ta đã rẽ và đã đi 

xuyên qua bởi con đường của vùng hoang-vu Mô-

áp. 9Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng ta: 'Chớ quấy rầy 

Mô-áp hay chọc chúng đánh nhau, vì Ta sẽ không 

cho ngươi một đất nào của đất nó làm của cải, vì Ta 

đã ban A-rơ(1) cho các con trai của Lót làm của cải.' 
10(Người Ê-mim đã sống ở đó trước đây, một dân 

lớn, đông, và cao bằng các người A-nác. 11Giống 

như người A-nác, chúng cũng được coi là người Ra-

pha(2), nhưng dân Mô-áp gọi chúng là người Ê-mim. 
12Dân Hô-rít trước đây đã sống trong Sê-i-rơ, nhưng 

các con trai của Ê-sau đã tước-đoạt chúng và đã diệt 

chúng trước mặt của họ và đã định-cư trong chỗ 

chúng, y như Y-sơ-ra-ên đã gây ra cho đất thuộc về 

quyền sở-hữu của họ mà Đức GIA-VÊ đã cho họ.) 
13Bây giờ, hãy chỗi dậy và chính các ngươi hãy đi 

ngang qua khe Xê-rết.' Vì vậy, chúng ta đã đi ngang 

qua khe Xê-rết. 14Bấy giờ những ngày mà chúng ta 

đi từ Ca-đe-Ba-nê-a, cho đến khi chúng ta đã đi 

ngang qua khe Xê-rết là 38 năm; cho đến khi hết 

thảy thế-hệ của các người chiến-tranh đã diệt-vong 

từ trong trại, như Đức GIA-VÊ đã thề với chúng. 
15Hơn nữa bàn tay của Đức GIA-VÊ đã chống lại 

chúng, để diệt chúng từ trong trại, cho đến khi hết 

thảy chúng đã diệt-vong. 
16"Thế là xảy ra khi tất cả các người chiến-tranh đó 

rốt cuộc đã diệt-vong khỏi giữa dân, 17Đức GIA-VÊ 

phán cùng ta, rằng: 18'Ngươi sẽ vượt qua A-rơ, biên-

giới của Mô-áp, hôm nay. 19Và khi ngươi đến đối 

diện các con trai Am-môn, chớ quấy rầy chúng cũng 

đừng chọc tức chúng, vì Ta sẽ chẳng cho ngươi một 

mảnh đất nào của các con trai của Am-môn làm của 

cải, bởi vì Ta đã ban nó cho các con trai của Lót làm 

của cải.'  

 

                                                 
1A-rơ là thủ-đô của xứ Mô-áp; Mô-áp là dân sinh ra bởi 

Lót 
2Ra-pha: người/dân khổng-lồ dềng-dàng 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 2.20-2.35 

20(Nó cũng được xem là như xứ của người Ra-pha, 

vì người Ra-pha trước đây đã sống trong đó, nhưng 

dân Am-môn gọi chúng là Xam-xu-mim, 21một dân 

lớn, đông, và cao bằng người A-nác, nhưng Đức 

GIA-VÊ đã diệt chúng trước mặt họ. Và họ đã tước-

đoạt chúng và đã định cư trong chỗ của chúng, 22y 

như Ngài đã làm cho những con trai của Ê-sau, sống 

trong Sê-i-rơ, khi Ngài diệt dân Hô-rít khỏi trước 

mặt họ; và họ đã tước-đoạt chúng, và đã định cư 

trong chỗ của chúng đến cả ngày nay. 23Và dân A-

vim đã sống trong các làng xa đến tận Ga-xa, (dân 

Cáp-tô-rim là những kẻ đã đến từ đảo Cáp-tô(1), đã 

diệt chúng và sống trong chỗ của chúng.) 24'Chỗi 

dậy, khởi hành, và hãy đi ngang qua thung-lũng Ạt-

nôn. Nhìn đi! Ta đã cho Si-hôn, người A-mô-rít, vua 

ở Hết-bôn, và đất của hắn trong tay ngươi; hãy bắt 

đầu chiếm lấy và tranh chiến với hắn trong chiến-

trận. 25Ngày này Ta sẽ bắt đầu đặt sự khiếp-sợ và 

kinh-hãi ngươi ở trước mặt các dân-tộc ở dưới tất cả 

các tầng trời, các dân nầy, khi chúng nghe phúc-

trình về ngươi, sẽ run-rẩy và thống-khổ vì ngươi.' 

Ôn lại các trận đánh (2.26-3.7) 
26"Thế là ta sai các sứ-giả đi từ vùng hoang-vu Kê-

đê-mốt tới Si-hôn vua Hết-bôn với các lời hòa-bình, 

rằng: 27'Xin cho tôi đi ngang qua đất của bệ hạ, tôi 

sẽ đi bởi lối của đường cái; tôi sẽ không quay qua 

bên hữu hay bên tả. 28Bệ hạ sẽ bán cho tôi thức-ăn 

lấy tiền để tôi ăn, và cho tôi nước lấy tiền để tôi 

uống, chỉ cho tôi đi ngang qua trên các bàn chân tôi, 
29y như các con trai của Ê-sau sống trong Sê-i-rơ và 

dân Mô-áp sống trong A-rơ đã làm cho tôi, cho tới 

khi tôi vượt qua sông Giô-đanh vào đất mà GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của chúng tôi đang cho chúng tôi.' 
30Nhưng Si-hôn vua Hết-bôn đã chẳng muốn cho 

chúng ta đi ngang qua đất của hắn; vì GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi đã làm cứng linh của hắn và 

đã làm tâm của hắn bướng bỉnh, để nộp hắn vào tay 

ngươi, như hôm nay. 31Và Đức GIA-VÊ phán với 

ta: 'Hãy xem, Ta đã bắt đầu giao-phó Si-hôn và đất 

của hắn trước mặt ngươi. Hãy bắt đầu chiếm-hữu, để 

ngươi có thể chiếm-hữu xứ của hắn. 
32"Thế thì Si-hôn, hắn và tất cả dân của hắn, đi ra để 

đón chúng ta trong chiến-trận tại Gia-hát. 33Và 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta đã giao hắn 

cho chúng ta; và chúng ta đã đánh hạ hắn với các 

con trai của hắn và tất cả dân của hắn. 34Thế là 

chúng ta chiếm lấy tất cả các thành của hắn vào lúc 

đó, và hoàn-toàn diệt đàn-ông, đàn-bà và trẻ con 

trong mỗi thành. Chúng ta đã chẳng để một ai sống 

sót cả. 35Chúng ta đã chỉ bắt thú-vật làm chiến-lợi-

phẩm và của chiếm-đoạt của các thành mà chúng ta 

đã chiếm.  

 

 

 

                                                 
1là đảo Cơ-rết; dân này đến đất Ga-xa, còn được gọi là dân 
Phi-li-tin (Philistines) 

Deuteronomy 2.20-2.35 

20(It is also regarded as the land of the Rephaim, for 

Rephaim formerly lived in it, but the Ammonites 

call them Zamzummin, 21a people as great, 

numerous, and tall as the Anak, but YHWH 

destroyed them before them. And they dispossessed 

them and settled in their place, 22just as He did for 

the sons of Esau, who live in Seir, when He 

destroyed the Horites from before them; and they 

dispossessed them, and settled in their place even to 

this day. 23And the Avvim, who lived in villages as 

far as Gaza, (the Caphtorim who came from 

Caphtor, destroyed them and lived in their place). 

24'Arise, set out, and pass through the valley of 

Arnon. Look! I have given Sihon the Amorite, king 

of Heshbon, and his land into thine hand; begin to 

take possession and contend with him in battle. 
25This day I will begin to put the dread and fear of 

thee in front of the peoples under all the heavens, 

who, when they hear the report of thee, shall tremble 

and be in anguish because of thee.'  

Review of battles (2.26-3.7) 
26"So I sent messengers from the wilderness of 

Kedemoth to Sihon king of Heshbon with words of 

peace, saying, 27'Let me pass through thy land, I will 

go by the way of the highway; I will not turn aside 

to the right or to the left. 28Thou will sell me food 

for money so that I may eat, and give me water for 

money so that I may drink, only let me pass through 

on my feet, 29just as the sons of Esau who live in 

Seir and the Moabites who live in Ar did for me, 

until I cross over the Jordan into the land which 

YHWH our God is giving to us.' 30But Sihon king 

of Heshbon was not willing for us to pass through 

his land; for YHWH thy God hardened his spirit and 

made his heart obstinate, in order to deliver him into 

thy hand, as today. 31And YHWH said to me, 'See, I 

have begun to deliver Sihon and his land before 

thee. Begin to possess, that thou mayest possess his 

land.' 

32"Then Sihon he and all his people came out to 

meet us in battle at Jahaz. 33And YHWH our God 

delivered him over to us; and we smote him with his 

sons and all his people. 34So we captured all his 

cities at that time, and utterly destroyed the men, 

women and children of every city. We left no 

survivor. 35We took only the animals as our booty 

and the spoil of the cities which we had captured.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 2.36-3.15 

36From Aroer' which is on the edge of the valley of 

Arnon and from the city which is in the valley, even 

to Gilead', there was no city that was too high for us; 

YHWH our God delivered all over to us. 37Only 

thou did not go near to the land of the sons of 

Ammon, all along the river Jabbok and the cities of 

the hill country, and wherever YHWH our God had 

commanded us. 

3 1"Then we turned and went up the road to 

Bashan', and Og, king of Bashan', he and all his 

people came out to meet us in battle at Edrei. 2But 

YHWH said to me, 'Do not fear him, for I have 

delivered him and all his people and his land into 

thy hand; and thou shall do to him just as thou did to 

Sihon king of the Amorite, who lived at Heshbon.' 
3So YHWH our God delivered Og also, king of 

Bashan', with all his people into our hand, and we 

smote him until no survivor was left to him. 4And 

we captured all his cities at that time; there was not a 

city which we did not take from them: sixty cities, 

all the region of Argob, the kingdom of Og in 

Bashan'. 5All these were cities fortified with high 

walls, gates and bars, besides a great many unwalled 

towns.
 6And we utterly destroyed them, as we did to 

Sihon king of Heshbon, utterly destroying the men, 

women and children of every city. 7But all the 

animals and the spoil of the cities we took as our 

booty. 

Dividing the land (3.8-3.22) 
8"Thus we took the land at that time from the hand 

of the two kings of the Amorites who were beyond 

the Jordan, from the valley of Arnon to Mount 

Hermon. 9(Sidonians call Hermon Sirion, and the 

Amorites call it Senir): 10all the cities of the 

tableland and all Gilead' and all Bashan', as far as 

Salecah and Edrei, cities of the kingdom of Og in 

Bashan'. 11(For only Og king of Bashan was left of 

the remnant of the Rephaim. Behold, his bedstead 

was an iron bedstead: it is in Rabbah of the sons of 

Ammon. Its length was nine cubits and its width 

four cubits by ordinary cubit.) 
12"So we took possession of this land at that time. 

From Aroer', which is by the valley of Arnon, and 

half the hill country of Gilead' and its cities, I gave 

to the Reubenites and to the Gadites. 13And the rest 

of Gilead', and all Bashan', kingdom of Og, I gave to 

the half-tribe of Manasseh, all the region of Argob 

(concerning all Bashan', it is called the land of 

Rephaim. 14Jair the son of Manasseh took all the 

region of Argob as far as the border of the 

Geshurites and the Maacathites, and called it, that is, 

Bashan', after his own name, Havvoth-jair Havvoth-

jair, as it is to this day.) 15And to Machir I gave 

Gilead'. 

 

Bài giảng của Môi-se 2.36-3.15 

36Từ A-rô-e ở nơi rìa thung-lũng Ạt-nôn và từ thành 

ở trong thung-lũng đó, ngay cả Ga-la-át, chẳng có 

một thành nào là cao quá đối với chúng ta; GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của chúng ta đã giao tất cả cho 

chúng ta. 37Duy chỉ ngươi đã chẳng đi gần đất của 

các con trai Am-môn, suốt dọc theo sông Gia-bốc và 

các thành thuộc về xứ đồi núi đó, và bất cứ nơi nào 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta đã truyền 

cho chúng ta. 

3 1"Đoạn chúng ta rẽ và lên đường tới Ba-san, và 

Óc, vua Ba-san, hắn và tất cả dân của hắn, đi ra gặp 

chúng ta trong trận-chiến tại Ết-rê-i. 2Nhưng Đức 

GIA-VÊ phán cùng ta: 'Chớ sợ hắn, vì Ta đã giao 

hắn và tất cả dân của hắn và đất của hắn vào tay 

ngươi; và ngươi sẽ gây cho hắn y như ngươi đã gây 

cho Si-hôn vua của dân A-mô-rít, kẻ đã sống tại 

Hết-bôn.' 3Thế là GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

chúng ta cũng giao Óc, vua Ba-san, với tất cả dân 

của hắn trong tay chúng ta, và chúng ta đã đánh hạ 

hắn cho đến khi chẳng có một người sống sót nào 

chừa lại cho hắn. 4Và chúng ta đã chiếm lấy tất cả 

các thành của hắn vào lúc đó; chẳng có một thành 

nào mà chúng ta đã chẳng lấy khỏi chúng: 60 thành, 

tất cả vùng Ạt-gốp, vương-quốc của Óc tại Ba-san. 
5Tất cả các thành này là các thành kiên-cố với các 

tường cao, các cổng và các thanh gài, không kể một 

số lớn các thôn không có vách tường. 6Và chúng ta 

đã hoàn-toàn hủy-diệt chúng, như chúng ta đã gây 

cho Si-hôn vua ở Hết-bôn, hoàn-toàn diệt đàn-ông, 

đàn-bà, và trẻ con của mỗi thành. 7Song tất cả thú-

vật và của chiếm-đoạt được của các thành đó chúng 

ta đã lấy làm chiến-lợi-phẩm của chúng ta. 

Chia đất (3.8-3.22) 
8"Như vậy chúng ta đã lấy đất ấy vào lúc đó từ tay 2 

vua của dân A-mô-rít ở vượt xa hơn sông Giô-đanh, 

từ thung-lũng Ạt-nôn tới núi Hẹt-môn. 9(Dân Si-đôn 

gọi Hẹt-môn là Si-ri-ôn, và dân A-mô-rít gọi nó là 

Sê-nia): 10tất cả các thành vùng cao-nguyên và tất 

cả Ga-la-át và tất cả Ba-san, xa đến tận Sanh-ca và 

Ết-rê-i, các thành của vương-quốc của Óc trong Ba-

san. 11(Vì trong số còn lại của dân Ra-pha chỉ có Óc 

vua Ba-san. Kìa, khung giường của hắn bằng sắt: nó 

ở tại Ráp-ba của các con trai Am-môn. Chiều dài 

của nó là 9 cu-bít và chiều rộng của nó 4 cu-bít bởi 

cu-bít thường.) 
12"Thế là chúng ta đã chiếm hữu đất nầy vào lúc đó. 

Từ A-rô-e, ở cạnh thung-lũng Ạt-nôn, và phân nửa 

xứ đồi núi Ga-la-át và các thành của nó, ta đã cho 

các người Ru-bên và các người Gát. 13Và phần còn 

lại của Ga-la-át, và tất cả Ba-san, vương-quốc của 

Óc, ta đã cho phân nửa chi-tộc Ma-na-se, tất cả vùng 

Ạt-gốp (về tất cả Ba-san, nó được gọi là đất của 

người Ra-pha. 14Giai-rơ con trai Ma-na-se đã lấy tất 

cả vùng Ạt-gốp xa đến tận biên-giới dân Ghê-su-rơ 

và dân Ma-ca-cát, và gọi Ba-san là thôn Giai-rơ theo 

chính tên mình, cho đến ngày này.) 15Và cho Ma-

kia ta đã ban Ga-la-át.  

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 3.16-3.29 

16Và cho các người Ru-bên và cho các người Gát, ta 

đã ban từ Ga-la-át xa cả đến tận thung-lũng Ạt-nôn; 

chính giữa thung-lũng đó làm biên-giới và xa đến 

tận sông Gia-bốc, biên-giới của các con trai Am-

môn; 17vùng đồng bằng, với sông Giô-đanh làm 

biên-giới, cũng từ Ki-nê-rết ngay cả xa đến tận biển 

của vùng đồng bằng, Biển Muối, nơi chân của các 

triền núi Phích-ga ở phía đông. 
18"Thế thì ta đã truyền cho các ngươi lúc đó, nói: 

'GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi đã cho các 

ngươi đất này để chiếm-hữu; tất cả các ngươi là các 

người đàn-ông dũng-cảm sẽ vượt qua với vũ-khí 

trước mặt(1) anh em các ngươi, các con trai Y-sơ-ra- 

ên. 19Nhưng các ngươi và những con nhỏ của các 

ngươi và gia-súc của các ngươi (ta biết các ngươi có 

nhiều gia-súc) sẽ ở lại trong các thành mà ta đã cho 

các ngươi, 20cho đến khi Đức GIA-VÊ ban sự nghỉ-

ngơi cho các bạn đồng-hương của các ngươi như 

cho các ngươi, và chúng cũng chiếm-hữu đất mà 

GIA -VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi sẽ cho 

chúng vượt xa hơn sông Giô-đanh. Đoạn mọi người 

các ngươi có thể trở về cùng vật sở-hữu của mình, 

mà ta đã cho các ngươi.' 21Và ta đã truyền cho Giô-

suê vào lúc đó, rằng: 'Những con mắt của ngươi đã 

thấy tất cả mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI các ngươi 

đã gây cho 2 vua này; thế là Đức GIA-VÊ sẽ gây 

cho tất cả các vương-quốc mà ngươi sắp vượt qua để 

vào. 22Chớ sợ chúng, vì GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của các ngươi là Đấng chiến-đấu cho các ngươi.' 

Lời cầu-nguyện của Môi-se cùng Đức Chúa Trời 

(3.23-3.29) 
23"Ta cũng đã van-xin Đức GIA-VÊ vào lúc đó, 

rằng: 24'Chúa GIA-VÊ ôi, Chúa đã bắt đầu tỏ cho kẻ 

tôi-tớ này của Chúa sự vĩ-đại của Chúa và bàn tay 

mạnh-mẽ của Chúa; vì có thần nào trong trời hay 

trên đất có thể làm các việc và các hành-động hùng-

cường dường ấy như của Chúa? 25Xin cho con, con 

cầu-xin, vượt qua và thấy đất khá tốt ấy ở vượt xa 

hơn sông Giô-đanh, cái xứ đồi núi tốt-lành đó và Li-

ban.' 26Nhưng Đức GIA-VÊ đã giận ta vì các ngươi, 

và đã chẳng muốn lắng nghe ta; và Đức GIA-VÊ đã 

nói với ta: 'Đủ cho ngươi! Đừng nói với Ta về vấn-

đề này nữa. 27Hãy đi lên tới đỉnh núi Phích-ga và 

hãy ngước mắt ngươi lên về phía tây và phía bắc và 

phía nam và phía đông, và hãy nhìn với những con 

mắt của ngươi, vì ngươi sẽ không được vượt qua 

sông Giô-đanh này. 28Song hãy trao trách-nhiệm 

cho Giô-suê và hãy khuyến-khích nó, và làm cho nó 

trở nên mạnh hơn; vì nó sẽ đi qua trước mặt dân 

này, và nó sẽ cho chúng làm của thừa-kế đất mà 

ngươi sẽ thấy.' 29Thế là chúng ta đã ở lại trong 

thung-lũng đối diện Bết-Phê-o. 

 

 

 

                                                 
1hay: làm quân tiên-phong của 

Deuteronomy 3.16-3.29 

16And to the Reubenites and to the Gadites, I gave 

from Gilead' even as far as the valley of Arnon, the 

middle of the valley as a border and as far as the 

river Jabbok, the border of the sons of Ammon; 
17the Arabah also, with the Jordan as a border, from 

Chinnereth even as far as the sea of the Arabah, the 

Salt Sea, at the foot of the slopes of Pisgah on the 

east. 
18"Then I commanded you at that time, saying, 

'YHWH your God has given you this land to possess 

it; all ye valiant men shall cross over armed before 

your brothers, the sons of Israel. 19But your wives 

and your little ones and your livestock (I know that 

ye have much livestock), shall remain in your cities 

which I have given you, 20until YHWH gives rest to 

your fellow countrymen as to you, and they also 

possess the land which YHWH your God will give 

them beyond the Jordan. Then ye may return every 

man to his possession, which I have given you.' 
21And I commanded Joshua at that time, saying, 

'Thine eyes have seen all that YHWH your God has 

done to these two kings; so YHWH shall do to all 

the kingdoms into which thou are about to cross. 
22Do not fear them, for YHWH your God is the one 

fighting for you.' 

Mosess prayer to God (3.23-3.29) 
23"I also pleaded with YHWH at that time, saying, 
24'O Lord YHWH, Thou hast begun to show Thy 

servant Thy greatness and Thy strong hand; for what 

god is there in heaven or on earth who can do such 

works and mighty acts as Thine? 25Let me, I pray, 

cross over and see the fair land that is beyond the 

Jordan, that good hill country and Lebanon.' 26But 

YHWH was angry with me on your account, and 

would not listen to me; and YHWH said to me, 

'Enough for thee! Speak to Me no more of this 

matter. 27Go up to the top of Pisgah and lift up thine 

eyes to the west and north and south and east, and 

see it with thine eyes, for thou shall not cross over 

this Jordan. 28But charge Joshua and encourage him 

and strengthen him; for he shall go across before this 

people, and he shall give them as an inheritance the 

land which thou will see.' 29So we remained in the 

valley opposite Beth-peor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 4.1-4.13 

Moses urges the people to obey (4.1-4.14) 

4 1"And now, O Israel, listen to the statutes and the 

judgments which I am teaching you to perform, in 

order that ye may live and go in and take possession 

of the land which YHWH, the God of your fathers, 

is giving you. 2Ye shall not add to the word which I 

am commanding you, nor take away from it, that ye 

may keep the commandments of YHWH your God 

which I command you. 3Your eyes have seen what 

YHWH has done in the case of Baal-peor, for all the 

men who followed Baal-peor, YHWH thy God hath 

destroyed them from among you. 4But ye who held 

fast to YHWH your God are alive today, every one 

of you. 5See, I have taught you statutes and 

judgments just as YHWH my God commanded me, 

that ye should do thus in the land where ye are 

entering to possess it. 6So keep and do them, for that 

is your wisdom and your understanding in the sight 

of the peoples who will hear all these statutes and 

say, 'Surely this great nation is a wise and 

understanding people.' 7For what great nation is 

there that has a god so near to it as is YHWH our 

God whenever we call on Him? 8Or what great 

nation is there that has statutes and judgments as 

righteous as this whole law which I am setting 

before you today? 

9"Only give heed to thyself and keep thy soul 

diligently, lest thou forget the things which thine 

eyes have seen, and lest they depart from thy heart 

all the days of thy life; but make them known to thy 

sons and thy grandsons. 10Remember the day thou 

stood before YHWH thy God at Horeb, when 

YHWH said to me, 'Assemble the people to Me, that 

I may let them hear My words so they may learn to 

fear Me all the days they live on the earth, and that 

they may teach their children.' 11And ye came near 

and stood at the foot of the mountain, and the 

mountain burned with fire to the very heart of the 

heavens: darkness, cloud and thick gloom. 12Then 

YHWH spoke to you from the midst of the fire, you 

heard the sound of words, but ye saw no form—only 

a voice. 13So He declared to you His covenant 

which He commanded you to perform, that is, the 

Ten Commandments; and He wrote them on two 

tablets of stone.  

 

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 4.1-4.13 

Môi-se khuyên dân-chúng vâng lời (4.1-4.14) 

4 1"Và bây giờ, Y-sơ-ra-ên ôi, hãy lắng nghe các 

quy-chế và các phán-quyết mà ta đang dạy các 

ngươi để thực-hiện, để các ngươi có thể sống và đi 

vào và chiếm làm sở-hữu đất mà Đức GIA-VÊ, Đức 

Chúa TRỜI của tổ-phụ các ngươi, đang cho các 

ngươi. 2Các ngươi sẽ không được thêm vào lời mà 

ta đang truyền cho các ngươi, cũng không được lấy 

đi khỏi nó, để các ngươi có thể giữ các điều-răn của 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi, mà ta 

truyền cho các ngươi. 3Những con mắt của các 

ngươi đã thấy điều mà Đức GIA-VÊ đã làm trong 

trường-hợp của Ba-anh-Phê-ô, vì tất cả các người đã 

theo Ba-anh-Phê-ô, GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

các ngươi đã diệt chúng khỏi giữa các ngươi. 4Song 

các ngươi, mọi người các ngươi, là những kẻ đã nắm 

chắc GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI thì còn sống hôm 

nay. 5Hãy xem, ta đã dạy các ngươi các quy-chế và 

các phán-quyết y như GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI ta 

đã truyền cho ta, để các ngươi phải làm như vậy 

trong xứ mà các ngươi đang vào để chiếm-hữu. 6Vì 

vậy hãy giữ và thực-hành chúng, vì đó là sự khôn-

ngoan của các ngươi và sự hiểu biết của các ngươi 

trong cái nhìn của các dân-tộc là những kẻ sẽ nghe 

tất cả các quy-chế này và nói: 'Chắc rằng dân-tộc vĩ-

đại này là một dân hiểu biết và khôn-ngoan.' 7Vì có 

một dân-tộc vĩ-đại nào lại có một vị thần quá gần 

mình như GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI chúng ta, hễ khi 

nào chúng ta cầu-khẩn Ngài? 8Hay có một dân-tộc 

vĩ-đại nào có các quy-chế và các phán-quyết công-

chính bằng toàn-thể luật-pháp này mà ta đang để 

trước mặt các ngươi hôm nay? 
9"Chỉ hãy chú ý đến chính mình và hãy giữ hồn 

mình một cách chuyên-tâm, e rằng ngươi quên các 

điều mà mắt của ngươi đã thấy, và e rằng chúng rời 

khỏi tâm của ngươi suốt tất cả các ngày của đời 

ngươi; nhưng hãy làm cho các con trai ngươi và các 

cháu trai ngươi biết đến chúng. 10Hãy nhớ cái ngày 

ngươi đã đứng trước mặt GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi tại Hô-rếp, khi Đức GIA-VÊ đã nói với 

ta: 'Hãy họp dân lại cho Ta, để Ta có thể cho chúng 

nghe các lời của Ta, thế là chúng có thể học-tập 

kinh-sợ Ta suốt tất cả các ngày chúng sống trên trái 

đất, và để chúng có thể dạy con cái của chúng.' 11Và 

các ngươi đã đến gần và đứng nơi chân núi, và núi 

có lửa cháy đến tâm các tầng trời: tối-tăm, mây và 

lờ-mờ dầy-đặc. 12Đoạn Đức GIA-VÊ nói với các 

ngươi từ giữa lửa, các ngươi đã nghe âm thanh của 

các lời, nhưng các ngươi chẳng thấy một hình-dạng 

nào—chỉ tiếng nói mà thôi. 13Thế là Ngài đã công-

bố cho các ngươi giao-ước của Ngài, mà Ngài đã 

truyền cho các ngươi để làm, đó là, Mười Điều-

răn
(1)

; và Ngài đã viết chúng trên 2 bảng đá nhỏ.  

 

 

                                                 
1Nguyên ngữ: lời 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 4.14-4.27 

14Và Đức GIA-VÊ đã truyền cho ta vào lúc đó để 

dạy các ngươi các quy-chế và các phán-quyết, để 

các ngươi đã có thể thực-hành chúng trong đất nơi 

các ngươi sắp đi qua để chiếm-hữu nó. 

Cảnh-cáo của Môi-se chống hình-tượng (4.15-4.31) 
15"Vì vậy hãy giữ-gìn mình một cách thận-trọng, vì 

các ngươi đã chẳng thấy một hình-dạng nào vào 

ngày Đức GIA-VÊ phán cùng các ngươi tại Hô-rếp 

từ giữa lửa, 16e rằng các ngươi hành-động một cách 

đồi-bại và làm một tượng chạm nào đó cho mình 

theo hình-dạng của một hình-thể nào đó, giống 

người nam hay người nữ, 17giống một con thú-vật 

nào ở trên trái đất, giống một chim có cánh nào bay 

trong bầu trời, 18giống một loài nào rón rén bò trên 

đất, giống con cá nào ở trong nước dưới trái đất. 
19Và hãy coi chừng, e rằng ngươi ngước mắt mình 

lên trời và thấy mặt trời và mặt trăng và các ngôi 

sao, tất cả một số rất đông trong trời,(1) và bị kéo đi 

mà thờ-lạy chúng và phục-dịch chúng, các vật mà 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI  của ngươi đã phân-phối 

cho tất cả các dân-tộc dưới toàn-thể tầng trời này. 
20Nhưng Đức GIA-VÊ đã chọn các ngươi và đem 

các ngươi ra khỏi lò lửa bằng sắt ấy, ra khỏi Ê-díp-

tô, để làm một dân-tộc thay cho tài-sản riêng của 

Ngài, như hôm nay. 21Bây giờ Đức GIA-VÊ đã giận 

ta vì các ngươi, và đã thề rằng ta sẽ không được 

vượt sông Giô-đanh, và rằng ta sẽ không được vào 

đất tốt mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đang 

cho ngươi làm của thừa-kế. 22Vì ta sẽ chết trong đất 

này, ta sẽ không vượt sông Giô-đanh, nhưng các 

ngươi sẽ vượt qua và chiếm làm sở-hữu cái xứ tốt-

tươi này. 23Vì vậy hãy giữ mình, e rằng các ngươi 

quên giao-ước của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

các ngươi, mà Ngài đã lập với các ngươi, và làm cho 

mình một tượng chạm theo hình-dạng của một cái gì 

nghịch lại điều mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi đã truyền cho ngươi. 24Vì GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi là lửa thiêu trụi, một Đức Chúa 

TRỜI(2) bất dung sự không chung-thủy. 
25"Khi ngươi trở thành cha(3)  những đứa con và 

những đứa con của các đứa con và đã sống lâu trong 

đất đó, và hành-động một cách đồi-bại, và làm một 

hình-tượng theo hình-dạng của một cái gì, và làm 

điều xấu-xa trong cái nhìn của GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI  của ngươi để chọc Ngài nổi giận, 26ta gọi trời 

và đất làm chứng chống các ngươi ngày hôm nay, 

rằng: các ngươi chắc sẽ phải diệt-vong mau chóng 

khỏi xứ nơi các ngươi sắp vượt qua sông Giô-đanh 

để chiếm-hữu nó. Các ngươi sẽ không kéo dài 

những ngày của các ngươi trên đất ấy, nhưng sẽ 

hoàn-toàn bị diệt. 27Và Đức GIA-VÊ sẽ phân tán 

các ngươi giữa các dân-tộc, và các ngươi sẽ còn lại 

một số nhỏ giữa các quốc-gia, nơi Đức GIA-VÊ sẽ 

đuổi các ngươi tới.  

                                                 
1hay: toàn-thể thiên-binh 
2hay: một vị Thần không dung-thứ sự không chung-thủy  
3nguyên ngữ: sinh ra 

Deuteronomy 4.14-4.27 

14And YHWH commanded me at that time to teach 

you statutes and judgments, that ye might perform 

them in the land where ye are going over to possess 

it. 

Mosess warning against idols (4.15-4.31) 
15"So watch yourselves carefully, since ye did not 

see any form on the day YHWH spoke to you at 

Horeb from the midst of the fire, 16lest ye act 

corruptly and make a graven image for yourselves in 

the form of any figure, the likeness of male or 

female, 17the likeness of any animal that is on the 

earth, the likeness of any winged bird that flies in 

the sky, 18the likeness of anything that creeps on the 

ground, the likeness of any fish that is in the water 

below the earth.  19And beware, lest thou lift up 

thine eyes to heaven and see the sun and the moon 

and the stars, all the host of heaven, and be drawn 

away and worship them and serve them, those which 

YHWH thy God has allotted to all the peoples under 

the whole heaven. 20But YHWH has taken you and 

brought you out of the iron furnace, from Egypt, to 

be a people for His own possession, as today. 
21Now YHWH was angry with me on your account, 

and swore that I should not cross the Jordan, and 

that I should not enter the good land which YHWH 

thy God is giving thee as an inheritance. 22For I 

shall die in this land, I shall not cross the Jordan, but 

ye shall cross and take possession of this good land. 
23So watch yourselves, lest ye forget the covenant 

of YHWH your God, which He made with you, and 

make for yourselves a graven image in the form of 

anything against which YHWH thy God has 

commanded thee. 24For YHWH thy God is a 

consuming fire, a jealous God. 

25"When thou becomest the father of children and 

children's children and have remained long in the 

land, and act corruptly, and make an idol in the form 

of anything, and do that which is evil in the sight of 

YHWH thy God so as to provoke Him to anger, 26I 

call heaven and earth to witness against you today, 

that ye shall surely perish quickly from the land 

where ye are going over the Jordan to possess it. Ye 

shall not prolong your days on it, but shall be utterly 

destroyed. 27And YHWH will scatter you among 

the peoples, and ye shall be left few in number 

among the nations, where YHWH shall drive you.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 4.28-4.42 

28And there ye will serve gods, the work of man's 

hands, wood and stone, which neither see nor hear 

nor eat nor smell. 29But from there thou will seek 

YHWH thy God, and thou will find Him if thou 

search for Him with all thy heart and all thy soul. 
30When thou are in distress and all these things have 

come upon thee, in the latter days, thou will return 

to YHWH thy God and listen to His voice. 31For 

YHWH thy God is a compassionate God; He will 

not fail thee nor destroy thee nor forget the covenant 

with thy fathers which He swore to them. 

There is no other God (4.32-4.40) 
32"Indeed, ask now concerning the former days 

which were before thee, since the day that God 

created man on the earth, and inquire from one end 

of the heavens to the other. Has anything been done 

like this great thing, or has anything been heard like 

it? 33Has any people heard the voice of God 

speaking from the midst of the fire, as thou have 

heard it, and survived? 34Or has a god tried to go to 

take for himself a nation from within another nation 

by trials, by signs and wonders and by war and by a 

mighty hand and by an outstretched arm and by 

great terrors, according to all that YHWH your God 

did for you in Egypt before your eyes? 35To thee it 

was shown that thou mightest know that YHWH, He 

is God; there is no other besides Him. 36Out of the 

heavens He let thee hear His voice to discipline thee; 

and on earth He letest thee see His great fire, and 

thou heardest His words from the midst of the fire. 
37Because He loved thy fathers, therefore He chose 

their descendants after them. And He with His 

presence brought thee from Egypt by His great 

power, 38driving out from before thee nations 

greater and mightier than thou art, to bring thee in 

and to give thee their land for an inheritance, as it is 

today. 39Know therefore today, and take it to thine 

heart, that YHWH, He is God in heaven above and 

on the earth below; there is no other. 40So thou shall 

keep His statutes and His commandments which I 

am commanding thee today, that it may go well with 

thee and with thy children after thee, and that thou 

mayest prolong thy days on the land which YHWH 

thy God is giving thee for all time." 

Cities of refuge (4.41-4.43) 
41Then Moses set apart three cities across the Jordan 

to the sunrise, 42that a manslayer might flee there, 

who unintentionally slew his neighbor without 

having enmity toward him in time past; and by 

fleeing to one of these cities he might live:  

 

Bài giảng của Môi-se 4.28-4.42 

28Và ở đó các ngươi sẽ phục-dịch các thần, việc làm 

của bàn tay loài người, gỗ và đá, không thấy, không 

nghe, không ăn, không ngửi. 29Nhưng từ đó ngươi 

sẽ tìm kiếm GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, và 

ngươi sẽ tìm được nếu ngươi tìm kiếm Ngài với tất 

cả tâm của ngươi và tất cả hồn của ngươi. 30Khi 

ngươi ở trong cảnh khốn cùng và tất cả các điều này 

đã đổ trên ngươi, trong các ngày cuối thời-đại, ngươi 

sẽ trở lại cùng GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi 

và lắng nghe tiếng nói của Ngài. 31Vì GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi là một Đức Chúa TRỜI đầy 

lòng thương-xót; Ngài sẽ chẳng phụ ngươi, chẳng 

diệt ngươi, chẳng quên giao-ước với tổ-phụ của 

ngươi mà Ngài đã thề với họ. 

Không có một Đức Chúa Trời nào khác (4.32-4.40) 
32"Quả thật, hãy hỏi ngay bây giờ về các ngày 

trước, đã có trước ngươi, từ ngày mà Đức Chúa 

TRỜI đã sáng-tạo loài ngươi trên trái đất, và hỏi từ 

đầu này của các tầng trời đến đầu kia. Có điều gì đã 

được làm như điều vĩ-đại này, hay điều gì đã được 

nghe như nó chăng? 33Có một dân-tộc nào đã nghe 

tiếng của Đức Chúa TRỜI phán từ giữa lửa, như 

ngươi đã từng nghe, và đã sống sót chăng? 34Hay có 

một thần nào đã nổ lực đi lấy cho mình một dân-tộc 

từ trong một dân-tộc khác bởi các thử-thách, bởi các 

dấu-hiệu và các điều kỳ-diệu và bởi chiến-tranh và 

bởi một bàn tay mạnh-mẽ và bởi một cánh tay vươn 

dài và bởi các sự khủng-khiếp lớn-lao, như mọi điều 

mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI các ngươi đã làm cho 

các ngươi trong Ê-díp-tô trước mắt các ngươi chăng? 
35Điều ấy đã được tỏ ra để ngươi đã được biết rằng 

Đức GIA-VÊ, Ngài là Đức Chúa TRỜI; chẳng có ai 

nào khác ngoài Ngài. 36Ra từ các tầng trời Ngài đã 

cho ngươi nghe tiếng nói của Ngài để kỷ-luật ngươi; 

và trên đất Ngài đã cho ngươi thấy lửa lớn của Ngài, 

và ngươi đã nghe các lời Ngài từ giữa lửa. 37Bởi vì 

Ngài đã thương tổ-phụ của ngươi, bởi vậy Ngài đã 

chọn con cháu họ tới sau họ. Và Ngài với sự hiện-

diện của Ngài đã đem ngươi đến từ Ê-díp-tô bởi 

quyền-năng vĩ-đại của Ngài, 38đuổi ra từ trước mặt 

ngươi các dân-tộc lớn hơn và mạnh hơn ngươi, để 

đem ngươi vào và cho ngươi đất của họ làm của 

thừa-kế, như là hôm nay. 39Bởi vậy, hôm nay hãy 

biết, và lấy nó vào tâm của ngươi rằng Đức GIA-

VÊ, Ngài là Đức Chúa TRỜI trong trời ở trên và 

trên trái đất ở dưới; không có ai nào khác. 40Vì vậy 

ngươi sẽ giữ các quy-chế của Ngài và các điều-răn 

của Ngài mà ta đang truyền cho ngươi hôm nay, để 

ngươi và với con cái của ngươi tới sau ngươi được 

êm thắm, và để ngươi có thể kéo dài những ngày của 

ngươi trên xứ mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi đang cho ngươi mãi mãi." 

Các thành ẩn-náu (4.41-4.43) 
41Đoạn Môi-se biệt ra 3 thành ngang qua sông Giô-

đanh hướng về mặt trời mọc, 42để một kẻ ngộ-sát có 

thể trốn đó, kẻ đã không cố ý giết người láng-giềng 

của hắn và không oán-hận kẻ đó trong quá khứ; và 

bởi việc trốn tới một trong 3 thành này hắn có thể 

sống:  



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 4.43-5.10 

43Bết-xe trong vùng hoang-vu trên cao-nguyên cho 

các người Ru-bên, và Ra-mốt trong Ga-la-át cho các 

người Gát, và Gô-lan trong Ba-san cho các người 

Ma-na-se. 

B. CÁC NGUYÊN-TẮC CHO CUỘC SỐNG TIN-

KÍNH: HUẤN-THỊ THỨ NHÌ CUA MÔI-SE 

(4.44-29.1) 

Thời-điểm, nơi chốn, và bối-cảnh Môi-se nói với 

dân Y-sơ-ra-ên về luật-pháp (4.44-4.49) 
44Bấy giờ, đây là luật-pháp Môi-se đặt trước mặt 

các con trai Y-sơ-ra-ên; 45đây là các bảng chứng-cớ 

và các quy-chế và các giới-luật mà Môi-se nói cùng 

các con trai Y-sơ-ra-ên, khi họ đã đến ra từ Ê-díp-tô, 
46ngang qua sông Giô-đanh, trong thung-lũng đối 

diện Bết-Phê-o, trong đất của Si-hôn vua dân A-mô-

rít, sống tại Hết-bôn, kẻ mà Môi-se và các con trai 

Y-sơ-ra-ên đã đánh hạ khi họ đã đến ra từ Ê-díp-tô. 
47Và họ đã chiếm hữu đất của hắn và đất của Óc 

vua Ba-san, 2 vua của dân A-mô-rít, ở ngang qua 

sông Giô-đanh hướng về mặt trời mọc, 48từ A-rô-e, 

ở rìa thung-lũng Ạt-nôn, xa cả đến tận núi Si-ôn (đó 

là Hẹt-môn), 49với tất cả vùng đồng bằng ngang qua 

sông Giô-đanh về phía đông, xa cả đến tận biển 

vùng đồng bằng, ở chân của các triền núi Phích-ga. 

1. Ôn lại mười điều-răn (5.1-5.33) 

5 1Đoạn Môi-se gọi tất cả Y-sơ-ra-ên đến, và nói 

với họ: "Hãy nghe, Y-sơ-ra-ên ơi, các quy-chế và 

các giới-luật mà ta đang nói hôm nay trong tai các 

ngươi, để các ngươi có thể học-tập chúng và chú ý 

để thực-hành chúng một cách cẩn-thận. 2GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI chúng ta đã lập một giao-ước với 

chúng ta tại Hô-rếp. 3Đức GIA-VÊ đã chẳng lập 

giao-ước này với tổ-phụ của chúng ta, nhưng với 

chúng ta, với tất cả những kẻ trong chính chúng ta 

còn sống ở đây hôm nay.
 4Đức GIA-VÊ đã phán 

cùng các ngươi mặt đối mặt tại núi đó, từ giữa lửa, 
5trong khi ta đang đứng giữa Đức GIA-VÊ và các 

ngươi lúc đó, để tuyên-bố cho các ngươi lời của Đức 

GIA-VÊ; vì các ngươi sợ-hãi vì lửa và đã chẳng lên 

núi, phán: 
6'Ta là GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, đã đem 

ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà các kẻ nô-lệ. 
7'Ngươi sẽ không được có các thần khác trước mặt 

Ta. 
8'Ngươi sẽ không được làm cho ngươi một hình-

tượng nào, hay bất cứ gì giống cái gì ở trong trời bên 

trên hoặc cái gì ở trên trái đất bên dưới hoặc cái gì ở 

trong nước phía dưới trái đất. 9Ngươi sẽ không được 

thờ-lạy chúng hay phục-vụ chúng; vì Ta, GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi, là một Đức Chúa TRỜI 

bất dung sự không chung-thủy, thăm-viếng tội của 

tổ-phụ trên con cái, và trên các thế-hệ thứ ba và thứ 

tư của những kẻ ghét Ta, 10nhưng tỏ ân-cần thương-

yêu đến hằng ngàn, cho những kẻ yêu-thương Ta và 

giữ các điều-răn của Ta. 

 

 

Deuteronomy 4.43-5.10 

43Bezer in the wilderness on the plateau for the 

Reubenites, and Ramoth in Gilead for the Gadites, 

and Golan in Bashan for the Manassites. 

B. PRINCIPLES FOR GODLY LIVING: MOSES 

SECOND ADDRESS (4.44-29.1) 

Time, phace, and setting where Moses spoke to the 

Israel about the law (4.44-4.49) 
44Now this is the law which Moses set before the 

sons of Israel; 45these are the testimonies and the 

statutes and the ordinances which Moses spoke to 

the sons of Israel, when they came out from Egypt, 
46across the Jordan, in the valley opposite Beth-

peor, in the land of Sihon king of the Amorites who 

lived at Heshbon, whom Moses and the sons of 

Israel smote when they came out from Egypt. 47And 

they took possession of his land and the land of Og 
king of Bashan', the two kings of the Amorites, who 

were across the Jordan to the sunrise, 48from Aroer', 

which is on the edge of the valley of Arnon, even as 

far as Mount Sion (that is, Hermon), 49with all the 

Arabah across the Jordan to the east, even as far as 

the sea of the Arabah, at the foot of the slopes of 

Pisgah. 

1. Review of Ten Commandments (5.1-5.33) 

5 1Then Moses summoned all Israel, and said to 

them, "Hear, O Israel, the statutes and the 

ordinances which I am speaking today in your ears, 

that ye may learn them and observe to do them 

carefully. 2YHWH our God made a covenant with 

us at Horeb. 3YHWH did not make this covenant 

with our fathers, but with us, with all those of us 

ourselves alive here today. 4YHWH spoke to you 

face to face at the mountain from the midst of the 

fire, 5while I was standing between YHWH and you 

at that time, to declare to you the word of YHWH; 

for you were afraid because of the fire and did not 

go up the mountain, saying, 

6'I am YHWH thy God, who brought thee out of the 

land of Egypt, out of the house of slaves. 
7'Thou shalt have no other gods before Me. 

8'Thou shalt not make for thyself an idol, or any 

likeness of what is in heaven above or what is on the 

earth beneath or what is in the water under the earth.
 

9Thou shalt not worship them or serve them; for I, 

YHWH thy God, am a jealous God, visiting the 

iniquity of the fathers on the children, and on the 

third and the fourth generations of those who hate 

Me, 10but showing lovingkindness to thousands, to 

those who love Me and keep My commandments. 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 5.11-5.25 

11'Thou shalt not take the name of YHWH thy God 

in vain, for YHWH will not leave him unpunished 

who takes His name in vain. 

12'Observe the Sabbath day to keep it holy, as 

YHWH thy God commanded thee. 13Six days thou 

shalt labor and do all thy work, 14but the seventh 

day is a sabbath of YHWH thy God; in it thou shalt 

not do any work, thou or thy son or thy daughter, thy 

male servant or thy female servant or thine ox or 

thine donkey or any of thy cattle or thy sojourner 

who is in thy gates, so that thy male servant and thy 

female servant may rest as well as thou. 15And thou 

shalt remember that thou wast a slave in the land of 

Egypt, and YHWH thy God brought thee out of 

there by a mighty hand and by an outstretched arm; 

therefore YHWH thy God commanded thee to 

observe the sabbath day. 

16'Honor thy father and thy mother, as YHWH thy 

God hath commanded thee, that thy days may be 

prolonged, and that it may go well with thee on the 

land which YHWH thy God giveth thee. 

 
17'Thou shalt not murder. 
18'Thou shalt not commit adultery. 
19'Thou shalt not steal. 
20'Thou shalt not bear false witness against thy 

neighbor. 
21''Thou shalt not covet thy neighbor's wife, and 

thou shalt not desire thy neighbor's house, his field 

or his male servant or his female servant, his ox or 

his donkey or anything that belongs to thy neighbor.' 

Moses intercedes (5.22-5.33) 
22"These words YHWH spoke to all your assembly 

at the mountain from the midst of the fire, of the 

cloud and of the thick gloom, with a great voice, and 

He added no more. And He wrote them on two 

tablets of stone and gave them to me. 23And it came 

about, when ye heard the voice from the midst of the 

darkness, while the mountain was burning with fire, 

that ye came near to me, all the heads of your tribes 

and your elders. 24And ye said, 'Behold, YHWH our 

God hath showed us His glory and His greatness, 

and we have heard His voice from the midst of the 

fire; we have seen today that God speaks with man, 

yet he lives. 25Now then why should we die? For 

this great fire will consume us; if we hear the voice 

of YHWH our God any longer, then we shall die.  

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 5.11-5.25 

11'Ngươi sẽ không được dùng danh GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi vô-ích, vì Đức GIA-VÊ sẽ 

không để kẻ dùng danh Ngài vô-ích mà không bị 

trừng-phạt. 
12'Hãy tuân giữ ngày Ngưng-nghỉ để giữ nó thánh, 

như GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã truyền 

cho ngươi. 13Trong sáu ngày ngươi sẽ lao-động và 

làm mọi việc của ngươi, 14nhưng ngày thứ bảy là 

một ngày ngưng-nghỉ của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi; ngươi sẽ không được làm bất cứ một việc 

gì, ngươi hay con trai của ngươi hay con gái của 

ngươi, tôi-tớ trai của ngươi hay tôi-tớ gái của ngươi 

hoặc con bò của ngươi hay con lừa của ngươi hoặc 

một con nào trong gia-súc của ngươi hoặc kẻ tạm-

trú ở trong những cổng của ngươi, ngõ hầu tôi-tớ trai 

của ngươi và tôi-tớ gái của ngươi có thể nghỉ-ngơi 

và ngươi cũng vậy. 15Và ngươi sẽ nhớ rằng ngươi 

đã là kẻ nô-lệ trong xứ Ê-díp-tô, và GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi đã đem ngươi ra khỏi đó bởi 

bàn tay mạnh-mẽ và cánh tay vươn ra; bởi vậy GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã truyền cho ngươi 

phải tuân giữ ngày Ngưng-nghỉ. 
16'Hãy tôn-kính cha của ngươi và mẹ của ngươi, như 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã truyền cho 

ngươi, để các ngày của ngươi có thể được kéo dài, 

và để nó có thể ổn-thỏa với ngươi trên đất mà GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi ban cho ngươi. 
17'Ngươi không được cố-sát. 
18'Ngươi không được phạm-tội ngoại-tình. 
19'Ngươi không được trộm-cắp. 
20'Ngươi không được mang chứng dối chống người 

láng-giềng của ngươi. 
21'Ngươi không được thèm muốn vợ của người 

láng-giềng của ngươi, và ngươi không được thèm 

muốn ngôi nhà của người láng-giềng của ngươi, 

cánh đồng của hắn hoặc tôi-tớ trai của hắn hay tôi-tớ 

gái của hắn, hay con bò của hắn hoặc con lừa của 

hắn, hoặc một vật gì thuộc về người láng-giềng của 

ngươi.' 

Môi-se cầu thay (5.22-5.33) 
22"Các lời này Đức GIA-VÊ đã phán cùng tất cả 

hội-đồng các ngươi tại núi từ giữa lửa, giữa mây, và 

giữa bóng mờ dầy-đặc, với tiếng nói lớn, và Ngài đã 

chẳng thêm gì nữa. Và Ngài đã viết chúng trên hai 

bảng nhỏ bằng đá và ban chúng cho ta. 23Và xảy ra, 

khi các ngươi đã nghe tiếng nói từ giữa sự tối-tăm, 

trong khi núi đang cháy với lửa, rằng các ngươi đến 

gần ta, tất cả các đầu-trưởng của những chi-tộc các 

ngươi và các trưởng-lão của các ngươi. 24Và các 

ngươi nói: 'Kìa, GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

chúng ta đã tỏ ra cho chúng ta thấy vinh-quang của 

Ngài và sự vĩ-đại của Ngài, và chúng tôi đã nghe 

tiếng nói của Ngài từ giữa lửa, hôm nay chúng tôi đã 

thấy rằng Đức Chúa TRỜI phán với loài người, vậy 

mà loài người còn sống.
 25Thế thì bây giờ, tại sao 

chúng tôi phải chết? Vì lửa lớn này sẽ thiêu hủy 

chúng tôi; nếu chúng tôi còn nghe tiếng nói của 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta lâu hơn nữa, 

thì chúng tôi sẽ chết.  



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 5.26-6.6 

26Vì có ai trong mọi xác-thịt, đã nghe tiếng nói của 

Đức Chúa TRỜI sống phán từ giữa lửa, như chúng 

tôi đã nghe, và đã sống? 27Xin chính ông đi gần và 

nghe mọi điều mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

chúng ta phán; đoạn hãy nói cùng chúng tôi mọi 

điều mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta sẽ 

phán cùng ông, và chúng tôi sẽ nghe và thi-hành nó.' 
28"Đức GIA-VÊ đã nghe tiếng những lờì của các 

ngươi khi các ngươi đã nói chuyện với ta, và Đức 

GIA-VÊ đã phán cùng ta: 'Ta đã nghe tiếng những 

lời của dân này, mà chúng đã nói chuyện với ngươi. 

Chúng đã làm giỏi trong mọi điều mà chúng đã nói. 
29Ôi, giá mà chúng có một trái tim như thế trong 

chúng, giá mà chúng kinh-sợ Ta, và luôn luôn giữ 

tất cả các điều-răn của Ta, giá mà chúng và con cái 

của chúng được sự tốt-lành mãi mãi! 30Hãy đi, nói 

với chúng: "Hãy trở về lều của các ngươi," 31Nhưng 

còn ngươi, hãy đứng đây bên Ta, để Ta có thể phán 

với ngươi tất cả các điều-răn và các quy-chế và các 

phán-quyết mà ngươi sẽ dạy chúng, để chúng có thể 

tuân theo trong đất mà Ta cho chúng để chiếm-hữu.' 
32Vì vậy các ngươi sẽ tuân theo để làm đúng như 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi đã truyền 

cho các ngươi; các ngươi sẽ không được quay qua 

bên hữu hay bên tả. 33Các ngươi sẽ bước đi theo tất 

cả đường lối mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các 

ngươi đã truyền cho các ngươi, để các ngươi được 

sống, và để các ngươi có được sự tốt-lành, và để các 

ngươi có thể kéo dài những ngày của các ngươi 

trong xứ mà các ngươi sẽ chiếm-hữu. 

2. Thương-yêu Đức Chúa TRỜI và tuân-thủ các 

điều-răn của Ngài (6.1-11.32) 

Hãy dạy con cái vâng lời Đức Chúa Trời (6.1-6.9) 

6 1"Bây giờ đây là điều-răn, các quy-chế và các 

phán-quyết mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các 

ngươi đã truyền cho ta dạy các ngươi, để các ngươi 

có thể thực-hành trong xứ mà các ngươi sắp đi qua 

để chiếm-hữu nó, 2ngõ hầu ngươi và con trai của 

ngươi và cháu của ngươi có thể kinh-sợ GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi, để giữ tất cả những luật-

lệ của Ngài và các điều-răn của Ngài, mà ta truyền 

cho ngươi, tất cả những ngày của đời ngươi, và để 

các ngày của ngươi được kéo dài. 3Ôi Y-sơ-ra-ên! 

Ngươi phải lắng nghe và phải thận-trọng thực-hành, 

để ngươi được sự tốt-lành và để các ngươi được 

sinh-sôi rất nhiều, y như Đức GIA-VÊ, Đức Chúa 

TRỜI của tổ-phụ ngươi đã hứa cùng ngươi, trong xứ 

chảy sữa và mật. 
4"Hãy nghe, Y-sơ-ra-ên ơi! Đức GIA-VÊ là Đức 

Chúa TRỜI của chúng ta, Đức GIA-VÊ là một! 5Và 

ngươi sẽ yêu-thương GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi với tất cả tâm của ngươi và với tất cả hồn của 

ngươi và với tất cả sức mạnh của ngươi. 6Và những 

lời này, mà ta đang truyền cho ngươi hôm nay, sẽ ở 

trong tâm của ngươi;  

 

 

Deuteronomy 5.26-6.6 

26For who is there of all flesh, who has heard the 

voice of the living God speaking from the midst of 

the fire, as we have, and lived? 27Go thyself near 

and hear all that YHWH our God shall say; then 

speak to us all that YHWH our God shall speak to 

thee, and we will hear and do it.' 

28"And YHWH heard the voice of your words when 

ye spoke to me, and YHWH said to me, 'I have 

heard the voice of the words of this people which 

they have spoken to thee. They have done well in all 

that they have spoken. 29Oh that they had such a 

heart in them, that they would fear Me, and keep all 

My commandments always, that it may be well with 

them and with their sons forever! 30Go, say to them, 

"Return to your tents." 31But as for thee, stand here 

by Me, that I may speak to thee all the 

commandments and the statutes and the judgments 

which thou shalt teach them, that they may observe 

them in the land which I give them to possess.' 32So 

ye shall observe to do just as YHWH your God has 

commanded you; ye shall not turn aside to the right 

or to the left. 33Ye shall walk in all the way which 

YHWH your God hath commanded you, that ye may 

live, and that it may be well with you, and that ye 

may prolong your days in the land which ye shall 

possess. 

2. Love God and obey His commandments (6.1-

11.32) 

Teach your children to obey God (6.1-6.9) 

6 1"Now this is the commandment, the statutes and  

the judgments which YHWH your God hath 

commanded me to teach you, that ye might do them 

in the land where ye are going over to possess it, 2so 

that thou and thy son and thy grandson might fear 

YHWH thy God, to keep all His statutes and His 

commandments, which I command thee, all the days 

of thy life, and that thy days may be prolonged. 3O 

Israel, thou should listen and be careful to do it, that 

it may be well with thee and that ye may multiply 

greatly, just as YHWH, the God of thy fathers, hath 

promised thee, in a land flowing with milk and 

honey. 

4"Hear, O Israel! YHWH is our God, YHWH is 

one!
 5And thou shalt love YHWH thy God with all 

thine heart and with all thy soul and with all thy 

might. 6And these words, which I am commanding 

thee today, shall be on thine heart;  

 

 



 

 

 

Deuteronomy 6.7-6.23 

7and thou shalt teach them diligently to thy sons and 

shalt talk of them when thou sittest in thine house 

and when thou walkest by the way and when thou 

liest down and when thou risest up. 8And thou shalt 

bind them as a sign on thine hand and they shall be 

as frontals between thine eyes. 9And thou shalt write 

them on the doorposts of thy house and on thy gates. 

Warnings against disobedience (6.10-6.25) 
10"Then it shall come about when YHWH thy God 

brings thee into the land which He swore to thy 

fathers, Abraham, Isaac and Jacob, to give thee, 

great and splendid cities which thou did not build, 
11and houses full of all good things which thou did 

not fill, and hewn cisterns which thou did not dig, 

vineyards and olive trees which thou did not plant, 

and thou shalt eat and be satisfied, 12then watch 

thyself, lest thou forget YHWH who brought thee 

from the land of Egypt, out of the house of slaves. 
13Thou shalt fear only YHWH thy God; and thou 

shalt worship Him, and swear by His name. 14Ye 

shall not follow other gods, any of the gods of the 

peoples who surround you, 15for YHWH thy God in 

the midst of you is a jealous God; otherwise the 

anger of YHWH thy God will be kindled against 

thee, and He will destroy thee off the face of the 

earth. 

16"Ye shall not put YHWH your God to the test, as 

ye tested Him at Massah. 17Ye should diligently 

keep the commandments of YHWH your God, and 

His testimonies and His statutes which He has 

commanded thee. 18And thou shalt do what is right 

and good in the sight of YHWH, that it may be well 

with thee and that thou mayest go in and possess the 

good land which YHWH swore to give thy fathers, 
19by driving out all thine enemies from before thee, 

as YHWH has spoken. 

20"When thy son asketh thee in time to come, 

saying, 'What do the testimonies and the statutes and 

the judgments mean which YHWH our God 

commanded you?' 21then thou shalt say to thy son, 

'We were slaves to Pharaoh in Egypt; and YHWH 

brought us from Egypt with a mighty hand. 
22Moreover, YHWH showed great and distressing 

signs and wonders before our eyes against Egypt, 

Pharaoh and all his household; 23and He brought us 

out from there in order to bring us in, to give us the 

land which He had sworn to our fathers.'  

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 6.7-6.23 

7và ngươi sẽ tận-tụy dạy chúng cho các con trai của 

ngươi và sẽ nói về chúng khi ngươi ngồi trong nhà 

của ngươi và khi ngươi bước đi trên đường và khi 

ngươi nằm xuống và khi ngươi đứng dậy. 8Và ngươi 

sẽ buộc chúng làm một dấu-hiệu trên tay của ngươi 

và chúng sẽ làm các vải bịt trán giữa đôi mắt của 

ngươi. 9Và ngươi sẽ viết chúng trên các cột cửa của 

nhà ngươi và trên các cổng của ngươi. 

Cảnh-cáo chống lại sự bất tuân (6.10-6.25) 
10"Đoạn sẽ xảy ra khi GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi đem ngươi vào xứ mà Ngài đã thề cùng tổ-

phụ của ngươi, Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, để 

cho ngươi, các thành tráng-lệ và rộng lớn mà ngươi 

đã chẳng xây, 11và nhà-cửa có đầy tất cả các vật tốt 

mà ngươi đã chẳng chất đầy, và các bồn chứa nước 

được đẽo gọt mà ngươi đã chẳng đào, các vườn nho 

và các cây ô-liu mà ngươi đã chẳng trồng, và ngươi 

sẽ ăn và được thỏa mãn, 12thì hãy tự giữ mình, e 

rằng ngươi quên Đức GIA-VÊ đã đem ngươi đến từ 

xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà các kẻ nô-lệ. 13Ngươi sẽ 

kinh-sợ một mình GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi; và ngươi sẽ thờ-phượng Ngài, và thề bởi 

danh Ngài. 14Các ngươi sẽ không được theo các 

thần khác, một thần nào trong các thần của các dân 

vây quanh các ngươi, 15vì GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi ở giữa các ngươi là một Chúa TRỜI bất 

dung sự không chung-thủy; nếu không, cơn giận của 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ được nhen 

lên chống ngươi, và Ngài sẽ diệt ngươi khỏi mặt trái 

đất. 
16"Các ngươi sẽ chẳng được đặt GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của các ngươi vào sự thử-thách, như các 

ngươi đã thử-thách Ngài tại Ma-sa. 17Các ngươi 

phải chuyên-cần giữ các điều-răn của GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của các ngươi, và các chứng-cớ của 

Ngài và các quy-chế của Ngài mà Ngài đã truyền 

cho ngươi. 18Và ngươi sẽ làm điều đúng và tốt trong 

cái nhìn của Đức GIA-VÊ, để ngươi được êm thắm 
và để ngươi được đi vào và chiếm-hữu đất tốt mà 

Đức GIA-VÊ đã thề cho tổ-phụ của ngươi, 19bằng 

cách đuổi đi tất cả những kẻ thù của ngươi ra khỏi 

trước mặt ngươi, như Đức GIA-VÊ đã phán. 
20"Khi con trai của ngươi hỏi ngươi trong thời-gian 

sắp đến, rằng: 'Các chứng-cớ và các quy-chế và các 

phán-quyết mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng 

ta đã truyền cho quý ông thực-hiện là gì?' 21thì 

ngươi sẽ nói với con trai của ngươi: 'Chúng ta đã 

làm nô-lệ cho Pha-ra-ôn trong Ê-díp-tô; và Đức 

GIA-VÊ đã đem chúng ta đến từ Ê-díp-tô với một 

bàn tay mạnh-mẽ. 22Hơn nữa, Đức GIA-VÊ đã tỏ ra 

các dấu-hiệu kinh khiếp và lớn-lao và các điều kỳ-

diệu trước mắt chúng ta chống lại Ê-díp-tô, Pha-ra-

ôn và tất cả gia-hộ của hắn; 23và Ngài đã đem chúng 

ta ra khỏi chỗ đó để đem chúng ta vào, để cho chúng 

ta xứ mà Ngài đã thề cùng tổ-phụ chúng ta.'
  

 

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 6.24-7.10
 

24Vì vậy Đức GIA-VÊ đã truyền cho chúng ta phải 

tuân theo tất cả các quy-chế này, để luôn luôn kinh-

sợ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI chúng ta vì điều tốt cho 

chúng ta và vì sự sống còn của chúng ta, như hôm 

nay. 25Và sẽ là sự công-chính cho chúng ta nếu 

chúng ta thận-trọng tuân theo mọi điều-răn này 

trước mặt GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta, y 

như Ngài đã truyền cho chúng ta. 

Chiến-thắng các dân-tộc thù-nghịch (7.1-7.5) 

7 1"Khi GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ 

đem ngươi vào đất nơi ngươi đang vào để chiếm-

hữu nó, và sẽ dẹp đi nhiều dân-tộc trước mặt ngươi, 

dân Hê-tít, dân Ghi-rê-ga-sít và dân A-mô-rít và dân 

Ca-na-an và dân Phê-rê-sít và dân Hê-vít và dân 

Giê-bu, 7 dân-tộc đông hơn và mạnh hơn ngươi, 2và 

khi GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ phó 

chúng trước mặt ngươi, và ngươi sẽ đánh hạ chúng, 

thì ngươi sẽ diệt chúng hoàn-toàn. Ngươi sẽ không 

được lập một giao-ước nào với chúng và không 

được cho chúng một đặc-ân nào. 3Hơn nữa, ngươi sẽ 

không được cưới gả với chúng; ngươi sẽ không 

được gả con gái của ngươi cho con trai của nó, 

ngươi cũng sẽ không được cưới con gái của nó cho 

con trai của ngươi. 4Vì nó sẽ xoay con trai của 

ngươi khỏi đi theo sau Ta để phục-dịch các thần 

khác; rồi cơn giận của Đức GIA-VÊ sẽ bùng lên 

chống các ngươi, và Ngài sẽ nhanh-chóng diệt 

ngươi. 5Nhưng các ngươi sẽ gây ra cho chúng như 

vầy: các ngươi sẽ phá đổ các bàn-thờ của chúng, và 

đập bể thành từng mảnh các trụ thiêng của chúng, và 

chặt các tượng gỗ A-sê-ra(1) của chúng xuống, và đốt 

các ảnh-tượng chạm của chúng bằng lửa. 

Một dân thánh đối với Đức Chúa Trời (7.6-7.11) 
6"Vì ngươi là một dân thánh đối với GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi; GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi đã chọn ngươi ra từ tất cả những dân-tộc 

ở trên mặt đất để là một dân-tộc thay cho tài-sản 

riêng của Ngài.7Đức GIA-VÊ đã chẳng đặt tình yêu 

Ngài trên các ngươi, cũng chẳng chọn các ngươi vì 

các ngươi đã đông hơn một dân-tộc nào khác, vì các 

ngươi là dân ít nhất trong tất cả các dân-tộc, 8nhưng  

vì Đức GIA-VÊ đã yêu-thương các ngươi và đã giữ 

lời thề mà Ngài đã thề cùng tổ-tiên của các ngươi, 

Đức GIA-VÊ đã đem các ngươi ra bởi một bàn tay 

mạnh-mẽ, và đã chuộc các ngươi từ nhà những kẻ 

nô-lệ, từ bàn tay của Pha-ra-ôn vua Ê-díp-tô. 9Bởi 

vậy hãy biết rằng GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi, Ngài là Đức Chúa TRỜI, Đức Chúa TRỜI 

thành-tín, giữ giao-ước của Ngài và lòng ân-cần 

yêu-thương của Ngài tới thế-hệ thứ một ngàn với 

những kẻ yêu-thương Ngài và giữ các điều-răn của 

Ngài; 10nhưng trả lại kẻ ghét Ngài vào mặt của nó, 

để diệt nó; Ngài sẽ không trì-hoãn với kẻ ghét Ngài, 

Ngài sẽ trả lại nó vào mặt của nó.  

 

                                                 
1các biểu-hiệu bằng gổ của một nữ thần 

Deuteronomy 6.24-7.10 

24So YHWH commanded us to observe all these 

statutes, to fear YHWH our God for our good 

always and for our survival, as it is today. 25And it 

will be righteousness for us if we are careful to 

observe all this commandment before YHWH our 

God, just as He commanded us. 

Conquer the enemy nations (7.1-7.5) 

7 1"When YHWH thy God shall bring thee into the 

land where thou are entering to possess it, and shall 

clear away many nations before thee, the Hittites 

and the Girgashites and the Amorites and the 

Canaanites and the Perizzites and the Hivites and 

the Jebusites, seven nations greater and stronger 

than thou, 2and when YHWH thy God shall deliver 

them before thee, and thou shalt smite them, then 

thou shalt utterly destroy them. Thou shalt make no 

covenant with them and show no favor to them. 
3Furthermore, thou shalt not intermarry with them; 

thou shalt not give thy daughter to his son, nor shalt 

thou take his daugher for thy son. 4For he will turn 

thy son away from after Me to serve other gods; 

then the anger of YHWH will be kindled against 

you, and He will quickly destroy thee.
 5But thus ye 

shall do to them: you shall tear down their altars, 

and smash their sacred pillars, and hew down their 

Asherim, and burn their graven images with fire. 

A holy people to God (7.6-7.11) 
6"For thou art a holy people to YHWH thy God; 

YHWH thy God hath chosen thee to be a people for 

His own possession out of all the peoples who are 

on the face of the ground. 7YHWH did not set His 

love on you nor choose you because ye were more 

in number than any of the peoples, for ye were the 

fewest of all peoples, 8but because YHWH loved 

you and kept the oath which He swore to your 

forefathers, YHWH brought you out by a mighty 

hand, and redeemed you from the house of slaves, 

from the hand of Pharaoh king of Egypt. 9Know 

therefore that YHWH thy God, He is God, the 

faithful God, who keeps His covenant and His 

lovingkindness to a thousandth generation with 

those who love Him and keep His commandments; 
10but repays him who hate Him to his face, to 

destroy him; He will not delay to him who hates 

Him, He will repay him to his face.
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 7.11-7.24
 

11Therefore, thou shalt keep the commandment and 

the statutes and the judgments which I am 

commanding thee today, to do them. 

The blessings of obedience (7.12-7.26) 
12"Then it shall come about, because ye listen to 

these judgments and keep and do them, that YHWH 

thy God will keep with thee His covenant and His 

lovingkindness which He swore to thy forefathers. 
13And He will love thee and bless thee and multiply 

thee; He will also bless the fruit of thy womb and 

the fruit of thy ground, thy grain and thy new wine 

and thy oil, the increase of thy herd and the young of 

thy flock, in the land which He swore to thy 

forefathers to give thee. 14Thou shalt be blessed 

above all peoples; there shall be no male or female 

barren among you or among your cattle. 15And 

YHWH will remove from thee all sickness; and He 

will not put on thee any of the harmful diseases of 

Egypt which thou hast known, but He will lay them 

on all who hate thee. 16And thou shalt consume all 

the peoples whom YHWH thy God will deliver to 

thee; thine eye shall not pity them, neither shalt thou 

serve their gods, for that would be a snare to thee. 

17"If thou should say in thine heart, 'These nations 

are greater than I, how can I dispossess them?' 
18thou shalt not be afraid of them; thou shalt well 

remember what YHWH thy God did to Pharaoh and 

to all Egypt: 19the great trials which thine eyes saw 

and the signs and the wonders and the mighty hand 

and the outstretched arm by which YHWH thy God 

brought thee out. So shall YHWH thy God do to all 

the peoples of whom thou art afraid. 20Moreover, 

YHWH thy God will send the hornet against them, 

until those who are left and hide themselves from 

thee perish. 21Thou shalt not dread them, for 

YHWH thy God is in your midst, a great and 

awesome God. 22And YHWH thy God will clear 

away these nations before thee little by little; thou 

wilt not be able to put an end to them quickly, lest 

the wild beasts grow too numerous for thee. 23But 

YHWH thy God shall deliver them before thee, and 

will throw them into great confusion until they are 

destroyed.
 24And He will deliver their kings into 

thine hand so that thou shalt make their name perish 

from under heaven; no man will be able to stand 

before thee until thou have destroyed them.  

 

 

 

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 7.11-7.24 

11Bởi vậy, ngươi sẽ giữ điều-răn và các quy-chế và 

các phán-quyết mà ta đang truyền cho ngươi hôm 

nay, để thực-hành chúng. 

Phước-lành do vâng lời (7.6-7.26) 
12"Rồi sẽ xảy ra, bởi vì các ngươi lắng nghe các 

phán-quyết này và giữ và thực-hành chúng, rằng: 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ giữ với 

ngươi giao-ước của Ngài và lòng ân-cần thương-yêu 

của Ngài mà Ngài đã thề cùng tổ-tiên của 

ngươi.13Và Ngài sẽ yêu-thương ngươi và ban phước 

cho ngươi và làm cho ngươi sinh-sôi nhiều thêm; 

Ngài cũng sẽ ban phước cho trái của tử-cung của 

ngươi và cho trái của đất của ngươi, ngũ-cốc của 

ngươi và rượu nho mới của ngươi và dầu của ngươi, 

sự gia tăng bầy bò của ngươi và những chiên tơ của 

bầy chiên của ngươi, trong xứ mà Ngài đã thề cùng 

tổ-tiên của ngươi để cho ngươi. 14Ngươi sẽ được 

ban phước hơn tất cả các dân-tộc; sẽ chẳng có một 

người nam hay nữ nào, giống đực hay giống cái nào, 

không có con giữa các ngươi hay giữa gia-súc của 

các ngươi. 15Và Đức GIA-VÊ sẽ cất đi khỏi ngươi 

mọi bịnh-hoạn; và Ngài sẽ không để trên ngươi một 

bịnh nào trong các bịnh có hại của Ê-díp-tô mà 

ngươi đã biết, nhưng Ngài sẽ để chúng trên tất cả 

những kẻ ghét ngươi.
 16Và ngươi sẽ thiêu trụi tất cả 

các dân-tộc mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi 

sẽ phó cho ngươi; con mắt của ngươi sẽ không được 

thương-hại chúng, ngươi cũng không được phục-vụ 

các thần của chúng, vì đó sẽ là một cái bẫy cho 

ngươi. 
17"Nếu ngươi nói trong tâm của ngươi: 'Các dân-tộc 

này vĩ-đại hơn ta, thể nào ta có thể tước-đoạt 

chúng?' 18thì ngươi sẽ không được sợ chúng; ngươi 

sẽ nhớ rõ điều GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi 

đã làm cho Pha-ra-ôn và cho tất cả Ê-díp-tô: 19các 

thử-thách vĩ-đại mà mắt của ngươi đã thấy và các 

dấu-hiệu và các điều kỳ-diệu và bàn tay mạnh-mẽ và 

cánh tay vươn ra mà bởi chúng GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi đã đem ngươi ra. Như thế GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ thực-hiện cho tất cả 

các dân-tộc mà ngươi sợ. 20Hơn nữa, GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi sẽ sai con ong bắp cày chống 

lại chúng, cho đến khi những kẻ sống sót và ẩn mình 

tránh ngươi đều diệt-vong. 21Ngươi sẽ không được 

khiếp-sợ chúng, vì GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi ở giữa các ngươi, một Đức Chúa TRỜI đáng 

kinh-sợ và vĩ-đại. 22Và GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi sẽ dẹp các dân-tộc này trước mặt ngươi 

một lần một chút; ngươi sẽ không có thể kết liễu 

chúng một cách nhanh-chóng, e rằng thú rừng sẽ trở 

thành quá nhiều cho ngươi.
 23Nhưng GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi sẽ phó chúng trước mặt 

ngươi, và sẽ ném chúng vào trong sự hổn-loạn lớn-

lao cho đến khi chúng bị diệt. 24Và Ngài sẽ phó các 

vua của chúng vào tay ngươi hầu cho ngươi sẽ làm 

cho tên của chúng diệt-vong khỏi dưới trời; không 

có một người nào sẽ có thể đứng trước mặt ngươi, 

cho đến khi ngươi đã diệt chúng.  

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 7.25-8.13 

25Các ảnh-tượng chạm của những thần của chúng, 

các ngươi phải đốt bằng lửa; ngươi không được 

thèm muốn bạc hay vàng ở trên chúng, cũng đừng 

lấy nó cho ngươi, e rằng ngươi mắc bẫy bởi nó, vì 

nó là vật đáng ghét đối với GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi. 26Và ngươi không được đem một 

vật đáng tởm nào vào trong nhà của ngươi, nếu 

không cũng bị cấm như nó; ngươi sẽ hoàn-toàn gớm 

nó và ngươi sẽ hoàn-toàn tởm nó, vì nó là một vật bị 

cấm. 

Đừng quên Đức Chúa Trời (8.1-20) 

8 1"Tất cả các điều-răn mà ta đang truyền cho 

ngươi hôm nay, các ngươi sẽ thận-trọng thực-hành, 

để các ngươi được sống và sinh-sôi nẩy-nở thêm, và 

đi vào và chiếm-hữu xứ mà Đức GIA-VÊ đã thề để 

cho tổ-tiên của các ngươi. 2Và ngươi sẽ nhớ lại mọi 

lối mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI ngươi đã dắt ngươi 

đi trong vùng hoang-vu trong những 40 năm này, để 

Ngài đã có thể làm cho ngươi khiêm-tốn, thử-thách 

ngươi, để biết điều đã ở trong tâm ngươi, hoặc ngươi 

muốn giữ các điều-răn của Ngài hay không. 3Và 

Ngài đã làm cho ngươi khiêm-tốn và đã để cho 

ngươi đói, và đã cho ngươi ăn ma-na, mà ngươi đã 

chẳng biết, tổ-phụ của ngươi cũng đã chẳng biết, để 

Ngài có thể làm cho ngươi biết rằng loài người 

chẳng sống chỉ bởi bánh-mì, nhưng loài người sống 

bởi mọi điều tiến ra từ miệng Đức GIA-VÊ. 4Quần-

áo của ngươi đã chẳng hao mòn trên ngươi, chân 

ngươi cũng đã chẳng sưng trong những 40 năm này. 
5Như vậy ngươi phải biết trong tâm ngươi rằng 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã đang kỷ-luật 

ngươi y như người cha kỷ-luật con trai của mình. 
6Bởi vậy, ngươi sẽ giữ các điều-răn của GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi, để bước đi trong các 

đường-lối của Ngài và để kinh-sợ Ngài. 7Vì GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đang đem ngươi vào 

một xứ tốt, một mảnh đất có các lạch nước nhỏ, có 

các nguồn nước và các suối nước, chảy ra trong các 

thung-lũng và các đồi; 8một đất có lúa mì và lúa 

mạch, có các gốc nho và các cây vả và các cây lựu, 

một đất có dầu ô-li-ve và mật ong; 9một xứ nơi 

ngươi sẽ ăn thức-ăn không có sự khan-hiếm, trong 

đó ngươi sẽ chẳng thiếu bất cứ một món gì cả; một 

mảnh đất có các cục đá là sắt, và ra từ các đồi của nó 

ngươi có thể đào lấy đồng. 10Khi ngươi đã ăn và 

được thỏa mãn, ngươi sẽ chúc-tụng GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi vì xứ tốt ấy mà Ngài đã cho 

ngươi. 
11"Ngươi hãy chú-ý e rằng ngươi quên GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi bởi không giữ các điều-

răn của Ngài và các mạng-lịnh của Ngài và các luật-

lệ của Ngài mà ta đang truyền cho ngươi hôm nay; 
12e rằng khi ngươi đã ăn và thỏa mãn, và đã xây nhà 

đẹp và đã sống trong chúng, 13và khi các bầy bò của 

ngươi và các bầy chiên của ngươi nhân nhiều thêm, 

và bạc và vàng của ngươi nhân nhiều thêm, và tất cả 

mà ngươi có đều nhân nhiều thêm,  

 

 

Deuteronomy 7.25-8.13 

25The graven images of their gods ye are to burn 

with fire; thou shalt not covet the silver or the gold 

that is on them, nor take it for thyself, lest thou be 

snared by it, for it is an abomination to YHWH thy 

God. 26And thou shalt not bring an abomination into 

thine house, and like it come under the ban; thou 

shalt utterly detest it and thou shalt utterly abhor it, 

for it is something banned. 

Do not forget God (8.1-20) 

8 1"All the commandments that I am commanding 

thee today ye shall be careful to do, that ye may live 

and multiply, and go in and possess the land which 

YHWH swore to give to your forefathers. 2And thou 

shalt remember all the way which YHWH thy God 

has led thee in the wilderness these forty years, that 

He might humble thee, testing thee, to know what 

was in thine heart, whether thou wouldest keep His 

commandments or not. 3And He humbled thee and 

let thee be hungry, and fed thee with mawn which 

thou did not know, nor did thy fathers know, that He 

might make thee know that man does not live by 

bread alone, but man lives by everything that 

proceeds out of the mouth of YHWH. 4Thy clothing 

did not wear out on thee, nor did thy foot swell these 

forty years. 5Thus thou art to know in thine heart 

that YHWH thy God wast disciplining thee just as a 

man disciplines his son. 6Therefore, thou shalt keep 

the commandments of YHWH thy God, to walk in 

His ways and to fear Him. 7For YHWH thy God is 

bringing thee into a good land, a land of brooks of 

water, of fountains and springs, flowing forth in 

valleys and hills; 8a land of wheat and barley, of 

vines and fig trees and pomegranates, a land of olive 

oil and honey; 9a land where thou shalt eat food 

without scarcity, in which thou shalt not lack 

anything; a land whose stones are iron, and out of 

whose hills thou canest dig copper. 10When thou 

hast eaten and art satisfied, thou shalt bless YHWH 

thy God for the good land which He hath given thee. 

11"Take heed to thyself lest thou forget YHWH thy 

God by not keeping His commandments and His 

ordinances and His statutes which I am commanding 

thee today; 12lest, when thou hast eaten and art 

satisfied, and hast built good houses and lived in 

them, 13and when thy herds and thy flocks multiply, 

and thy silver and gold multiply, and all that thou 

hast multiplies,  

 

 



 

 

 

Deuteronomy 8.14-9.6 

14then thine heart becomes proud, and thou forget 

YHWH thy God who brought thee out from the land 

of Egypt, out of the house of slaves. 15He led thee 

through the great and terrible wilderness, with its 

fiery serpents and scorpions and thirsty ground 

where there was no water; He brought water for thee 

out of the rock of flint. 16In the wilderness He fed 

thee mawn which thy fathers did not know, that He 

might humble thee and that He might test thee, to do 

good for thee at thy end. 17Otherwise, thou mayest 

say in thine heart, 'My power and the strength of my 

hand made me this wealth.' 18But thou shalt 

remember YHWH thy God, for it is He who is 

giving thee power to make wealth, that He may 

confirm His covenant which He swore to thy fathers, 

as it is this day. 19And it shall come about if thou 

ever forget YHWH thy God, and go after other gods, 

and serve them and worship them, I testify against 

you today that ye shall surely perish. 20Like the 

nations that YHWH makes to perish before you, so 

ye shall perish; because ye would not listen to the 

voice of YHWH your God. 

Do not forget God's mercy (9.1-9.29) 

9 1"Hear, O Israel n! Thou art crossing over the 

Jordan today to go in to dispossess nations greater 

and mightier than thyself, great cities and fortified to 

heaven, 2a people great and tall, the sons of the 

Anak, whom thou knowest and of whom thou hast 

heard it said, 'Who can stand before the sons of 

Anak?' 3Know therefore today that it is YHWH thy 

God who is crossing over before thee as a 

consuming fire. He will destroy them and He will 

subdue them before thee, so that thou mayest drive 

them out and destroy them quickly, just as YHWH 

hath spoken to thee. 4Do not say in thine heart when 

YHWH thy God hath driven them out before thee, 

saying, 'Because of my righteousness YHWH hath 

brought me in to possess this land,' but it is because 

of the wickedness of these nations that YHWH is 

dispossessing them before thee. 5It is not for thy 

righteousness or for the uprightness of thine heart 

that thou art going to possess their land, but it is 

because of the wickedness of these nations that 

YHWH thy God is driving them out before thee, in 

order to confirm the word which YHWH swore to 

thy fathers, to Abraham, Isaac and Jacob. 6Know, 

then, it is not because of thy righteousness that 

YHWH thy God is giving thee this good land to 

possess; for thou art a stubborn people. 

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 8.14-9.6 

14thì tâm của ngươi trở nên kiêu-ngạo, và ngươi 

quên GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã đem 

ngươi ra từ xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà các kẻ nô-lệ. 
15Ngài đã dẫn ngươi đi qua vùng hoang-vu mênh-

mông và khủng-khiếp, có rắn đỏ như lửa và những 

con bò-cạp và đất khô hạn của nó nơi không có 

nước; Ngài đã đem nước cho ngươi ra từ tảng đá 

lửa. 16Trong vùng hoang-vu, Ngài đã cho ngươi ăn 

ma-na mà tổ-phụ của ngươi đã chẳng biết, để Ngài 

đã có thể làm cho ngươi khiêm-tốn và để Ngài có 

thể thử ngươi, để làm điều tốt-lành cho ngươi ở sự 

cuối cùng của ngươi. 17Nếu không thì ngươi có thể 

nói trong tâm ngươi: 'Quyền-năng ta và sức mạnh 

của bàn tay ta đã cho ta sự giàu-có này.' 18Nhưng 

ngươi sẽ nhớ lại GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi, vì chính Ngài đang cho ngươi quyền-năng để 

làm giàu, để Ngài có thể khẳng-định giao-ước của 

Ngài mà Ngài đã thề cùng tổ-phụ của ngươi, như 

ngày này. 19Và sẽ xảy ra nếu ngươi có bao giờ quên 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, và theo sau các 

thần khác, và phục-dịch chúng và thờ-lạy chúng, ta 

làm chứng chống các ngươi hôm nay rằng chắc-chắn 

các ngươi sẽ diệt-vong. 20Như các dân-tộc mà Đức 

GIA-VÊ diệt trước mặt các ngươi, các ngươi sẽ diệt-

vong như thế; bởi vì các ngươi không muốn nghe 

tiếng của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi. 

Chớ quên sự khoan-dung của Đức Chúa TRỜI (9.1-

9.29) 

9 1"Hãy nghe, Y-sơ-ra-ên ơi! Hôm nay ngươi sắp 

vượt qua sông Giô-đanh để đi vào tước-đoạt các dân 

đông hơn và mạnh hơn ngươi, các thành lớn và có 

lũy kiên-cố tới trời, 2một dân lớn và cao, các con 

trai của A-nác, mà ngươi biết và ngươi đã nghe nói: 

'Ai có thể đứng trước mặt các con trai A-nác?' 3Bởi 

vậy hôm nay, hãy biết rằng chính GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi đang vượt qua trước mặt 

ngươi như lửa thiêu trụi. Ngài sẽ hủy-diệt chúng và 

Ngài sẽ trấn áp chúng trước mặt ngươi, ngõ hầu 

ngươi có thể đuổi chúng đi và triệt-hạ chúng một 

cách nhanh-chóng, y như Đức GIA-VÊ đã phán 

cùng ngươi. 4Chớ nói trong tâm ngươi khi GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi đã đuổi chúng đi trước 

mặt ngươi, rằng: 'Bởi vì sự công-chính của tôi mà 

Đức GIA-VÊ đã đem tôi vào để chiếm-hữu đất này,' 

nhưng ấy là bởi sự độc-ác của những dân-tộc này 

mà Đức GIA-VÊ đang tước-đoạt chúng trước mặt 

ngươi. 5Ấy không vì sự công-chính của ngươi hay vì 

sự chính-trực của tâm ngươi để ngươi sắp chiếm-

hữu đất của chúng, nhưng ấy là bởi sự độc-ác của 

những dân-tộc này để GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi đang đuổi chúng ra trước mặt ngươi, để 

khẳng-định lời mà Đức GIA-VÊ đã thề cùng tổ-phụ 

của ngươi, cùng Áp-ra-ham, cùng Y-sác, và cùng 

Gia-cốp. 6Rồi hãy biết rằng ấy không phải là bởi sự 

công-chính của ngươi để GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi sắp cho ngươi đất tốt này để chiếm-hữu; 

vì ngươi là một dân cứng-cổ. 

 

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 9.7-9.24 

7"Hãy nhớ, đừng quên ngươi đã chọc GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi thạnh-nộ trong vùng hoang-

vu thể nào; từ ngày ngươi đã rời xứ Ê-díp-tô cho đến 

lúc các ngươi đã đến chỗ này, các ngươi đã dấy loạn 

chống Đức GIA-VÊ. 8Ngay cả tại Hô-rếp các ngươi 

cũng đã chọc Đức GIA-VÊ thạnh-nộ, và Đức GIA-

VÊ đã giận các ngươi đến nỗi Ngài đã muốn diệt các 

ngươi. 9Khi ta đi lên tới núi để nhận các bảng bằng 

đá, các bảng có giao-ước mà Đức GIA-VÊ đã lập 

với các ngươi, thì ta đã ở lại trên núi 40 ngày và 

đêm; ta đã chẳng ăn bánh hay uống nước. 10Và Đức 

GIA-VÊ đã cho ta 2 bảng đá được viết bởi ngón tay 

của Đức Chúa TRỜI; và trên chúng là tất cả các lời 

mà Đức GIA-VÊ đã phán cùng các ngươi tại núi từ 

giữa lửa trong ngày có cuộc họp. 11Và đã xảy ra vào 

cuối 40 ngày và đêm rằng Đức GIA-VÊ đã cho ta 2 

bảng đá đó, các bảng có giao-ước. 12Đoạn Đức 

GIA-VÊ phán cùng ta: 'Hãy đứng dậy, nhanh-chóng 

đi xuống khỏi đây, vì dân của ngươi mà ngươi đã 

đem ra khỏi Ê-díp-tô đã hành-động đồi-bại. Chúng 

đã nhanh-chóng rẽ qua một bên bỏ đường-lối mà Ta 

đã truyền cho chúng; chúng đã làm một ảnh-tượng 

đúc cho chúng.' 13Đức GIA-VÊ đã phán thêm với 

ta, rằng: 'Ta đã thấy dân này, và quả thật, ấy là một 

dân cứng-cổ. 14Hãy để mặc Ta, để Ta có thể diệt 

chúng và xóa bỏ tên chúng khỏi dưới trời; và Ta sẽ 

làm ra từ ngươi một dân-tộc mạnh hơn và đông hơn 

chúng.' 15Vì vậy ta rẽ và xuống núi trong khi núi 

đang cháy với lửa, và 2 tấm bảng có giao-ước ở 

trong 2 tay của ta. 16Và ta đã thấy các ngươi quả 

thật đã phạm tội chống GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của các ngươi. Các ngươi đã làm cho các ngươi một 

con bê đúc; các ngươi đã nhanh-nhẩu rẽ qua một bên 

bỏ đường-lối Đức GIA-VÊ đã truyền cho các ngươi. 
17Ta đã nắm chặt lấy 2 tấm bảng đó và ném chúng 

khỏi tay ta, và đập chúng bể tan ra từng mảnh trước 

mắt các ngươi. 18Và ta đã sấp xuống trước mặt Đức 

GIA-VÊ, như ở lần đầu tiên, trong 40 ngày và đêm; 

ta đã chẳng ăn bánh chẳng uống nước, vì mọi tội mà 

các ngươi đã vi-phạm trong việc làm điều xấu trong 

cái nhìn của Đức GIA-VÊ để chọc Ngài giận. 19Vì 

ta sợ cơn giận và sự bất mãn hừng hực mà Đức 

GIA-VÊ đã thạnh-nộ chống các ngươi để diệt các 

ngươi, nhưng Đức GIA-VÊ cũng đã lắng nghe ta lần 

đó. 20Đức GIA-VÊ đã giận A-rôn đủ để diệt người; 

vì vậy ta cũng đã cầu-xin cho A-rôn vào cùng một 

lúc. 21Và ta đã lấy tội các ngươi, con bê mà các 

ngươi đã làm, và đốt nó bằng lửa và đập nát nó, 

nghiền vụn nó cho đến khi nó mịn như bụi; rồi ta 

ném bụi nó vào khe nước chảy xuống từ núi. 
22"Một lần nữa ở Tha-bê-ra và ở Ma-sa và ở Kíp-

rốt-Ha-ta-va, các ngươi đã chọc Đức GIA-VÊ thạnh-

nộ. 23Và khi Đức GIA-VÊ sai các ngươi đi từ Ca-

đe-Ba-nê-a, rằng: 'Hãy đi lên và chiếm cái xứ mà Ta 

đã cho các ngươi,' thì các ngươi đã nổi-loạn chống 

lại miệng của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các 

ngươi; các ngươi đã chẳng tin Ngài hay lắng nghe 

tiếng của Ngài. 24Các ngươi đã và đang dấy loạn 

chống Đức GIA-VÊ từ ngày ta biết các ngươi. 

Deuteronomy 9.7-9.24 

7"Remember, do not forget how thou provokedst 

YHWH thy God to wrath in the wilderness; from the 

day that thou left the land of Egypt until ye arrived 

at this place, ye have been rebellious against 

YHWH. 8Even at Horeb ye provoked YHWH to 

wrath, and YHWH was so angry with you that He 

would have destroyed you. 9When I went up to the 

mountain to receive the tablets of stone, the tablets 

of the covenant which YHWH had made with you, 

then I remained on the mountain forty days and 

nights; I neither ate bread nor drank water. 10And 

YHWH gave me the two tablets of stone written by 

the finger of God; and on them were all the words 

which YHWH had spoken with you at the mountain 

from the midst of the fire on the day of the 

assembly. 11And it came about at the end of forty 

days and nights that YHWH gave me the two tablets 

of stone, the tablets of the covenant. 12Then YHWH 

said to me, 'Arise, go down from here quickly, for 

thy people whom thou brought out of Egypt have 

acted corruptly. They have quickly turned aside 

from the way which I commanded them; they have 

made a molten image for themselves.' 13YHWH 

spoke further to me, saying, 'I have seen this people, 

and indeed, it is a stubborn people. 14Let Me alone, 

that I may destroy them and blot out their name 

from under heaven; and I will make of thee a nation 

mightier and greater than they.' 15So I turned and 

came down from the mountain while the mountain 

was burning with fire, and the two tablets of the 

covenant were in my two hands. 16And I saw that ye 

had indeed sinned against YHWH your God. Ye had 

made for yourselves a molten calf; ye had turned 

aside quickly from the way which YHWH had 

commanded you. 17And I took hold of the two 

tablets and threw them from my hands, and smashed 

them before your eyes. 18And I fell down before 

YHWH, as at the first, forty days and nights; I 

neither ate bread nor drank water, because of all 

your sins which ye had committed in doing what 

was evil in the sight of YHWH to provoke Him to 

anger. 19For I was afraid of the anger and hot 

displeasure with which YHWH was wrathful against 

you in order to destroy you, but YHWH listened to 

me that time also. 20And YHWH was angry enough 

with Aaron to destroy him; so I also prayed for 

Aaron at the same time. 21And I took your sin, the 

calf which ye had made, and burned it with fire and 

crushed it, grinding it very small until it was as fine 

as dust; and I threw its dust into the brook that came 

down from the mountain. 
22''Again at Taberah and at Massah and at Kibroth-

hattaavah ye provoked YHWH to wrath. 23And 

when YHWH sent you from Kadesh-barnea, saying, 

"Go up and possess the land which I have given 

you,' then ye rebelled against the mouth of YHWH 

your God; ye neither believed Him nor listened to 

His voice. 24Ye have been rebellious against 

YHWH from the day I knew you.  



 

 

 

Deuteronomy 9.25-10.10 

25"So I fell down before YHWH forty days and 

nights, which I fell down because YHWH had said 

He would destroy you. 26And I prayed to YHWH, 

and said, 'O Lord YHWH, do not destroy Thy 

people, even Thine inheritance, whom Thou hast 

redeemed through Thy greatness, whom Thou hast 

brought out of Egypt with a mighty hand. 
27Remember Thy servants, Abraham, Isaac, and 

Jacob; do not look at the stubborness of this people 

or at their wickedness or their sin. 28Otherwise the 

land from which Thou didst bring us may say, 

"Because YHWH was not able to bring them into 

the land which He had spoken to them and because 

He hated them He has brought them out to slay them 

in the wilderness." 29Yet they are Thy people, even 

Thine inheritance, whom Thou hast brought out by 

Thy great power and Thy outstretched arm.' 

Do not forget to fear God (10.1-10.11) 

10 1"At that time YHWH said to me, 'Cut out for 

thyself two tablets of stone like the former ones, and 

come up to Me on the mountain, and make an ark of 

wood for thyself. 2And I will write on the tablets the 

words that were on the former tablets which thou 

shattered, and thou shalt put them in the ark.' 3So I 

made an ark of acacia wood and cut out two tablets 

of stone like the former ones, and went up on the 

mountain with the two tablets in my hand. 4And He 

wrote on the tablets, like the former writing, the Ten 

Words which YHWH had spoken to you on the 

mountain from the midst of the fire on the day of the 

assembly; and YHWH gave them to me. 5Then I 

turned and came down from the mountain, and put 

the tablets in the ark which I had made; and there 

they are, as YHWH commanded me." 
6(Now the sons of Israel set out from Beeroth Bene-

jaakan to Moserah. There Aaron died and there he 

was buried and Eleazar his son ministered as priest 

in his place. 7From there they set out to Gudgodah; 

and from Gudgodah to Jotbathah, a land of brooks 

of water. 8At that time YHWH set apart the tribe of 

Levi to carry the ark of the covenant of YHWH, to 

stand before YHWH to serve Him and to bless in 

His name until this day. 9Therefore, Levi does not 

have a portion or inheritance with his brothers; 

YHWH is his inheritance, just as YHWH thy God 

spoke to him.) 

10"I, moreover, stayed on the mountain forty days 

and forty nights like the first time, and YHWH 

listened to me that time also; YHWH was not 

willing to destroy you.  

 

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 9.25-10.10 

25"Vì vậy ta đã sấp xuống trước mặt Đức GIA-VÊ 

trong 40 ngày và đêm, mà ta đã sấp xuống vì Đức 

GIA-VÊ đã phán Ngài muốn diệt các ngươi. 26Và ta 

đã cầu-nguyện cùng Đức GIA-VÊ, và nói: 'Ôi Chúa 

GIA-VÊ, xin đừng diệt dân của Chúa, tức là tài-sản 

riêng của Chúa, dân mà Chúa đã chuộc qua sự vĩ-đại 

của Chúa, dân Chúa đã đem ra khỏi Ê-díp-tô với bàn 

tay mạnh-mẽ. 27Xin nhớ lại các tôi-tớ của Chúa, 

Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp; xin đừng chú ý đến 

sự cứng cổ của dân này hay sự độc-ác của họ hay tội 

của họ. 28Nếu không thì xứ từ đó Chúa đã đem 

chúng con đi có thể nói: "Bởi vì Đức GIA-VÊ đã 

chẳng có thể đem chúng vào xứ mà Ngài đã nói với 

chúng và vì Ngài đã ghét chúng, Ngài đã đem chúng 

ra để tàn-sát chúng trong vùng hoang-vu." 29Tuy 

nhiên họ là dân của Chúa, chính là tài sản riêng của 

Chúa, dân mà Chúa đã đem ra bởi quyền-năng vĩ-đại 

của Chúa và cánh tay vươn ra của Chúa.' 

Đừng quên kinh-sợ Đức Chúa Trời (10.1-10.11) 

10 1"Vào lúc đó, Đức GIA-VÊ phán cùng ta: 'Đẽo 

cho ngươi 2 bảng đá y như các bảng trước, và hãy 

lên tới Ta trên núi, và hãy đóng một cái rương bằng 

gỗ cho ngươi. 2Và Ta sẽ viết trên các bảng đó các 

lời đã ở trên các bảng trước mà ngươi đã đập bể ra 

từng mảnh, và ngươi sẽ để chúng trong rương đó. 

'3Thế là ta đã làm một cái rương bằng gỗ cây keo và 

đẽo 2 bảng đá giống như các bảng trước, và đi lên 

trên núi với 2 bảng trong tay ta. 4Và Ngài đã viết 

trên các bảng đó, y như chữ viết trước, Mười Lời1
 

mà Đức GIA-VÊ đã phán cùng các ngươi trên núi ra 

từ giữa lửa vào ngày có cuộc họp ấy; và Đức GIA-

VÊ đã ban chúng cho ta. 5Đoạn ta rẽ và đến, xuống 

từ núi, và đặt 2 bảng đó vào trong cái rương mà ta 

đã làm; và kìa chúng ở đó, như Đức GIA-VÊ đã 

truyền cho ta." 
6(Bấy giờ các con trai Y-sơ-ra-ên đã lên đường từ 

Bê-ê-rốt Bê-nê-Gia-a-can đến Mô-sê-rốt. Ở đó A-rôn 

qua đời và ở đó ông được chôn và Ê-lê-a-sa con trai 

của ông đã hầu-việc làm thầy tế-lễ trong chỗ của 

ông. 7Từ đó họ đã lên đường đến Gút-gô-đa, và từ 

Gút-gô-đa đến Giốt-ba-tha, một đất có các suối nước 

nhỏ. 8Vào lúc đó, Đức GIA-VÊ biệt ra chi-tộc Lê-vi 

để khiêng rương giao-ước của Đức GIA-VÊ, để 

đứng trước mặt Đức GIA-VÊ để phụng-sự Ngài và 

để chúc phước trong danh Ngài cho đến ngày nay. 
9Bởi vậy Lê-vi chẳng có một phần-chia nào hay của 

thừa-kế với các anh-em của mình; Đức GIA-VÊ là 

của thừa-kế của người, đúng như GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi đã hứa cho người.) 
10"Hơn nữa, ta đã ở lại trên núi trong 40 ngày và 40 

đêm như lần đầu, và Đức GIA-VÊ cũng đã lắng 

nghe ta lần đó; Đức GIA-VÊ đã chẳng muốn diệt 

ngươi.  

 

 

 

                                                 
1hay: mười điều-răn 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 10.11-11.4 

11Đoạn Đức GIA-VÊ đã phán cùng ta: 'Hãy đứng 

dậy, tiếp tục đi trên đường của ngươi đi đầu dân, để 

chúng có thể đi vào và chiếm-hữu xứ mà Ta đã thề 

cùng tổ-phụ của chúng để cho chúng.' 

Đừng quên vâng lời Đức Chúa Trời (10.12-11.7) 
12"Và, bây giờ, hỡi Y-sơ-ra-ên, GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi đòi hỏi từ ngươi điều gì, duy chỉ 

kinh-sợ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, bước 

đi trong tất cả đường-lối của Ngài và yêu-thương 

Ngài, và phụng-sự GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi với tất cả tâm của ngươi và với tất cả hồn của 

ngươi, 13và giữ các điều-răn của Đức GIA-VÊ và 

các luật-lệ của Ngài mà ta đang truyền cho ngươi 

hôm nay vì lợi-ích của ngươi. 14Hãy nhìn xem, 

thuộc về GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI ngươi là trời và 

tầng trời của các tầng trời, trái đất và mọi thứ ở 

trong nó. 15Nhưng trên tổ-phụ của ngươi, Đức GIA-

VÊ đã đặt lòng yêu-mến của Ngài để yêu-thương họ, 

và Ngài đã chọn dòng-giống của họ tới sau họ, cả 

các ngươi hơn tất cả các dân-tộc, như ngày này. 
16Thế thì hãy cắt da qui-đầu của tâm các ngươi, và 

chớ làm cứng cổ của các ngươi nữa. 17Vì GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của các ngươi là Đức Chúa TRỜI 

của các thần và Chúa của các chúa, Đức Chúa TRỜI 

vĩ-đại, Đức Chúa TRỜI phi-thường, và Đức Chúa 

TRỜI đáng sợ, chẳng tỏ thiên-vị, chẳng lấy của hối-

lộ. 18Ngài thi-hành công-lý cho kẻ mồ-côi và người 

góa-bụa, và thể-hiện lòng yêu-thương của Ngài cho 

người nước lạ bằng việc cho người thức-ăn và quần-

áo. 19Vì vậy hãy thể-hiện lòng yêu-thương của các 

ngươi cho người lạ, vì các ngươi đã là những người 

lạ trong xứ Ê-díp-tô. 20Ngươi sẽ kinh-sợ GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi; ngươi sẽ phụng-sự Ngài 

và bám chặt vào Ngài, và ngươi sẽ thề bởi danh 

Ngài. 21Ngài là sự ca-tụng của ngươi và Ngài là 

Đức Chúa TRỜI của ngươi, Đấng đã làm các việc 

đáng sợ và vĩ-đại này cho ngươi mà đôi mắt ngươi 

đã thấy. 22Tổ-phụ của ngươi đã đi xuống Ê-díp-tô là 

70 người, và bây giờ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi đã làm cho ngươi thành nhiều như các ngôi 

sao. 

11 1"Bởi vậy ngươi sẽ yêu-thương GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi, và luôn luôn giữ huấn-lịnh 

của Ngài, các luật-lệ của Ngài, các mạng-lịnh của 

Ngài, và các điều-răn của Ngài. 2Và ngày này hãy 

biết rằng ta chẳng đang nói với những con trai các 

ngươi đã chẳng biết và đã chẳng thấy kỷ-luật của 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi—sự vĩ-đại 

của Ngài, bàn tay mạnh-mẽ của Ngài, và cánh tay 

vươn ra của Ngài, 3và các dấu của Ngài và các việc 

làm của Ngài mà Ngài đã làm giữa Ê-díp-tô cho 

Pha-ra-ôn vua Ê-díp-tô và cho tất cả xứ của hắn; 4và 

điều Ngài đã gây ra cho quân-đội Ê-díp-tô, cho ngựa 

của nó và chiến-xa của nó, khi Ngài đã làm nước 

Biển Sậy tuôn chảy trên mặt của chúng trong khi 

chúng đang truy đuổi các ngươi, và Đức GIA-VÊ đã 

hoàn-toàn diệt chúng;  

 

 

Deuteronomy 10.11-11.4 

11Then YHWH said to me, 'Arise, proceed on thy 

journey ahead of the people, that they may go in and 

possess the land which I swore to their fathers to 

give them.' 

Do not forget to obey God (10.12-11.7) 
12''And now, Israel, what doth YHWH thy God 

require from thee, but to fear YHWH thy God,  to 

walk in all His ways and love Him, and to serve 

YHWH thy God with all thy heart and with all thy 

soul, 13and to keep YHWH's commandments and 

His statutes which I am cornmanding thee today for 

thy good? 14Behold, to YHWH thy God belong 

heaven and the heaven of heavens, the earth and all 

that is in it. 15Yet on thy fathers did YHWH set His 

affection to love them, and He chose their seed after 

them, even you above all peoples, as it is this day. 
16Circumcise then the foreskin of your heart, and 

stiffen your neck no more. 17For YHWH your God 

is the God of gods and the Lord of lords, the great, 

the mighty, and the awesome God who doth not 

show partiality, nor take a bribe. 18He executes 

justice for the orphan and the widow, and shows His 

love for the alien by giving him food and clothing. 
19So show your love for the alien, for ye were aliens 

in the land of Egypt. 20Thou shalt fear YHWH thy 

God; thou shalt serve Him and cling to Him, and 

thou shalt swear by His name. 21He is thy praise and 

He is thy God, who hah done these great and 

awesome things for thee which thine eyes have seen. 
22Thy fathers went down to Egypt seventy persons 

in all, and now YHWH thy God has made thee as 

numerous as the stars of heaven. 

11 1"Thou shalt therefore love YHWH thy God, 

and always keep His charge, His statutes, His 

ordinances, and His commandments. 2And know 

this day that I am not speaking with your sons who 

have not known and who have not seen the 

discipline of YHWH your God—His greatness, His 

mighty hand, and His outstretched arm, 3and His 

signs and His works which He did in the midst of 

Egypt to Pharaoh the king of Egypt and to all his 

land; 4and what He did to Egypt 's army, to its 

horses and its chariots, when He made the water of 

the Sea of Reeds to flow over their faces while they 

were pursuing you, and YHWH completely 

destroyed them;  

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 11.5-11.20 

5and what He did to you in the wilderness until ye 

came to this place; 6and what He did to Dathan and 

Abiram, the sons of Eliab, the son of Reuben, when 

the earth opened its mouth and swallowed them, 

their households, their tents, and every living thing 

that was at their feet, among all Israel—7but your 

own eyes have seen all the great work of YHWH 

which He did. 

Choose between blessings and curses (11.8-11.32) 
8"Ye shall therefore keep every commandment 

which I am commanding you today, so that ye may 

be strong and go in and possess the land into which 

ye are about to cross to possess it; 9so that ye may 

prolong your days on the land which YHWH swore 

to your fathers to give to them and to their seed, a 

land flowing with milk and honey. 10For the land, 

into which thou are entering to possess it, is not like 

the land of Egypt from which ye came, where thou 

usedst to sow thy seed and water it with thy foot like 

a vegetable garden. 11But the land into which ye are 

about to cross to possess it, a land of hills and 

valleys, drinks water from the rain of heaven, 12a 

land for which YHWH thy God cares; the eyes of 

YHWH thy God are always upon it, from the 

beginning of the year even to the end of the year. 

13"And it shall come about, if ye listen obediently to 

my commandments which I am commanding you 

today to love YHWH your God and to serve Him 

with all your heart and all your soul, 14that He will 

give the rain for your land in its season, the early 

and late rain, that thou mayest gather in thy grain 

and thy new wine and thine oil. 15And He will give 

grass in thy fields for thy cattle, and thou shalt eat 

and be satisfied. 16Watch yourselves, lest your 

hearts be deceived and ye turn away and serve other 

gods and worship them. 17Or the anger of YHWH 

will be kindled against you, and He will shut up the 

heavens so that there will be no rain and the ground 

will not yield its fruit; and ye will perish quickly 

from the good land which YHWH is giving you. 

 
18"Ye shall therefore put these words of mine on 

your heart and on your soul; and ye shall bind them 

as a sign on your hand, and they shall be as frontlet 

bands between your eyes. 19And ye shall teach them 

to your sons, talking of them when thou sittest in 

thine house and when thou walkest along the road 

and when thou liest down and when thou risest up. 
20And thou shalt write them on the doorposts of 

thine house and on thine gates, 

 

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 11.5-11.20 

5và điều Ngài đã làm cho các ngươi trong vùng 

hoang-vu cho đến lúc các ngươi đã tới chỗ này; 6và 

điều Ngài đã làm cho Đa-than và A-bi-ram, các đứa 

con trai của Ê-li-áp, con trai của Ru-bên, khi trái đất 

mở miệng của nó và đã nuốt chửng chúng, các gia-

hộ của chúng, các lều của chúng, và mọi sinh-vật ở 

nơi chân chúng, giữa tất cả Y-sơ-ra-ên—7song chính 

mắt các ngươi đã thấy tất cả việc làm vĩ-đại của Đức 

GIA-VÊ mà Ngài đã làm. 

Chọn phước hay rủa-sả (11.8-11.32) 
8"Bởi vậy, các ngươi sẽ giữ mỗi điều-răn mà ta đang 

truyền cho các ngươi hôm nay, để các ngươi được 

mạnh và đi vào và chiếm-hữu xứ các ngươi sắp vượt 

qua sông để vào mà chiếm-hữu; 9để các ngươi có 

thể kéo dài những ngày của các ngươi trên đất mà 

Đức GIA-VÊ đã thề cùng tổ-phụ của các ngươi để 

cho họ và cho dòng-dõi của họ, một xứ tuôn chảy 

sữa và mật. 10Vì xứ ấy, mà ngươi đang vào để 

chiếm-hữu, không như xứ Ê-díp-tô từ đó các ngươi 

đã đến, nơi ngươi đã thường gieo hạt giống của 

ngươi và tưới nước nó với chân của ngươi như tưới 

một vườn rau cải. 11Nhưng xứ mà các ngươi sắp 

vượt qua sông để chiếm-hữu, xứ có đồi và thung-

lũng, uống nước mưa từ trời, 12một xứ mà GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi chăm-sóc; những con 

mắt của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi luôn 

luôn ở trên nó, từ đầu năm đến cả cuối năm. 
13"Và sẽ xảy ra, nếu các ngươi nghe một cách vâng 

lời các điều-răn của ta mà ta đang truyền cho các 

ngươi hôm nay, để yêu-thương GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của các ngươi và phụng-sự Ngài với hết tâm 

của các ngươi và với hết hồn của các ngươi, 14để 

Ngài sẽ ban mưa cho xứ của các ngươi trong mùa 

của nó, mưa sớm và mưa trễ(1), để ngươi có thể thu-

thập ngũ-cốc của ngươi và rượu nho mới của ngươi 

và dầu của ngươi. 15Và Ngài sẽ ban cỏ trong các 

cánh đồng của ngươi cho gia-súc ngươi, và ngươi sẽ 

ăn và thỏa mãn. 16Hãy coi chừng mình, e rằng tâm 

của các ngươi bị lừa-dối và các ngươi quay đi và 

phục-dịch các thần khác và thờ-lạy chúng. 17Hoặc 

cơn giận của Đức GIA -VÊ sẽ bùng lên chống các 

ngươi, và Ngài sẽ đóng kín các tầng trời để sẽ không 

có mưa và đất sẽ không sinh ra quả của nó; và các 

ngươi sẽ nhanh chóng diệt-vong khỏi đất tốt-tươi mà 

Đức GIA-VÊ đang cho các ngươi. 
18"Bởi vậy các ngươi sẽ để các lời này của ta trên 

tâm của các ngươi và trên hồn của các ngươi; và các 

ngươi sẽ buộc chúng làm một dấu trên tay của các 

ngươi, và chúng sẽ phải như các băng trán giữa đôi 

mắt của các ngươi. 19Và các ngươi sẽ dạy chúng 

cho các con trai của các ngươi, nói về chúng khi 

ngươi ngồi trong nhà của ngươi và khi ngươi bước 

đi dọc đường và khi ngươi nằm xuống và khi ngươi 

đứng dậy. 20Và ngươi sẽ viết chúng trên những cột 

cửa nhà của ngươi và trên những cổng của ngươi,  

 

                                                 
1hay: mưa mùa thu và mưa mùa xuân 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 11.21-12.2 

21hầu cho những ngày của các ngươi và những ngày 

của các con trai của các ngươi có thể được nhân lên 

trên xứ mà Đức GIA-VÊ đã thề cùng tổ-phụ của các 

ngươi để cho họ, như những ngày của các tầng trời ở 

phía trên trái đất vậy. 22Vì nếu các ngươi thận-trọng 

giữ mọi điều-răn này mà ta đang truyền cho các 

ngươi, để thực-hành nó, để yêu-thương GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của các ngươi, để bước đi trong tất 

cả đường-lối của Ngài và bám chặt vào Ngài; 23thì 

Đức GIA-VÊ sẽ đuổi tất cả các dân-tộc này ra khỏi 

trước mặt các ngươi, và các ngươi sẽ tước-đoạt các 

dân-tộc lớn hơn và mạnh hơn các ngươi. 24Mọi chỗ 

trên đó lòng bàn chân của các ngươi sẽ giẫm lên sẽ 

là của các ngươi; biên-giới các ngươi sẽ từ vùng 

hoang-vu đến Li-ban, và từ Con Sông, sông Ơ-phơ-

rát, xa đến tận biển phía tây. 25Sẽ không có một con 

người nào có thể đứng trước mặt các ngươi; GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi sẽ đặt cơn khiếp-

sợ các ngươi và sự kinh-sợ các ngươi trên mọi xứ 

mà các ngươi đặt chân lên, như Ngài đã phán cùng 

các ngươi. 
26"Này, hôm nay ta đang đặt trước mặt các ngươi 

một lời chúc phước và một lời rủa-sả: 27lời chúc 

phước, nếu các ngươi nghe theo các điều-răn của 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi, mà ta đang 

truyền cho các ngươi hôm nay; 28và lời rủa-sả, nếu 

các ngươi không nghe theo các điều-răn của GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI các ngươi, nhưng quay khỏi 

con đường mà ta đang truyền cho các ngươi hôm 

nay, để theo các thần khác mà các ngươi đã chẳng 

biết. 29Và sẽ xảy ra, khi GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi đem ngươi vào xứ nơi ngươi đang vào để 

chiếm-hữu nó, rằng ngươi sẽ để lời chúc phước trên 

núi Ga-ri-xim và lời rủa-sả trên núi Ê-banh. 30Há 

chúng không phải ở ngang qua sông Giô-đanh, phía 

tây của con đường hướng về mặt trời lặn, trong đất 

của dân Ca-na-an, là những kẻ sống trong vùng 

đồng bằng, đối diện với Ghinh-ganh, cạnh những 

cây sồi Mô-rê sao? 31Vì các ngươi sắp vượt qua 

sông Giô-đanh để đi vào chiếm-hữu xứ mà GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của các ngươi đang cho các ngươi, 

và các ngươi sẽ chiếm-hữu nó và sống trong nó, 
32và các ngươi sẽ thận-trọng thực-hành tất cả các 

quy-chế và các phán-quyết mà ta đang đặt trước mặt 

các ngươi hôm nay. 

3. Các luật về sự thờ-phượng đúng cách (12.1-

16.17) 

12 1"Đây là các quy-chế và các phán-quyết mà các 

ngươi sẽ thận-trọng tuân theo trong xứ mà Đức 

GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của tổ-phụ ngươi, đã cho 

ngươi để chiếm-hữu tất cả những ngày các ngươi 

sống trên đất. 

Chỉ có một bàn-thờ cho sự hiến-tế (12.2-12.28) 
2"Các ngươi sẽ hoàn-toàn phá-hủy tất cả những chỗ 

mà các dân-tộc mà các ngươi sẽ tước-đoạt phục-dịch 

các thần của chúng, trên các núi cao và trên các đồi 

và dưới mỗi cây xanh.  

 

Deuteronomy 11.21-12.2 

21so that your days and the days of your sons may 

be multiplied on the land which YHWH swore to 

your fathers to give them, as the days of the heavens 

remain above the earth. 22For if ye are careful to 

keep all this commandment which I am 

commanding you, to do it, to love YHWH your 

God, to walk in all His ways and hold fast to Him; 
23then YHWH will drive out all these nations from 

before you, and ye will dispossess nations greater 

and mightier than yourselves. 24Every place on 

which the sole of your feet shall tread shall be yours; 

your border shall be from the wilderness to 

Lebanon, and from the River, the river Euphrates, as 

far as the western sea. 25There shall no man be able 

to stand before you; YHWH your God shall lay the 

dread of you and the fear of you on all the land on 

which you set foot, as He has spoken to you. 

26"See, I am setting before you today a blessing and 

a curse: 27the blessing, if ye listen to the 

commandments of YHWH your God, which I am 

commanding you today; 28and the curse, if ye do 

not listen to the ommandments of YHWH your God, 

but turn aside from the way which I am 

commanding you today, to follow other gods which 

you have not known. 29And it shall come about, 

when YHWH thy God brings thee into the land 

where thou art entering to possess it, that thou shalt 

place the blessing on Mount Gerizim and the curse 

on Mount Ebal. 30Are they not across the Jordan, 

west of the way toward the sunset, in the land of the 

Canaanites who live in the Arabah, opposite Gilgal, 

beside the oaks of Moreh? 31For ye are about to 

cross the Jordan to go in to possess the land which 

YHWH your God is giving you, and ye shall possess 

it and live in it, 32and ye shall be careful to do all 

the statutes and the judgments which I am setting 

before you today. 

3. Laws for proper worship (12.1-16.17) 

12 1"These are the statutes and the judgments 

which ye shall carefully observe in the land which 

YHWH, the God of thy fathers, hath given thee to 

possess all the days ye live on the ground. 

Only one altar for sacrifice (12.2-12.28) 
2"Ye shall utterly destroy all the places where the 

nations whom ye shall dispossess serve their gods, 

on the high mountains and on the hills and under 

every green tree.  

 



 

 

 

Deuteronomy 12.3-12.15 

3And ye shall tear down their altars and smash their 

sacred pillars and burn their Asherim with fire, and 

ye shall cut down the engraved images of their gods, 

and ye shall obliterate their name from that place. 
4Ye shall not act like this toward YHWH your God. 
5But ye shall seek YHWH at the place which YHWH 

your God shall choose from all your tribes, to 

establish His name there for His dwelling, and there 

thou shalt come. 6And there ye shall bring your 

burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the 

contribution of your hand, your votive offerings, 

your freewill offerings, and the first-born of your 

herd and of your flock. 7There also ye and your 

households shall eat before YHWH your God, and 

rejoice in all the putting forth of your hand in which 

YHWH thy God has blessed thee.  

8Ye shall not do at all what we are doing here today, 

every man doing whatever is right in his own eyes; 
9for ye have not as yet come to the resting place and 

the inheritance which YHWH your God is giving 

you. 10When ye cross the Jordan and live in the land 

which YHWH your God is giving you to inherit, and 

He gives you rest from all your enemies around you 

so that ye live in security, 11then it shall come about 

that the place in which YHWH your God shall 

choose for His name to dwell, there ye shall bring all 

that I command you: your burnt offerings and your 

sacrifices, your tithes and the contribution of your 

hand, and all your choice votive offerings which ye 

will vow to YHWH. 12And ye shall rejoice before 

YHWH your God, ye and your sons and daughters, 

your male and female servants, and the Levite who 

is within your gates, since he has no portion or 

inheritance with you. 13Be careful that thou doest 

not offer thy burnt offerings in every cultic place 

thou seest, 14but in the place which YHWH chooses 

in one of thy tribes, there thou shalt offer thy burnt 

offerings, and there thou shalt do all that I command 

thee. 

15"However, thou mayest slaughter and eat meat 

within any of thy gates, in every desire of thy soul, 

according to the blessing of YHWH thy God which 

He has given thee; the unclean and the clean may eat 

of it, as of the gazelle and the deer. 

 

Bài giảng của Môi-se 12.3-12.15 

3Và các ngươi sẽ giựt đổ các bàn-thờ của chúng và 

đập bể thành từng mảnh các trụ thiêng của chúng và 

đốt các ảnh-tượng A-sê-ra của chúng bằng lửa, và 

các ngươi sẽ chặt các tượng khắc chạm những thần 

của chúng xuống, và các ngươi sẽ xóa tên chúng 

khỏi chỗ đó. 4Các ngươi sẽ không được hành-động 

như thế đối với GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các 

ngươi. 5Nhưng các ngươi sẽ tìm Đức GIA-VÊ ở chỗ 

mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi sẽ chọn 

từ tất cả những chi-tộc của các ngươi, để thiết-lập 

danh Ngài ở đó cho nơi ở của Ngài, và ở đó ngươi sẽ 

đến. 6Và ở đó các ngươi sẽ mang đến những của-lễ 

thiêu của các ngươi, những con sinh-tế của các 

ngươi, những một phần-mười của các ngươi, sự 

đóng góp của bàn tay các ngươi, những của-lễ thệ-

nguyện của các ngươi, những của-lễ tự-nguyện của 

các ngươi, và con đầu lòng của bầy bò của các ngươi 

và của bầy chiên của các ngươi. 7Ở đó các ngươi và 

gia-hộ của các ngươi cũng sẽ ăn trước mặt GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của các ngươi, và vui mừng trong 

mọi sự với tới của bàn tay của các ngươi trong đó 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã ban phước 

cho ngươi.  
8Các ngươi sẽ không được làm điều mà chúng ta 

đang làm ở đây hôm nay cả, mọi người làm bất cứ 

điều gì mà con mắt của hắn thấy đúng; 9vì các ngươi 

đã chưa tới chỗ nghỉ-ngơi và của thừa-kế mà GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi đang cho các 

ngươi. 10Khi các ngươi vượt qua sông Giô-đanh và 

sống trong xứ mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các 

ngươi đang cho các ngươi để thừa-kế, và Ngài cho 

các ngươi nghỉ-ngơi từ tất cả kẻ thù của các ngươi 

xung-quanh ngõ hầu các ngươi sống trong an-ninh, 
11thì sẽ xảy ra rằng chỗ mà GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của các ngươi sẽ chọn cho danh của Ngài để 

ngự, ở đó các ngươi sẽ đem đến mọi thứ mà ta 

truyền cho các ngươi: những của-lễ thiêu của các 

ngươi, những tế vật của các ngươi, những một-phần-

mười của các ngươi và sự đóng góp của bàn tay các 

ngươi, và tất cả các của-lễ thệ-nguyện chọn-lọc của 

các ngươi mà các ngươi sẽ thệ-nguyện cùng Đức 

GIA-VÊ. 12Và các ngươi sẽ vui mừng trước mặt 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi, các ngươi 

và các con trai và những con gái của các ngươi, các 

tôi-tớ trai và gái của các ngươi, và người Lê-vi ở bên 

trong các cổng của các ngươi, vì người không có 

một phần chia nào hay của thừa-kế với các ngươi. 
13Hãy thận-trọng rằng ngươi không được dâng 

những của-lễ thiêu của mình trong mọi chỗ cúng-tế 

tà-giáo ngươi thấy, 14nhưng trong chỗ mà Đức 

GIA-VÊ chọn trong một chi-tộc trong các chi-tộc 

của ngươi, ở đó ngươi sẽ dâng những của-lễ thiêu 

của ngươi và ở đó ngươi sẽ làm mọi điều mà ta 

truyền cho ngươi. 
15"Tuy nhiên, ngươi có thể giết thịt và ăn thịt ở bên 

trong bất cứ cổng nào thuộc về những cổng của 

ngươi, theo mọi khao-khát của hồn ngươi, tùy theo 

phước của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi mà 

Ngài đã cho ngươi; kẻ ô-uế hay người tinh-sạch đều 

có thể ăn nó, như ăn con linh-dương hay con nai.  



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 12.16-12.29 

16Duy chỉ các ngươi sẽ không được ăn máu; các 

ngươi phải đổ nó ra trên mặt đất như nước. 17Ngươi 

không được phép ăn ở bên trong những cổng của 

ngươi một-phần-mười ngũ-cốc, hay rượu nho mới, 

hay dầu của ngươi, các con đầu lòng của bầy bò hay 

của bầy chiên của ngươi, hoặc một chút nào thuộc 

về những của-lễ thệ-nguyện của ngươi mà ngươi 

thệ-nguyện, hay các của-lễ tự-nguyện của ngươi, 

hoặc sự đóng góp của bàn tay ngươi. 18Nhưng 

ngươi sẽ ăn chúng trước mặt GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi trong chỗ mà GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi sẽ chọn, ngươi và con trai và con 

gái của ngươi, và các tôi-tớ trai và gái của ngươi, và 

người Lê-vi ở bên trong những cổng của ngươi; và 

ngươi sẽ vui mừng trước mặt GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi trong tất cả mọi sự với tới của bàn 

tay ngươi. 19Hãy thận-trọng rằng ngươi không được 

bỏ rơi các người Lê-vi tất cả các ngày của ngươi trên 

đất ngươi. 
20"Khi GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi mở 

rộng biên-giới của ngươi như Ngài đã hứa cùng 

ngươi, và ngươi nói: 'Tôi muốn ăn thịt," vì hồn 

ngươi khao-khát ăn thịt, thì ngươi có thể ăn thịt, theo 

mọi khao-khát của hồn ngươi. 21Nếu chỗ mà GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi chọn để đặt danh 

Ngài cách ngươi quá xa, thì ngươi có thể giết thịt từ 

bầy bò hay bầy chiên của ngươi mà Đức GIA-VÊ đã 

cho ngươi, như ta đã truyền cho ngươi; ngươi có thể 

ăn ở bên trong những cổng của ngươi theo mọi 

khao-khát của hồn ngươi. 22Y như người ta ăn con 

linh-dương hay con nai, như thế ngươi sẽ ăn nó; kẻ 

ô-uế và kẻ tinh-sạch đều có thể ăn nó như nhau. 
23Chỉ nhớ chắc đừng được ăn máu, vì máu là hồn, 

và ngươi sẽ không được ăn hồn với thịt. 24Ngươi sẽ 

không được ăn nó; ngươi sẽ đổ nó ra trên mặt đất 

như nước. 25Ngươi sẽ không được ăn nó, để ngươi 

và các con trai của ngươi tới sau ngươi được tốt-

lành, vì ngươi sẽ làm điều đúng trong cái nhìn của 

Đức GIA-VÊ. 26Duy chỉ các vật thánh mà ngươi 

được có và các của-lễ thệ-nguyện của ngươi, ngươi 

sẽ lấy và đi tới chỗ mà Đức GIA-VÊ chọn. 27Và 

ngươi sẽ dâng các của-lễ thiêu của mình, thịt và 

máu, trên bàn-thờ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi; và máu của các tế vật của ngươi sẽ được đổ 

ra trên bàn-thờ của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi, và ngươi sẽ ăn thịt ấy. 28Hãy thận-trọng lắng 

nghe tất cả những lời này mà ta được cho ngươi, để 

ngươi và các con trai ngươi tới sau ngươi được tốt-

lành mãi mãi, vì ngươi sẽ làm điều tốt và đúng trong 

cái nhìn của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi. 

Cảnh-cáo chống việc thờ-phượng các thần khác 

(12.29-13.19) 
29"Khi GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi khai-trừ 

trước mặt ngươi các dân-tộc mà ngươi đang đi vào 

để tước-đoạt, và ngươi tước-đoạt chúng và ở trong 

xứ của chúng,  

 

 

 

Deuteronomy 12.16-12.29 

16Only ye shall not eat the blood; ye are to pour it 

out on the ground like water. 17Thou art not allowed 

to eat within thy gates the tithe of thy grain, or new 

wine, or oil, or the first-born of thy herd or flock, or 

any of thy votive offerings which thou vowest, or 

thy freewill offerings, or the contribution of thine 

hand. 18But thou shalt eat them before YHWH thy 

God in the place which YHWH thy God shall 

choose, thou and thy son and daughter, and thy male 

and female servants, and the Levite who is within 

thy gates; and thou shalt rejoice before YHWH thy 

God in all the putting forth of thine hands. 19Be 

careful that thou doest not forsake the Levites all thy 

days upon thy land. 

20"When YHWH thy God extends thy border as He 

has promised thee, and thou sayest, 'I will eat meat,' 

because thy soul desires to eat meat, then thou 

mayest eat meat, in every desire of thy soul. 21If the 

place which YHWH thy God chooses to put His 

name is too far from thee, then thou mayest 

slaughter of thy herd and flock which YHWH hath 

given thee, as I have commanded thee; and thou 

mayest eat within thy gates in every desire of thy 

soul. 22Just as a gazelle or a deer is eaten, so thou 

shalt eat it; the unclean and the clean alike may eat 

of it. 23Only be sure not to eat the blood, for the 

blood is the soul, and thou shalt not eat the soul with 

the flesh. 24Thou shalt not eat it; thou shalt pour it 

out on the ground like water. 25Thou shalt not eat it, 

in order that it may be well with thee and thy sons 

after thee, for thou wilt be doing what is right in the 

sight of YHWH. 26Only thy holy things which thou 

mayest have and thy votive offerings, thou shalt take 

and go to the place which YHWH chooses. 27And 

thou shalt offer thy burnt offerings, the flesh and the 

blood, on the altar of YHWH thy God; and the blood 

of thy sacrifices shall be poured out on the altar of 

YHWH thy God, and thou shalt eat the flesh. 28Be 

careful to listen to all these words which I command 

thee, in order that it may be well with thee and thy 

sons after thee forever, for thou wilt be doing what 

is good and right in the sight of YHWH thy God. 

Warnings against worshiping other gods (12.29-

13.19) 
29"When YHWH thy God cuts off before thee the 

nations which thou art going in to dispossess, and 

thou dispossessest them and dwellest in their land,  

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 12.30-13.10 

30beware that thou art not ensnared to follow them, 

after they are destroyed before thee, and that thou 

doest not inquire after their gods, saying, 'How do 

these nations serve their gods, that I also may do 

likewise?' 31Thou shalt not behave thus toward 

YHWH thy God, for every abominable act which 

YHWH hates they have done for their gods; for they 

even burn their sons and daughters in the fire to their 

gods. 

13 1"Everything that I command you, thou shalt be 

careful to do; thou shalt not add to nor take away 

from it. 2If a prophet or a dreamer of dreams arises 

among you and gives thee a sign or a wonder, 3and 

the sign or the wonder comes true, concerning which 

he spoke to thee, saying, 'Let us go after other gods 

(whom you have not known) and let us serve them,' 
4thou shalt not listen to the words of that prophet or 

that dreamer of dreams; for YHWH your God is 

testing you to find out if ye love YHWH your God 

with all your heart and with all your soul. 5Ye shall 

follow YHWH your God and fear Him; and ye shall 

keep His commandments, listen to His voice, serve 

Him, and cling to Him. 6But that prophet or that 

dreamer of dreams shall be put to death, because he 

has spoken turning aside against YHWH your God 

who brought you from the land of Egypt and 

redeemed you from the house of slaves, to seduce 

thee from the way in which YHWH thy God 

commanded thee to walk. So thou shalt purge the 

evil from among thee. 

7"If thy brother, thy mother's son, or thy son or 

daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend 

who is as thine own soul, entice thee secretly, 

saying, 'Let us go and serve other gods' (whom 

neither thou nor thy fathers have known, 8of the 

gods of the peoples who are around you, near thee or 

far from thee, from one end of the earth to the other 

end), 9thou shalt not yield to him or listen to him; 

and thine eye shall not pity him, nor shalt thou spare 

or conceal him. 10But thou shalt surely kill him; 

thine hand shall be first against him to put him to 

death, and afterwards the hand of all the people.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 12.30-13.10 

30coi chừng rằng: ngươi đừng bị gài bẫy để đi theo 

chúng, sau khi chúng đã bị diệt trước mặt ngươi, và 

rằng: ngươi không cầu-vấn những thần của chúng, 

nói: " Các dân-tộc này phục-vụ những thần của họ 

như thế nào, để ta cũng được làm giống như vậy?" 
31Ngươi sẽ không được đối-xử như vậy đối với 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, vì mọi hành-

động đáng ghét mà Đức GIA-VÊ ghét, chúng đã làm 

cho những thần của chúng; vì thậm-chí chúng đốt 

các con trai và các con gái của chúng trong lửa cho 

những thần của chúng. 

(1)131"Mọi điều mà ta truyền cho các ngươi, ngươi 

sẽ thận-trọng thực-hành; ngươi sẽ không được thêm 

vào hay lấy đi khỏi nó. 2Nếu một kẻ tiên-tri hoặc 

một kẻ nằm mộng có các giấc mộng nổi lên giữa các 

ngươi và cho ngươi một dấu hay một điều kỳ-diệu, 

3và dấu đó hay điều kỳ-diệu ấy đến thật, về điều mà 

nó đã nói với ngươi, rằng: 'Chúng ta hãy đi theo sau 

các thần khác' (các thần mà ngươi đã chẳng biết) và 

chúng ta hãy phục-vụ chúng,' 4ngươi sẽ không được 

nghe theo những lời của đứa tiên-tri đó hoặc kẻ nằm 

mộng có các giấc mộng đó; vì GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của các ngươi đang thử các ngươi để xem các 

ngươi có yêu-thương GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

các ngươi với tất cả tâm của các ngươi và với tất cả 

hồn của các ngươi hay không. 5Các ngươi sẽ theo 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi và kinh-sợ 

Ngài; các ngươi sẽ giữ các điều-răn của Ngài, lắng 

nghe tiếng nói của Ngài, phụng-sự Ngài, và bám lấy 

Ngài. 6Nhưng đứa tiên-tri đó hoặc kẻ nằm mộng có 

các giấc mộng đó sẽ bị xử-tử, vì nó đã nói việc quay 

qua một bên chống GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

các ngươi là Đấng đã đem các ngươi đến từ xứ Ê-

díp-tô và đã chuộc các ngươi khỏi nhà các nô-lệ, để 

quyến-rũ ngươi ra khỏi đường-lối mà GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi đã truyền cho ngươi phải 

bước đi. Vì vậy ngươi sẽ thanh-lọc sự xấu-xa ra khỏi 

giữa ngươi. 
7"Nếu anh em ngươi, con trai của mẹ ngươi, hoặc 

con trai hay con gái của ngươi, hoặc người vợ của 

lòng ngực ngươi(2),hay bạn ngươi là người như chính 

hồn của ngươi, bí-mật quyến-rũ ngươi, nói: 'Chúng 

ta hãy đi và phục-vụ các thần khác' (các thần mà 

ngươi hay tổ-phụ của ngươi đã chẳng biết, 8trong 

những thần của các dân-tộc ở xung-quanh các 

ngươi, gần ngươi hay xa ngươi, từ đầu này của trái 

đất đến đầu kia), 9ngươi sẽ không được qui-phục nó 

hay nghe theo nó; và con mắt của ngươi sẽ không 

được thương-hại nó, ngươi cũng sẽ không được 

dung tha hay che đậy nó. 10Nhưng chắc-chắn ngươi 

sẽ giết nó; bàn tay của ngươi sẽ là bàn tay đầu tiên 

chống lại nó để xử-tử nó, và sau đó bàn tay của tất 

cả dân-chúng.  

 

 

 

                                                 
1Câu 32 đoạn 12 trong các bản dịch Thánh-Kinh khác 
2hay: mà ngươi ôm-ấp 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 13.11-14.6 

11Vì vậy ngươi sẽ ném đá nó cho đến chết bởi vì nó 

đã tìm cách quyến-rũ ngươi ra khỏi GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi 

xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà những kẻ nô-lệ. 12Rồi tất cả 

Y-sơ-ra-ên sẽ nghe và sợ-hãi, và sẽ không bao giờ 

làm một điều ác dường ấy giữa các ngươi một lần 

nữa. 
13"Trong một thành trong số các thành của ngươi 

mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đang cho 

ngươi để sống, nếu ngươi nghe ai nói rằng 14có kẻ 

vô(1)dụng nào đó đi ra từ giữa các ngươi và đã 

quyến-rũ cư-dân thành của chúng, nói: 'Chúng ta 

hãy đi và phục-vụ các thần khác' (mà các ngươi đã 

chẳng biết), 15thì ngươi sẽ điều-tra và tìm ra và hỏi 

han chu-đáo. Và nếu nó là thật và vấn-đề được xác-

định rằng việc đáng tởm này đã được làm giữa các 

ngươi, 16chắc-chắn ngươi sẽ đánh cư-dân của thành 

đó bằng gươm, hoàn-toàn diệt nó và tất cả ở trong 

nó và gia-súc của nó bằng gươm. 17Đoạn ngươi sẽ 

gom lại tất cả của cướp được của nó vào trong giữa 

quãng-đường lộ thiên của nó và đốt thành đó và tất 

cả của cướp được của nó bằng lửa làm một của-lễ 

thiêu toàn-bộ cho GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi, và nó sẽ là một tàn-tích vĩnh-viễn. Nó sẽ 

không bao giờ được xây-cất lại. 18Và không một vật 

gì trong số đã bị đặt dưới lịnh cấm sẽ được dính vào 

tay ngươi, để Đức GIA-VÊ được nguôi cơn giận 

hừng hực của Ngài và tỏ lòng khoan-dung cho 

ngươi, và có lòng thương-xót trên ngươi và làm cho 

ngươi tăng thêm, y như Ngài đã thề cùng tổ-phụ của 

ngươi, 19nếu ngươi lắng nghe tiếng của GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI ngươi, giữ tất cả các điều-răn của 

Ngài mà ta đang truyền cho ngươi hôm nay, và làm 

điều đúng trong cái nhìn của GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI ngươi. 

Thức-ăn tinh-sạch và không tinh-sạch (14.1-14.21) 

14 1"Các ngươi là những con trai của GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của các ngươi; các ngươi sẽ không được 

cắt da thịt của các ngươi hay làm sói tóc giữa hai 

con mắt của các ngươi vì người chết. 2Vì ngươi là 

một dân thánh cho GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi; và Đức GIA-VÊ đã chọn ngươi để làm một 

dân-tộc thay cho tài-sản riêng của Ngài ra từ các 

dân-tộc ở trên mặt trái đất. 
3"Ngươi không được ăn một vật gì đáng gớm. 4Đây 

là các thú mà các ngươi có thể ăn: bò, trừu, dê, 5nai, 

linh-dương, hoẵng đực, dê rừng, dê núi, hươu rừng(2), 

và trừu núi. 6Và một con thú nào rẽ vó ra và có vó rẽ 

ra thành 2, và đưa đồ-ăn từ dạ dày lên để nhai lại, 

trong các thú-vật, thì các ngươi có thể ăn.  

 

 

 

 

 

                                                 
1có bản ghi: vài đứa con trai của Bơ-lơ-gia-an 
2hay: con sơn-dương, con linh dương ở Phi Châu 

Deuteronomy 13.11-14.6 

11So thou shalt stone him to death because he has 

sought to seduce thee from YHWH thy God who 

brought thee out from the land of Egypt, out of the 

house of slaves. 12Then all Israel will hear and be 

afraid, and will never again do such a wicked thing 

among you. 

13''If thou hearest in one of thy cities, which YHWH 

thy God is giving thee to live in, anyone saying that 
14some worthless men have gone out from among 

you and have seduced the inhabitants of their city, 

saying, 'Let us go and serve other gods' (whom ye 

have not known), 15then thou shalt investigate and 

search out and inquire thoroughly. And if it is true 

and the matter established that this abomination has 

been done among you, 16thou shalt surely strike the 

inhabitants of that city with the edge of the sword, 

utterly destroying it and all that is in it and its cattle 

with the edge of the sword. 17Then thou shalt gather 

all its booty into the middle of its open square and 

burn the city and all its booty with fire as a whole 

burnt offering to YHWH thy God; and it shall be a 

ruin forever. It shall never be rebuilt. 18And nothing 

from that which is put under the ban shall cling to 

thine hand, in order that YHWH may turn from His 

burning anger and show mercy to thee, and have 

compassion on thee and make thee increase, just as 

He has sworn to your fathers, 19if thou wilt listen to 

the voice of YHWH thy God, keeping all His 

commandments which I am commanding thee today, 

and doing what is right in the sight of YHWH thy 

God. 

Clean and unclean foods (14.1-14.21) 

14 1"Ye are the sons of YHWH your God; ye shall 

not cut yourselves nor make a baldness between 

your eyes for the sake of the dead. 2For thou art a 

holy people to YHWH thy God; and YHWH hath 

chosen thee to be a people for His own possession 

out of all the peoples who are on the face of the 

earth. 

3"Thou shalt not eat any detestable thing. 4These are 

the animals which ye may eat: the ox, the sheep, the 

goat, 5the deer, the gazelle, the roebuck, the wild 

goat, the ibex, the antelope, and the mountain sheep. 
6And any animal that divides the hoof and has the 

hoof split in two hoofs and brings up the cud, among 

the animals, that ye may eat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 14.7-14.26 

7Nevertheless, ye are not to eat of these among 

those which bring up the cud, or among those that 

divide the hoof in two hoofs: the camel and the 

rabbit and the rock-badger, for though they bring up 

the cud, they do not divide the hoof; they are 

unclean for you. 8And the pig, because it divides the 

hoof but does not bring up the cud, it is unclean for 

you. Ye shall not eat any of their flesh nor touch 

their carcasses. 

9"These ye may eat of all that are in water: anything 

that has fins and scales ye may eat, 10but anything 

that does not have fins and scales ye shall not eat; it 

is unclean for you. 

11"Ye may eat any clean bird. 12But these are the 

ones which ye shall not eat: the eagle and the vulture 

and the buzzard, 13and the red kite, the falcon, and 

the kite in their kinds, 14and every raven in its kind, 
15and the ostrich, the owl, the sea gull, and the hawk 

in their kinds, 16the little owl, the great owl, the 

white owl, 17the pelican, the carrion vulture, the 

cormorant, 18the stork, and the heron in their kinds,  

and the hoopoe, and the bat. 19And all the flying 

insects with wings are unclean to you; they shall not 

be eaten. 20Ye may eat any clean bird. 

21"Ye shall not eat anything which dies of itself. 

Thou mayest give it to the alien who is in thy gates, 

so that he may eat it, or thou mayest sell it to a 

foreigner, for thou art a holy people to YHWH thy 

God. 

Thou shalt not boil a kid in its mother's milk. 

Tithes (14.22-14.29) 
22"Thou shalt surely tithe all the produce from thy 

seed, which comes out of the field every year. 
23And thou shalt eat in the presence of YHWH thy 

God, at the place where He chooses to establish His 

name, the tithe of thy grain, thy new wine, thine oil, 

and the first-born of thy herd and thy flock, in order 

that thou mayest learn to fear YHWH thy God 

always. 24And if the way is so great for thee that 

thou are not able to carry it, since the place where 

YHWH thy God chooses to set His name is too far 

away from thee when YHWH thy God blesses thee, 

25then thou shalt give in money, and bind the money 

in thine hand and go to the place which YHWH thy 

God chooses. 26And thou mayest spend the money 

for whatever thy soul desires; for oxen, or sheep, or 

wine, or strong drink, or whatever thy soul asketh of 

thee; and there thou shalt eat in the presence of 

YHWH thy God and rejoice, thou and thine 

household.  

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 14.7-14.26 

7Tuy nhiên, các ngươi không được ăn thịt những 

con này trong số những con đưa đồ-ăn từ dạ dày lên 

để nhai lại, hay trong những con rẽ móng chân ra 

thành 2 móng: lạc-đà và thỏ và chồn hang đá, vì mặc 

dầu chúng đưa đồ-ăn từ dạ dày lên để nhai lại, chúng 

không rẽ móng chân ra; chúng là không sạch cho 

các ngươi. 8Và heo, bởi vì nó rẽ móng chân nhưng 

không đưa đồ-ăn lên từ dạ dày để nhai lại, nó không 

sạch cho các ngươi. Các ngươi sẽ không được ăn thứ 

gì từ thịt của chúng hay đụng đến xác của chúng. 
9"Những con này các ngươi có thể ăn từ tất cả các 

con ở trong nước: con nào có vây và vảy các ngươi 

có thể ăn, 10nhưng con nào không có vây và vảy, 

các ngươi sẽ không được ăn; ấy là không sạch cho 

các ngươi. 
11"Các ngươi có thể ăn con chim nào tinh-sạch. 
12Nhưng đây là những con mà các ngươi sẽ không 

được ăn: đại-bàng và kền-kền và ó biển, 13và diều 

đỏ, ó, và diều trong các loại của chúng, 14và mọi 

con quạ trong loại của nó; 15và đà-điểu, cú, chim 

mòng biển, diều-hâu trong các loại của chúng, 
16chim mèo, chim ụt, con hạt, 17chim thằng-bè, kền 

kền ăn thịt thúi, còng-cọc, 18cò, diệc trong các loại 

của chúng, chim rẽ-quạt, và dơi. 19Và tất cả các 

côn-trùng bay với cánh là không sạch cho các ngươi; 

chúng sẽ không được ăn. 20Các ngươi có thể ăn bất 

cứ con chim tinh-sạch nào. 
21"Các ngươi sẽ không được ăn thứ gì tự nó chết. 

Ngươi có thế ban nó cho người lạ ở trong cổng của 

ngươi, ngõ hầu hắn có thế ăn nó, hay ngươi có thế 

bán nó cho một người ngoại-quốc, vì ngươi là một 

dân thánh cho GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi. 

Ngươi sẽ không luộc dê con trong sữa của mẹ nó. 

Các một-phần-mười (14.22-14.29) 
22"Chắc-chắn ngươi sẽ dâng một-phần-mười từ tất 

cả mọi sản-vật từ hột giống của ngươi, ra từ cánh 

đồng mỗi năm. 23Và ngươi sẽ ăn trong sự hiện-diện 

của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, tại chỗ mà 

Ngài chọn để thiết-lập danh của Ngài, một-phần-

mười ngũ- cốc của ngươi, rượu nho mới của ngươi, 

dầu của ngươi, và các con đầu lòng của bầy bò của 

ngươi và bầy chiên của ngươi, để ngươi có thể học-

tập kinh-sợ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi 

luôn luôn. 24Và nếu đường đi quá xa cho ngươi đến 

nỗi ngươi không có thể mang nó, vì chỗ mà GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi chọn để đặt danh Ngài là 

quá xa ngươi khi GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi ban phước cho ngươi, 25thì ngươi sẽ cho bằng 

tiền, và buộc chặt tiền đó trong tay ngươi và đi đến 

chỗ mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi chọn. 
26Và ngươi có thể tiêu tiền cho bất cứ cái gì hồn 

ngươi ưa-thích; những con bò, hay những con chiên, 

hay rượu nho, hay rượu mạnh, hay bất cứ cái gì hồn 

ngươi yêu-cầu ngươi; và ở đó ngươi sẽ ăn trong sự 

hiện-diện của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi 

và vui mừng, ngươi và gia-hộ của ngươi.  

 

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 14.27-15.11 

27Ngươi cũng sẽ không được bỏ bê người Lê-vi ở 

trong các cổng của ngươi, vì nó không có một phần 

chia nào hoặc của thừa-kế gì giữa các ngươi. 
28"Vào cuối mỗi năm thứ ba, ngươi sẽ đem ra tất cả 

mọi một-phần-mười của sản-vật của ngươi trong 

năm đó, và sẽ phải để nó ở trong các cổng của 

ngươi. 29Và người Lê-vi, vì nó không có một phần-

chia nào hoặc của thừa-kế gì giữa các ngươi, và 

người lạ kẻ mồ côi và người góa-bụa ở trong các 

cổng của ngươi, sẽ đến và ăn và được thỏa mãn, để 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi được ban 

phước cho ngươi trong tất cả việc làm của bàn tay 

ngươi mà ngươi làm. 

Cho vay tiền (15.1-15.11) 

15 1"Vào cuối của mỗi 7 năm, ngươi sẽ tha nợ. 

2Và đây là phương-cách để miễn nợ: mỗi chủ nợ sẽ 

tha những gì hắn đã cho người láng-giềng của hắn 

mượn; hắn sẽ không được đòi nó từ người láng-

giềng của hắn và anh em của hắn, vì sự miễn nợ của 

Đức GIA-VÊ đã được công-bố. 3Từ một người nước 

ngoài, ngươi được đòi, nhưng bàn tay của ngươi sẽ 

tha bất cứ cái gì thuộc về ngươi đang ở với anh em 

của ngươi. 4Tuy nhiên, sẽ không được có một kẻ 

nghèo nào ở giữa các ngươi, vì Đức GIA-VÊ chắc-

chắn sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi đang cho ngươi làm của 

thừa-kế để chiếm-hữu, 5duy chỉ ngươi lắng nghe 

một cách vâng lời tiếng của GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi, để thận-trọng tuân theo tất cả điều-

răn này mà ta đang truyền cho ngươi hôm nay. 6Vì 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ ban phước 

cho ngươi như Ngài đã hứa cùng ngươi, và ngươi sẽ 

cho nhiều dân-tộc vay, nhưng ngươi sẽ chẳng mượn; 

và ngươi sẽ cai-trị nhiều dân-tộc, nhưng chúng sẽ 

chẳng cai-trị ngươi. 
7"Nếu có một người nghèo ở với các ngươi, một 

người trong các anh em ngươi, trong bất cứ một 

cổng nào của ngươi trong xứ mà GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi đang cho ngươi, ngươi sẽ không 

được làm cứng tâm của ngươi, hay đóng bàn tay của 

ngươi khỏi người anh em nghèo của ngươi; 8nhưng 

ngươi sẽ mở rộng bàn tay của ngươi ra cho nó, và sẽ 

rộng-lượng cho nó vay đủ cho nhu-cầu của nó về bất 

cứ cái gì nó thiếu. 9Hãy coi chừng, e rằng có một lời 

đê-tiện trong tâm của ngươi, nói: 'Năm thứ bảy, năm 

miễn nợ, thì gần,' và con mắt của ngươi hiềm-thù 

hướng về người anh em nghèo của ngươi, và ngươi 

không cho nó một cái gì cả; rồi nó có thể khóc cùng 

Đức GIA-VÊ chống ngươi, và ấy sẽ là một tội trong 

ngươi. 10Ngươi sẽ rộng-lượng cho nó, và tâm của 

ngươi sẽ không được đau buồn khi ngươi cho nó, 

bởi vì, vì điều này GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi sẽ ban phước cho ngươi trong tất cả mọi việc 

làm của ngươi và trong tất cả mọi sự với tới của bàn 

tay của ngươi. 11Vì kẻ nghèo sẽ không bao giờ hết 

trong xứ; cho nên ta mới truyền cho ngươi, rằng: 

'Ngươi sẽ rộng mở ra bàn tay của ngươi cho anh em 

ngươi, cho người nghèo và thiếu-thốn của ngươi 

trong xứ của ngươi.' 

Deuteronomy 14.27-15.11 

27Also thou shalt not neglect the Levite who is in 

thy gates, for he has no portion or inheritance among 

you. 

28"At the end of every third year thou shalt bring out 

all the tithe of thine produce in that year, and shall 

deposit it in thy gates. 29And the Levite, because he 

has no portion or inheritance among you, and the 

alien, the orphan and the widow who are in your 

gates, shall come and eat and be satisfied, in order 

that YHWH thy God may bless thee in all the work 

of thine hand which thou doest. 

Lending money (15.1-15.11) 

15 1"At the end of every seven years thou shalt 

grant a remission of debts. 2And this is the manner 

of remission: every creditor shall release what he 

has loaned to his neighbor; he shall not exact it of 

his neighbor and his brother, because YHWH's 

remission has been proclaimed. 3From a foreigner 

thou mayest exact it, but thine hand shall release 

whatever of thine is with thy brother. 4However, 

there shall be no poor among you, since YHWH will 

surely bless thee in the land which YHWH thy God 

is giving thee as an inheritance to possess, 5if only 

thou listenest obediently to the voice of YHWH thy 

God, to observe carefully all this commandment 

which I am commanding thee today. 6For YHWH 

thy God shall bless thee as He has promised thee, 

and thou wilt lend to many nations, but thou wilt not 

borrow; and thou wilt rule over many nations, but 

they wilt not rule over thee. 

7"If there is a poor man with you, one of thy 

brothers, in any of thy gates in thy land which 

YHWH thy God is giving thee, thou shalt not harden  

thine heart, nor close thine hand from thy poor 

brother; 8but thou shalt freely open thine hand to 
him, and shalt generously lend him sufficient for his 

need in whatever he lacks. 9Beware, lest there is a 

base word in thy heart, saying, 'The seventh year, 

the year of remission, is near,' and thine eye is 

hostile toward thy poor brother, and thou givest him 

nothing; then he may cry to YHWH against thee, 

and it will be a sin in thee. 10Thou shalt generously 

give to him, and thine heart shall not be grieved 

when thou givest to him, because for this thing 

YHWH thy God will bless thee in all thy work and 

in all the putting forth of thine hand. 11For the poor 

will never cease to be in the land; therefore I 

command you, saying, 'Thou shalt freely open thine 

hand to thy brother, to thy needy and poor in thy 

land.'  

 

 



 

 

 

Deuteronomy 15.12-16.2 

Hebrew slaves (15.12-15.18) 
12"If thy brother, an Hebrew man or woman, is sold 

to thee, then he shall serve thee six years, but in the 

seventh year thou shalt set him free from thee. 
13And when thou settest him free from thee, thou 

shalt not send him away empty-handed. 14Thou 

shalt furnish him liberally from thy flock and from 

thy threshing floor and from thy wine vat; thou shalt 

give to him as YHWH thy God has blessed thee. 
15And thou shalt remember that thou wast a slave in 

the land of Egypt, and YHWH thy God redeemed 

thee; therefore I command thee this thing today. 
16And it shall come about if he says to thee, 'I will 

not go out from thee,' because he loves thee and 

thine household, since he fares well with thee; 
17then thou shalt take an awl and pierce it through 

his ear into the door, and he shalt be thy servant 

forever. And also thou shalt do likewise to thy 

maidservant. 18It shall not seem hard to thee when 

thou settrst him free from thee, for he has given thee 

six years with double the service of a hired man; so 

YHWH thy God will bless thee in whatever thou 

doest. 

Firstborn animals (15.19-15.23) 
19"Thou shalt consecrate to YHWH thy God all the 

first-born males that are born of thy herd and of thy 

flock; thou shalt not work with the first-born of thy 

herd, nor shear the first-born of thy flock. 20Thou 

and thy household shall eat it every year before 

YHWH thy God in the place which YHWH chooses. 
21But if it has any blemish, such as lameness or 

blindness, or any serious blemish, thou shalt not 

sacrifice it to YHWH thy God. 22Thou shalt eat it 

within thy gates; the unclean and the clean alike may 

eat it, as a gazelle or a deer. 23Only thou shalt not 

eat its blood; thou art to pour it out on the ground 

like water. 

Festivals reviewed; the Passover (16.1-8) 

16 1"Observe the month of Abib and perform the 

Passover to YHWH thy God, for in the month of 

Abib YHWH thy God brought thee out of Egypt by 

night. 2And thou shalt sacrifice the Passover to 

YHWH thy God from the flock and the herd, in the 

place where YHWH chooses to establish His name.  

 

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 15.12-16.2 

Những người nô-lệ Hê-bơ-rơ (15.12-15.18) 
12"Nếu một người anh em của ngươi, một người 

nam hay người nữ Hê-bơ-rơ, bị bán cho ngươi, thì 

nó sẽ phục-dịch ngươi trong 6 năm, nhưng trong 

năm thứ bảy, ngươi sẽ cho nó tự-do khỏi ngươi. 
13Và khi ngươi cho nó tự-do khỏi ngươi, ngươi sẽ 

không được tiễn nó đi tay không. 14Ngươi sẽ cung-

cấp một cách rộng-rãi từ bầy chiên của ngươi và từ 

sân đạp lúa của ngươi và từ bể rượu nho của ngươi; 

ngươi sẽ cho nó như GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi đã ban phước cho ngươi. 15Và ngươi sẽ nhớ 

rằng ngươi đã là kẻ nô-lệ trong xứ Ê-díp-tô, và GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã chuộc ngươi; bởi 

vậy ta truyền cho ngươi điều này hôm nay. 16Và sẽ 

xảy ra nếu nó nói với ngươi: 'Tôi không muốn đi ra 

từ ông,' bởi vì nó yêu-thương ngươi và gia-hộ của 

ngươi, vì người đó sống ổn-thỏa với ngươi; 17thế thì 

ngươi sẽ lấy dùi thợ giày và xoi nó qua trái tai của 

nó vào trong cái cửa, và nó sẽ là tôi-tớ của ngươi 

vĩnh-viễn. Và ngươi cũng sẽ làm như vậy cho người 

hầu gái của ngươi. 18Ngươi sẽ không làm ra vẻ khó 

khăn khi ngươi cho nó tự-do khỏi ngươi, vì nó đã 

cho ngươi 6 năm phục-dịch gấp đôi công việc của 

một người làm thuê; vì vậy GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi sẽ ban phước cho ngươi trong bất 

cứ điều gì ngươi làm. 

Các thú-vật đầu lòng (15.19-15.23) 
19"Ngươi sẽ biệt ra thánh cho GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi tất cả những con đực đầu lòng được 

sinh ra của bầy bò của ngươi và của bầy chiên của 

ngươi; ngươi sẽ không được làm việc với con đầu 

lòng của bầy bò của ngươi, hay hớt lông con đầu 

lòng của bầy chiên của ngươi. 20Ngươi và gia-hộ 

của ngươi sẽ ăn nó mỗi năm trước mặt GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi trong chỗ mà Đức GIA-VÊ 

chọn. 21Nhưng nếu nó có một tì-vết nào, như què 

hay đui, hay một tỳ-vết trầm-trọng nào, ngươi sẽ 

không được hiến-tế nó cho GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi. 22Ngươi sẽ ăn nó bên trong các 

cổng của ngươi; kẻ ô-uế và kẻ tinh-sạch như nhau 

đều có thế ăn, như một con linh-dương hay một con 

nai. 23Duy chỉ ngươi không được ăn máu của nó; 

ngươi phải đổ nó ra trên mặt đất như nước. 

Ôn lại các đại-lễ; Lễ Vượt-qua (16.1-8) 

16 1"Hãy giữ tháng A-víp(1) và thực-hiện Lễ Vượt-

qua cho GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, vì 

trong tháng A-víp GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi đã đem ngươi ra khỏi Ê-díp-tô vào ban đêm. 
2Và ngươi sẽ hiến-tế Lễ Vượt-qua cho GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI ngươi từ bầy chiên và bầy bò, tại chỗ 

mà Đức GIA-VÊ chọn để thiết-lập danh của Ngài.  

 

 

 

                                                 
1hay: tháng lúa trỗ; tháng có mặt trăng mới 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 16.3-16.15 

3Ngươi sẽ không được ăn bánh có men với nó; 7 

ngày ngươi sẽ ăn với nó bánh không trộn men, bánh 

của sự khốn-khổ (vì ngươi đã đến ra khỏi xứ Ê-díp-

tô trong vội-vã), để ngươi được nhớ lại tất cả các 

ngày của đời ngươi cái ngày khi ngươi đã đến ra 

khỏi xứ Ê-díp-tô. 4Trong 7 ngày không có chút men 

nào sẽ được thấy với ngươi trong tất cả lãnh-thổ của 

ngươi, và không có một miếng thịt nào mà ngươi 

hiến-tế vào buổi tối của ngày thứ nhất sẽ được còn 

lại qua đêm cho đến sáng. 5Ngươi sẽ không được 

phép hiến-tế Lễ Vượt-qua ở trong một cổng nào 

trong những cổng của ngươi mà GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi đang ban cho ngươi; 6song ở tại 

chỗ mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI ngươi chọn để 

thiết-lập danh của Ngài, ngươi sẽ hiến-tế Lễ Vượt-

qua vào buồi tối, lúc mặt trời lặn, vào thời-điểm mà 

ngươi đã đến ra khỏi Ê-díp-tô. 7Và ngươi sẽ nấu và 

ăn tại nơi mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi 

chọn. Và vào buồi sáng ngươi phải trở về lều của 

ngươi. 8Trong sáu ngày ngươi sẽ ăn bánh không trộn 

men, và vào ngày thứ bảy sẽ có một cuộc họp trọng-

thể cho GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi; ngươi 

sẽ không được làm bất cứ một công-việc gì trong 

ngày đó. 

Lễ các Tuần (16.9-16.12) 
9"Ngươi sẽ đếm 7 tuần-lễ cho ngươi; ngươi sẽ bắt 

đầu đếm 7 tuần-lễ từ thời-điểm ngươi bắt đầu đặt 

lưỡi liềm vào hạt lúa đang trồ. 10Đoạn ngươi sẽ 

thực-hiện Lễ các Tuần-lễ cho GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi với một cống-lễ có của-lễ tự-

nguyện của bàn tay ngươi, của-lễ mà ngươi sẽ dâng 

đúng như GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi ban 

phước cho ngươi; 11và ngươi sẽ vui mừng trước mặt 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, ngươi và con 

trai của ngươi và con gái của ngươi và các tôi-tớ gái 

và trai của ngươi và người Lê-vi ở trong các cổng 

của ngươi, và người lạ và kẻ mồ-côi và người góa ở 

giữa các ngươi, tại chỗ mà GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi chọn để thiết-lập danh của Ngài. 

12Và ngươi sẽ nhớ rằng ngươi đã là một kẻ nô-lệ 

trong Ê-díp-tô, và ngươi sẽ thận-trọng tuân theo các 

quy-chế này. 

Lễ các Lều Tạm  (16.13-16.17) 
13"Ngươi sẽ thực-hiện Lễ các Lều Tạm 7 ngày sau 

khi ngươi đã thu-thập vào từ sân đạp lúa của ngươi 

và bễ rượu nho của ngươi; 14và ngươi sẽ vui mừng 

trong 

lễ của ngươi, ngươi và con trai của ngươi và con gái 

của ngươi và các tôi-tớ trai và gái của ngươi và 

người Lê-vi và người lạ và kẻ mồ-côi và người góa 

ở trong các cổng của ngươi. 15Bảy ngày ngươi sẽ 

cử-hành một lễ cho GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi tại chỗ mà Đức GIA-VÊ chọn, bởi vì GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ ban phước cho ngươi 

trong tất cả mọi sản-vật của ngươi và trong tất cả 

mọi việc làm của bàn tay ngươi, ngõ hầu ngươi sẽ 

hoàn-toàn vui-vẻ. 

 

Deuteronomy 16.3-16.15 

3Thou shalt not eat leavened bread with it; seven 

days thou shalt eat with it unleavened bread, the 

bread of affliction (for thou camest out of the land of 

Egypt in haste), in order that thou mayest remember 

all the days of thy life the day when thou camest out 

of the land of Egypt. 4For seven days no leaven shall 

be seen with thee in all thy territory, and none of the 

flesh which thou sacrifice on the evening of the first 

day shall remain overnight until morning. 5Thou art 

not allowed to sacrifice the Passover in any of thy 

gates which YHWH thy God is giving thee; 6but at 

the place where YHWH thy God chooses to 

establish His name, thou shalt sacrifice the Passover 

in the evening at sunset, at the time that thou camest 

out of Egypt. 7And thou shalt cook and eat it in the 

place which YHWH thy God chooses. And in the 

morning thou art to return to your tents. 8Six days 

thou shalt eat unleavenedth bread, and on the 

seventh day there shall be a solemn assembly to 

YHWH thy God; thou shalt do no work on it. 

The Feast of Weeks (16.9-16.12) 
9"Thou shalt count seven weeks for thyself; thou 

shalt begin to count seven weeks from the time thou 

beginnest to put the sickle to the standing grain. 
10Then thou shalt perform the Feast of Weeks to 

YHWH thy God with a tribute of a freewill offering 

of thine hand, which thou shalt give just as YHWH 

thy God blesses thee; 11and thou shalt rejoice before 

YHWH thy God, thou and thy son and thy daughter 

and thy male and female servants and the Levite 
who is in thy gates, and the stranger and the orphan 

and the widow who are in your midst, in the place 

where YHWH thy God chooses to establish His 

name. 12And thou shalt remember that thou wast a 

slave in Egypt, and thou shalt be careful to observe 

these statutes. 

The Feast of Booths (16.13-16.17) 
13"Thou shalt perform the Feast of Booths seven 

days after thou hast gathered in from thy threshing 

floor and thy wine vat; 14and thou shalt rejoice in 

thy feast, thou and thy son and thy daughter and thy 

male and female servants and the Levite and the 

stranger and the orphan and the widow who are in 

thy gates. 15Seven days thou shalt celebrate a feast 

to YHWH thy God in the place which YHWH 

chooses, because YHWH thy God will bless thee in 

all thy produce and in all the work of thine hands, so 

that thou shalt be altogether joyful. 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 16.16-17.5 

16"Three times in a year all thy males shall appear 

before YHWH thy God in the place which He 

chooses, at the Feast of Unleavened Bread and at the 

Feast of Weeks and at the Feast of  Booths, and they 

shall not appear before YHWH empty-handed. 

17Every man shall give as he is able, according to 

the blessing of YHWH thy God which He has given 

thee. 

4. Laws for ruling the nation (16.18-20.20) 

Justice in the courts (16.18-16.20) 
18"Thou shalt appoint for thyself judges and officers 

in all thy gates which YHWH thy God is giving 

thee, according to your tribes, and they shall judge 

the people with righteous judgment. 19Thou shalt 

not distort justice; thou shalt not be partial, and thou 

shalt not take a bribe, for a bribe blinds the eyes of 

the wise and perverts the words of the righteous. 
20Justice, and only justices thou shalt pursue, that 

thou mayest live and possess the land which YHWH 

thy God is giving thee. 

Forbid Asherah or sacred pillars (16.21-16.22) 
21"Thou shalt not plant for thyself an Asherah of 

any kind of tree beside the altar of YHWH thy God, 

which thou shalt make for thyself. 22Neither shalt 

thou set up for thyself a sacred pillar which YHWH 

thy God hates. 

Punishment on worshiping idols; the judgment given 

to the priest (17.1-17.13) 

17 1"Thou shalt not sacrifice to YHWH thy God 

an ox or a sheep which has a blemish or any evil 

thing, for that is a detestable thing to YHWH thy 

God. 

2"If there is found in your midst, in any of thy gates, 

which YHWH thy God is giving thee, a man or a 

woman who does what is evil in the sight of YHWH 

thy God, by transgressing His covenant, 3and has 

gone and served other gods and worshiped them, or 

the sun or the moon or any of the heavenly host, 

which I have not commanded, 4and if it is told thee 

and thou hast heard of it, then thou shalt inquire 

thoroughly. And behold, if it is true and the thing 

certain that his detestable thing has been done in 

Israel, 5then thou shalt bring out that man or that 

woman who has done this evil deed, to thy gates, 

that is, the man or the woman, and thou shalt stone 

them to death.  

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 16.16-17.5 

16"Ba lần trong một năm, tất cả những người nam sẽ 

đến trước mặt GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi 

tại chỗ Ngài chọn, ở Lễ Bánh Không Men và ở Lễ 

các Tuần-lễ và ở Lễ các Lều Tạm, và chúng sẽ 

không được đến trước mặt Đức GIA-VÊ với tay 

không. 
17Mỗi người sẽ cho theo khả năng tùy theo phước 

của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi mà Ngài đã 

cho ngươi. 

4. Các luật cho việc cai-trị quốc-gia (16.18-20.20) 

Công-bình trong các tòa-án (16.18-16.20) 
18"Ngươi sẽ bổ-nhiệm cho ngươi các thẩm-phán và 

các viên-chức trong tất cả những cổng của ngươi mà 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đang cho 

ngươi, tùy theo các chi-tộc của ngươi, và họ sẽ 

phán-xét dân với phán-quyết công-chính. 19Ngươi 

sẽ không được làm sai công-lý; ngươi sẽ không 

được thiên-vị, và ngươi sẽ không được lấy của hối-

lộ, vì của hối-lộ làm mù đôi mắt của kẻ khôn-ngoan 

và làm hư-hỏng các lời của người công-chính. 
20Công-lý, và chỉ công-lý ngươi sẽ đeo đuổi, để 

ngươi có thể sống và chiếm-hữu đất mà GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi đang cho ngươi. 

Cấm A-sê-ra hay trụ thiêng (16.21-16.22) 
21"Ngươi sẽ không được trồng cho ngươi một A-sê-

ra(1) từ một loại cây nào gần bàn-thờ GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi, mà ngươi sẽ lập lên cho 

ngươi. 22Ngươi cũng sẽ không được dựng lên cho 

ngươi một trụ thiêng nào mà GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi ghét. 

Hình-phạt cho việc thờ-lạy hình-tượng; quyền phán-

xét ban cho thầy tế-lễ (17.1-17.13) 

17 1"Ngươi sẽ không được hiến-tế cho GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi một con bò hay một con 

chiên có tì-vết hay một cái gì xấu-xa, vì đó là điều 

đáng tởm đối với GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi. 
2"Nếu được tìm thấy ở giữa các ngươi, trong một 

cổng nào thuộc về các cổng của ngươi, mà GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi đang cho ngươi, một 

người nam hay một người nữ làm điều gì xấu-xa 

trong cái nhìn của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi, bằng việc vi-phạm giao-ước của Ngài, 3và đã 

đi và đã phục-dịch các thần khác và đã thờ-lạy 

chúng hoặc mặt trời hay mặt trăng hoặc một vật nào 

trong đám đông trên trời, mà ta đã chẳng truyền, 4và 

nếu nó được nói cho ngươi biết và ngươi đã nghe về 

nó, thì ngươi sẽ dò hỏi một cách chu-đáo. Và này, 

nếu việc đáng tởm của hắn đã được làm trong Y-sơ-

ra-ên là thật và chắc-chắn, 5thì ngươi sẽ đem ra 

người đàn-ông đó hay người đàn-bà đó là kẻ đã làm 

việc làm xấu-xa này, tới các cổng của ngươi, người 

đàn-ông ấy hay người đàn-bà ấy, và ngươi sẽ ném 

đá chúng tới chết.  

 

                                                 
1Biểu-hiệu bằng gỗ của một nữ thần 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 17.6-17.18 

6Trên miệng của 2 nhân-chứng hay 3 nhân-chứng, 

kẻ phải chết sẽ bị giết chết; nó sẽ không bị giết chết 

căn-cứ trên miệng của 1 nhân-chứng. 7Bàn tay của 

các nhân-chứng ấy sẽ là đầu tiên chống kẻ đó để giết 

chết nó, và sau đó bàn tay của tất cả dân chúng. Thế 

là ngươi sẽ thanh-lọc kẻ xấu-xa khỏi giữa các ngươi. 
8"Nếu một trường-hợp nào quá khó để ngươi quyết-

định, giữa một loại tội giết người này hay loại 

khác(1), giữa phán-quyết với phán-quyết, và giữa một 

loại xung-kích này hay loại khác, là các trường-hợp 

có sự tranh-tụng trong các cổng của ngươi, thì ngươi 

sẽ chỗi dậy và đi lên đến chỗ mà GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi chọn. 9Thế là ngươi sẽ đến cùng 

thầy tế-lễ dòng Lê-vi hay vị thẩm-phán đương nhiệm 

trong các ngày đó, và ngươi sẽ cầu-vấn họ, và họ sẽ 

tuyên-bố cùng ngươi lời tuyên-án trong trường-hợp 

này. 10Và ngươi sẽ làm theo các điều(2) của lời 

tuyên-án mà họ tuyên-bố cho ngươi từ chỗ mà Đức 

GIA-VÊ chọn, và ngươi sẽ thận-trọng tuân theo mọi 

điều mà họ dạy ngươi. 11Theo các thời-hạn của luật-

pháp mà họ dạy ngươi, và theo lời phán-quyết mà họ 

bảo ngươi, ngươi sẽ thực-hành; ngươi sẽ không 

được quay qua một bên bỏ lời mà họ tuyên-bố cho 

ngươi, qua bên hữu hay bên tả. 12Và kẻ hành-động 

một cách xấc-láo bằng việc không lắng nghe thầy tế-

lễ đứng đó để phụng-sự GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi, hay không nghe theo vị thẩm-phán, kẻ đó 

sẽ chết; như vậy ngươi sẽ thanh-lọc kẻ xấu-xa khỏi 

Y-sơ-ra-ên. 13Thế thì tất cả dân sẽ nghe và sợ, và sẽ 

không hành-động một cách xấc-láo nữa. 

Việc chọn vua và phận-sự của vua (17.14-17.20) 
14"Khi ngươi vào đất mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi cho ngươi, và ngươi chiếm-hữu nó và 

sống trong đó, và ngươi nói: 'Mình muốn lập một vì 

vua cai-trị mình như tất cả các dân-tộc ở xung-

quanh mình,' 15chắc-chắn ngươi sẽ lập trên ngươi 

một ông vua mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi chọn, một người trong anh em của ngươi, 

ngươi sẽ lập lên làm vua trên ngươi; ngươi không có 

thể lập một người nước ngoài trên ngươi, là kẻ 

không phải là anh em của ngươi. 16Hơn nữa, nó sẽ 

chẳng được nhân thêm nhiều ngựa cho nó, nó cũng 

sẽ chẳng được khiến dân trở về Ê-díp-tô để nhân 

thêm nhiều ngựa, vì Đức GIA-VÊ đã phán cùng các 

ngươi: 'Các ngươi sẽ không bao giờ được một lần 

nữa trở lại đường đó.' 17Nó cũng sẽ chẳng được 

nhân thêm nhiều vợ cho nó, e rằng tâm của nó sẽ 

quay đi; nó cũng sẽ chẳng được tăng thêm rất nhiều 

bạc và vàng cho nó. 
18"Bấy giờ sẽ xảy ra khi nó ngồi trên ngôi của 

vương-quốc của nó, nó sẽ viết cho nó một bản sao 

của luật-pháp này trên một cuốn sách trong sự hiện-

diện các thầy tế-lễ dòng Lê-vi.  

 

 

                                                 
1Nguyên ngữ (nn): giữa máu với máu, giữa phán-quyết với 

phán-quyết, và giữa xung-kích với xung-kích 
2nn: mouth (miệng) 

Deuteronomy 17.6-17.18 

6On the mouth of two witnesses or three witnesses, 

he who is to die shall be put to death; he shall not be 

put to death on the mouth of one witness. 7The hand 

of the witnesses shall be first against him to put him 

to death, and afterward the hand of all the people. So 

thou shalt purge the evil from your midst. 
8"If any case is too difficult for thee to decide, 

between one kind of homicide or another, between 

judgment to judgment, and between one kind of 

assault or another, being cases of dispute in thy 

gates, then thou shall arise and go up to the place 

which YHWH thy God chooses. 9So thou shalt 

come to the Levite priest or the judge who is in 

office in those days, and thou shalt inquire of them, 

and they will declare to thee the verdict in the case. 
10And thou shalt do according to the terms(2) of the 

verdict which they declare to thee from that place 

which YHWH chooses, and thou shalt be careful to 

observe according to all that they teach thee. 
11According to the terms of the law which they 

teach thee, and according to the verdict which they 

tell thee, thou shalt do; thou shalt not turn aside from 

the word which they declare to thee, to the right or 

the left. 12And the man who acts presumptuously by 

not listening to the priest who stands there to serve 

YHWH thy God, nor to the judge, that man shall 

die; thus thou shalt purge the evil from Israel. 
13Then all the people will hear and be afraid, and 

will not act presumptuously again. 

Choice of a king and the king's duty (17.14-17.20) 
14"When thou enterest the land which YHWH thy 

God gives thee, and thou possessest it and live in it, 

and thou sayest, 'I will set a king over me like all the 

nations who are around me,' 15thou shalt surely set a 

king over thee whom YHWH thy God chooses, one 

among thy brothers thou shalt set a king over 

thyself; thou mayest not put a foreigner over thyself 

who is not thy brother. 16Moreover, he shall not 

multiply horses for himself, nor shall he cause the 

people to return to Egypt to multiply horses, since 

YHWH has said to you, 'Ye shall never again return 

that way.' 17Neither shall he multiply wives for 

himself, lest his heart turn away; nor shall he greatly 

increase silver and gold for himself. 

18''Now it shall come about when he sits on the 

throne of his kingdom, he shall write for himself a 

copy of this law on a scroll in the presence of the 

Levite priests.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 17.19-18.14 

19And it shall be with him, and he shall read it all 

the days of his life, that he may learn to fear YHWH 

his God, by carefully observing all the words of this 

law and these statutes, 20that his heart may not be 

lifted up above his brothers and that he may not turn 

aside from the commandment, to the right or the 

left; in order that he and his sons may continue long 

in his kingdom in the midst of Israel. 

Offerings for the priests and Levites (18.1-18.8) 

18 1The Levite priests, the whole tribe of Levi, 

shall have no portion or inheritance with Israel; they 

shall eat YHWH's offerings by fire and His portion. 
2And they shall have no inheritance among their 

brothers; YHWH is their inheritance, as He spoke to 

them. 

3"Now this shall be the priests' due from the people, 

from those who offer a sacrifice, either an ox or a 

sheep, of which they shall give to the priest the 

shoulder and the two cheeks and the stomach. 4Thou 

shalt give him the first fruits of thy grain, thy new 

wine, and thine oil, and the first shearing of thy 

sheep. 5For YHWH thy God has chosen him and his 

sons from all thy tribes, to stand to serve in the name 

of YHWH forever. 

6"Now if a Levite comes from any of thy gates 

throughout Israel where he resides, and comes with 

all the desire of his soul to the place which YHWH 

chooses, 7then he shall serve in the name of YHWH 

his God, like all his fellow Levites who stand there 

before YHWH. 8They shall eat equal portions, 

except what they receive from the sale of their 

fathers' estates. 

Warnings against unholy practices (18.9-18.14) 
9"When thou enterest the land which YHWH thy 

God gives thee, thou shalt not learn to do according 

to the detestable things of those nations. 10There 

shall not be found among you anyone who makes 

his son or his daughter pass through the fire, one 

who uses divination, one who practices witchcraft, 

or one who interprets omens, or a sorcerer, 11or one 

who casts a spell, or a medium, or a spiritist, or one 

who calls up the dead. 12For whoever does these 

things is detestable to YHWH and because of these 

detestable things YHWH thy God will drive them 

out before thee. 13Thou shalt be perfect before 

YHWH thy God. 14For those nations, which thou 

shalt dispossess, listen to those who practice 

witchcraft and to diviners, but as for thee, YHWH 

thy God has not allowed thee to do so. 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 17.19-18.14 

19Và bản đó sẽ ở với nó, và nó sẽ đọc nó tất cả các 

ngày của đời nó, để nó có thể học-tập kinh-sợ GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của nó, bằng cách thận-trọng 

tuân giữ(1) tất cả các lời của luật-pháp này và các 

quy-chế này, 20để tâm của nó không được nâng lên 

cao trên các anh em của nó và để nó không thể quay 

qua một bên bỏ điều-răn này, về bên hữu hay bên tả, 

để nó và các con trai nó được tiếp-tục lâu trong 

vương-quốc của nó trong Y-sơ-ra-ên. 

Những của-lễ cho các thầy tế-lễ và các người Lê-vi 

(18.1-18.8) 

18 1"Các thầy tế-lễ dòng Lê-vi, toàn-thể chi-tộc 

Lê-vi, sẽ không được có một phần-chia nào hay của 

thừa-kế với Y-sơ-ra-ên; họ sẽ ăn các của-lễ bởi lửa 

của Đức GIA-VÊ và phần-chia của Ngài. 2Và họ sẽ 

không được có một của thừa-kế nào giữa anh em 

của họ; Đức GIA-VÊ là của thừa-kế của họ, như 

Ngài đã nói với họ. 
3"Bây giờ, đây sẽ là quyền được hưởng từ dân của 

các thầy tế-lễ, từ những kẻ dâng tế vật, hoặc bò hay 

chiên, từ chúng họ sẽ cho thầy tế-lễ cái vai và 2 

mông và bao-tử. 4Ngươi sẽ cho người những của 

đầu mùa ngũ-cốc của ngươi, rượu nho mới của 

ngươi, và dầu của ngươi, và lông chiên hớt đầu-tiên 

của chiên ngươi. 5Vì GIA-VÊ Đức Chúa Trời của 

ngươi đã chọn người và các con trai của người từ tất 

cả các chi-tộc ngươi, để đứng để phụng-sự nhân 

danh Đức GIA-VÊ đời đời. 
6"Bây giờ, nếu một người Lê-vi đến từ một trong 

các cổng của ngươi khắp Y-sơ-ra-ên nơi người cư-

trú, và đến với tất cả ước-muốn của hồn người tới 

chỗ mà Đức GIA-VÊ chọn, 7thì người sẽ phụng-sự 

nhân danh GIA-VÊ Đức Chúa Trời của người, như 

tất cả bạn Lê-vi của người đứng ở đó trước mặt Đức 

GIA-VÊ. 8Họ sẽ ăn các phần chia bằng nhau, ngoại 

trừ thứ họ nhận từ việc bán tài-sản của tổ-phụ họ. 

Cảnh-cáo các nghề không thánh (18.9-14) 
9"Khi ngươi vào trong xứ mà GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi cho ngươi, ngươi sẽ không được 

học làm theo các điều đáng tởm của các dân đó. 
10Sẽ không được thấy giữa các ngươi một kẻ nào 

khiến con trai của hắn hay con gái của hắn đi xuyên 

qua lửa, kẻ sử-dụng bói-toán, kẻ hành-nghề ma-

thuật, hay kẻ giải điềm, hoặc thầy phù-thủy, 11hay 

thầy ếm-chú, hay người đồng-cốt, hay kẻ chiêu tà-

linh, hoặc thầy đồng bóng. 12Vì bất cứ ai làm các 

điều này đều là đáng tởm đối với Đức GIA-VÊ và 

bởi cớ các điều đáng tởm này GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi sẽ đuổi chúng trước mặt ngươi. 
13Ngươi sẽ phải trọn-vẹn trước mặt GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi. 14Vì các dân-tộc đó, mà 

ngươi sẽ tước-đoạt, lắng nghe những kẻ hành-nghề 

ma-thuật và những kẻ bói toán, nhưng về phần 

ngươi, GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã 

chẳng cho phép ngươi như thế.  

                                                 
1nguyên ngữ: để giữ để làm 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 18.15-19.7 

Lời khuyên về một Tiên-tri như Môi-se (18.15-

18.22) 
15"GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ dấy lên 

cho ngươi một đấng tiên-tri như ta từ giữa ngươi, từ 

anh em ngươi, các ngươi sẽ lắng nghe người. 16Đây 

là theo tất cả ngươi đã yêu-cầu GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi tại Hô-rếp vào ngày có hội-đồng, 

nói: 'Xin chớ để tôi nghe một lần nữa tiếng nói của 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của tôi, xin chớ để tôi còn 

thấy lửa vĩ-đại này nữa, e tôi chết.' 17Và Đức GIA-

VÊ đã phán với ta: 'Chúng đã làm tốt điều chúng đã 

nói. 18Ta sẽ dấy lên một đấng tiên-tri từ giữa anh em 

của chúng như ngươi; và Ta sẽ đặt các lời Ta trong 

miệng của nó, và nó sẽ nói với chúng mọi điều Ta 

truyền cho nó. 19Và sẽ xảy ra rằng hễ ai không 

muốn lắng nghe các lời của Ta mà nó sẽ nói trong 

danh Ta, Ta chính Ta sẽ đòi kẻ đó phải làm điều đó. 
20Nhưng đấng tiên-tri sẽ nói một lời một cách tự 

phụ nhân danh Ta mà Ta đã chẳng truyền cho nó 

nói, hay nó sẽ nói nhân danh các thần khác, tiên-tri 

đó sẽ chết.' 21Và ngươi có thể nói trong tâm của 

ngươi: 'Làm thể nào chúng tôi sẽ biết lời mà Đức 

GIA-VÊ đã chẳng nói?' 22Khi một đấng tiên-tri nói 

trong danh Đức GIA-VÊ, nếu điều đó chẳng xảy ra 

hay chẳng trở thành sự thật, đó là điều mà Đức GIA-

VÊ đã chẳng nói. Kẻ tiên-tri ấy đã nói nó một cách 

tự phụ; ngươi sẽ chẳng được sợ nó. 

Các thành ẩn-náu (19.1-19.14) 

19 1"Khi GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã 

khai-trừ các dân-tộc mà xứ của chúng GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi cho ngươi, và ngươi tước-

đoạt chúng và định cư trong các thành của chúng và 

trong các nhà của chúng, 2ngươi sẽ để riêng ra 3 

thành trong xứ của ngươi, mà GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi ban cho ngươi để chiếm-hữu nó. 
3Ngươi sẽ chuẩn-bị con đường cho ngươi, và chia 

đất của ngươi thành 3 phần lãnh-thổ, mà GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ ban cho ngươi làm 

sở-hữu, và nó sẽ cho mọi kẻ ngộ-sát chạy trốn đến 

chỗ đó. 
4"Bây giờ đây là trường-hợp của kẻ ngộ sát là kẻ có 

thể chạy trốn ở đó và sống: khi hắn đánh chết bạn 

của hắn không có sự hiểu biết, và trước đây hắn đã 

chẳng ghét bạn ấy—5như khi một kẻ nọ đi vào rừng 

với bạn của hắn để đốn củi, và tay của hắn tung cây 

búa về phía trước để chặt cây xuống, và đầu búa 

bằng sắt tuột khỏi cán và trúng bạn của hắn đến nỗi 

bạn chết—hắn có thể chạy trốn tới một trong các 

thành này và sống; 6e kẻ báo-thù máu đuổi theo kẻ 

ngộ sát trong khi tâm của nó nóng, và bắt kịp hắn, 

bởi vì đường dài, và lấy sinh-mạng của hắn, mặc 

dầu hắn đã chẳng đáng chết, vì hắn đã chẳng ghét 

bạn của hắn trước đó. 7Bởi vậy, ta truyền cho ngươi, 

rằng: 'Ngươi phải để riêng ra 3 thành cho ngươi.'  

 

 

 

 

 

Deuteronomy 18.15-19.7 

Advice about a Prophet like Moses (18.15-18.22) 
15"YHWH thy God will raise up for thee a prophet 

like me from among thee, from thy brothers, ye shall 

listen to him. 16This is according to all that thou 

askedst of YHWH thy God in Horeb on the day of 

the assembly, saying, 'Let me not hear again the 

voice of YHWH my God, let me not see this great 

fire anymore, lest I die.' 17And YHWH said to me, 

'They have done well what they have spoken. 18I 

will raise up a prophet from among their brothers 

like thee, and I will put My words in his mouth, and 

he shall speak to them all that I command him. 
19And it shall come about that whoever will not 

listen to My words which he shall speak in My 

name, I Myself will require it of him. 20But the 

prophet who shall speak a word presumptuously in 

My name which I have not commanded him to 

speak, or which he shall speak in the name of other 

gods, that prophet shall die.' 21And thou mayest say 

in thine heart, 'How shall we know the word which 

YHWH has not spoken?' 22When a prophet speaks 

in the name of YHWH, if the thing does not come 

about or come true, that is the thing which YHWH 

has not spoken. The prophet has spoken it 

presumptuously; thou shall not be afraid of him. 

Cities of refuge (19.1-19.14) 

19 1"When YHWH thy God cuts off the nations, 

whose land YHWH thy God gives thee, and thou 

dispossessest them and settlest in their cities and in 

their houses, 2thou shalt set aside three cities for 

thyself in the midst of thy land, which YHWH thy 

God gives thee to possess it. 3Thou shalt prepare the 

road for thyself, and divide into three parts the 

territory of thy land, which YHWH thy God will 

give thee to possess it, and it shall be for every 

manslayer to flee there. 

4"Now this is the case of the manslayer who may 

flee there and live: when he smites his friend 

without knowledge, and he was not hating him 

previously—5as when a man goes into the forest 

with his friend to cut wood, and his hand is thrust 

with the axe to cut down the tree, and the iron head 

slips off the handle and finds his friend so that he 

dies—he may flee to one of these cities and live; 
6lest the avenger of blood pursue the manslayer 

while his heart is hot, and overtake him, because the 

way is long, and take his life, though he was not 

deserving of death, since he had not hated him 

previously. 7Therefore, I command thee, saying, 

'Thou shalt set aside three cities for thyself.'  

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 19.8-20.2 

8And if YHWH thy God enlarges thy territory, just 

as He has sworn to thy fathers, and gives thee all the 

land which He spoke to give thy fathers—9if thou 

keepest all this commandment to do it, which I 

command thee today, to love YHWH thy God, and 

to walk in His ways always—then thou shalt add 

three more cities for thyself, besides these three. 
10So innocent blood will not be shed in the midst of 

thy land which YHWH thy God gives thee as an 

inheritance, and bloodguiltiness be on thee. 

11"But if there is a man who hates his neighbor and 

lies in wait for him and rises up against him and 

strikes him so that he dies, and he flees to one of 

these cities, 12then the elders of his city shall send 

and take him from there and deliver him into the 

hand of the avenger of blood, that he may die. 
13Thine eye shall not pity him, but thou shalt purge 

the blood of the innocent from Israel, that it may go 

well with thee. 
14"Thou shalt not move your  neighbor's boundary 

mark, which the ancestors have set, in thine 

inheritance which thou shalt inherit in the land that 

YHWH thy God gives thee to possess it. 

Witnesses (19.15-19.21) 
15"A single witness shall not rise up against a man 

on account of any iniquity or any sin which he has 

committed; on the mouth of two witnesses, or by the 

mouth of three witnesses a matter shall be 

confirmed. 16If a malicious witness rises up against 

a man to testify against him of turning aside, 17then 

both the men who have the dispute shall stand 

before YHWH, before the priests and the judges 

who will be in office in those days. 18And the judges 

shall investigate thoroughly; and if the witness is a 

false witness and he has testified against his brother 

falsely, 19then ye shall do to him just as he had 

intended to do to his brother. Thus thou shalt purge 

the evil from among you. 20And the rest will hear 

and be afraid, and will never again do such an evil 

thing among you. 21Thus thine eye shall not show 

pity: life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand 

for hand, foot for foot. 

Instructions for soldiers (20.1-20.20) 

20 1"When thou goest out to battle against thine 

enemies and see horses and chariots and people 

more numerous than thou, do not be afraid of them; 

for YHWH thy God, who brought thee up from the 

land of Egypt, is with thee. 2Now it shall come 

about that when ye are approaching the battle, the 

priest shall come near and speak to the people. 

 

Bài giảng của Môi-se 19.8-20.2 

8Và nếu GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi mở 

rộng lãnh-thổ ngươi, đúng như Ngài đã thề cùng tổ-

phụ của ngươi, và cho ngươi tất cả xứ mà Ngài đã 

nói cho tổ-phụ của ngươi—9nếu ngươi giữ tất cả 

điều-răn này để thực-hiện nó, mà ta truyền cho 

ngươi hôm nay, để yêu-thương GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi, và để bước đi trong các đường-lối 

của Ngài luôn luôn—thì ngươi sẽ thêm 3 thành nữa 

cho chính ngươi, ngoài 3 cái này. 10Thế là máu vô-

tội sẽ không đổ ra giữa đất mà GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi cho ngươi làm của thừa-kế, và sự 

phạm tội làm đổ máu không ở trên ngươi. 
11"Nhưng nếu có một người ghét kẻ láng-giềng của 

hắn và nằm chờ nó và chỗi dậy chống lại nó và đánh 

nó đến nỗi nó chết, và hắn chạy trốn tới một trong 3 

thành này, 12thì các trưởng-lão của thành của nó sẽ 

sai đi bắt hắn từ chỗ đó và nộp hắn vào tay kẻ báo-

thù máu, để hắn bị chết. 13Con mắt của ngươi sẽ 

không được thương-hại hắn, song ngươi sẽ thanh-

lọc máu của kẻ vô-tội khỏi Y-sơ-ra-ên, để nó có thể 

ổn-thỏa với ngươi. 
14"Ngươi sẽ không được dời trụ ranh-giới của kẻ 

láng -giềng của ngươi, mà tổ-tiên đã cắm, trong di-

sản của ngươi mà ngươi sẽ thừa-kế trong xứ mà 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi ban cho ngươi 

làm sở-hữu. 

Các người làm chứng (19.15-19.21) 
15"Một nhân-chứng duy nhất sẽ không được đứng 

lên chống lại một người vì một sự gian-ác nào hay 

một tội nào mà người đó đã vi-phạm; trên miệng của 

2 nhân-chứng, hay bởi miệng của 3 nhân-chứng, 

một vấn-đề sẽ được xác-nhận. 16Nếu một nhân-

chứng hiểm-độc đứng dậy chống một người nào để 

làm chứng chống lại người đó về việc quay qua một 

bên, 17thì cả hai người có sự tranh-tụng sẽ đứng 

trước mặt Đức GIA-VÊ, trước mặt các thầy tế-lễ và 

các thẩm-phán đương-nhiệm trong các ngày đó. 
18Và các vị thẩm-phán sẽ điều-tra chu-đáo; và nếu 

nhân-chứng ấy là một nhân-chứng giả-dối và nó đã 

làm chứng chống anh em của hắn một cách giả-dối, 
19thì các ngươi sẽ gây cho hắn y như hắn đã định 

gây ra cho anh em của hắn. Như vậy, ngươi sẽ 

thanh-lọc kẻ xấu khỏi giữa các ngươi. 20Và các 

người còn lại sẽ nghe và sợ, và sẽ chẳng bao giờ một 

lần nữa làm một điều xấu như thế giữa các ngươi. 
21Như vậy con mắt của ngươi sẽ không được tỏ lòng 

thương-hại: mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền 

răng, tay đền tay, chân đền chân. 

Những lời chỉ-dạy cho các chiến-sĩ (20.1-20.20) 

20 1"Khi ngươi đi ra để chiến-đấu chống lại các kẻ 

thù của ngươi và thấy ngựa và chiến-xa và người 

nhiều hơn ngươi, đừng sợ chúng; vì GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi, Đấng đã đem ngươi lên từ xứ 

Ê-díp-tô, ở cùng ngươi. 2Bấy giờ, sẽ xảy ra khi các 

ngươi đang tiến ra trận, thầy tế-lễ sẽ đến gần và nói 

với dân.  

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 20.3-20.18 

3Và nó sẽ nói với họ: 'Hãy nghe, ôi Y-sơ-ra-ên, hôm 

nay các ngươi đang tiến ra trận chống kẻ thù của 

mình. Đừng nhút-nhát. Đừng sợ, đừng hoảng-hốt, 

đừng run-rẩy trước mặt chúng nó, 4vì GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của các ngươi là Đấng đi với các ngươi, 

để chiến-đấu cho các ngươi chống lại kẻ thù của các 

ngươi, để cứu các ngươi.' 5Các sĩ-quan cũng sẽ nói 

với dân, rằng: 'Ai là người đã xây nhà mới và chưa 

hiến-dâng nó? Kẻ đó hãy ra đi và trở về nhà của hắn, 

e hắn chết trong chiến-trận và một người đàn-ông 

khác hiến-dâng nó.  6Và ai là người đã trồng vườn 

nho và đã chẳng bắt đầu dùng trái của nó? Kẻ đó 

hãy ra đi và trở về nhà của hắn, e hắn chết trong 

chiến-trận và một người đàn-ông khác bắt đầu dùng 

trái của nó. 7Và ai là người đàn-ông đính-hôn với 

một người đàn-bà và chưa lấy lấy cô ấy? Kẻ đó hãy 

ra đi và trở về nhà của hắn, e hắn chết trận và một 

người đàn-ông khác lấy cô ấy.' 8Thế thì các sĩ-quan 

sẽ nói thêm với dân, và chúng sẽ nói: 'Ai là người 

đàn-ông sợ và nhút-nhát? Kẻ đó hãy ra đi và trở về 

nhà của hắn, ngõ hầu hắn không thể làm cho tâm 

của anh em hắn tan chảy như tâm của hắn.' 9Và sẽ 

xảy ra khi các sĩ-quan đã nói chuyện với dân xong, 

họ sẽ chỉ-định các vị chỉ-huy-trưởng của các binh-

đội đứng đầu dân. 
10"Khi ngươi tiến gần một thành để đánh nó, ngươi 

sẽ kêu gọi nó để cầu hòa. 11Và sẽ xảy ra, nếu nó đáp 

lời hòa-bình với ngươi và mở cổng thành ra cho 

ngươi, thì sẽ rằng tất cả dân tìm thấy được trong 

thành sẽ trở thành lao-động cưỡng-bách cho ngươi 

và sẽ phục-dịch ngươi. 12Tuy nhiên, nếu nó không 

làm hòa với ngươi, nhưng gây chiến chống lại 

ngươi, thì ngươi sẽ vây-hãm nó. 13Khi GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi giao nó vào tay ngươi, ngươi 

sẽ đánh hạ tất cả các người nam trong nó bằng 

gươm. 14Chỉ đàn-bà và trẻ con và thú-vật và tất cả ở 

trong thành đó, tất cả của chiếm-đoạt được của nó, 

ngươi sẽ lấy làm chiến-lợi-phẩm cho ngươi; và 

ngươi sẽ sử-dụng(1) của chiếm-đoạt được của kẻ thù 

của ngươi, mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi 

đã cho ngươi. 15Như vậy ngươi sẽ gây cho tất cả các 

thành ở rất xa ngươi, không thuộc về các thành của 

các dân-tộc này ở đây. 16Duy chỉ trong các thành 

của những dân-tộc này mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi đang cho ngươi làm của kế-thừa, ngươi sẽ 

không được để một vật nào hít thở còn sống. 
17Nhưng ngươi sẽ hoàn-toàn diệt chúng: người Hê-

tít và người A-mô-rít và người Ca-na-an và người 

Phê-rê-sít và người Hê-vít và người Giê-bu, như 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã truyền cho 

ngươi, 18để chúng không có thể dạy các ngươi làm 

theo tất cả các điều đáng tởm mà chúng đã làm cho 

các thần chúng, ngõ hầu các ngươi phạm-tội chống 

lại GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi. 

 

 

                                                 
1nguyên ngữ: ăn 

Deuteronomy 20.3-20.18 

3And he shall say to them, 'Hear, O Israel, ye are 

approaching the battle against your enemies today. 

Do not be fainthearted. Do not be afraid, or panic, or 

tremble before them, 4for YHWH your God is the 

one who goes with you, to fight for you against your 

enemies, to save you.' 5The officers also shall speak 

to the people, saying, 'Who is the man that has built 

a new house and has not dedicated it? Let him 

depart and return to his house, lest he die in the 

battle and another man dedicate it. 6And who is the 

man that has planted a vineyard and has not begun 

to use its fruit? Let him depart and return to his 

house, lest he die in the battle and another man 

begin to use its fruit. 7And who is the man that is 

engaged to a woman and has not taken her? Let him 

depart and return to his house, lest he die in the 

battle and another man take her.' 8Then the officers 

shall speak further to the people, and they shall say, 

'Who is the man that is afraid and fainthearted? Let 

him depart and return to his house, so that he might 

not make his brothers' hearts melt like his heart.' 
9And it shall come about that when the officers have 

finished speaking to the people, they shall appoint 

commanders of armies at the head of the people. 

10"When thou approachest a city to fight against it, 

thou shalt call to it for peace. 11And it shall come 

about, if it answers peace with thee and opens to 

thee, then it shall be that all the people who are 

found in it shall become thy forced labor and shall 

serve thee. 12However, if it does not make peace 

with thee, but makes war against thee, then thou 

shalt besiege it. 13When YHWH thy God gives it 

into thine hands, thou shalt strike all the males in it 

with the edge of the sword. 14Only the women and 

the children and the animals and all that is in the 

city, all its spoil, thou shalt take as booty for thyself; 

and thou shalt use(1) the spoil of thine enemies which 

YHWH thy God has given thee. 15Thus thou shalt 

do to all the cities that are very far from thee, which 

are not of the cities of these nations here. 16Only in 

the cities of these peoples that YHWH thy God is 

giving thee as an inheritance, thou shalt not leave 

alive anything that breathes. 17But thou shalt utterly 

destroy them, the Hittite and the Amorite, the 

Canaanites and the Perizzite, the Hivite and the 

Jebusite, as YHWH thy God has commanded thee, 
18in order that they may not teach you to do 

according to all their detestable things which they 

have done for their gods, so that ye would sin 

against YHWH your God. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 20.19-21.13 

19"When thou besiegest a city a long time, to make 

war against it in order to capture it, thou shalt not 

destroy its trees by swinging an axe against them; 

for thou mayest eat from them, and thou shalt not 

cut them down. For is the tree of the field a man, 

that it should come before thee in the siege? 20Only 

the trees which thou knowest they are not trees for 

food thou shalt destroy and cuttest down, that thou 

mayest construct siegeworks against the city that is 

making war with thee until it falls. 

5. Laws for human relationships (21.1-26.19) 

Forgiveness for an unsolved murder (21.1-21.9) 

21 1"If a slain person is found lying in the open 

country in the land which YHWH thy God gives 

thee to possess it, and it is not known who has 

struck him, 2then thy elders and thy judges shall go 

out and measure the distance to the cities which are 

around the slain one. 3And it shall be that the city 

which is nearest to the slain man, that is, the elders 

of that city, shall take a heifer of the herd, which has 

not been worked and which has not pulled in a yoke; 
4and the elders of that city shall bring the heifer 

down to a valley with running water, which has not 

been plowed or sown, and shall break the heifer's 

neck there in the valley. 5Then the priests, the sons 

of Levi, shall come near, for YHWH thy God has 

chosen them to serve Him and to bless in the name 

of YHWH; and every dispute and every stroke shall 

be according to their mouth. 6And all the elders of 

that city which is nearest to the slain man shall wash 

their hands over the heifer whose neck was broken 

in the valley; 7and they shall answer and say, 'Our 

hands have not shed this blood, nor did our eyes see 

it. 8Cover over, atone for Thy people Israel whom 

Thou hast redeemed, O YHWH, and do not place 

the guilt of innocent blood in the midst of Thy 

people Israel.' And the bloodguiltiness shall be 

covered over, atoned for them. 9So thou shalt 

remove the guilt of innocent blood from your midst, 

when thou doest what is right in the eyes of YHWH. 

About a female captive (21.10-21.14) 
10"When thou goest out to battle against thine 

enemies, and YHWH thy God delivers them into 

thine hands, and thou takest them away captive, 
11and seest among the captives a beautiful woman, 

and hast a desire for her and wouldest take her as a 

wife for thyself, 12then thou shalt bring her home to 

thine house, and she shall shave her head and trim 

her nails. 13She shall also remove from her the 

clothes of her captivity and shall remain in thine 

house, and mourn her father and mother a full 

month; and after that thou mayest go in to her and be 

her husband and she shall be thy wife. 

 

Bài giảng của Môi-se 20.19-21.13 

19"Khi ngươi vây-hãm một thành khá lâu, để gây 

chiến chống lại nó để chiếm nó, ngươi sẽ không 

được phá-hủy những cây của nó bởi việc tung rìu 

đánh chúng; vì ngươi có thể ăn từ chúng, và ngươi 

sẽ không được đốn chúng xuống. Vì cây ngoài đồng 

có phải là một con người, để nó phải đến trước mặt 

ngươi trong sự vây-hãm đó sao? 20Chỉ những cây 

mà ngươi biết chúng chẳng phải là những cây làm 

thức ăn, ngươi sẽ phá-hủy và đốn xuống, để ngươi 

có thể làm các dụng cụ hãm thành đang gây chiến 

với ngươi, cho đến khi nó thất-thủ. 

5. Các luật về liên-hệ người với người (21.1-26.19) 

Xóa án cố-sát không giải quyết được (21.1-21.9) 

21 1"Nếu người ta tìm thấy một người bị giết nằm 

trong vùng đất trống mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi ban cho ngươi làm sở-hữu, và không biết 

ai đã đánh hạ nó, 2thì các trưởng-lão của ngươi và 

các thẩm-phán của ngươi sẽ đi ra và đo khoảng cách 

đến các thành xung-quanh người bị giết đó. 3Và sẽ 

rằng thành gần nhất người bị giết ấy, nghĩa là, các 

trưởng-lão của thành đó, sẽ bắt một con bò cái tơ từ 

bầy bò, là con bò đã chưa từng bao giờ bị bắt làm 

việc và đã chẳng bị tròng một cái ách nào để kéo; 
4và các trưởng-lão của thành đó sẽ dẫn con bò cái tơ 

ấy xuống một thung-lũng có nước chảy, đã chẳng 

được cày hay được gieo giống, và sẽ bẻ cổ con bò 

cái tơ ấy ở đó trong thung-lũng. 5Đoạn các thầy tế-

lễ, các con trai của Lê-vi, sẽ đến gần, vì GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi đã chọn họ để phụng-sự 

Ngài và để chúc phước nhân danh Đức GIA-VÊ; và 

mỗi tranh-tụng và mỗi cú đánh sẽ tùy theo miệng 

của họ. 6Và tất cả các trưởng-lão của thành gần nhất 

người bị giết sẽ rửa tay của họ trên con bò tơ cái có 

cổ bị bẻ gãy trong thung-lũng; 7và họ sẽ trả lời và 

nói: 'Tay chúng con đã không làm đổ máu này, mắt 

chúng con đã chẳng thấy nó. 8Xin bao phủ ở trên, 

xin chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, dân mà 

Chúa đã chuộc, Đức GIA-VÊ ôi, và xin đừng để tội-

lỗi về máu vô-tội này ở giữa dân Y-sơ-ra-ên của 

Chúa.' Và sự phạm tội làm đổ máu này sẽ được bao 

phủ ở trên, được chuộc cho họ. 9Thế là ngươi sẽ loại 

bỏ tội-lỗi về máu vô-tội khỏi giữa các ngươi, khi 

ngươi làm điều đúng theo mắt Đức GIA-VÊ. 

Về người nữ bị cầm-tù (21.10-21.14) 
10"Khi ngươi đi ra đánh trận chống lại các kẻ thù 

của ngươi, và GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi 

giao-phó chúng vào tay ngươi, và ngươi bắt chúng 

đi tù, 11và thấy giữa những kẻ bị cầm-tù có một 

người đàn- bà xinh-đẹp, và có lòng khao-khát vì 

nàng và muốn lấy nàng làm vợ cho ngươi, 12thì 

ngươi sẽ đem nàng về nhà mình, và nàng sẽ cạo đầu 

của nàng và cắt các móng tay của nàng. 13Nàng sẽ 

bỏ khỏi nàng quần-áo tù của nàng và sẽ ở lại trong 

nhà ngươi, và thương tiếc cha và mẹ của nàng trọn 1 

tháng; và sau đó ngươi có thể đi vào trong nàng và 

là chồng của nàng và nàng sẽ là vợ của ngươi.  

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 21.14-22.2 

14Và sẽ là: nếu ngươi không được vui với nàng, thì 

ngươi sẽ để cho nàng đi tùy theo hồn nàng; nhưng 

chắc-chắn ngươi sẽ không được bán nàng để lấy 

tiền, ngươi sẽ không được ngược-đãi nàng, bởi vì 

ngươi đã làm nhục nàng. 

Quyền trưởng-tử (21.15-21.17) 
15"Nếu một người đàn-ông có 2 vợ, bà này được 

yêu và bà kia bị ghét, và cả bà được thương lẫn bà 

bị ghét đều sinh con trai cho hắn, nếu con trai đầu 

lòng thuộc về bà vợ bị ghét, 16thì sẽ là: trong ngày 

hắn lập con trai của hắn để thừa-kế thứ hắn có, hắn 

không thể lập đứa con của bà vợ được thương làm 

con đầu lòng trước đứa con của bà vợ bị ghét, vì nó 

là con đầu lòng. 17Nhưng hắn sẽ thừa- nhận đứa đầu 

lòng, đứa con trai của bà vợ bị ghét, bằng việc cho 

nó gấp đôi phần chia của tất cả những thứ mà hắn 

có, vì nó là sự bắt đầu của sức lực của hắn; thuộc về 

nó là quyền trưởng-tử. 

Hình-phạt cho đứa con trai ương-ngạnh và dấy loạn 

(21.18-21.21) 
18"Nếu có một người đàn-ông nào có đứa con trai 

ương-ngạnh và dấy loạn không muốn vâng lời cha 

nó hay mẹ nó, và khi chúng trừng-phạt nó, thậm-chí 

nó chẳng muốn nghe họ, 19thế thì cha và mẹ của nó 

sẽ tóm bắt nó, và đưa nó ra tới các trưởng-lão của 

thành nó và tới cổng của chỗ nó. 20Và chúng sẽ nói 

với các trưởng-lão của thành nó: 'Con trai này của 

chúng tôi ương-ngạnh và dấy loạn, nó không muốn 

vâng lời chúng tôi, nó là một đứa ham ăn và một kẻ 

nghiện rượu.' 21Đoạn tất cả các người đàn-ông của 

thành nó sẽ ném đá nó đến chết; thế là ngươi sẽ loại 

bỏ kẻ xấu khỏi giữa các ngươi; và tất cả Y-sơ-ra-ên 

sẽ nghe về điều đó và kinh-sợ. 

Chôn thây tử-tội bị treo (21.22-21.23) 
22" Và nếu một kẻ phạm tội đáng chết, và hắn bị 

giết chết, và ngươi treo hắn trên cây, 23xác của hắn 

sẽ không được treo suốt đêm trên cây, nhưng chắc-

chắn ngươi sẽ chôn hắn trong cùng một ngày (vì kẻ 

bị treo là sự rủa-sả của Đức Chúa TRỜI), để ngươi 

không làm ô uế đất của ngươi mà GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi cho ngươi làm của thừa-kế. 

Giúp các người láng-giềng (22.1-22.4) 

22 1"Ngươi sẽ không được thấy con bò của anh em 

ngươi hay con chiên của hắn đi lạc, và ẩn(1)  mình 

trốn chúng; chắc-chắn ngươi sẽ dẫn chúng về cho 

anh em của ngươi. 2Và nếu anh em của ngươi không 

ở gần ngươi, hay nếu ngươi không biết hắn, thì 

ngươi sẽ dẫn nó về nhà của ngươi, và nó sẽ ở lại với 

ngươi cho đến khi anh em của ngươi tìm ra nó; lúc 

đó ngươi sẽ trả nó lại cho hắn.  

 

 

 

                                                 
1nghĩa là: nhắm mắt ngó lơ 

Deuteronomy 21.14-22.2 

14And it shall be, if thou art not pleased with her, 

then thou shalt let her go according to her soul; but 

thou shalt certainly not sell her for money, thou shalt 

not mistreat her, because thou hast humbled her. 

The right of the first-born (21.15-21.17) 
15"If a man has two wives, the one loved and the 

other hated, and both the loved and the hated have 

borne him sons, if the first-born son belongs to the 

hated, 16then it shall be in the day he makes to 

inherit what he has to his sons, he cannot make the 

son of the loved the first-born before the son of the 

hated, who is the first-born. 17But he shall 

acknowledge the first-born, the son of the hated, by 

giving him a double portion of all that is found with 

him, for he is the beginning of his strength; to him 

belongs the right of the first-born. 

The punishment for a stubborn and rebellious son 

(21.18-21.21) 
18"If any man has a stubborn and rebellious son who 

will not obey his father or his mother, and when 

they chastise him, he will not even listen to them, 
19then his father and mother shall seize him, and 

bring him out to the elders of his city and to the gate 

of his place. 20And they shall say to the elders of his 

city, 'This son of ours is stubborn and rebellious, he 

will not obey us, he is a glutton and a drunkard.' 
21Then all the men of his city shall stone him to 

death; so thou shalt remove the evil from your 

midst, and all Israel shall hear of it and fear. 

Burying a hung sinner (21.22-21.23) 
22"And if a man has committed a sin worthy of 

death, and he is put to death, and thou hangest him 

on a tree, 23his corpse shall not hang all night on the 

tree, but thou shalt surely bury him on the same day 

(for he who is hanged is the curse of God), so that 

thou doest not defile thy land which YHWH thy 

God gives thee as an inheritance. 

Helping neighbors (22.1-22.4) 

22 1"Thou shalt not see thy brother's ox or his 

sheep straying away, and hide thyself from them; 

thou shalt certainly bring them back to thy brother. 
2And if thy brother is not near thee, or if thou doest 

not know him, then thou shalt bring it home to thine 

house, and it shall remain with thee until thy brother 
looks for it; then thou shalt restore it to him.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 22.3-22.19 

3And thus thou shalt do with his donkey, and thou 

shalt do the same with his garment, and thou shalt 

do likewise with anything lost by thy brother, which 

he has lost and thou hast found. Thou art not 

allowed to hide thyself. 4Thou shalt not see thy 

brother's donkey or his ox fallen down on the way, 

and hide thyself from them; thou shalt certainly help 

him to raise them up. 

Various rules (22.5-22.12) 
5"A woman shall not wear man's clothing, nor shall 

a man put on a woman's clothing; for whoever does 

these things is an abomination to YHWH thy God. 

6"If thou happennest to come upon a bird's nest 

along the way, in any tree or on the ground, with 

young ones or eggs, and the mother sitting on the 

young or on the eggs, thou shalt not take the mother 

with the young; 7thou shalt certainly let the mother 

go, but the young thou mayest take for thyself, in 

order that it may be well with thee, and that thou 

mayest prolong thy days. 
8"When thou buildest a new house, thou shalt make 

a parapet for thy roof, that thou mayest not bring 

bloodguilt on thine house if anyone falls from it. 

9"Thou shalt not sow thy vineyard with two kinds of 

seed, lest all the produce of the seed which thou hast 

sown, and the increase of the vineyard, become 

defiled. 10Thou shalt not plow with an ox and a 

donkey together. 11Thou shalt not wear a material 

mixed of wool and linen together. 

12"Thou shalt make thyself tassels on the four 

corners of thy garment with which thou coverest 

thyself. 

Violations of marriage laws (22.13-23.1a) 
13"If any man takes a wife and goes in to her and 

then hates her, 14and charges her with shameful 

deeds and causes an evil name to go out against her, 

and says, 'I took this woman, but when I came near 

her, I did not find her a virgin,' 15then the girl's 

father and her mother shall take and bring out the 

evidence of the girl's virginity to the elders of the 

city at the gate. 16And the girl's father shall say to 

the elders, 'I gave my daughter to this man for a 

wife, but he hated her; 17and behold, he has charged 

her with shameful deeds, saying, "I did not find thy 

daughter a virgin." But these are the evidencesof my 

daughte's virginity.' And they shall spread the 

garment before the elders of the city. 18So the elders 

of that city shall take the man and chastise him, 
19and they shall fine him a hundred sheh'-kel of 

silver and give it to the girl's father, because he 

caused an evil name to go out against a virgin of 

Israel. And she shall remain his wife; he cannot send 

her away all his days.  

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 22.3-22.19 

3Và ngươi sẽ làm như vậy với con lừa của hắn, 

ngươi sẽ làm một cách như vậy với quần-áo của hắn, 

ngươi sẽ làm giống như vậy với một cái gì anh em 

của ngươi đã mất và ngươi đã tìm thấy. Ngươi sẽ 

không được phép ẩn mình. 4Ngươi sẽ không được 

thấy con lừa của anh em của ngươi hay con bò của 

hắn ngã xuống trên đường, và ẩn mình tránh chúng; 

chắc-chắn ngươi sẽ giùp-đỡ hắn để đỡ chúng dậy. 

Các quy-luật linh tinh (22.5-22.12) 
5"Người đàn-bà sẽ không được mặc quần-áo đàn-

ông, người đàn-ông cũng sẽ không được mặc quần-

áo đàn-bà; vì hễ ai làm các điều này là một kẻ đáng 

ghét đối với GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi. 
6"Khi ngươi tình-cờ bắt gặp một ổ chim dọc đường, 

trên cây hay trên mặt đất, có chim con hay trứng, và 

chim mẹ ấp chim con hay trứng, ngươi sẽ không 

được bắt chim mẹ với chim con; 7chắc-chắn ngươi 

sẽ cho chim mẹ đi, nhưng chim con ngươi có thể bắt 

cho ngươi, để ngươi được tốt lành, và để ngươi có 

thể kéo dài các ngày của ngươi. 

8"Khi ngươi cất nhà mới, ngươi sẽ làm một lan can 

cho mái nhà của ngươi, để ngươi không đem tội làm 

đổ máu lên nhà của ngươi nếu có người nào té 

xuống từ nó. 
9"Ngươi sẽ không được gieo vườn nho của ngươi 

với 2 loại hạt giống, e rằng tất cả sản-phẩm của hạt 

giống mà ngươi đã gieo, và sự tăng thêm của vườn 

nho, thành ô-uế. 10Ngươi sẽ không được cày với 

một con bò và một con lừa với nhau. 11Ngươi sẽ 

không được mặc đồ kết-hợp len và vải lanh với 

nhau. 
12"Ngươi sẽ làm cho ngươi các núm tua nơi bốn góc 

y-phục của ngươi mà ngươi bao phủ ngươi. 

Các vi-phạm các luật hôn-phối (22.13-23.1a) 
13"Nếu có người đàn-ông lấy vợ và đi vào trong 

nàng và rồi ghét nàng, 14và cáo buộc nàng với các 

hành vi nhục-nhã và tung tiếng xấu ra ngoài chống 

nàng, và nói: 'Tôi đã lấy người đàn-bà này, nhưng 

khi tôi đến gần nó, tôi đã không thấy nó còn trinh,' 
15thế thì, thân-phụ của người con gái ấy và mẹ nàng 

sẽ lấy và trưng ra chứng-cớ của sự đồng-trinh của 

người con gái ấy cho các trưởng-lão của thành tại 

nơi cổng. 16Và cha của người con gái ấy sẽ nói với 

các trưởng-lão: 'Tôi đã ban con gái của tôi cho 

người đàn-ông này để làm vợ, nhưng anh ta đã ghét 

nó; 17và kìa, anh ta đã cáo buộc nó với các hành vi 

nhục-nhã, rằng: "Tôi đã không thấy con gái của ông 

còn trinh." Nhưng đây là các chứng-cớ của sự đồng-

trinh của con gái tôi.' Và họ sẽ trải quần-áo trước 

mặt các trưởng-lão của thành. 18Thế là các trưởng-

lão của thành đó sẽ bắt người đàn-ông ấy và trừng-

phạt hắn, 19và họ sẽ phạt hắn 100 sét-kèm bằng bạc 

và trao nó cho cha của người con gái ấy, vì hắn đã 

gây một tiếng xấu ra ngoài chống một cô gái đồng-

trinh của Y-sơ-ra-ên. Và nàng sẽ ở lại làm vợ hắn; 

hắn không thể đuồi nàng đi trọn các ngày của hắn.  



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 22.20-23.3 

20Nhưng nếu vấn-đề này là thật, rằng người ta đã 

chẳng thấy cô gái ấy còn trinh, 21thì họ sẽ đem cô 

gái ấy ra đến ô cửa nhà của cha cô, và các người 

đàn-ông thành của cô sẽ ném đá nó để nó chết, vì nó 

đã phạm một hành-động điên-rồ trong Y-sơ-ra-ên, 

bằng việc chơi trò làm đĩ trong nhà của cha nó; như 

vậy ngươi sẽ thanh-lọc kẻ xấu-xa khỏi giữa các 

ngươi. 
22"Nếu một người đàn-ông bị bắt gặp nằm với 

người đàn-bà có chồng, thì cả hai sẽ chết, người 

đàn-ông nằm với người đàn-bà đó, và người đàn-bà 

đó; như vậy ngươi sẽ thanh-lọc kẻ xấu-xa khỏi Y-

sơ-ra-ên. 
23"Nếu có một người con gái còn trinh được hứa-

hôn với một người đàn-ông, và một người đàn-ông 

khác bắt gặp cô ta trong thành và nằm với cô ta, 
24thì các ngươi sẽ đem cả hai ra tới cổng của thành 

đó và các ngươi sẽ ném đá chúng để chúng chết; 

người con gái đó, vì cô ta đã chẳng kêu la trong 

thành, và người đàn-ông đó, vì anh ta đã xúc phạm 

vợ người láng-giềng của hắn. Như vậy ngươi sẽ 

thanh-lọc kẻ xấu-xa khỏi giữa các ngươi. 25Nhưng 

nếu ở ngoài đồng, người đàn-ông đó bắt gặp người 

con gái được hứa-hôn, và người đàn-ông đó cưỡng-

dâm cô và nằm với cô, thì chỉ người đàn-ông nằm 

với cô ta sẽ chết. 26Nhưng ngươi sẽ không được làm 

gì người con gái đó hết; không có một tội gì trong 

người con gái đó mà đáng chết, vì y như một người 

chỗi dậy chống lại người láng-giềng của hắn và giết 

người ấy, trường-hợp này cũng thế. 27Khi hắn đã bắt 

gặp cô ta ngoài đồng, người con gái đã hứa hôn ấy 

đã kêu la, nhưng đã chẳng có một người nào cứu cô 

ta. 
28"Nếu một người đàn-ông bắt gặp một người con 

gái còn trinh, không được hứa hôn, và tóm lấy cô và 

nằm với cô và họ bị khám-phá, 29thì người đàn-ông 

nằm với cô ta sẽ cho cha của người con gái đó 50 

sét-kèm bằng bạc, và cô ta sẽ trở thành vợ của anh ta 

bởi vì anh ta đã hãm-hiếp cô ta; anh ta không thể ly-

dị cô ta trọn các ngày của hắn. 

23 1a"Một người đàn-ông sẽ không được lấy vợ 

của cha hắn ngõ hầu hắn sẽ không được dở váy(1) 

của cha hắn ra. 

Thánh-đường (23.1b-23.8) 

23 1b"Không một kẻ nào bị thương vì các hòn dái 

bị đè bẹp, hay vì bộ phận đàn-ông của hắn bị cắt 

mất, sẽ được vào hội-đồng của Đức GIA-VÊ. 
2Không một đứa con hoang nào sẽ được vào hội-

đồng của Đức GIA-VÊ; không một kẻ nào trong các 

con cháu của hắn, ngay cả đến thế-hệ thứ mười, sẽ 

được vào hội-đồng của Đức GIA-VÊ. 
3"Không một người Am-môn hay Mô-áp nào sẽ 

được vào hội-đồng của Đức GIA-VÊ; cũng không 

một kẻ nào trong con cháu của chúng, ngay cả đến 

thế-hệ thứ mười, sẽ bao giờ được vào hội-đồng của 

Đức GIA-VÊ,  

                                                 
1nghĩa là: xâm-phạm quyền làm chồng của cha mình 

Deuteronomy 22.20-23.3 

20But if this matter is true, that the girl was not 

found a virgin, 21then they shall bring out the girl to 

the a doorway of her father's house, and the men of 

her city shall stone her with stones so that she dies 

because she has committed an act of folly in Israel, 

by playing the harlot in her father's house; thus thou 

shalt purge the evil from among you. 

 
22"If a man is found lying with a married woman, 

then both of them shall die, the man who lay with 

the woman, and the woman; thus thou shalt purge 

the evil from Israel. 

23''If there is a girl who is a virgin engaged to a man, 

and another man finds her in the city and lies with 

her, 24then ye shall bring them both out to the gate 

of that city and ye shall stone them with stones so 

that they die; the girl, because she did not cry out in 

the city, and the man, because he has violated his 

neighbor's wife. Thus thou shalt purge the evil from 

among you. 25But if in the field the man finds the 

girl who is engaged, and the man forces her and lies 

with her, then only the man who lies with her shall 

die. 26But thou shalt do nothing to the girl; there is 

no sin in the girl worthy of death, for just as a man 

rises against his neighbor and murders him, so is this 

case. 27When he found her in the field, the engaged 

girl cried out, but there was no one to save her. 

28"If a man finds a girl who is a virgin, who is not 

engaged, and seizes her and lies with her and they 

are discovered, 29then the man who lay with her 

shall give to the girl's father fifty sheh'-kel of silver, 

and she shall become his wife because he has 

violated her; he cannot divorce her all his days. 

23 1a"A man shall not take his father's wife so that 

he shall not uncover his father's skirt. 

The sanctuary (23.1b-23.8) 

231b"No one who is wounded by crushing of 

testicles, or has his male organ cut off, shall enter 

the assembly of YHWH. 2No one of illegitimate 

birth shall enter the assembly of YHWH; none of his 

descendants, even to the tenth generation, shall enter 

the assembly of YHWH. 

 
3"No Ammonite or Moabite shall enter the assembly 

of YHWH; none of their descendants, even to the 

tenth generation, shall ever enter the assembly of 

YHWH,  

 

 



 

 

 

Deuteronomy 23.4-23.19 

4because they did not meet you with bread and 

water on the way when ye came out of Egypt, and 

because they hired against thee Balaam the son of 

Beor from Pethor of Mesopotamia, to curse thee. 
5Nevertheless, YHWH thy God was not willing to 

listen to Balaam, but YHWH thy God turned the 

curse into a blessing for thee because YHWH thy 

God loves thee. 6Thou shalt never seek their peace 

or their prosperity all thy days. 

7"Thou shall not detest an Edomite, for he is thy 

brother; thou shalt not detest an Egyptian, because 

thou wast an alien in his land. 8The sons of the third 

generation who are born to them may enter the 

assembly of YHWH. 

The camps (23.9-23.14) 
9"When thou goest out as an army against thine 

enemies, then thou shalt keep thyself from every evil 

thing. 10If there is among you any man who is 

unclean because of a nocturnal emission, then he 

must go outside the camp; he may not come to the 

midst of the camp. 11But it shall be when evening 

approaches, he shall bathe himself with water, and at 

sundown he may come to the midst of the camp. 
12Thou shalt also have a place outside the camp and 

goest out there, 13and thou shalt have a peg among 

thy tools, and it shall be when thou sittest down 

outside, thou shalt dig with it and shalt turn and 

cover up thy excrement. 14Since YHWH thy God  

walks in the midst of thy camp to deliver thee and to 

give thy enemies before thee, therefore thy camp 

must be holy; and He must not see nakedness of 

anything among thee and He turn away from thee. 

Various rules (23.15-23.25) 
15"Thou shalt not hand over to his master a slave 

who has delivered himself from his master to thee. 
16He shall live with thee in your midst, in the place 

which he shall choose in one of thy gates where it 

pleases him; thou shalt not mistreat him. 

17"None of the daughters of Israel shall be a cult 

prostitute, nor shall any of the sons of Israel be a 

cult prostitute. 18Thou shalt not bring the hire of a 

harlot or the wages of a dog into the house of 

YHWH thy God for any votive offering, for both of 
these are an abomination to YHWH thy God. 

19"Thou shalt not charge interest to thy brothers: 

interest on money, food, or anything that may be 

loaned at interest.  

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 23.4-23.19 

4bởi vì chúng đã chẳng đón các ngươi với bánh và 

nước trên đường đi khi các ngươi đi ra khỏi Ê-díp-

tô, và bởi vì chúng đã thuê chống lại ngươi Bi-lê-am 

con trai Bê-ô, từ Phê-tô-rơ thuộc Mê-sô-bô-ta-mi, để 

rủa-sả ngươi. 5Tuy nhiên, GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi đã chẳng muốn lắng nghe Bi-lê-am, 

nhưng GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã biến 

lời rủa-sả thành một sự chúc phước cho ngươi bởi vì 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã yêu-thương 

ngươi. 6Ngươi sẽ không bao giờ phải tìm kiếm sự 

hòa hoãn của chúng hay sự thịnh-vượng của chúng 

trọn các ngày của ngươi. 
7"Ngươi sẽ không được ghét người Ê-đôm, vì hắn là 

anh em của ngươi; ngươi sẽ không được ghét một 

người Ê-díp-tô, bởi vì ngươi đã là một người lạ 

trong đất hắn. 8Các con trai thuộc về thế-hệ thứ ba 

được sinh ra cho chúng có thể vào hội-đồng của Đức 

GIA-VÊ. 

Các trại (23.9-23.14) 
9"Khi ngươi đi ra thành một đoàn quân chống lại các 

kẻ thù của ngươi, thì ngươi sẽ giữ mình tránh mọi 

điều xấu-xa. 10Nếu trong các ngươi có một người 

nào ô-uế vì có sự xuất trong ban đêm, thì hắn phải đi 

ra bên ngoài trại; hắn không thể đến tới giữa trại(1). 

11Nhưng sẽ là khi buồi chiều gần đến, hắn sẽ tắm 

hắn bằng nước, và lúc mặt trời lặn, hắn mới có thể 

đến tới giữa trại. 12Ngươi cũng sẽ có một chỗ ngoài 

trại và đi ra ngoài đó, 13và ngươi sẽ có cây cọc trong 

các dụng-cụ của ngươi, và sẽ là: khi ngươi ngồi 

xuống ở ngoài, ngươi sẽ dùng nó để đào lỗ và sẽ 

xoay và lấp phẩn của ngươi lại. 14Vì GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi bước đi giữa trại của ngươi 

để giải-thoát ngươi và để giao kẻ thù của ngươi 

trước mặt ngươi, bởi vậy trại của ngươi phải là 

thánh; và Ngài phải không thấy sự trần-truồng của 

bất cứ cái gì giữa ngươi và Ngài quay đi khỏi ngươi. 

Các quy-luật linh tinh (23.15-23.25) 
15"Ngươi sẽ không được giao một kẻ nô-lệ lại cho 

chủ của nó, là kẻ đã giải-thoát mình khỏi chủ của 

mình mà đến cùng ngươi. 16Nó sẽ sống với ngươi, 

giữa các ngươi, trong chỗ mà nó sẽ chọn trong một 

cổng thuộc về những cổng của ngươi, nơi làm nó vui 

lòng; ngươi sẽ không được đối-xử tệ với nó. 
17"Không có một đứa con gái Y-sơ-ra-ên nào sẽ là 

đĩ cúng-tế, cũng không có một đứa con trai Y-sơ-ra-

ên nào sẽ là đĩ cúng-tế 18Ngươi sẽ không được đem 

lợi tức của con đĩ hay tiền-công của con chó(2) vào 

trong nhà của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi 

làm một của-lễ tự-nguyện, vì cả hai điều này là điều 

đáng ghét đối với GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi. 

19"Ngươi sẽ không được tính lời cùng anh em của 

ngươi: tiền lời trên tiền, thức ăn, hay một vật gì có 

thể cho mượn được để lấy lời.  

 

                                                 
1hay: trở lại trại 
2hay: của đĩ đực hay điếm 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 23.20-24.7 

20Ngươi có thể tính lời cùng một người nước ngoài, 

nhưng cùng anh em của ngươi, ngươi sẽ không được 

tính lời, ngõ hầu GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi có thể ban phước cho ngươi trong tất cả sự 
với tới của bàn tay ngươi trong xứ mà ngươi sắp vào 

để chiếm-hữu nó. 
21"Khi ngươi lập một lời thề cùng GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi, ngươi sẽ không được trì-

hoãn làm nó, vì nó sẽ là tội trong ngươi, vì chắc-

chắn GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ buộc 

ngươi phải làm nó. 22Tuy nhiên, nếu ngươi kềm lại 

việc thề, nó sẽ không là tội trong ngươi. 23Ngươi sẽ 

thận-trọng làm điều đi ra từ các môi của ngươi, y 

như ngươi đã tự nguyện thề cùng GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi, điều ngươi đã nói với cái 

miệng của ngươi. 
24"Khi ngươi đi vào vườn nho của người láng-giềng 

của ngươi, thì ngươi có thể ăn nho theo sự thỏa-mãn 

của hồn ngươi(1), nhưng ngươi sẽ không được bỏ một 

trái nho nào vào trong giỏ của ngươi. 25Khi ngươi đi 

vào hạt lúa đang trồ của người láng-giềng của ngươi, 

thì ngươi có thể dùng tay của ngươi bứt các bông 

lúa, nhưng ngươi sẽ không được cầm và dùng lưỡi 

liềm trong hạt lúa đang trổ của người láng-giềng 

ngươi. 

Luật về ly-dị, về người mới cưới vợ (24.1-24.5) 

24 1"Khi một người đàn-ông lấy vợ và cưới cô ấy, 

và xảy ra, nếu cô ấy không tìm được ân-huệ trong 

mắt của hắn vì hắn đã thấy vài cách cư-xử không 

đúng-đắn nào đó của cô, và hắn viết cho cô một 

chứng-thư ly-dị và đặt trong tay cô, và đuồi cô ra 

khỏi nhà của hắn, 2và cô bỏ nhà hắn đi và đi và trở 

thành vợ của một người đàn-ông khác, 3và nếu 

người chồng sau ghét cô và viết cho cô một chứng-

thư ly-dị và đặt trong trong tay cô và đuồi cô ra khỏi 

nhà của hắn, hay nếu người chồng sau chết, là kẻ đã 

lấy cô ấy làm vợ, 4thì người chồng trước của cô, là 

kẻ đã đuồi cô đi, không được lấy lại cô ấy một lần 

nữa để làm vợ, vì cô ấy đã bị ô-uế; vì đó là một điều 

đáng ghét trước mặt Đức GIA-VÊ, và ngươi sẽ 

không được đem tội đến trên đất mà GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi cho ngươi làm của kế-thừa. 
5"Khi một người đàn-ông lấy vợ mới, hắn sẽ không 

được nhập ngũ, cũng không được trao cho một 

nhiệm-vụ gì; hắn sẽ được tự-do ở nhà 1 năm và sẽ 

ban hạnh-phúc cho người vợ của hắn mà hắn đã lấy. 

Các qui-luật linh tinh (24.6-25.19) 
6"Không ai sẽ được lấy thớt cối tay hoặc thớt cối ở 

phần trên làm vật cầm-cố, vì kẻ đó muốn lấy một 

mạng sống làm vật cầm-cố. 7"Nếu một kẻ nào bị bắt 

gặp đang ăn trộm một người anh em của hắn trong 

các con trai Y-sơ-ra-ên, và kẻ ấy cư-xử với người đó 

một cách hung-bạo, hay bán người đó, thì kẻ trộm 

ấy sẽ chết; thế là ngươi sẽ thanh-lọc các kẻ xấu khỏi 

giữa các ngươi. 

 

                                                 
1hay: cho đến khi ngươi hoàn-toàn thỏa-mãn 

Deuteronomy 23.20-24.7 

20Thou mayest charge interest to a foreigner, but to 

thy brother thou shalt not charge interest, so that 

YHWH thy God may bless thee in all the putting 

forth of thine hand in the land which thou art about 

to enter to possess it. 

21"When thou makest a vow to YHWH thy God, 

thou shalt not delay to pay it, for it would be sin in 

thee, for YHWH thy God will surely require it of 

thee. 22However, if thou refrainnest from vowing, it 

would not be sin in thee. 23Thou shalt be careful to 

perform what goes out from thy lips, just as thou 

hast voluntarily vowed to YHWH thy God, what 

thou hast spoke with thy mouth. 

24"When thou enterest thy neighbor's vineyard, then 

thou mayest eat grapes according to thine 

satisfaction of thy soul, but thou shalt not put any in 

thy basket. 25When thou enterest thy neighbor's 

standing grain, then thou mayest pluck the heads 

with thine hand, but thou shalt not wield a sickle in 

thy neighbor's standing grain. 

Law of divorce, of a man taking a new wife (24.1-

24.5) 

24 1"When a man takes a wife and marries her, 

and it happens if she finds no favor in his eyes 

because he has found some indecency in her, and he 

writes her a certificate of divorce and puts it in her 

hand and sends her out from his house, 2and she 

leaves his house and goes and becomes another 

man's wife, 3and if the latter husband hates her and 

writes her a certificate of divorce and puts it in her 

hand and sends her out of his house, or if the latter 

husband dies who took her to be his wife, 
4then her former husband who sent her away is not 

allowed to take her again to be his wife, since she 

has been defiled; for that is an abomination before 

YHWH, and thou shalt not bring sin on the land 

which YHWH thy God gives thee as an inheritance. 

 
5"When a man takes a new wife, he shall not go out 

with the army, nor be charged with any duty; he 

shall be free at home one year and shall give 

happiness to his wife whom he has taken. 

Various rules (24.6-25.19) 
6"No one shall take a handmill or an upper millstone 

in pledge, for he would be taking a life in pledge. 
7"If a man is found stealing any of his brothers of 

the sons of Israel, and he deals with him violently, 

or sells him, then that thief shall die; so thou shalt 

purge the evil from among you. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 24.8-25.1 

8"Be careful against a mark of leprosy, that ye 

diligently observe and do according to all that the 

Levite priests shall teach you; as I have commanded 

them, so ye shall be careful to do. 9Remember what 

YHWH thy God did to Miriam on the way as ye 

came out of Egypt. 

10"When thou makest thy neighbor a loan of any 

sort, thou shalt not enter his house to take his 

pledge. 11Thou shalt remain outside, and the man to 

whom thou makest the loan shall bring the pledge 

out to thee. 12And if he is a poor man, thou shalt not 

sleep with his pledge. 13When the sun goes down 

thou shalt surely returnnest the pledge to him, that 

he may sleep in his cloak and bless thee; and it will 

be righteousness for you before YHWH thy God. 

14"Thou shalt not oppress a hired servant who is 

poor and needy, whether he is one of thy brothers or 

one of thy aliens who is in thy land in thy gates. 
15Thou shalt give him his wages on his day that the 

sun shall not go down on it, for he is poor and sets 

his soul on it; so that he may not cry against thee to 

YHWH and it become sin in thee. 

16"Fathers shall not be put to death for their sons, 

nor shall sons be put to death for their fathers; 

everyone shall be put to death for his own sin. 
17"Thou shalt not pervert the justice of an alien or 

an orphan, nor take a widow's garment in pledge. 
18But thou shalt remember that thou wast a slave in 

Egypt, and that YHWH thy God redeemed thee from 

there; therefore I am commanding thee to do this 

thing. 

19"When thou reappest thine harvest in thy field and 

hast forgotten a sheaf in the field, thou shalt not go 

back to get it; it shall be for the alien, for the orphan, 

and for the widow, in order that YHWH thy God 

may bless thee in all the work of thine hands. 
20When thou beattest thine olive tree, thou shalt not 

go over the boughs again, it shall be for the alien, for 

the orphan, and for the widow. 21When thou 

gatherrest the grapes of thy vineyard, thou shalt not 

go over it again; it shall be for the alien, for the 

orphan, and for the widow. 22And thou shalt 

remember that thou wast a slave in the land of 

Egypt; therefore I am commanding thee to do this 

thing. 

Various rules (25.1-25.19) 

25 1"If there is a dispute between men and they go 

to the judgment, and they judge them, and they 

justify the righteous and condemn the wicked, 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 24.8-25.1 

8"Hãy cẩn thận coi chừng dấu-hiệu của bịnh phung, 

rằng các ngươi chuyên tâm giữ và làm theo mọi điều 

mà các thầy tế-lễ dòng Lê-vi sẽ dạy-dỗ các ngươi; 

như ta đã truyền cho họ, các ngươi sẽ thận-trọng 

thực-hiện như thế. 9Hãy nhớ lại điều GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi đã gây ra cho Mi-ri-am trên 

đường đi khi các ngươi ra khỏi Ê-díp-tô. 
10"Khi ngươi cho láng-giềng của ngươi mượn một 

thứ gì đó, ngươi sẽ không được vào nhà của hắn để 

lấy vật cầm-cố của hắn. 11Ngươi sẽ ở lại bên ngoài, 

và kẻ mà ngươi cho mượn sẽ đem vật cầm-cố ra cho 

ngươi. 12Nếu kẻ đó là một người nghèo, ngươi sẽ 

không được ngủ với vật cầm-cố của hắn. 13Khi mặt 

trời lặn, ngươi hẵn sẽ trả vật cầm-cố đó lại cho hắn, 

để hắn có thể ngủ trong áo-xống của hắn và chúc 

phước ngươi; và nó sẽ là sự công-chính cho ngươi 

trước mặt GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi. 
14"Ngươi sẽ không được áp-bức một kẻ tôi-tớ làm 

thuê nghèo và thiếu-thốn, bất luận hắn là một anh 

em của ngươi hay là một người lạ ở trong xứ của 

ngươi trong các cổng của ngươi. 15Ngươi sẽ trả cho 

hắn tiền công của hắn vào ngày của hắn mà mặt trời 

chẳng được đi xuống trên hắn, vì hắn nghèo và đặt 

hồn hắn trên đó; để hắn có thể không khóc cùng Đức 

GIA-VÊ chống ngươi và điều đó trở thành tội trong 

ngươi. 
16"Cha sẽ không bị giết vì con trai của mình, con 

trai cũng sẽ không bị giết vì cha của mình; mỗi 

người sẽ bị giết vì tội của riêng mình. 
17"Ngươi sẽ không được làm hỏng công-lý của một 

người lạ hay một kẻ mồ côi, cũng sẽ không được 

cầm-cố y-phục của một bà góa. 18Nhưng ngươi sẽ 

nhớ rằng ngươi đã là một kẻ nô-lệ trong Ê-díp-tô, và 

rằng GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã chuộc 

ngươi khỏi đó; bởi vậy ta đang truyền cho ngươi 

phải làm điều này. 
19"Khi ngươi thu-hoạch mùa gặt của ngươi trong 

cánh đồng của ngươi và đã quên một bó lúa ngoài 

đồng, ngươi sẽ không được đi trở lại để lấy nó; nó sẽ 

cho người lạ, cho kẻ mồ côi, và cho đàn-bà góa, để 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi có thể ban 

phước cho ngươi trong tất cả việc làm của những 

bàn tay ngươi. 20Khi ngươi đập cây ô-li-ve của 

ngươi, ngươi sẽ không được được rà soát những 

cành cây một lần nữa, nó sẽ để cho người lạ, cho kẻ 

mồ côi, và cho đàn-bà góa. 21Khi ngươi thu gom trái 

nho của vườn nho ngươi, ngươi sẽ không được rà 

soát nó một lần nữa; nó sẽ cho người lạ, cho kẻ mồ 

côi, và cho đàn-bà góa. 22Và ngươi sẽ nhớ rằng 

ngươi đã là một kẻ nô-lệ trong xứ Ê-díp-tô; bởi vậy 

ta đang truyền cho ngươi phải làm điều này. 

Các qui-luật linh tinh (25.1-25.19) 

25 1"Nếu có sự tranh-tụng giữa nhiều người và 

chúng đi tới để được phán-xét, và họ phán-xét 

chúng, và họ biện-minh người công-chính và kết-án 

kẻ gian-ác,  

 

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 25.2-25.18 

2thì sẽ là: nếu đứa gian-ác đáng bị đánh đòn, thì vị 

thẩm-phán sẽ bắt nó nằm xuống và bị đánh đòn 

trong sự hiện-diện của ông với số đòn tùy theo lỗi 

của nó. 3Người có thể đánh nó tối đa 40 lần, e rằng 

người sẽ quất nó nhiều hơn số này y, và người anh 

em của ngươi bị làm mất phẩm-giá trước mắt của 

ngươi. 
4"Ngươi sẽ không được khớp miệng con bò trong 

khi nó đang đạp lúa. 
5"Khi anh em ruột sống với nhau và một người 

trong họ chết và không có con trai nào, vợ của người 

chết ấy sẽ không được lấy một người đàn-ông lạ 

ngoài gia-đình đó. Người em trai chồng của bà sẽ đi 

vào trong bà và lấy bà làm vợ mình và làm nhiệm-

vụ của một người em chồng đối với bà. 6Và sẽ là: 

đứa con đầu lòng mà bà sinh sẽ đứng trên tên của 

người anh đã chết của hắn, để tên của người không 

có thể bị xóa bỏ khỏi Y-sơ-ra-ên. 7Nhưng nếu người 

đàn-ông đó không muốn lấy vợ của anh mình, thì vợ 

của người anh hắn sẽ đi lên tới cổng đến cùng các 

trưởng-lão và nói: 'Người em trai của chồng tôi 

không chịu thiết-lập một danh cho anh của hắn trong 

Y-sơ-ra-ên, hắn không sẵn lòng nhiệm-vụ của một 

người em chồng đối với tôi.' 8Lúc ấy các trưởng-lão 

của thành hắn sẽ gọi hắn đến và nói chuyện với hắn. 

Và nếu hắn cứ khăng-khăng và nói: 'Tôi không 

muốn lấy bà ấy,' 9thì người vợ của anh hắn sẽ đến 

cùng hắn trong cái nhìn của các trưởng-lão và lột 

dép hắn ra khỏi chân hắn và nhổ nước bọt trên mặt 

của hắn; và bà sẽ trả lời và nói: 'Phải làm như vậy 

cho người đàn-ông chẳng dựng nên nhà của anh 

mình.' 10Và trong Y-sơ-ra-ên, tên của hắn sẽ được 

gọi là 'Nhà của kẻ có chiếc dép bị lột.' 
11"Nếu 2 người đàn-ông, một người và anh-em của 

hắn, đang vật lộn nhau, và vợ của một người đến 

gần để giải-cứu chồng của mình khỏi tay kẻ đang 

đánh chồng mình, và đưa tay mình ra và chụp bộ 

phận sinh-dục của người đánh, 12thì ngươi sẽ chặt 

mất bàn tay bà; mắt ngươi sẽ không được tỏ sự 

thương-hại. 
13"Ngươi sẽ không được có trong bao của ngươi 2 

quả cân khác nhau, một lớn và một nhỏ. 14Ngươi sẽ 

không được có trong nhà của ngươi 2 ê-pha khác 

nhau, một lớn một nhỏ. 15Ngươi sẽ có một quả cân 

đúng và đủ; ngươi sẽ có một ê-pha đúng và đủ, để 

các ngày của ngươi có thể được kéo dài trong xứ mà 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi cho ngươi. 
16Vì mọi kẻ làm các điều này, mọi kẻ hành-động 

không đúng là kẻ đáng ghét đối với GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi. 
17"Hãy nhớ điều mà A-ma-léc đã gây ra cho ngươi 

dọc đường khi các ngươi đã đến ra từ Ê-díp-tô, 18thể 

nào nó đã đón ngươi dọc đường và tấn-công giữa 

các ngươi, tất cả những kẻ tụt hậu ở phía sau của 

ngươi khi ngươi đã mệt lữ và lả đi; và nó đã chẳng 

kinh-sợ Đức Chúa TRỜI.  

 

 

Deuteronomy 25.2-25.18 

2then it shall be if the wicked man deserves to be 

beaten, the judge shall then make him lie down and 

be beaten in his presence with the number of stripes 

according to his guilt. 3He may beat him forty times 

but no more, lest he beat him with many more 

stripes than these, and thy brother be degraded in thy 

eyes. 
4"Thou shall not muzzle the ox while he is 

threshing. 

5"When brothers live together and one of them dies 

and has no son, the wife of the deceased shall not be 

married outside the family to a strange man. Her 

husband's brother shall go in to her and take her to 

himself as wife and perform the duty of a husband's 

brother to her. 6And it shall be that the first-born 

whom she bears shall stand on the name of his dead 

brother, that his name may not be blotted out from 

Israel. 7But if the man does not desire to take his 

brother's wife, then his brother's wife shall go up to 

the gate to the elders and say, 'My husband's brother 

refuses to establish a name for his brother in Israel, 

he is not willing to perform the duty of a husband's 

brother to me.' 8Then the elders of his city shall 

summon him and speak to him. And if he persists 

and says, 'I do not desire to take her,' 9then his 

brother's wife shall come to him in the sight of the 

elders and pull his sandal off his foot and spit in his 

face; and she shall answer and say, 'Thus it is done 

to the man who does not build up his brother's 

house.' 10And in Israel his name shall be called, 'The 

house of him whose sandal is removed.' 

11"If two men, a man and his brother, are struggling 

together, and the wife of one comes near to deliver 

her husband from the hand of the one who is striking 

him, and puts out her hand and seizes his genitals, 

12then thou shalt cut off her palm; thine eye shall 

not show pity. 

13"Thou shalt not have in thy bag differing weights, 

a large and a small. 14Thou shalt not have in thine 

house differing ephah, a large and a small. 15Thou 

shalt have a full and just weight; thou shalt have a 

full and just ephah, that thy days may be prolonged 

in the ground which YHWH thy God gives thee. 
16For everyone who does these things, everyone 

who acts unjustly is an abomination to YHWH thy 

God. 

17''Remember what Amalek did to thee along the 

way when ye came out from Egypt, 18how he met 

thee along the way and attacked among thee all the 

stragglers at thy rear when thou wast faint and 

weary; and he did not fear God.  

 

 



 

 

 

Deuteronomy 25.19-26.12 

19Therefore it shall come about when YHWH thy 

God has given thee rest from all thine surrounding 

enemies, in the land which YHWH thy God gives 

thee as an inheritance to possess it, thou shalt blot 

out the memory of Amalek  from under heaven; thou 

musttest not forget. 

The offering of the first fruits (26.1-26.11) 

26 1"Then it shall be, when thou enterrest the land 

which YHWH thy God gives thee as an inheritance, 

and thou possessest it and live in it, 2that thou shalt 

take some of the first of all the produce of the 

ground which thou shalt bring in from thy land that 

YHWH thy God gives thee, and thou shalt put it in a 

basket and go to the place where YHWH thy God 

chooses to establish His name. 3And thou shalt go to 

the priest who is in office at that time, and say to 

him. 'I declare this day to YHWH thy God that I 

have entered the land which YHWH swore to our 

fathers to give us.' 4Then the priest shall take the 

basket from thine hand and set it down before the 

altar of YHWH thy God. 5And thou shalt answer 

and say before YHWH thy God, 'My father was a 

wandering Aramean, and he went down to Egypt 

and sojourned there, few in number; but there he 

became a great, mighty and populous nation. 6And 

the Egyptians treated us harshly and afflicted us, and 

imposed hard labor on us. 7Then we cried to 

YHWH, the God of our fathers, and YHWH heard 

our voice and saw our affliction and our toil and our 

oppression; 8and YHWH brought us out of Egypt 

with a mighty hand and an outstretched arm and 

with great terror and with signs and wonders; 9and 

He has brought us to this place, and has given us this 

land, a land flowing with milk and honey. 10And 

now behold, I have brought the first of the produce 

of the ground which Thou, O YHWH hast given 

me.' And thou shalt set it down before YHWH thy 

God, and worship before YHWH thy God; 11and 

thou and the Levite and the alien who is among you 

shall rejoice in all the good which YHWH thy God 

has given thee and thine household. 

The offering of tithes (26.12-26.15) 
12"When thou hast finished tithing all the tithe of 

thine increase in the third year, the year of tithing, 

then thou shalt give it to the Levite, to the stranger, 

to the orphan and to the widow, that they may eat in 

thy gates and be satisfied.  

 

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 25.19-26.12 

19Bởi vậy sẽ xảy ra: khi GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi đã cho ngươi sự nghỉ-ngơi khỏi tất cả các 

kẻ thù vây quanh của ngươi, trong xứ mà GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi cho ngươi làm của thừa-

kế để chiếm-hữu nó, ngươi sẽ xóa ký ức về A-ma-

léc khỏi dưới trời; ngươi không được quên. 

Của-lễ các sản-vật đầu mùa (26.1-26.11) 

26 1"Rồi sẽ là: khi ngươi vào xứ mà GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi cho ngươi làm của thừa-kế, 

và ngươi chiếm-hữu nó và sống trong nó, 2rằng: 

ngươi sẽ lấy một chút từ sản-vật đầu mùa của tất cả 

thổ sản mà ngươi sẽ thu hoạch từ xứ ngươi mà GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi cho ngươi, và ngươi 

sẽ để nó trong cái giỏ và đi tới chỗ mà GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi chọn để thiết-lập danh Ngài. 
3Và ngươi sẽ đi đến thầy tế-lễ đương nhiệm vào lúc 

đó, và nói với người: 'Tôi tuyên-bố ngày này cùng 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của thầy rằng tôi đã vào 

xứ mà Đức GIA-VÊ đã thề cùng tổ-phụ của chúng ta 

để cho chúng ta.' 4Lúc ấy thầy tế-lễ sẽ lấy cái giỏ đó 

từ tay ngươi và để nó xuống trước bàn-thờ của GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi. 5Và ngươi sẽ trả lời 

và nói trước mặt GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi: 'Tổ- phụ con đã là một người A-ram lang-

thang, và cụ đã đi xuống tới Ê-díp-tô và tạm-trú ở đó 

số ít; nhưng ở đó cụ đã trở thành một dân-tộc vĩ-đại, 

phi-thường, và đông-đảo. 6Và dân Ê-díp-tô đã đối 

xử với chúng con tàn-nhẫn và đã làm chúng con 

khốn-khổ, và đã áp đặt lao-động khó nhọc trên 

chúng con. 7Lúc đó chúng con đã khóc cùng Đức 

GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của tồ-phụ chúng con, và 

Đức GIA-VÊ đã nghe tiếng chúng con và đã thấy 

chúng con khốn-khổ và công-việc vất-vả của chúng 

con và sự áp-bức chúng con; 8và Đức GIA-VÊ đã 

đem chúng con ra khỏi Ê-díp-tô với một bàn tay phi-

thường và một cánh tay vươn ra và với sự khủng-

khiếp vĩ-đại, và với các dấu lạ và các điều diệu -kỳ; 
9và Ngài đã đem chúng con đến chỗ này, và đã cho 

chúng con xứ này, một xứ chảy sữa và mật. 10Và 

bây giờ kìa, con đã mang đến thổ sản đầu tiên mà 

Chúa, ôi Đức GIA-VÊ, đã cho con.' Và ngươi sẽ để 

nó xuống trước mặt GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi, và thờ-lạy trước mặt GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi; 11và ngươi và người Lê-vi và 

người lạ ở giữa các ngươi sẽ vui-mừng trong tất cả 

điều lành mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đã 

cho ngươi và gia-hộ ngươi. 

Của-lễ một-phần-mười (26.12-26.15) 
12"Khi ngươi đã dâng xong tất cả một-phần-mười 

của số lượng tăng thêm của ngươi trong năm thứ ba, 

năm có việc dâng một-phần-mười, thì ngươi sẽ ban 

nó cho người Lê-vi, cho người lạ, cho kẻ mồ-côi và 

cho đàn-bà góa, để họ được ăn ở trong các cổng của 

ngươi và được thỏa mãn.  

 

 

 

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 26.13-27.5 

13Và ngươi sẽ nói trước mặt GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi: 'Con đã dời phần thánh khỏi nhà 

con, và cũng đã ban nó cho người Lê-vi và người lạ, 

kẻ mồ-côi và đàn-bà góa, theo tất cả các điều-răn 

của Chúa mà Chúa đã truyền cho con; con đã chẳng 

vi-phạm hay quên một điều-răn nào của Chúa. 
14Con đã chẳng ăn nó trong khi con đang trong 

tang-chế, con cũng đã chẳng dời một phần nào của 

nó trong khi con đã ô-uế, cũng đã chẳng dâng một 

phần nào của nó cho người chết. Con đã lắng nghe 

tiếng của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI con; con đã làm 

theo tất cả mà Chúa đã truyền cho con. 15Xin nhìn 

xuống từ chỗ ngự thánh của Chúa, từ trời, và xin ban 

phước cho dân Y-sơ-ra-ên của Chúa và cho xứ Chúa 

đã cho chúng con, một xứ chảy sữa và mật, như 

Chúa đã thề cùng tổ-phụ chúng con.' 

Giữ luật-pháp của Đức Chúa Trời (26.16-26.19) 
16"Ngày nay, GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi 

truyền cho ngươi phải thực-hành các quy-chế và các 

mạng-lịnh này. Bởi vậy ngươi sẽ thận-trọng thực-

hành chúng với hết tâm của ngươi và với hết hồn 

của ngươi. 17Hôm nay ngươi đã tuyên-bố: Đức 

GIA-VÊ là Đức Chúa TRỜI của ngươi, và bước đi 

trong các đường-lối của Ngài và giữ các quy-chế của 

Ngài, các điều-răn của Ngài và các mạng-lịnh của 

Ngài, và lắng nghe tiếng của Ngài. 18Và Đức GIA-

VÊ hôm nay đã tuyên-bố ngươi là dân của Ngài, 

một sở-hữu được trân quý, như Ngài đã hứa cùng 

ngươi, và giữ tất cả các điều-răn của Ngài; 19và đặt 

ngươi cao hơn tất cả các dân-tộc mà Ngài đã dựng 

lên cho sự ca-tụng, danh tiếng, và danh-dự; và rằng 

ngươi sẽ là một dân được biệt ra cho GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi, như Ngài đã phán." 

6. Các hậu-quả của sự tuân-phục và bất-tuân 

(27.1-29.1) 

Đài kỷ-niệm cho luật-pháp của Đức Chúa Trời 

(27.1-27.10) 

27 1Đoạn Môi-se và các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên 

giao phó cho dân, nói: "Hãy giữ tất cả các điều-răn 

mà ta truyền cho các ngươi hôm nay. 2Vì vậy sẽ vào 

cái ngày khi các ngươi vượt qua sông Giô-đanh tới 

xứ mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi cho 

ngươi, rằng ngươi sẽ dựng lên cho ngươi các hòn đá 

lớn, và phết vôi lên chúng 3và viết trên chúng tất cả 

các lời của luật-pháp này, khi ngươi vượt qua, để 

ngươi có thể vào xứ mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi cho ngươi, một xứ chảy sữa và mật, như 

Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của tổ-phụ ngươi, đã 

phán cùng ngươi. 4Vì vậy sẽ là: khi các ngươi vượt 

qua sông Giô-đanh, các ngươi sẽ dựng lên trên núi 

Ê-banh, các hòn đá này, như ta đang truyền cho các 

ngươi hôm nay, và ngươi sẽ phết vôi lên chúng. 
5Hơn nữa, ngươi sẽ xây ở đó một bàn-thờ cho GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, một bàn-thờ bằng 

các hòn đá; ngươi sẽ không được nâng một dụng-cụ 

bằng sắt lên trên chúng.  

 

 

Deuteronomy 26.13-27.5 

13And thou shalt say before YHWH thy God, 'I have 

removed the sacred portion from my house, and also 

have given it to the Levite and the alien, the orphan 

and the widow, according to all Thy commandments 

which Thou hast commanded me; I have not 

transgressed or forgotten any of Thy 

commandments. 14I have not eaten of it while in my 

mourning, nor have I removed any of it while I was 

unclean, nor offered any of it to the dead. I have 

listened to the voice of YHWH my God; I have done 

according to all that Thou hast commanded me. 
15Look down from Thy holy habitation, from 

heaven, and bless Thy people Israel, and the ground 

which Thou hast given us, a land flowing with milk 

and honey, as Thou didst swear to our fathers.' 

Keeping God's laws (26.16-26.19) 
16"This day YHWH thy God commands thee to do 

these statutes and ordinances. Thou shalt therefore 

be careful to do them with all thine heart and with 

all thy soul. 17Thou hast today declared YHWH to 

be thy God, and to walk in His ways and keep His 

statutes, His commandments and His ordinances, 

and listen to His voice. 18And YHWH has today 

declared thee to be His people, a treasured 

possession, as He promised thee, and to keep all His 

commandments; 19and to set thee high above all 

nations which He has made, for praise, fame, and 

honor; and that thou shalt be a consecrated people to 

YHWH thy God, as He has spoken." 

6. Consequences of obedience and disobedience  

(27.1-29.1) 

A monument for God's laws (27.1-27.10) 

27 1Then Moses and the elders of Israel charged 

the people, saying, "Keep all the commandments 

which I command you today. 2So it shall be on the 

day when ye shall cross the Jordan to the land which 

YHWH thy God gives thee, that thou shalt set up for 

thyself large stones, and coat them with lime 3and 

write on them all the words of this law, when thou 

crossest over, in order that thou mayest enter the 

land which YHWH thy God gives thee, a land 

flowing with milk and honey, as YHWH, the God of 

thy fathers, spoke to thee. 4So it shall be when ye 

cross the Jordan, ye shall set up on Mount Ebal, 

these stones, as I am commanding you today, and 

thou shalt coat them with lime. 5Moreover, thou 

shalt build there an altar to YHWH thy God, an altar 

of stones; thou shalt not lift up an iron tool on them. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 27.6-27.26 

6Thou shalt build the altar of YHWH thy God of 

whole stones; and thou shalt offer on it burnt 

offerings to YHWH thy God; 7and thou shalt 

sacrifice peace offerings and eat there, and thou 

shalt rejoice before YHWH thy God. 8And thou 

shalt write on the stones all the words of this law 

very distinctly." 

9Then Moses and the Levite priests spoke to all 

Israel, saying, "Be silent and listen, O Israel! This 

day thou art become a people for YHWH thy God. 
10Thou shalt therefore listen to the voice of YHWH 

thy God, and do His commandments and His 

statutes which I command thee today." 

The Levites shout 12 curses (27.11-27.26) 
11Moses also charged the people on that day, 

saying, 12"When ye cross the Jordan, these shall 

stand on Mount Gerizim to bless the people: 

Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and 

Benjamin. 13And for the curse, these shall stand on 

Mount Ebal: Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, 

and Naphtali. 14The Levites shall then answer and 

say to all the men of Israel with a loud voice, 

15'Cursed is the man who makes an idol or a molten 

image, an abomination to YHWH, the work of the 

hands of the craftsman, and sets it up in secret.' And 

all the people shall answer and say, 'Amen.' 
16'Cursed is he who dishonors his father or mother.' 

And all the people shall say, 'Amen.' 
17'Cursed is he who moves his neighbor's boundary 

mark.' And all the people shall say, 'Amen.' 
18'Cursed is he who misleads a blind person on the 

road.' And all the people shall say, 'Amen.' 
19'Cursed is he who distorts the justice due an alien, 

orphan, and widow.' And all the people shall say, 

'Amen.' 
20'Cursed is he who lies with his father's wife, 

because he has uncovered his father's skirt.' And all 

the people shall say, 'Amen.' 
21'Cursed is he who lies with any animal.' And all 

the people shall say, 'Amen.' 
22'Cursed is he who lies with his sister, the daughter 

of his father or of his mother.' And all the people 

shall say, 'Amen.' 
23'Cursed is he who lies with his mother-in-law.' 

And all the people shall say, 'Amen.' 
24'Cursed is he who strikes his neighbor in secret.' 

And all the people shall say, 'Amen.' 

25'Cursed is he who accepts a bribe to strike down 

an innocent person.' And all the people shall say, 

'Amen.' 
26'Cursed is he who does not confirm the words of 

this law by doing them.' And all the people shall say, 

'Amen.' 

 

Bài giảng của Môi-se 27.6-27.26 

6Ngươi sẽ xây bàn-thờ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi bằng các hòn đá nguyên; và ngươi sẽ 

dâng các của-lễ thiêu cho GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi trên nó; 7và ngươi sẽ hiến-tế các của-lễ 

bình-an và ăn ở đó, và ngươi sẽ vui-mừng trước mặt 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi. 8Và ngươi sẽ 

viết trên các hòn đá đó tất cả các lời của luật-pháp 

này rất rõ-ràng." 
9Đọan Môi-se và các thầy tế-lễ dòng Lê-vi nói với 

tất cả Y-sơ-ra-ên, rằng: "Hãy im-lặng và lắng nghe, 

Y-sơ-ra-ên ôi! Ngày nay, ngươi đã trở thành một 

dân-tộc cho GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi. 
10Bởi vậy ngươi sẽ lắng nghe tiếng của GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi, và thực hành các điều-

răn của Ngài và các quy-chế của Ngài mà ta truyền 

cho ngươi hôm nay." 

Những người Lê-vi hô to 12 lời rủa-sả (27.11-27.26) 
11Môi-se cũng giao phó cho dân vào ngày đó, rằng: 
12"Khi các ngươi vượt sông Giô-đanh, những chi-

tộc này sẽ đứng trên núi Ga-ri-xim để chúc phước 

dân: Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Giô-sép, và 

Bên-gia-min. 13Và cho lời rủa-sả, các chi-tộc này sẽ 

đứng trên núi Ê-banh: Ru-bên, Gát, A-se, Sa-bu-lôn, 

Đan, và Nép-ta-li. 14Các người Lê-vi lúc đó sẽ trả 

lời và nói với tất cả các người Y-sơ-ra-ên với tiếng 

lớn: 
15'Rủa-sả thay kẻ làm tượng hay ảnh đúc, một điều 

đáng tởm đối với Đức GIA-VÊ, việc làm bằng tay 

của thợ thủ-công, và dựng nó lên trong bí-mật." Và 

mọi người sẽ trả lời và nói: 'A-men.' 
16'Rủa-sả thay kẻ làm mất danh-dự cha hay mẹ của 

hắn.' Và mọi người sẽ nói: 'A-men.' 
17'Rủa-sả thay kẻ dời trụ ranh-giới của người láng-

giềng của hắn.' Và mọi người sẽ nói: 'A-men.' 
18'Rủa-sả thay kẻ làm cho một người mù lạc lối trên 

đường lộ.' Và mọi người sẽ nói: 'A-men.' 
19'Rủa-sả thay kẻ làm méo mó công-lý phải cho 

người nước ngoài, kẻ mồ côi, và đàn-bà góa.' Và 

mọi người sẽ nói: 'A-men.' 
20'Rủa-sả thay kẻ nằm với vợ của cha hắn, bởi vì nó 

đã dở ra váy của cha nó.' Và mọi người sẽ nói: 'A-

men.' 
21'Rủa-sả thay kẻ nằm với bất cứ một con thú nào.' 

Và mọi người sẽ nói: 'A-men.' 
22'Rủa-sả thay kẻ nằm với chị em gái của hắn, con 

gái của cha hắn hay của mẹ hắn.' Và mọi người sẽ 

nói: 'A-men.' 
23'Rủa-sả thay kẻ nằm với mẹ vợ của hắn.'  Và mọi 

người sẽ nói: 'A-men.' 
24'Rủa-sả thay kẻ đánh người láng-giềng của hắn 

trong bí-mật.' Và mọi người sẽ nói: 'A-men.' 
25'Rủa-sả thay kẻ nhận hối-lộ để đánh hạ người vô-

tội.' Và mọi người sẽ nói: 'A-men.' 

26'Rủa-sả thay kẻ không xác-nhận các lời của luật-

pháp này bằng việc thực-hành chúng.' Và mọi người 

sẽ nói: 'A-men.' 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 28.1-28.16 

Các phước lành cho sự vâng-phục (28.1-28.14) 

28 1"Bây giờ sẽ là, nếu ngươi sẽ chú ý lắng nghe 

tiếng của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, thận-

trọng thực-hành tất cả các điều-răn của Ngài mà ta 

truyền cho ngươi hôm nay, GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi sẽ đặt ngươi cao ở trên tất cả các 

dân-tộc của trái đất. 2Và tất cả các phước-lành này 

sẽ đến trên ngươi và bắt kịp ngươi, nếu ngươi sẽ 

lắng nghe tiếng của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

ngươi. 3Sẽ được phước khi ngươi ở trong thành, và 

sẽ được phước khi ngươi ở ngoài đồng. 4Sẽ được 

phước trái của tử-cung của ngươi và trái của đất 

ngươi và trái của thú-vật của ngươi, sự tăng thêm 

của bầy bò của ngươi và các con nhỏ của bầy chiên 

ngươi. 5Sẽ được phước cái giỏ của ngươi và cái 

chậu nhồi bột của ngươi. 6Sẽ được phước khi ngươi 

đi vào, và sẽ được phước khi ngươi đi ra. 
7"Đức GIA-VÊ sẽ khiến các kẻ thù của ngươi các kẻ 

chỗi dậy chống lại ngươi bị đánh trước mặt ngươi; 

chúng sẽ đi ra chống ngươi 1 đường và sẽ chạy trốn 

khỏi ngươi 7 đường. 8Đức GIA-VÊ sẽ truyền 

phước-lành giáng trên ngươi trong các kho của 

ngươi và trong mọi điều mà ngươi đặt tay ngươi 

vào, và Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi cho ngươi. 
9Đức GIA-VÊ sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho 

Ngài, như Ngài đã thề cùng ngươi, nếu ngươi giữ 

các điều-răn của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi, và bước đi trong các lối của Ngài. 10Thế là 

tất cả các dân-tộc của trái đất sẽ thấy rằng danh 

GIA-VÊ được gọi trên ngươi; và họ sẽ sợ ngươi. 
11Và Đức GIA-VÊ sẽ làm cho ngươi phát-đạt nhiều, 

trái của tử-cung ngươi có nhiều và trái của thú-vật 

ngươi có nhiều và trái của đất ngươi có nhiều, trong 

xứ mà Đức GIA-VÊ đã thề cùng tổ-phụ ngươi để 

cho ngươi. 12Đức GIA-VÊ sẽ mở cho ngươi nhà 

kho tốt của Ngài, các tầng trời, để ban mưa cho đất 

của ngươi trong mùa của nó và để ban phước cho 

mọi việc làm của bàn tay ngươi; và ngươi sẽ cho 

nhiều quốc-gia vay nhưng ngươi sẽ không mượn. 
13Và Đức GIA-VÊ sẽ làm ngươi thành đầu và 

không thành đuôi, và ngươi sẽ chỉ ở trên cao, và 

ngươi sẽ chẳng ở bên dưới, nếu ngươi lắng nghe 

theo các điều-răn của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi, mà ta giao phó cho ngươi hôm nay, để giữ và 

thận-trọng thực-hành chúng, 14và chớ quay qua một 

bên khỏi bất cứ một lời nào mà ta truyền cho ngươi 

hôm nay, về bên hữu hay về bên tả, để đi theo các 

thần khác để phục-dịch chúng. 

Rủa-sả cho sự không vâng phục (28.15-29.1) 
15"Nhưng sẽ xảy ra, nếu ngươi không chịu lắng 

nghe tiếng của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi 

để tuân theo để thực-hành tất cả các điều-răn của 

Ngài và các luật-lệ của Ngài, mà ta giao phó cho 

ngươi hôm nay, rằng tất cả những lời rủa-sả này sẽ 

đến trên ngươi và bắt kịp ngươi. 16Sẽ bị rủa-sả khi 

ngươi ở trong thành và sẽ bị rủa-sả khi ngươi ở 

ngoài đồng. 

 

Deuteronomy 28.1-28.16 

Blessings for obedience (28.1-28.14) 

28 1"Now it shall be, if thou wilt diligently listen 

to the voice of YHWH thy God, being careful to do 

all His commandments which I command thee 

today, YHWH thy God will set thee high above all 

the nations of the earth. 2And all these blessings 

shall come upon thee and overtake thee, if thou wilt 

listen to the voice of YHWH thy God. 3Blessed 

shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in 

the field. 4Blessed shall be the fruit of thy womb 

and the fruit of thy ground and the fruit of thy 

beasts, the increase of thy herd and the young of thy 

flock. 5Blessed shall be thy basket and thy kneading 

bowl.  6Blessed shalt thou be when thou come in, 

and blessed shalt thou be when thou go out. 

7"YHWH will cause thine enemies who rise up 

against thee to be smitten before thee; they shall 

come out against thee one way and shall flee before 

thee seven ways. 8YHWH will command the 

blessing upon thee in thy barns and in all that thou 

put thine hand to, and He will bless thee in the land 

which YHWH thy God gives thee. 9YHWH will 

establish thee as a holy people to Himself, as He 

swore to thee, if thou wilt keep the commandments 

of YHWH thy God, and walk in His ways. 10So all 

the peoples of the earth shall see that the name of 
YHWH is called upon thee; and they shall be afraid 

of thee. 11And YHWH will make thee abound in 

prosperity, in the fruit of thy womb and in the fruit 

of thy beast and in the fruit of thy ground, in the 

land which YHWH swore to thy fathers to give thee. 
12YHWH will open for thee His good storehouse, 

the heavens, to give rain to thy land in its season and 

to bless all the work of thine hand; and thou shalt 

lend to many nations, but thou shalt not borrow. 

13And YHWH shall make thee the head and not the 

tail, and thou only shalt be above, and thou shalt not 

be underneath, if thou wilt listen to the 

commandments of YHWH thy God, which I charge 

thee today, to keep and do them carefully, 14and do 

not turn aside from any of the words which I 

command thee today, to the right or to the left, to go 

after other gods to serve them. 

Curses for disobedience (28.15-29.1) 
15"But it shall come about, if thou wilt not listen to 

the voice of YHWH thy God to observe to do all 

His commandments and His statutes with which I 

charge thee today, that all these curses shall come 

upon thee and overtake thee. 16Cursed shalt thou be 

in the city, and cursed shalt thou be in the field.  

 

 



 

 

 

Deuteronomy 28.17-28.34 

17Cursed shalt be thy basket and thy kneading bowl. 
18Cursed shalt be the fruit of thy womb and the fruit 

of thy ground, the increase of thy herd and the 

young of thy flock. 19Cursed shalt thou be when 

thou come in, and cursed shalt thou be when thou 

goest out. 
20"YHWH will send upon thee curses, confusion, 

and rebuke, in all the putting forth of thine hand 

which thou doest, until thou be destroyed and until 

thou perish quickly, on account of the evil of thy 

deeds, because thou hast forsaken Me. 21YHWH 

will make the pestilence cling to thee, until He has 

consumed thee from the land, where thou art 

entering to possess it. 22YHWH will smite thee with 

consumption and with fever and with inflammation 

and with fiery heat and with the sword and with 

blight and with mildew, and they shall pursue thee 

until thou perish. 23And thy heaven which is over 

thy head shall be bronze, and the earth which is 

under thee, iron. 24YHWH will make the rain of thy 

land powder and dust; from heaven it shall come 

down on thee until thou be destroyed. 25YHWH will 

cause thee to be smitten before thine enemies; thou 

shalt go out one way against them, but thou shalt 

flee seven ways before them, and thou shalt be an 

example of terror to all the kingdoms of the earth. 
26And thy carcasses shall be food to all birds of the 

sky and to the beasts of the earth, and there shall be 

no one to frighten them away. 

27"YHWH will smite thee with the boils of Egypt 

and with tumors and with the scab and with the itch, 

from which thou canst not be healed. 28YHWH will 

smite thee with madness and with blindness and 

with bewilderment of heart; 29and thou shalt grope 

at noon, as the blind man gropes in darkness, and 

thou shalt not prosper in thy ways; but thou shalt 

only be oppressed and robbed continually, with none 

to save thee. 30Thou shalt betroth a wife, but another 

man shall violate her; thou shalt build a house, but 

thou shalt not live in it; thou shalt plant a vineyard, 

but thou shalt not use its fruit. 31Thine ox shall be 

slaughtered before thine eyes, but thou shalt not eat 

of it; thine donkey shall be torn away from thee, and 

shall not be restored to thee; thy sheep shall be given 

to thine enemies, and thou shalt have none to save 

thee. 32Thy sons and thy daughters shall be given to 

another people, while thine eyes shall look on and 

yearn for them continually; but there shall be 

nothing in the power of thine hand. 33A people 

whom thou doest not know shall eat up the produce 

of thy ground and all thy labors, and thou shalt never 

be anything but oppressed and crushed continually. 
34And thou shalt be driven mad by the sight of thine 

eyes which thou seest. 

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 28.17-28.34 

17Sẽ bị rủa-sả cái giỏ ngươi và cái chậu nhồi bột của 

ngươi. 18Sẽ bị rủa-sả trái của tử-cung ngươi và trái 

của đất ngươi, sự tăng thêm của bầy bò ngươi và 

những con nhỏ của bầy chiên ngươi. 19Sẽ bị rủa-sả 

khi ngươi đi vào, và sẽ bị rủa-sả khi ngươi đi ra. 

20"GIA-VÊ sẽ giáng trên ngươi những rủa-sả, lộn 

xộn, và khiển-trách, trong mọi việc vươn tới của bàn 

tay của ngươi mà ngươi cố làm, cho đến khi ngươi 

bị hủy-diệt và cho đến khi ngươi diệt-vong nhanh 

chóng, vì sự xấu-xa của những việc làm của ngươi, 

vì ngươi đã bỏ rơi Ta. 21Đức GIA-VÊ sẽ khiến dịch-

hạch bám chặt vào ngươi cho đến khi Ngài đã tiêu-

hủy ngươi khỏi xứ, nơi ngươi đang vào để chiếm-

hữu nó. 22Đức GIA-VÊ sẽ đánh ngươi với bệnh thịt 

rữa và với cơn sốt và với viêm-nhiễm và với sức 

nóng như lửa và với thanh gươm và với bịnh làm tàn 

rụi cây cối và với nấm mốc sương hại cây, và chúng 

sẽ theo đuồi ngươi cho đến khi ngươi diệt-vong. 
23Và tầng trời ở trên đầu ngươi sẽ là đồng, và trái 

đất ở dưới ngươi, sắt. 24Đức GIA-VÊ sẽ làm cho 

mưa của xứ ngươi thành bột và bụi; từ trời nó sẽ sa 

xuống trên ngươi cho đến khi ngươi bị hủy-diệt. 
25Đức GIA-VÊ sẽ khiến ngươi bị đánh trước mặt 

các kẻ thù của ngươi; ngươi sẽ đi ra 1 đường chống 

lại chúng, nhưng ngươi sẽ trốn trước mặt chúng 7 

đường, và ngươi sẽ là một sự kinh-hoàng cho tất cả 

những vương-quốc của trái đất. 26Và xác chết của 

ngươi sẽ là đồ-ăn cho tất cả chim trời và cho thú-vật 

trái đất, và sẽ chẳng có ai dọa chúng đi. 
27"Đức GIA-VÊ sẽ đánh ngươi với các ung-nhọt 

của Ê-díp-tô và với các khối u và với ghẻ lát và với 

bịnh ghẻ ngứa, mà ngươi không thể được lành. 
28Đức GIA-VÊ sẽ đánh ngươi với chứng điên và với 

sự đui mù và với sự rối loạn trong tâm; 29và ngươi 

sẽ mò mẫm đương trưa, như người mù mò mẫm 

trong tối, và ngươi sẽ chẳng thịnh-vượng trong các 

đường-lối của ngươi; nhưng ngươi chỉ sẽ bị áp-bức 

và bị cướp liên-miên, mà không có ai cứu ngươi. 

30Ngươi sẽ đính-hôn với vợ ngươi, song một người 

đàn-ông khác sẽ hãm-hiếp nàng; ngươi sẽ xây nhà, 

song ngươi sẽ không được sống trong đó; ngươi sẽ 

trồng vườn nho, song ngươi sẽ không được dùng trái 

của nó. 31Con bò của ngươi sẽ bị giết thịt trước mắt 

của ngươi, song ngươi sẽ không được ăn nó; con lừa 

ngươi sẽ bị dựt khỏi ngươi, và sẽ không được trả về 

cho ngươi; chiên của ngươi sẽ bị nộp cho kẻ thù 

ngươi, và ngươi sẽ không có ai để cứu ngươi. 32Con 

trai của ngươi và con gái của ngươi sẽ bị nộp cho 

một dân khác, trong khi cặp mắt của ngươi sẽ nhìn 

xem và mong mỏi chúng liên-miên; nhưng sẽ chẳng 

có cái gì trong quyền-năng của bàn tay ngươi. 33Một 

dân mà ngươi không biết sẽ ăn hết sản-phẩm của đất 

ngươi và mọi lao-nhọc của ngươi, và ngươi sẽ chẳng 

bao giờ là một cái gì cả, chỉ bị áp-bức và bị đè-nát 

liên-miên. 34Và điều cặp mắt ngươi nhìn thấy sẽ 

khiến ngươi điên lên.  

 

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 29.35-29.52 

35Đức GIA-VÊ sẽ đánh ngươi trên các đầu gối và 

các chân với ung-nhọt nhức-nhối, mà ngươi không 

thể được chữa lành, từ lòng của bàn chân ngươi đến 

đỉnh đầu ngươi. 36Đức GIA-VÊ sẽ đem ngươi và 

vua của ngươi, kẻ mà ngươi sẽ đặt trên ngươi, đến 

một quốc-gia mà ngươi hay tổ-phụ của ngươi đã 

chẳng biết, và ở đó ngươi sẽ phục-dịch các thần 

khác, gỗ và đá. 37Và ngươi sẽ trở thành một sự ghê-

tởm, một tục-ngữ, và một sự chửi-bới giữa mọi dân-

tộc nơi Đức GIA-VÊ sẽ đuổi ngươi tới. 
38"Ngươi sẽ đem ra đồng nhiều hạt giống nhưng 

ngươi sẽ thu gom vào ít, vì cào-cào sẽ ăn nó hết. 
39Ngươi sẽ trồng và vun xới các vườn nho, nhưng 

ngươi sẽ chẳng được uống rượu nho cũng chẳng thu 

gom, vì giun sẽ ăn nuốt chúng. 40Ngươi sẽ có những 

cây ô-li-ve khắp lãnh-thổ ngươi nhưng ngươi sẽ 

không được xức dầu cho ngươi, vì các trái ô-li-ve 

của ngươi sẽ rụng hết. 41Ngươi sẽ có con trai và con 

gái nhưng chúng sẽ không là của ngươi, vì chúng sẽ 

bị tù đày. 42Con dế sẽ chiếm-hữu tất cả những cây 

của ngươi và sản-vật của đất của ngươi. 43Người lạ 

ở giữa ngươi sẽ vượt trên ngươi cao hơn và cao hơn, 

nhưng ngươi sẽ đi xuống thấp hơn và thấp hơn. 
44Hắn sẽ cho ngươi vay-mượn, nhưng ngươi sẽ 

chẳng cho hắn vay-mượn; hắn sẽ là đầu, và ngươi sẽ 

là đuôi. 45Thế là tất cả những lời rủa-sả này sẽ đến 

trên ngươi và đuồi theo ngươi và bắt kịp ngươi cho 

đến khi ngươi bị hủy-diệt, vì ngươi đã không muốn 

lắng nghe tiếng của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi bằng việc giữ các điều-răn của Ngài và các 

luật-lệ của Ngài mà Ngài đã truyền cho ngươi. 46Và 

chúng sẽ trở thành một dấu-hiệu và một điều kỳ-

diệu trên ngươi và dòng-dõi ngươi mãi mãi. 47Bởi vì 

ngươi đã chẳng vui-vẻ phụng -sự GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI ngươi và với một tâm mừng-rỡ, vì sự 

dư-dật của mọi thứ; 48bởi vậy ngươi sẽ phục-dịch 

các kẻ thù ngươi, mà Đức GIA-VÊ sẽ sai chống 

ngươi, trong nạn đói, trong cơn khát, trong sự trần-

truồng, và trong sự thiếu thốn mọi thứ; và Ngài sẽ 

tra một cái ách bằng sắt trên cổ của ngươi cho đến 

khi Ngài đã diệt ngươi. 
49"Đức GIA-VÊ sẽ đem một dân-tộc đến chống 

ngươi từ nơi xa, từ đầu cùng của trái đất, như con 

đại-bàng đột-ngột lao xuống để vồ, một dân-tộc có 

ngôn-ngữ ngươi sẽ chẳng hiểu, 50một dân-tộc có bộ 

mặt dữ-tợn, sẽ không kính-trọng người già, cũng 

không tỏ đặc ân cho người trẻ. 51Hơn nữa, nó sẽ ăn 

trái của bầy bò của ngươi và sản-vật của đất ngươi 

cho đến khi ngươi bị diệt, nó cũng không để lại cho 

ngươi ngũ-cốc, rượu nho mới, hay dầu, hoặc sự tăng 

thêm của bầy bò ngươi hay những con nhỏ của bầy 

chiên ngươi, cho đến khi chúng đã khiến ngươi diệt-

vong. 52Và nó sẽ vây-hãm ngươi trong tất cả các 

cổng ngươi cho đến khi các lũy cao và kiên cố của 

ngươi, mà ngươi đã tin-cậy, đổ xuống khắp xứ của 

ngươi, và nó sẽ vây-hãm ngươi trong tất cả những 

cổng của ngươi khắp xứ của ngươi mà GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi đã cho ngươi.  

 

Deuteronomy 29.35-29.52 

35YHWH will strike thee on the knees and legs with 

sore boils, from which you cannot be healed, from 

the sole of thy foot to the crown of thy head. 
36YHWH will bring thee and thy king, whom thou 

shalt set over thee, to a nation which neither thou 

nor thy fathers have known, and there thou shalt 

serve other gods, wood and stone. 37And thou shalt 

become a horror, a proverb, and a taunt among all 

the people where YHWH will drive thee. 

38"Thou shalt bring out much seed to the field but 

thou shalt gather in little, for the locust shall 

consume it. 39Thou shalt plant and cultivate 

vineyards, but thou shalt neither drink of the wine 

nor gather the grapes, for the worm shall devour 

them. 40Thou shalt have olive trees throughout thy 

territory but thou shalt not anoint thyself with the 

oil, for thine olives shall drop off. 41Thou shalt have 

sons and daughters but they shall not be thine, for 

they shall go into captivity. 42The cricket shall 

possess all thy trees and the produce of thy ground. 
43The alien who is among thee shall rise above thee 

higher and higher, but thou shalt go down lower and 

lower. 44He shall lend to thee, but thou shalt not 

lend to him; he shall be the head, and thou shalt be 

the tail. 45So all these curses shall come on thee and 

pursue thee and overtake thee until thou art 

destroyed, because thou wouldest not listen to the 

voice of YHWH thy God by keeping His 

commandments and His statutes which He 

commanded thee. 46And they shall become a sign 

and a wonder on thee and thy seed forever. 
47Because thou didst not serve YHWH thy God 

with joy and a glad heart, for the abundance of all 

things; 48therefore thou shalt serve thine enemies 

whom YHWH shall send against thee, in hunger, in 

thirst, in nakedness, and in the lack of all things; and 

He will put an iron yoke on thy neck until He has 

destroyed thee. 

49"YHWH will bring a nation against thee from 

afar, from the end of the earth, as the eagle swoops 

down, a nation whose language thou shalt not 

understand, 50a nation of fierce countenance who 

shall have no respect for the old, nor show favor to 

the young. 51Moreover, it shall eat the fruit of thy 

herd and the produce of thy ground until thou art 

destroyed, who also leaves thee no grain, new wine, 

or oil, nor the increase of thy herd or the young of 

thy flock until they have thee to perish. 52And it 

shall besiege thee in all thy gates until thy high and 

fortified walls in which thou trustedst come down 

throughout thy land, and it shall besiege thee in all 

thy gates throughout thy land which YHWH thy 

God hath given thee.  

 

 



 

 

 

Deuteronomy 28.53-28.65 

53Then thou shalt eat the fruit of thine own body, 

the flesh of thy sons and of thy daughters whom 

YHWH thy God hath given thee, during the siege 

and the distress by which thine enemies shall 

oppress thee. 54The man who is tender and very 

delicate among you his eye shall be evil toward his 

brother and toward the wife of his bosom and 

toward the rest of his children who remain, 55so that 

he will not give even one of them any of the flesh of 

his children which he shall eat, since he has nothing 

else left, during the siege and the distress by which 

thine enemy shall oppress thee in all thy gates. 
56The tender and delicate woman among you, who 

would not venture to set the sole of her foot on the 

ground for delicateness and tenderness, her eye shall 

be evil toward the husband of her bosom and toward 

her son and daughter, 57and toward her afterbirth 

which issues from between her feet and toward her 

children whom she bears; for she shall eat them 

secretly for lack of anything else, during the siege 

and the distress by which thine enemy shall oppress 

thee in thygates. 

58"If thou art not careful to observe all the words of 

this law which are written in this book, to fear this 

honored and awesome name, YHWH thy God, 
59then YHWH will bring extraordinary plagues on 

thee and plague on thy seed, even great and lasting 

plagues, and miserable and chronic sicknesses. 
60And He will bring back on thee all the diseases of 

Egypt of which thou wast afraid, and they shall cling 

to thee. 61Also every sickness and every plague 

which, not written in the book of this law, YHWH 

will bring on thee until thou be destroyed. 62Then ye 

shall be left few in number, whereas ye were as the 

stars of heaven for multitude, because thou didst not 

listen to the voice of YHWH thy God. 63And it shall 

come about that as YHWH delighted over you to 

prosper you, and multiply you, so YHWH will 

delight over you to make you perish and destroy 

you; and ye shall be torn from the land where thou 

art entering to possess it. 64Moreover, YHWH will 

scatter thee among all peoples, from one end of the 

earth to the other end of the earth; and there thou 

shalt serve other gods, wood and stone, which thou 

or thy fathers have not known. 65And among those 

nations thou shalt find no rest, and there shall be no 

resting place for the sole of thy foot; but there 

YHWH will give thee a trembling heart, failing of 

eyes, and despair of soul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 28.53-28.65 

53Lúc đó ngươi sẽ ăn trái của thân-thể ngươi, thịt 

những con trai và con gái của ngươi mà GIA-VÊ 

Đức Chúa TRỜI của ngươi đã cho ngươi, trong lúc 

có sự vây-hãm và cảnh cùng-quẩn mà kẻ thù ngươi 

sẽ áp-bức ngươi. 54Người đàn ông mềm mại và rất 

tế-nhị giữa các ngươi, con mắt của hắn sẽ xấu-xa 

nhìn về anh em của hắn và nhìn về người vợ của 

lòng ngực của hắn và nhìn về con cái của hắn là 

những kẻ còn sót lại, 55đến nỗi hắn sẽ chẳng cho ai 

trong bọn một miếng nào từ thịt con cái của hắn mà 

hắn sẽ ăn, vì hắn chẳng còn cái gì cả, trong lúc bị 

vây-hãm và cùng-quẩn bởi đó kẻ thù ngươi sẽ áp-

bức ngươi trong tất cả những cổng của ngươi. 
56Người đàn-bà mềm mại và tế-nhị giữa các ngươi, 

không dám đặt cả gót của chân của bà trên mặt đất 

vì tế-nhị và mềm mại, con mắt của bà sẽ xấu-xa 

hướng về người chồng của lòng ngực bà và hướng 

về đứa con trai và con gái của bà, 57và nhìn về cái 

hậu-sinh(1) vọt ra từ giữa các bàn chân của bà và nhìn 

về con cái của bà mà bà cưu mang; vì bà sẽ bí mật 

ăn chúng vì thiếu thốn mọi thứ, trong lúc bị vây-hãm 

và cùng-quẩn bởi đó kẻ thù ngươi sẽ áp-bức ngươi 

trong tất cả những cổng của ngươi. 

58"Nếu ngươi chẳng cẩn-thận tuân theo tất cả các lời 

của luật-pháp này, được viết trong sách này, để 

kinh-sợ danh được kính-trọng và đáng sợ này, GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, 59thì Đức GIA-VÊ 

sẽ đem các bịnh dịch dị-thường trên ngươi và bịnh 

dịch trên dòng-dõi của ngươi, cả các bịnh dịch lâu 

dài và nặng-nề, và những chứng bịnh khốn-khổ và 

kinh-niên. 60Và Ngài sẽ đem trở lại trên ngươi tất cả 

các bịnh của Ê-díp-tô mà ngươi đã sợ, và chúng sẽ 

bám chặt lấy ngươi. 61Cũng có mọi bịnh-hoạn và 

mọi bịnh dịch, không được viết trong sách luật-pháp 

này, Đức GIA-VÊ sẽ đem trên ngươi cho đến khi 

ngươi bị diệt. 62Lúc đó con số các ngươi sẽ còn lại 

ít, trong khi các ngươi đã vô số như các ngôi sao 

trời, bởi vì ngươi đã chẳng lắng nghe tiếng của GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi. 63Và sẽ xảy ra như 

Đức GIA-VÊ đã lấy làm vui thích trên các ngươi để 

làm cho các ngươi thịnh-vượng, và để nhân các 

ngươi nhiều ra, thế là Đức GIA-VÊ sẽ lấy làm vui 

thích trên các ngươi để làm cho các ngươi diệt-vong 

và diệt các ngươi; và các ngươi sẽ bị dựt đi khỏi xứ 

nơi ngươi đang vào để chiếm-hữu nó. 64Hơn nữa, 

Đức GIA-VÊ sẽ làm ngươi phân tán giữa tất cả các 

dân-tộc, từ một đầu nầy của trái đất đến đầu kia của 

trái đất; và ở đó, ngươi sẽ phục-dịch các thần khác, 

gỗ và đá, mà ngươi hoặc tổ-phụ của ngươi đã chẳng 

biết. 65Và giữa các dân-tộc đó, ngươi sẽ chẳng tìm 

được một sự nghỉ-ngơi nào cả, và sẽ chẳng có một 

chỗ yên nghỉ nào cả cho gót chân của ngươi; nhưng 

ở đó, Đức GIA-VÊ sẽ cho ngươi một tâm run-rẩy, 

mắt hư, và sự tuyệt-vọng của hồn.  
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Bài giảng của Môi-se 28.66-29.9 

66Vì vậy đời ngươi sẽ bị treo cho ngươi ở phía trước 

ngươi; và ngươi sẽ ở trong sự khiếp-sợ đêm và ngày, 

và sẽ chẳng có một sự bảo-đảm gì cho đời của 

ngươi. 67Vào buổi sáng ngươi sẽ nói: ‘Ước gì đã là 

buổi chiều!' Và vào buồi chiều, ngươi sẽ nói: 'Ước 

gì đã là buổi sáng!' bởi có sự khiếp-sợ của tâm 

ngươi mà ngươi khiếp-sợ, và vì cái nhìn của đôi mắt 

ngươi mà ngươi sẽ thấy. 68Và Đức GIA-VÊ sẽ đem 

ngươi về lại Ê-díp-tô trong các chiếc tàu, bởi con 

đường mà ta đã nói với ngươi: 'Ngươi sẽ không bao 

giờ thấy nó một lần nữa!' Và ở đó các ngươi sẽ dâng 

mình để bán cho các kẻ thù của các ngươi làm nam 

và nữ nô-lệ, nhưng sẽ chẳng có một người nào mua 

cả." 69Đấy là các lời của giao-ước mà Đức GIA-VÊ 

đã truyền cho Môi-se lập với các con trai Y-sơ-ra-ên 

trong đất Mô-áp, ngoài giao-ước mà Ngài đã lập với 

họ tại Hô-rếp. 

C. LỜI KÊU GỌI CAM KẾT VỚI ĐỨC CHÚA 

TRỜI: HUẤN-THỊ THỨ BA CỦA MÔI-SE (29.1-

30.20) 

Môi-se ôn lại giao-ước của Đức Chúa Trời (29.1-

29) 

29(1) 1Và Môi-se vời đến toàn thể Y-sơ-ra-ên và nói 

với họ: "Các ngươi đã thấy mọi điều mà Đức GIA -

VÊ đã làm trước mắt các ngươi trong xứ Ê-díp-tô 

cho Pha-ra-ôn và tất cả các tôi-tớ của hắn và tất cả 

xứ của hắn; 2các thử-thách lớn-lao mà mắt của 

ngươi đã thấy, các dấu-hiệu và các điều kỳ-diệu lớn-

lao đó. 3Tuy nhiên tới ngày nầy Đức GIA-VÊ đã 

chẳng cho các ngươi một tâm để hiểu, các mắt để 

thấy, hay các tai để nghe. 4Và ta đã dẫn-dắt các 

ngươi trong 40 năm trong vùng hoang-vu; quần-áo 

các ngươi đã chẳng bị hao mòn trên các ngươi, và 

dép của ngươi cũng đã chẳng bị hao mòn trên bàn 

chân của ngươi. 5Các ngươi đã chẳng ăn bánh mì, 

chẳng được uống rượu nho hay rượu mạnh, để các 

ngươi đã có thể biết rằng Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI 

của các ngươi. 6Khi các ngươi đã tới chỗ nầy, Si-

hôn vua ở Hết-bôn và Óc vua ở Ba-san đã đi ra đón 

chúng ta để giao-chiến, nhưng chúng ta đã đánh hạ 

chúng; 7và chúng ta đã lấy đất của chúng và ban nó 

làm của thừa-kế cho các người Ru-bên, các người 

Gát, và phân nửa chi-tộc các người Ma-na-se. 8Vì 

vậy, hãy giữ các lời của giao-ước nầy để thực-hành 

chúng, để các ngươi có thể thịnh-vượng trong mọi 

điều mà các ngươi làm. 
9"Các ngươi, tất cả các ngươi hôm nay đứng trước 

mặt GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi: những 

thủ-lãnh của các ngươi, những chi-tộc của các 

ngươi(2), những trưởng-lão của các ngươi, những sĩ-

quan của các ngươi, tức là tất cả các người đàn-ông 

Y-sơ-ra-ên,  

 

 

 

                                                 
1Thánh Kinh Hê-bơ-rơ: Đoạn 29 câu 1; bản khác 29 câu 2 
2bản khác: các thủ-lãnh của những chi-tộc các ngươi 

Deuteronomy 28.66-29.9 

66So thy life shall be hung for thee in front of thee; 

and thou shalt be in dread night and day, and shalt 

have no assurance of thy life. 67In the morning thou 

shalt say, 'Would that it were evening!' And at 

evening thou shalt say, 'Would that it were 

morning!' because of the dread of thine heart which 

thou dreadest, and for the sight of thine eyes which 

thou shalt see. 68And YHWH will bring thee back to 

Egypt in ships, by the way about which I spoke to 

thee, 'Thou wilt never see it again!' And there ye 

shall offer yourselves for sale to your enemies as 

male and female slaves, but there will be no buyer." 
69These are the words of the covenant which 

YHWH commanded Moses to make with the sons of 

Israel in the land of Moab, besides the covenant 

which He had made with them at Horeb. 

 

C. A CALL FOR COMMITMENT TO GOD: MO-

SHER' THIRD ADDRESS (29.1-30.20) 

Moses reviews God's covenant (29.1-29.29) 

29 1And Moses summoned all Israel and said to 

them, "Ye have seen all that YHWH did before your 

eyes in the land of Egypt to Pharaoh and all his 

servants and all his land; 2the great trials which 

thine eyes have seen, those great signs and wonders. 
3Yet to this day YHWH has not given you a heart to 

know, nor eyes to see, nor ears to hear. 4And I have 

led you forty years in the wilderness; your clothes 

have not worn out on you, and thy sandal has not 

worn out on thy foot. 5Ye have not eaten bread, nor 

have ye drunk wine or strong drink, in order that ye 

might know that I am YHWH your God. 6When ye 

came to this place, Sihon the king of Heshbon and 

Og the king of Bashan came out to meet us for 

battle, but we smote them; 7and we took their land 

and gave it as an inheritance to the Reubenites, the 

Gadites, and the half-tribe of the Manassites. 8So 

keep the words of this covenant to do them, that ye 

may prosper in all that ye do. 

9"Ye stand today, all of you, before YHWH your 

God: your chiefs, your tribes, your elders, and your 

officers, even all the men of Israel,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 29.10-29.25 

10your little ones, your wives, and thy alien who is 

within thy camp, from the one who chops thy wood 

to the one who draws thy water, 11that thou mayest 

enter into the covenant with YHWH thy God, and 

into His oath which YHWH thy God is making with 

thee today, 12in order that He may establish thee 

today as His people and that He may be thy God, 

just as He spoke to thee and as He swore to thy 

fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. 

13"Now not with you alone am I making this 

covenant and this oath, 14but both with those who 

stand here with us today in the presence of YHWH 

our God and with those who are not with us here 

today 15(for ye know how we lived in the land of 

Egypt, and how we came through the midst of the 

nations through which ye passed. 16Moreover, ye 

have seen their abominations and their idols of 

wood, stone, silver, and gold, which they had with 

them); 17lest there shall be among you a man or 

woman, or family or tribe, whose heart turns away 

today from YHWH our God, to go and serve the 

gods of those nations; lest there shall be among you 

a root bearing poisonous fruit and wormwood. 
18And it shall be when he hears the words of this 

curse, that he will bless himself in his heart, saying, 

'I have peace though I walk in the stubbornness of 

my heart in order to destroy the watered land with 

the dry.' 19YHWH shall never be willing to forgive 

him, but rather the anger of YHWH and His 

jealousy will smoke against that man, and every 

curse which is written in this book will lie down on 

him, and YHWH will blot out his name from under 

heaven. 20Then YHWH will single him out for evil 

from all the tribes of Israel, according to all the 

curses of the covenant which are written in this book 

of the law. 

21"Now the generation to come, your sons who rise 

up after you and the foreigner who comes from a 

distant land, when they see the plagues of the land 

and the diseases with which YHWH has made it 

sick, will say, 22'All its land is brimstone and salt, a 

burning waste, it is not sown
 
and does not cause to 

sprout, and no grass grows in it, like the overthrow 

of Sodom and Gomorrah, Admah and Zeboiim, 

which YHWH overthrew in His anger and in His 

wrath.' 23And all the nations shall say, 'Why has 

YHWH done thus to this land? Why this great 

outburst of anger?' 24Then men shall say, 'Because 

they forsook the covenant of YHWH, the God of 

their fathers, which He made with them when He 

brought them out of the land of Egypt. 25And they 

went and served other gods and worshiped them, 

gods whom they have not known and whom He had 

not allotted to them.  

 

 

Bài giảng của Môi-se 29.10-29.25 

10những đứa nhỏ của các ngươi, những vợ của các 

ngươi, và người lạ ở bên trong trại của ngươi, từ kẻ 

chặt củi cho ngươi đến kẻ múc nước cho ngươi, 11để 

ngươi có thể vào giao-ước với GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi và vào lời thề của Ngài mà GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi đang làm với ngươi 

hôm nay, 12để hôm nay Ngài có thể lập ngươi làm 

dân của Ngài và để Ngài được là Đức Chúa TRỜI 

của ngươi, y như Ngài đã phán cùng ngươi và như 

Ngài đã thề cùng tổ-phụ của ngươi, cùng Áp-ra-

ham, Y-sác, và Gia-cốp. 
13"Bây giờ không chỉ với một mình các ngươi, ta 

đang lập giao-ước nầy và lời thề nầy, 14nhưng cả 

với những kẻ đứng đây với chúng ta hôm nay trong 

sự hiện-diện của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

chúng ta và với những kẻ không ở với chúng ta ở 

đây hôm nay 15(vì các ngươi biết chúng ta đã sống 

trong xứ Ê-díp-tô như thể nào, và chúng ta đã đến đi 

qua giữa các dân-tộc, ngang qua họ các ngươi đã đi 

như thể nào. 16Hơn nữa, các ngươi đã thấy các vật 

đáng tởm của chúng và các hình-tượng của chúng 

bằng gỗ, đá, bạc, và vàng, mà chúng đã có); 17e sẽ 

có giữa các ngươi một người đàn-ông hay đàn-bà 

nào đó, hoặc gia-đình hay chi-tộc, hôm nay có tâm 

quay khỏi GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta, 

để đi và phục-dịch các thần của những dân-tộc đó; e 

sẽ có ở giữa các ngươi một cái rễ mang trái có chất 

độc và cây khổ ngải. 18Và sẽ là: khi nó nghe các lời 

rủa-sả nầy, rằng nó sẽ chúc phước cho chính nó 

trong tâm nó, nói: 'Ta có sự bình-an dẫu ta bước đi 

trong sự bướng-bỉnh của tâm ta để phá-hủy đất được 

tưới nước với đất khô.' 19Đức GIA-VÊ sẽ không bao 

giờ tha-thứ nó, nhưng đúng hơn là cơn giận của Đức 

GIA-VÊ và tính Ngài không dung-thứ sự không 

chung-thủy sẽ đánh lại kẻ đó, và mọi lời rủa-sả được 

viết trong sách nầy sẽ đặt xuống trên nó, và Đức 

GIA-VÊ sẽ xóa bỏ tên nó khỏi dưới trời. 20Lúc đó 

Đức GIA-VÊ sẽ bắt nó riêng ra vì điều xấu từ tất cả 

những chi-tộc Y-sơ-ra-ên, theo tất cả các lời rủa-sả 

trong giao-ước được viết trong sách luật-pháp nầy. 
21"Bấy giờ thế-hệ sắp đến, những con trai của các 

ngươi chỗi dậy sau các ngươi và người nước ngoài 

đến từ một xứ xa, khi chúng thấy các bịnh dịch trong 

xứ và các chứng bịnh mà Đức GIA-VÊ đã làm cho 

nó bịnh, sẽ nói: 22'Tất cả xứ của nó là lưu-huỳnh và 

muối, một xứ bỏ hoang đang cháy, nó không được 

gieo và chẳng đâm chồi, và chẳng có cỏ mọc trong 

nó, giống như sự lật-đổ của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, 

Át-ma và Sê-bô-im, mà Đức GIA-VÊ đã lật-đổ 

trong cơn giận của Ngài và trong cơn thạnh-nộ của 

Ngài.' 23Và tất cả các dân-tộc sẽ nói: 'Tại sao Đức 

GIA-VÊ đã gây ra cho xứ nầy như vậy? Tại sao có 

sự bộc phát lớn- lao của cơn giận nầy?' 24Lúc ấy 

người ta sẽ nói: 'Bởi vì họ đã bỏ rơi giao-ước của 

Đức GIA-VÊ, Thần của tổ-phụ họ, mà Ngài đã lập 

với họ khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 25Và 

họ đã đi phục-dịch các thần khác và thờ-lạy chúng, 

các thần mà họ đã chẳng biết và mà Ngài đã chẳng 

chia cho họ.  

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 29.26-30.10 

26Bởi vậy, cơn giận của Đức GIA-VÊ đã bừng cháy 

chống lại đất đó, để giáng trên nó mỗi lời rủa-sả 

được viết trong sách nầy; 27và Đức GIA-VÊ trong 

cơn giận đã bứng họ khỏi đất họ, trong cơn giận-dữ 

và trong cơn thạnh-nộ lớn lao, và ném họ vào một 

đất khác, như ngày nầy.' 
28"Các điều bí-mật thuộc về GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của chúng ta, nhưng các điều đã được tiết-lộ 

thuộc về chúng ta và những con trai của chúng ta 

mãi mãi, để chúng ta có thể tuân theo tất cả những 

lời của luật-pháp nầy. 

Trở lại cùng Đức Gia-vê (30.1-30.10) 

30 1"Vì vậy sẽ là khi tất cả các điều này đã đến 

trên ngươi, phước-lành và lời rủa-sả mà ta đã đặt 

trước mặt ngươi, và ngươi khiến chúng trở lại cùng 

tâm của ngươi(1) trong tất cả các quốc-gia nơi GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI ngươi đã lưu-đày ngươi tới, 2và 

ngươi trở lại cùng GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi và nghe tiếng của Ngài với cả tâm và hồn của 

ngươi theo mọi điều mà ta truyền cho ngươi hôm 

nay, ngươi và những con trai của ngươi, 3thì GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ hồi-phục ngươi từ 

sự giam-cầm, và có lòng thương-xót ngươi, và sẽ 

gom ngươi lại một lần nữa từ tất cả các dân-tộc nơi 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI ngươi đã phân tán ngươi. 
4Nếu những kẻ bị đuổi đi của ngươi ở những đầu 

cùng của bầu trời, và từ đó GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi sẽ gom ngươi lại và từ đó Ngài sẽ 

bắt ngươi về. 5Và GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 

ngươi sẽ đem ngươi vào xứ mà tổ-phụ của ngươi đã 

chiếm-hữu, và ngươi sẽ chiếm-hữu nó; và Ngài sẽ 

làm cho ngươi thịnh-vượng hơn và nhân ngươi 

thành nhiều hơn tổ-phụ của ngươi. 6Hơn nữa, GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ cắt bì tâm của 

ngươi và tâm của dòng-giống ngươi, để yêu-thương 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi với cả tâm 

ngươi và với cả hồn ngươi, để ngươi có thể sống. 
7Và GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi sẽ đặt tất 

cả các lời rủa-sả này trên những kẻ thù của ngươi và 

trên những kẻ ghét ngươi, những kẻ đã làm khổ 

ngươi. 8Và ngươi sẽ một lần nữa nghe tiếng của Đức 

GIA-VÊ, và tuân theo mọi điều-răn của Ngài mà ta 

truyền cho ngươi hôm nay. 9Lúc đó GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi sẽ làm cho ngươi thịnh-

vượng một cách dư-dật trong mọi việc làm của bàn 

tay ngươi, trong trái của tử-cung ngươi và trong trái 

của gia-súc ngươi và trong trái của đất ngươi, vì một 

lần nữa Đức GIA-VÊ sẽ vui mừng trên ngươi thật 

sự, y như Ngài đã vui mừng trên tổ-phụ của ngươi, 
10nếu ngươi sẽ nghe theo tiếng của GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi để giữ các điều-răn của Ngài 

và các luật-lệ Ngài được viết trong sách luật-pháp 

nầy, nếu ngươi sẽ quay lại cùng GIA-VÊ Đức Chúa 

TRỜI của ngươi với cả tâm và hồn ngươi. 

 

 

                                                 
1nghĩa là: nhớ lại 

Deuteronomy 29.26-30.10 

26Therefore, the anger of YHWH burned against 

that land, to bring upon it every curse which is 

written in this book; 27and YHWH uprooted them 

from their land in anger and in fury and in great 

wrath, and cast them into another land, as it is this 

day.' 
28"The secret things belong to YHWH our God, but 

the things revealed belong to us and to our sons 

forever, that we may observe all the words of this 

law. 

Returning to YHWH (30.1-30.10) 

30 1"So it shall be when all of these things have 

come upon thee, the blessing and the curse which I 

have set before thee, and thou causest them to return 

to thy heart in all nations where YHWH thy God has 

banished thee, 2and thou returnest to YHWH thy 

God and listen to His voice with all thine heart and 

soul according to all that I command thee today, 

thou and thy sons, 3then YHWH thy God will 

restore thee from captivity, and have compassion on 

thee, and will gather thee again from all the peoples 

where YHWH thy God has scattered thee. 4If thine 

outcasts are at the ends of the sky, from there 

YHWH thy God will gather thee, and from there He 

will take thee back. 5And YHWH thy God will 

bring thee into the land which thy fathers possessed, 

and thou shalt possess it; and He will prosper thee 

and multiply thee more than thy fathers. 6Moreover 

YHWH thy God will circumcise thine heart and the 

heart of thy seed, to love YHWH thy God with all 

thine heart and with all thy soul, in order that thou 

mayest live. 7And YHWH thy God will put all these 

curses on thine enemies and on those who hate you, 

who persecuted thee. 8And thou shalt again listen to 

the voice of YHWH, and observe all His 

commandments which I command thee today. 9Then 

YHWH thy God will prosper thee abundantly in all 

the work of thine hand, in the fruit of thy womb and 

in the fruit of thy cattle and in the fruit of thy 

ground, for YHWH will again rejoice over thee for 

good, just as He rejoiced over thy fathers, 10if thou 

listennest to the voice of YHWH thy God to keep 

His commandments and His statutes which are 

written in this book of the law, if thou wilt turn to 

YHWH thy God with all thine heart and thy soul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 30.11-31.5 

The choice of life or death (30.11-30.20) 
11"For this commandment which I command thee 

today is not too difficult for thee, nor is it far off. 
12It is not in heaven to say: 'Who will go up to 

heaven for us to get it for us and make us hear it, 

that we may observe it?' 13Nor is it beyond the sea 

to say, 'Who will cross the sea for us to get it for us 

and make us hear it, that we may observe it?' 14But 

the word is very near thee, in thy mouth, and in thy 

heart, that thou mayest observe it. 

15"See, I have set before thee today life and good, 

and death and evil; 16in that I command thee today 

to love YHWH thy God, to walk in His ways and to 

keep His commandments and His statutes and His 

judgments, that thou mayest live and multiply, and 

that YHWH thy God may bless thee in the land 

where thou art entering to possess it. 17But if thine 

heart turns away and thou wilt not obey, but art 

drawn away and worshippest other gods and servest 

them, 18I declare to you today that ye shall surely 

perish. Ye shall not prolong your days in the land 

where thou passest over the Jordan to enter to 

possess it. 19I call heaven and earth to witness 

against you today, that I have set before you life and 

death, the blessing and the curse. So choose life in 

order that thou mayest live, thou and thy seed, 20by 

loving YHWH thy God, by obeying His voice, and 

by holding fast to Him; for that is thy life and the 

length of thy days, to dwell in the land which 

YHWH swore to thy fathers to Abraham, Isaac, and 

Jacob, to give them." 

D. THE CHANGE IN LEADERSHIP: 

MOSHER’S LAST DAYS (31.1-34.12) 

Moses commissions Joshua (31.1-31.8) 

31 1So Moses went and spoke these words to all 

Israel. 2And he said to them, "I am a hundred and 

twenty years old today; I am no longer able to come 

and go, and YHWH has said to me, 'Thou shalt not 

cross this Jordan.' 3It is YHWH thy God who will 

cross ahead of thee; He will destroy these nations 

before thee, and thou shalt dispossess them. Joshua 
is the one who will cross ahead of thee, just as 

YHWH has spoken. 4And YHWH will do to them 

just as He did to Sihon and Og, the kings of the 

Amorites, and to their land, when He destroyed 

them. 5And YHWH will deliver them up before you, 

and ye shall do to them according to all the 

commandments which I have commanded you.  

Bài giảng của Môi-se 30.11-31.5 

Chọn sống hay chết (30.11-30.20) 
11"Vì điều-răn nầy mà ta truyền cho ngươi hôm nay 

không quá khó cho ngươi, hay nó cũng chẳng xa-

vời. 12Nó chẳng ở trong trời để nói: 'Ai sẽ đi lên tới 

trời cho chúng tôi để lấy nó cho chúng tôi và làm 

cho chúng tôi nghe nó, để chúng tôi có thể tuân theo 

nó?' 13Nó cũng chẳng ở bên kia biển để nói: 'Ai sẽ 

vượt biển cho chúng tôi để lấy nó cho chúng tôi và 

làm cho chúng tôi nghe nó, để chúng tôi có thể tuân 

theo nó?' 14Nhưng lời ở rất gần ngươi, trong miệng 

ngươi, và trong tâm ngươi, để ngươi có thể tuân theo 

nó. 
15" Xem đây, hôm nay ta đã đặt trước mặt ngươi sự 

sống và điều lành, và sự chết và điều xấu; 16trong 

đó ta truyền cho ngươi hôm nay phải yêu-thương 

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, phải bước đi 

trong các đường-lối của Ngài và phải giữ các điều-

răn của Ngài và các luật-lệ của Ngài và các phán-

quyết của Ngài, để ngươi có thể sống và sinh-sôi 

nẩy-nở thêm nhiều, và để GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI 

của ngươi được ban phước cho ngươi trong xứ nơi 

ngươi đang vào để chiếm-hữu nó. 17Nhưng nếu tâm 

ngươi quay đi và các ngươi chẳng muốn vâng lời, 

nhưng bị kéo đi và thờ-lạy các thần khác và phục-

dịch chúng, 18ta tuyên-bố cùng các ngươi hôm nay 

rằng chắc-chắn các ngươi sẽ diệt-vong. Các ngươi sẽ 

chẳng kéo dài những ngày của các ngươi trong xứ 

mà ngươi sắp vượt qua sông Giô-đanh để vào 

chiếm-hữu nó. 19Ta gọi trời và đất để làm chứng 

chống các ngươi hôm nay, rằng ta đã đặt trước mặt 

các ngươi sự sống và sự chết, phước-lành và rủa-sả. 

Vì vậy hãy chọn sự sống để ngươi được sống, ngươi 

và dòng-dõi của ngươi, 20bởi việc yêu-thương GIA-

VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, bởi việc tuân theo 

tiếng Ngài, và bởi việc nắm chặt Ngài; vì đó là sự 

sống của ngươi và chiều dài của những ngày của 

ngươi, để sống trong xứ mà Đức GIA-VÊ đã thề 

cùng tổ-phụ của ngươi, cùng Áp-ra-ham, Y-sác, và 

Gia-cốp, để ban cho họ." 

D. SỰ THAY ĐỔI TRONG QUYỀN LÃNH ĐẠO: 

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA MÔI-SE 

(31.1-34.12) 

Môi-se uỷ nhiệm Giô-suê (31.1-31.8) 

31 1Thế là Môi-se đi nói các lời nầy cùng tất cả Y-

sơ-ra-ên. 2Và người nói với họ: "Hôm nay ta được 

120 tuổi; ta không còn có thể đến và đi, và Đức 

GIA-VÊ đã phán cùng ta: 'Ngươi sẽ chẳng được 

vượt qua sông Giô-đanh nầy.' 3Chính GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi sẽ vượt qua trước ngươi; 

Ngài sẽ hủy-diệt các dân-tộc nầy trước mặt ngươi, 

và ngươi sẽ tước-đoạt chúng. Giô-suê là người sẽ 

vượt qua phía trước ngươi, y như Đức GIA-VÊ đã 

phán. 4Và Đức GIA-VÊ sẽ gây cho chúng y như 

Ngài đã gây cho Si-hôn và Óc, các vua dân A-mô-

rít, và cho xứ của chúng, khi Ngài hủy-diệt chúng. 
5Và Đức GIA-VÊ sẽ giao chúng trước mặt các 

ngươi, và các ngươi sẽ gây cho chúng theo tất cả các 

điều-răn mà ta đã truyền cho các ngươi.  



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 31.6-31.19 

6Hãy kiên-quyết và dũng-cảm, đừng sợ hay run-rẩy 

nơi chúng, vì GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi là 

Đấng đi với ngươi. Ngài sẽ chẳng phụ ngươi hay bỏ 

rơi ngươi." 7Đoạn Môi-se gọi Giô-suê đến và nói 

với người trong cái nhìn của tất cả Y-sơ-ra-ên: "Hãy 

kiên-quyết và dũng-cảm, vì ngươi sẽ đi với dân nầy 

vào xứ mà Đức GIA-VÊ đã thề cùng tổ-phụ của họ 

để cho họ, và ngươi sẽ giao nó cho họ làm của thừa-

kế. 8Đức GIA-VÊ là Đấng đi trước ngươi; Ngài sẽ ở 

cùng ngươi. Ngài sẽ không phụ ngươi hay bỏ rơi 

ngươi. Đừng sợ, chớ bị khiếp-đảm." 

Môi-se ghi lại các luật-pháp (31.9-31.13) 
9Thế là Môi-se viết luật nầy và ban nó cho các thầy 

tế -lễ, các con trai của Lê-vi, các người khiêng 

rương giao -ước của Đức GIA-VÊ, và cho tất cả các 

trưởng-lão Y-sơ-ra-ên. 10Đọan Môi-se truyền cho 

họ, rằng: "Vào cuối của mỗi 7 năm, vào thời-điểm 

trong năm có sự tha nợ, ở Lễ các Lều Tạm, 11khi tất 

cả Y-sơ-ra-ên đến để ra mắt trước GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của ngươi ở chỗ mà Ngài sẽ chọn, ngươi 

sẽ đọc luật-pháp nầy trước tất cả Y-sơ-ra-ên trong 

khi chúng nghe. 12Hãy họp dân lại, đàn-ông và đàn-

bà và trẻ con và người lạ của ngươi ở trong những 

cổng của ngươi, để chúng được nghe và học-tập và 

kinh-sợ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi, và 

hãy cẩn-thận tuân theo tất cả các lời của luật-pháp 

nầy. 13Và con cái của chúng, những kẻ đã chẳng 

biết, sẽ nghe và học-tập để kinh- sợ GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của các ngươi, ngày nào các ngươi còn 

sống trên mảnh đất nơi mà các ngươi sắp vượt qua 

sông Giô-đanh để chiếm-hữu." 

Tiên-đoán Y-sơ-ra-ên bất tuân (31.14-31.22) 
14Đoạn Đức GIA-VÊ đã phán cùng Môi-se: "Này, 

các ngày của ngươi để chết là gần; hãy gọi Giô-suê, 

và tự trình diện nơi lều hội-kiến, để Ta có thể ủy-

nhiệm nó." Vì vậy Môi-se và Giô-suê đi và tự trình-

diện nơi lều hội-kiến. 15Và Đức GIA-VÊ hiện ra 

trong lều trong một trụ mây, và trụ mây đứng ở cửa 

vào của lều. 16Và Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se: 

"Này, ngươi sắp nằm xuống với tổ-phụ của ngươi; 

và dân nầy sẽ chỗi dậy vào trong giữa xứ mà chúng 

sắp vào và chơi trò đĩ-điếm với các thần lạ của xứ 

ấy, và sẽ bỏ rơi Ta và vi-phạm giao-ước của Ta mà 

Ta đã lập với chúng. 17Lúc đó cơn giận của Ta sẽ 

được nhen lên chống chúng trong ngày đó, và Ta sẽ 

bỏ rơi chúng và giấu mặt Ta khỏi chúng, và chúng 

sẽ bị thiêu trụi, nhiều điều xấu-xa và nhiều điều rắc-

rối sẽ đến trên chúng; ngõ hầu chúng sẽ nói trong 

ngày đó: 'Ấy chẳng phải là bởi vì Đức Chúa TRỜI 

của chúng ta không ở giữa chúng ta để các điều xấu-

xa nầy đến trên chúng ta hay sao?' 18Nhưng chắc-

chắn Ta sẽ giấu mặt của Ta vào ngày đó vì mọi điều 

xấu-xa chúng sẽ làm, vì chúng sẽ quay sang các thần 

khác. 19Bây giờ, bởi vậy, hãy viết bài ca nầy cho 

chính các ngươi và hãy dạy nó cho các con trai Y-

sơ-ra-ên; hãy để nó trong miệng của chúng, để bài 

ca nầy được là một chứng cớ cho Ta chống lại các 

con trai Y-sơ-ra-ên.  

 

Deuteronomy 31.6-31.19 

6Be strong and courageous, do not be afraid or 

tremble at them, for YHWH thy God is the one who 

goes with thee. He will not fail thee or forsake thee." 
7Then Moses called to Joshua and said to him in the 

sight of all Israel, "Be strong and courageous, for 

thou shalt go with this people into the land which 

YHWH has sworn to their fathers to give them, and 

and thou shalt give it to them as an inheritance. 
8And YHWH is the one who goes ahead of thee; He 

will be with thee. He will not fail thee or forsake 

thee. Do not fear, or be dismayed." 

Moses records the laws (31.9-31.13) 
9So Moses wrote this law and gave it to the priests, 

the sons of Levi who carried the ark of the covenant 

of YHWH, and to all the elders of Israel. 10Then 

Moses commanded them, saying, 'At the end of 

every seven years, at the time of the year of 

remission of debts, at the Feast of Booths, 11when 

all Israel comes to appear before YHWH thy God at 

the place which He will choose, thou shalt read this 

law in front of all Israel in their hearing. 12Assemble 

the people, the men and the women and children and 

thy alien who is in thy gates, in order that they may 

hear and learn and fear YHWH your God, and be 

careful to observe all the words of this law. 13And 

their children, who have not known, will hear and 

learn to fear YHWH your God, as long as ye live on 

the land where ye are about to cross the Jordan to 

possess it." 

Israel's disobedience predicted (31.14-31.22) 
14Then YHWH said to Moses, "Behold, thy days to 

die are near; call Joshua, and present yourselves at 

the tent of meeting, that I may commission him." So 

Moses and Joshua went and presented themselves at 

the tent of meeting. 15And YHWH appeared in the 

tent in a pillar of cloud, and the pillar of cloud stood 

at the doorway of the tent. 16And YHWH said to 

Moses, "Behold, thou art about to lie down with thy 

fathers; and this people will arise and play the harlot 

with the strange gods of the land, into the midst of 

which they are going, and will forsake Me and break 

My covenant which I have made with them. 17Then 

My anger will be kindled against them in that day, 

and I will forsake them and hide My face from them, 

and they shall be consumed, and many evils and 

troubles shall come upon them; so that they will say 

in that day, 'Is it not because our God is not among 

us that these evils have come upon us?' 18But I will 

surely hide My face in that day because of all the 

evil which they will do, for they will turn to other 

gods. 19Now therefore, write this song for 

yourselves and teach it to the sons of Israel; put it in 

their mouths, in order that this song may be a 

witness for Me against the sons of Israel.  

 



 

 

 

Deuteronomy 31.20-32.3 

20For when I bring them into the land flowing with 

milk and honey, which I swore to their fathers, and 

they have eaten and are satisfied and become fat, 

then they will turn to other gods and serve them, and 

spurn Me and break My covenant. 21Then it shall 

come about, when many evils and troubles have 

come upon them, that this song will testify before 

them as a witness (for it shall not be forgotten from 

the mouth of its seed); for I know their intent which 

they are making today, before I have brought them 

into the land which I swore." 22So Moses wrote this 

song the same day, and taught it to the sons of Israel. 

Joshua is commissioned (31.23-31.29) 
23Then He commissioned Joshua the son of Nun, 

and said, "Be strong and courageous, for thou shalt 

bring the sons of Israel into the land which I swore 

to them, and I will be with thee." 
24And it came about, when Moses finished writing 

the words of this law in a book until they were 

complete, 25that Moses commanded the Levites 
who carried the ark of the covenant of YHWH, 

saying, 26"Take this book of the law and place it 

beside the ark of the covenant of YHWH your God, 

that it may be there as a witness against thee. 27For I 

know thy rebellion and thy stiff neck; behold, while 

I am still alive with you today, ye have been 

rebellious against YHWH; how much more, then, 

after my death? 28Assemble to me all the elders of 

your tribes and your officers, that I may speak these 

words in their hearing and call the heavens and the 

earth to witness against them. 29For I know that 

after my death ye will act corruptly and turn from 

the way which I have commanded you; and evil will 

befall you in the latter days, for ye will do that 

which is evil in the sight of YHWH, provoking Him 

to anger with the work of your hands." 

The song Moses writes down (31.30-32.47) 
30Then Moses spoke in the hearing of all the 

assembly of Israel the words of this song, until they 

were complete: 

32 1"Give ear, O heavens, and let me speak 

And let the earth hear the words of my mouth. 

2"Let my teaching drop as the rain, 

My speech distill as the dew, 

As the droplets on the fresh grass 

And as the showers on the herb. 

3"For I proclaim the name of YHWH; 

Ascribe greatness to our God! 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 31.20-32.3 

20Vì khi Ta đem chúng vào xứ chảy sữa và mật, mà  

Ta đã thề cùng tổ-phụ của chúng, và chúng đã ăn và 

được thỏa mãn và thành béo-mập, thì chúng sẽ quay 

sang các thần khác và phục-dịch chúng, và cự -tuyệt 

Ta và vi-phạm giao-ước của Ta. 21Lúc ấy sẽ xảy ra, 

khi nhiều điều xấu-xa và các điều rắc-rối đã đến trên 

chúng, rằng bài ca nầy sẽ làm chứng trước mặt 

chúng như một chứng cớ (vì nó sẽ chẳng bị quên đi 

khỏi miệng của dòng-dõi nó); vì Ta biết ý-định của 

chúng mà chúng đang lập ngay cả hôm nay, trước 

khi Ta đã đem chúng vào xứ mà Ta đã thề." 22Thế là 

Môi-se viết bài ca nầy cùng một ngày đó, và dạy nó 

cho các con trai Y-sơ-ra-ên. 

Giô-suê được ủy-nhiệm (31.23-31.29) 
23Đoạn Ngài ủy-nhiệm Giô-suê, con trai Nun, và 

phán: "Hãy kiên-quyết và dũng-cảm, vì ngươi sẽ 

đem các con trai Y-sơ-ra-ên vào xứ mà Ta đã thề 

cùng chúng; và Ta sẽ ở với ngươi." 
24Và đã xảy ra, khi Môi-se đã viết các lời của luật-

pháp nầy xong trong một quyển sách cho đến khi 

chúng hoàn-tất, 25rằng Môi-se truyền cho các người 

Lê-vi, những kẻ khiêng rương giao-ước của Đức 

GIA-VÊ, rằng: 26"Hãy lấy quyển sách luật-pháp này 

và để nó bên cạnh rương giao-ước của GIA-VÊ Đức 

Chúa TRỜI của các ngươi, để nó có thể ở đó làm 

một bằng chứng chống lại ngươi. 27Vì ta biết sự dấy 

loạn của ngươi và sự cứng cổ của ngươi; này, trong 

khi ta vẫn còn sống với các ngươi hôm nay, các 

ngươi đã tỏ ra dấy loạn chống Đức GIA-VÊ rồi; thế 

thì còn hơn bao nhiêu nữa sau cái chết của ta? 
28Hãy họp lại cùng ta tất cả các trưởng-lão các chi-

tộc của các ngươi và các sĩ-quan của các ngươi, để 

ta có thể nói các lời này trong khi họ nghe và gọi các 

tầng trời và trái đất để làm chứng chống lại họ. 29Vì 

ta biết rằng sau cái chết của ta, các ngươi sẽ hành-

động một cách đồi-bại và quay khỏi đường-lối ta đã 

truyền cho các ngươi; và điều xấu-xa sẽ xảy đến cho 

các ngươi trong các ngày sau rốt, vì các ngươi sẽ 

làm điều xấu-xa trong cái nhìn của Đức GIA-VÊ, 

chọc Ngài giận với việc làm của những bàn tay của 

các ngươi." 

Bài Ca Môi-se viết xuống (31.30 - 32.47) 
30Đoạn Môi-se nói trong khi tất cả hội-đồng Y-sơ-

ra-ên nghe các lời của bài ca nầy, cho đến khi chúng 

hoàn-tất: 

32 1"Hãy đưa tai ra, ôi các tầng trời, và hãy để ta 

nói;  

Và trái đất hãy nghe các lời từ miệng ta. 
2"Lời dạy của ta hãy nhỏ xuống như mưa, 

Lời nói ta động từng giọt như sương, 

Như những giọt nhỏ trên cỏ tươi 

Và như những mưa rào trên thảo-mộc. 
3"Vì ta công-bố danh Đức GIA-VÊ, 

Quy sự vĩ-đại cho Đức Chúa TRỜI chúng ta! 

 

 

 

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 32.4-32.16 

4"Tảng Đá! Việc làm của Ngài là toàn-hảo, 

Vì tất cả các đường-lối của Ngài đều công chính. 

Một Đức Chúa TRỜI có sự thành-tín và không 

có sự bất công, 

Công-chính và chính-trực là Ngài. 
5"Chúng đã hành-động đồi-bại hướng về Ngài, 

 Chúng chẳng phải là con cái Ngài, vì khuyết-

điểm của chúng; 

Nhưng là một thế-hệ ngoan-cố và cong queo. 
6"Các ngươi báo-đáp Đức GIA-VÊ như vậy sao, 

Ôi dân dại-dột và không khôn-ngoan? 

Há Ngài chẳng phải là Cha của ngươi, Đấng đã 

mua ngươi hay sao? 

Ngài đã tạo ngươi và đã lập ngươi. 
7"Hãy nhớ lại những ngày xưa, 

Hãy xem-xét các năm của tất cả những thế-hệ. 

Hỏi cha của ngươi, và người sẽ cho ngươi biết 

Các trưởng-lão của ngươi, và họ sẽ bảo ngươi. 
8"Khi Đấng Chí Cao đã cho các dân-tộc của thừa-kế 

của họ, 

Khi Ngài đã phân-rẽ các con trai loài người, 

Ngài đã định những biên-giới các dân-tộc 

Theo con số các con trai Y-sơ-ra-ên. 
9"Vì phần của Đức GIA-VÊ là dân của Ngài;  

Gia-cốp là phần tài sản riêng của Ngài. 
10"Ngài đã tìm gặp người trong đất sa-mạc, 

Và trong đất hoang tru hú của vùng hoang-vu; 

Ngài đã bao quanh người, Ngài đã chăm-sóc          

người,  

Ngài đã gìn-giữ người như con ngươi của con         

mắt Ngài. 
11"Như con đại-bàng lay động tổ của nó, 

Bay lượn bên trên con nhỏ của nó; 

Ngài đã giăng cánh của Ngài và đã bắt chúng, 

Ngài đã mang chúng trên các đầu cánh của Ngài. 
12 "Đức GIA-VÊ một mình đã hướng dẫn người, 

Và đã chẳng có một thần lạ nào với người. 
13"Ngài đã khiến người lướt trên những chỗ cao 

của mặt đất, 

Và người đã ăn sản-vật của cánh đồng; 

Và Ngài đã cho người hút mật ong từ tảng đá, 

Và dầu từ đá lửa, 
14Những cục sữa đặc của bò cái, và sữa của bầy 

chiên, 

Với mỡ của những chiên con, 

Và các chiên đực, giống Ba-san, và các dê, 

Với bột mì mịn nhất— 

Và từ máu của trái nho ngươi đã uống rượu nho. 
15"Nhưng Giê-su-run(1) đã mập ra và đá hậu 

—Ngươi mập lên, dầy, và béo tròn— 

Lúc ấy người đã bỏ rơi Đức Chúa TRỜI, Đấng 

đã dựng nên mình, 

Và đã khinh-thường Tảng Đá cứu-rỗi của mình. 
16"Chúng đã làm Ngài ghen với các thần lạ,           

Với các sự đáng ghét chúng đã chọc Ngài giận. 

 

                                                 

1Giê-su-run là một tên của Y-sơ-ra-ên dùng trong văn-thi 

Deuteronomy 32.4-32.16 

4"The Rock! His work is perfect, 

For all His ways are just; 

A God of faithfulness and without injustice, 

Righteous and upright is He. 
5"They have acted corruptly toward Him, 

 They are not His children, because of their 

defect; 

But are a perverse and crooked generation. 
6"Do ye thus repay YHWH, 

O foolish and unwise people?  

Is not He thy Father who has bought thee? 

He has made thee and established thee. 
7''Remember the days of old, 

Consider the years of all generations. 

Ask thy father, and he will inform thee, 

Thy elders, and they will tell thee. 
8''When the Most High gave the nations their 

 inheritance, 

When He separated the sons of man, 

He set the boundaries of the peoples 

According to the number of the sons of Israel. 
9''For YHWH's portion is His people; 

Jacob is the allotment of His inheritance. 
10"He found him in a desert land, 

And in the howling waste of a wilderness; 

He encircled him, He cared for him, 

He guarded him as the pupil of His eye. 
11"Like an eagle that stirs up its nest, 

That hovers over its young, 

He spread His wings and caught them, 

He carried them on His pinions. 
12''YHWH alone guided him, 

And there was no foreign god with him. 
13''He made him ride on the high places of the earth, 

And he ate the produce of the field; 

And He made him suck honey from the rock, 

And oil from the flinty rock, 
14Curds of cows, and milk of the flock, 

With fat of lambs, 

And rams, the breed of Bashan', and goats, 

With the finest of the wheat— 

And of the blood of grapes thou drank wine. 

15"But Jeshurun grew fat and kicked 

—Thou art grown fat, thick, and sleek— 

Then he forsook God who made him, 

And scorned the Rock of his salvation. 
16"They made Him jealous with strange gods; 

With abominations they provoked Him to anger. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 32.17-32.30 

17"They sacrificed to demons who were not God, 

To gods whom they have not known, 

New gods who came lately, 

Whom your fathers did not dread. 
18"Thou neglected the Rock who begot thee, 

And forgot the God who gave thee birth. 
19"And YHWH saw this, and spurned them 

Because of the provocation of His sons and                    
daughters. 

20"Then He said, 'I will hide My face from them, 

I will see what their end shall be; 

For they are a perverse generation, 

Sons in whom is no faithfulness. 
21'They have made Me jealous with what is not             

God;  

They have provoked Me to anger with their                   

vanities. 

So I will make them jealous with those are not a            
people;  

I will provoke them to anger with a foolish 

nation, 
22 For a fire is kindled in My anger, 

And burns to the lowest part of Sheol, 

And consumes the earth with its yield, 

And sets on fire the foundations of the 

mountains. 
23'I will heap misfortunes on them; 

I will use My arrows on them. 
24'They shall be wasted by famine, and consumed 

by burning heat 

And bitter destruction; 

And the teeth of beasts I will send upon them, 

With the venom of crawling things of the dust. 
25'Outside the sword shall bereave, 

And inside terror— 

Both young man and virgin, 

The nursling with the man of gray hair. 

 26'I would have said, "I will cut them to pieces, 

I will remove the memory of them from men." 
27Had I not feared the provocation by the enemy, 

Lest their adversaries should misjudge, 

Lest they should say, "Our hand is triumphant(1), 

And YHWH has not done all this."' 

28"For they are a nation lacking(2) in counsel, 

And there is no understanding in them. 
29"Would that they were wise, that they understood 

this,  

That they would discern their future! 
30"How could one chase a thousand, 

And two put ten thousand to flight, 

Unless their Rock had sold them, 

And YHWH had given them up? 
 

                                                 
1nguyên ngữ: ở mức độ cao: high 
2nguyên ngữ: héo rụi: perishing  

Bài giảng của Môi-se 32.17-32.30 

17"Chúng đã hiến-tế cho các quỷ-sứ chẳng phải là 

Đức Chúa TRỜI, 

Cho những thần chúng đã chẳng biết, 

Các thần mới đã đến mới đây, 

Mà tổ-phụ của các ngươi đã chẳng khiếp-sợ. 
18"Ngươi đã bỏ lơ Tảng Đá đã sinh ra ngươi, 

Và đã quên Đức Chúa TRỜI đã sinh ra ngươi. 
19"Và Đức GIA-VÊ đã thấy, và đã cự-tuyệt chúng 

Vì sự khiêu-khích của những con trai và những 

con gái của Ngài. 
20"Thế thì Ngài đã nói: 'Ta sẽ giấu mặt Ta khỏi 

chúng, 

Ta sẽ xem sự cuối cùng của chúng như thế nào; 

Vì chúng là một thế-hệ ngoan-cố, 

Là những đứa con trai không trung-tín. 
21 'Chúng đã làm Ta ghen với điều không là Chúa 

TRỜI, 

Chúng đã chọc Ta giận với các sự hư-không của 

chúng. 

Vì vậy Ta sẽ làm chúng ghen với những kẻ không 

phải là một dân-tộc; 

Ta sẽ chọc chúng giận với một dân-tộc dại-dột, 
22'Vì lửa bị nhen lên trong cơn giận của Ta, 

Và đốt cháy tới phần sâu nhất của Âm-phủ, 

Và thiêu trụi trái đất với sản-lượng của nó, 

Và đốt cháy những nền của các núi. 
23'Ta sẽ chất các điều bất hạnh trên chúng, 

Ta sẽ sử-dụng các mũi tên của Ta trên chúng. 
24'Chúng sẽ bị gầy mòn bởi nạn đói, và bị thiêu hủy 

bởi sức nóng cháy bỏng 

Và sự hủy-diệt cay đắng; 

Và răng của thú rừng Ta sẽ sai đến trên chúng, 

Với nọc độc của các loài bò trườn thuộc về bụi 

đất. 
25'Bên ngoài, thanh gươm sẽ cướp đi,  

Và bên trong, sự kinh-hoàng— 

Cả thanh-nam lẫn trinh-nữ, 

Trẻ con còn bú với ông có tóc bạc. 
26'Có lẽ Ta sẽ nói: "Ta sẽ chặt chúng thành từng 

mảnh,  

Ta sẽ xóa ký ức về chúng khỏi loài người," 
27Nếu ta đã chẳng sợ sự khiêu-khích bởi kẻ thù, 

E rằng địch-thủ của chúng xét lầm, 

E rằng chúng sẽ nói: 'Bàn tay của chúng ta 

chiến-thắng; 

Và Đức GIA-VÊ đã chẳng làm tất cả điều nầy.'" 
28"Vì chúng là một dân-tộc thiếu lời khuyên, 

Và chẳng có sự hiểu-biết nào trong chúng. 
29 "Giả-sử chúng khôn-ngoan, hẳn chúng đã hiểu 

điều nầy, 

Chúng hẳn đã nhận-thức rõ tương-lai của chúng! 
30"Làm thế nào 1 người đã có thể đuổi theo 1 ngàn, 

Và 2 người đánh 10 ngàn, 

Trừ phi Tảng Đá của chúng đã bán chúng  

Và Đức GIA-VÊ đã nộp chúng? 
 

 

 

 

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 32.31-32.46 

31"Quả thật tảng đá của chúng không giống như 

Tảng Đá của chúng ta, 

Ngay cả kẻ thù của chúng ta là các thẩm-phán. 
32"Vì nho của chúng là nho từ Sô-đôm,  

Và từ những cánh đồng của Gô-mô-rơ; 

Các trái nho của chúng là các trái nho có chất 

độc, 

Các chùm chúng, đắng. 
33"Rượu của chúng là nọc độc của các con rồng, 

Và nọc độc chết người của rắn hổ-mang. 
34'Há nó chẳng được dự-trữ trong kho với Ta, 

Được niêm phong trong các kho báu của Ta sao? 
35'Sự báo thù là của Ta, và sự báo trả, 

Vào thời-điểm thích-hợp, chân chúng sẽ trượt; 

Vì ngày có tai-họa của chúng là gần,  

Và các việc sắp xảy ra đang vội đến trên chúng.' 
36"Vì Đức GIA-VÊ sẽ minh oan cho dân của Ngài, 

Và sẽ có lòng thương-xót trên các tôi-tớ của 

Ngài; 

Khi Ngài thấy rằng tay của chúng bị mất, 

Và chẳng có một ai còn lại, nô-lệ hay tự-do. 
37"Và Ngài sẽ nói: 'Đâu là các thần của chúng, 

Tảng đá trong đó chúng đã cố tìm nơi ẩn-náu? 
38'Ai đã ăn mỡ những con tế vật của chúng, 

Và đã uống rượu nho của rượu lễ của chúng? 

Hãy để chúng trỗi dậy và giúp-đỡ các ngươi, 

Hãy để chúng là nơi ẩn-trốn của các ngươi! 
39'Bây giờ, hãy thấy rằng Ta, Ta là Ngài, 

Và không có thần nào ngoài Ta ra. 

Chính Ta giết chết và cho sống. 

Ta đã làm thương tích, và chính Ta chữa lành; 

Và chẳng có ai có thể giải-thoát khỏi bàn tay Ta. 
40'Quả thật, Ta giơ tay Ta lên tới trời, 

Và nói: như Ta sống đời đời, 
41Nếu Ta mài bén thanh gươm loé sáng của Ta, 

Và tay Ta nắm chặt công-lý, 

Ta sẽ báo thù trên các địch-thủ của Ta, 

  Và Ta sẽ đáp trả những kẻ ghét Ta. 
42 'Ta sẽ làm các mũi tên Ta say máu, 

Và thanh gươm của Ta sẽ nuốt thịt, 

Với máu của những kẻ bị giết và những kẻ bị tù, 

Từ đầu tóc dài của quân thù.' 
43"Hãy vui mừng, Ô các dân-tộc, với dân Ngài  

Vì Ngài sẽ báo thù máu của các tôi-tớ của Ngài, 

Và sẽ báo thù trên các địch-thủ của Ngài, 

Và sẽ chuộc tội cho xứ của Ngài và dân của 

Ngài." 
44Đọan Môi-se đến và nói tất cả các lời của bài ca 

nầy trong tầm nghe của dân, ông, với Giô-suê con 

trai của Nun. 45Khi Môi-se đã nói xong tất cả các lời 

nầy cùng tất cả Y-sơ-ra-ên, 46ông nói với họ: "Hãy 

để vào tâm các ngươi tất cả các lời mà ta đang cảnh-

cáo các ngươi hôm nay, mà các ngươi sẽ truyền cho 

những con trai của các ngươi phải tuân theo để làm, 

ngay cả mọi lời của luật-pháp nầy.  

 

 

 

Deuteronomy 32.31-32.46 

31"Indeed their rock is not like our Rock, 

Even our enemies are judges. 
32"For their vine is from the vine of Sodom, 

And from the fields of Gomorrah; 

Their grapes are grapes of poison, 

Their clusters, bitter. 
33"Their wine is the venom of dragons, 

And the deadly poison of cobras. 

34'Is it not laid up in store with Me, 

Sealed up in My treasuries? 
35 'Vengeance is Mine, and retribution, 

In due time their foot will slip; 

For the day of their calamity is near, 

And the impending things are hastening upon                

them.' 
36"For YHWH will vindicate His people, 

And will have compassion on His servants; 

When He sees that their hand is gone, 

And there is none remaining, bond or free. 
37"And He will say, 'Where are their gods, 

The rock in which they sought refuge? 
38'Who ate the fat of their sacrifices, 

And drank the wine of their libation? 

Let them rise up and help you, 

Let them be your hiding place!  

39'See now that I, I am He, 

And there is no god besides Me; 

It is I who put to death and give life. 

I have wounded, and it is I who heal; 

And there is no one who can deliver from My 

hand. 
40'Indeed, I lift up My hand to heaven, 

And say, as I live forever, 
41If I sharpen My flashing sword, 

And My hand takes hold on justice, 

I will render vengeance on My adversaries, 

And I will repay those who hate Me. 
42'I will make My arrows drunk with blood, 

And My sword shall devour flesh, 

With the blood of the slain and the captives, 

From the long-haired head of the enemy.' 
43"Rejoice, O nations, with His people; 

For He will avenge the blood of His servants, 

And will render vengeance on His adversaries, 

And will atone for His land and His people." 
44Then Moses came and spoke all the words of this 

song in the hearing of the people, he, with Joshua 

the son of Nun. 45When Moses had finished 

speaking all these words to all Israel, 46he said to 

them, "Take to your heart all the words with which I 

am warning you today, which ye shall command 

your sons to observe to do, even all the words of this 

law.  

 

 

 



 

 

 

Deuteronomy 32.47-33.8 

47For it is not an idle word for you; indeed it is your 

life. And by this word ye shall prolong your days in 

the land, where ye are about to cross the Jordan to 

possess it." 

Moses is told he is about to die (32.48-52) 
48And YHWH spoke to Moses that very same day, 

saying, 49"Go up to this mountain of the Abarim, 

Mount Nebo, which is in the land of Moab which is 

opposite Jericho, and look at the land of Canaan, 

which I am giving to the sons of Israel for a 

possession. 50Then die on the mountain where thou 

ascendest, and be gathered to thy people, as Aaron 
thy brother died on Mount Hore and was gathered to 

his people, 51because ye broke faith with Me in the 

midst of the sons of Israel at the waters of Meribah-

kadesh, in the wilderness of Zin, because ye did not 

treat Me as holy in the midst of the sons of Israel. 
52For thou shalt see the land at a distance, but thou 

shalt not go there, into the land which I am giving 

the sons of Israel." 

Moses blesses all the tribes (33.1-29) 

33 1Now this is the blessing with which Moses the 

man of God blessed the sons of Israel before his 

death. 2And he said, 
"YHWH came from Sinai, 

And dawned on them from Seir; 

He shone forth from Mount Paran, 

And He came from the midst of ten thousand             
holy ones; 

At His right hand there was flashing lightning for          

them. 
3"Indeed, He loves peoples; 

'All Thy holy ones are in Thy hand, 

And they followed in Thy steps; 

Everyone receives of Thy words.' 

4"Moses charged us with a law, 

A possession for the assembly of Jacob. 
5"And He was king in Jeshurun, 

When the heads of the people were gathered, 

The tribes of Israel together. 
6''May Reuben live and not die, 

Nor his men be few." 
7And this regarding Judah'; so he said, 

"Hear, O YHWH, the voice of Judah', 

And bring him to his people. 

With his hands he contended for them; 

And mayest Thou be a help against his 

adversaries." 

8And of Levi he said, 

"Let Thy Thummim and Thy Urim belong to 

him, 

Whom Thou didst prove at Massah, 

With whom Thou didst contend at the waters of            

Meribah; 
 

 

Bài giảng của Môi-se 32.47-33.8 

47Vì nó không phải là lời không công-hiệu cho các 

ngươi; quả thật, nó là sự sống của các ngươi. Và bởi 

lời nầy, các ngươi sẽ kéo dài những ngày của các 

ngươi trong xứ nơi các ngươi sắp vượt qua sông 

Giô-đanh để chiếm nó.” 

Môi-se được cho biết ông sắp chết (32.48-52) 
48Và Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se trong chính 

ngày đó, rằng: 49"Hãy đi lên đến núi nầy của A-ba-

rim, núi Nê-bô, ở trong đất Mô-áp, đối diện Giê-ri-

cô, và nhìn xem đất Ca-na-an, mà Ta đang cho các 

con trai Y-sơ-ra-ên làm tài sản. 50Đoạn hãy chết trên 

núi nơi ngươi leo lên, và về chầu dân-tộc của ngươi, 

như A-rôn anh của ngươi đã chết trên núi Hô-rơ và 

đã về chầu dân-tộc của nó, 51vì các ngươi đã không 

giữ đức-tin với Ta giữa các con trai Y-sơ-ra-ên tại 

nước suối ở Mê-ri-ba tại Ca-đe trong vùng hoang-vu 

Xin, bởi vì các ngươi đã chẳng đãi-ngộ Ta là thánh 

giữa những con trai Y-sơ-ra-ên. 52Vì ngươi sẽ thấy 

xứ đó từ xa, nhưng ngươi sẽ không được đi đó, vào 

xứ mà Ta đang cho các con trai Y-sơ-ra-ên." 

Môi-se chúc phước tất cả các chi-tộc (33.1-29) 

33 1Bây giờ, đây là lời ban phước mà Môi-se, 

người của Đức Chúa TRỜI, đã chúc phước các con 

trai của Y-sơ-ra-ên trước khi ông chết. 2Ông nói: 

    "Đức GIA-VÊ đã đến từ Si-na-i, 

Và đã mọc như mặt trời trên họ từ Sê-i-rơ; 

Ngài đã chiếu sáng ra từ núi Pha-ran, 

Và Ngài đã đến từ giữa hàng vạn đấng thánh; 

Và ở tay hữu Ngài có tia chớp lóe lên cho họ. 
3"Quả thật, Ngài thương-yêu các dân-tộc; 

'Tất cả các đấng thánh của Chúa đều ở trong tay 

Chúa, 

Và họ đã theo các bước đi của Chúa; 

Mỗi đấng đều nhận được từ các lời của Chúa.' 
4"Môi-se đã giao phó cho chúng tôi một luật-pháp, 

Một sở-hữu cho hội-đồng của Gia-cốp. 
5"Và Ngài đã là vua trong Giê-su-run, 

Khi các đầu-trưởng của dân đã được gom lại, 

Các chi-tộc của Y-sơ-ra-ên với nhau. 

6"Xin Ru-bên sống và không chết, 

Những người đàn-ông của người cũng không ít." 
7Và đây về Giu-đa; thế là ông đã nói: 

"Xin nghe, Đức GIA-VÊ ôi, tiếng nói của Giu-

đa, 

Và xin đưa người đến cùng dân người. 

Với tay mình, người đã tranh-đấu vì họ. 

Và nguyện-xin Chúa là sự giúp-đỡ chống lại các 

địch-thủ của người." 
8Và về Lê-vi, ông đã nói: 

"Xin Thu-mim của Chúa và U-rim của Chúa 

thuộc về người,     

Người mà Chúa đã thử tại Ma-sa, 

Với người Chúa đã tranh-đấu tại nước suối ở 

Mê-ri-ba; 

 

 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 33.9-33.20 

9Là người đã nói về cha của ông và mẹ của ông: 

'Tôi đã chẳng để ý đến họ'; 

Và người đã chẳng thừa-nhận các anh em của 

mình, 

Người cũng đã chẳng quan-tâm đến chính các 

con trai của người, 

Vì họ đã tuân theo lời Chúa, 

Và đã giữ giao-ước Chúa. 
10"Họ sẽ dạy-dỗ các mạng-lịnh của Chúa cho Gia-

cốp, 

Và luật-pháp của Chúa cho Y-sơ-ra-ên. 

Họ sẽ để hương trầm trong lỗ mũi của Chúa, 

Và toàn-thể của-lễ thiêu trên bàn-thờ của Chúa. 
11"Đức GIA-VÊ ôi, xin ban phước cho đức tính của 

người; 

Và xin chấp nhận việc làm của bàn tay người; 

Xin làm vỡ tan hông của những kẻ đứng dậy 

chống lại người, 

Và những kẻ ghét người, ngõ hầu chúng chẳng 

có thể đứng dậy một lần nữa." 
12Về Bên-gia-min ông đã nói: 

"Xin kẻ yêu-dấu của Đức GIA-VÊ ở trong an 

ninh bởi Ngài, 

Đấng che chở người suốt ngày, 

Và người ở giữa các vai Ngài." 
13Và về Giô-sép ông đã nói: 

"Được Đức GIA-VÊ ban phước là đất của 

người, 

Với các vật tốt thuộc về trời, với sương, 

Và từ vực thẳm nằm bên dưới, 
14Và với sản phẩm tốt của mặt trời, 

Và với sản-vật tốt trong các tháng; 
15"Và với các vật tốt nhất của các núi cổ xưa, 

Và với các vật chọn-lọc của các đồi đời đời; 
16Với các vật tốt của trái đất và sự trọn đầy của nó, 

Và đặc-ân của Ngài, Đấng đã ở trong bụi cây. 

Xin cho nó đến tới đầu của Giô-sép, 

Và tới đỉnh đầu của kẻ nổi bật giữa các anh em 

của người. 
17"Như con đầu lòng của con bò của người, vẻ oai-

vệ là của người, 

Và các sừng của người là các sừng bò rừng; 

Với chúng, người sẽ xô đẩy các dân, 

Tất cả một lần, đến các đầu cùng của trái đất. 

Và những kẻ đó là hằng vạn của Ép-ra-im, 

Và những kẻ đó là hằng ngàn của Ma-na-se." 

18Về Sa-bu-lôn, ông đã nói: 

"Hãy hoan-hỉ, hỡi Sa-bu-lôn, trong việc đi tới 

của ngươi; 

Và, Y-sa-ca, trong các lều của ngươi. 
19"Chúng sẽ gọi các dân tới núi ấy; 

Ở đó chúng sẽ dâng các tế vật công-chính; 

Vì chúng sẽ hút từ sự dư-dật của các biển, 

Và các châu-báu được giấu trong cát." 
20Và về Gát, ông đã nói: 

"Phước cho người làm lớn thêm Gát! 

Người nằm xuống như con sư tử, 

Và xé cánh tay, cũng xé đỉnh đầu. 

 

Deuteronomy 33.9-33.20 

9Who said of his father and his mother, 

'I did not consider them'; 

And he did not acknowledge his brothers, 

Nor did he regard his own sons, 

For they observed Thy word, 

And kept Thy covenant.  
10"They shall teach Thine ordinances to Jacob, 

And Thy law to Israel. 

They shall put incense in Thy nostrils, 

And whole burnt offerings on Thine altar. 
11"O YHWH, bless his substance, 

And accept the work of his hands; 

Shatter the loins of those who rise up against 

him, 

And those who hate him, so that they may not 

rise again." 

12Of Benjamin he said, 

"May the beloved of YHWH dwell in security 

by Him, 

Who shields him all the day, 

And he dwells between His shoulders." 
13And of Joseph he said, 

"Blessed of YHWH be his land, 

With the choice things of heaven, with the dew, 

And from the deep lying beneath, 
14And with the choice yield of the sun, 

And with the choice produce of the months. 
15"And with the best things of the ancient 

mountains, 

And with the choice things of the everlasting 

hills, 
16And with the choice things of the earth and its 

fulness, 

And the favor of Him who dwelt in the bush. 

Let it come to the head of Joseph, 

And to the crown of the head of the one 

distinguished among his brothers. 
17"As the first-born of his ox, majesty is his, 

And his horns are the horns of the wild ox; 

With them he shall push the peoples, 

All at once, to the ends of the earth.      

And those are the ten thousands of Ephraim, 

And those are the thousands of Manasseh." 
18And of Zebulun he said, 

"Rejoice, Zebulun, in thy going forth, 

And, Issachar, in thy tents. 
19''They shall call peoples to the mountain; 

There they shall offer righteous sacrifices; 

For they shall suck of the abundance of the seas, 

And the hidden treasures of the sand." 

20And of Gad he said, 

"Blessed is the one who enlarges Gad; 

He lies down as a lion, 

And tears the arm, also the crown of the head. 

 



 

 

 

Deuteronomy 33.21-34.4 

21"Then he saw the first part for himself, 

For there the ruler's portion was reserved; 

And he came with the leaders of the people; 

He executed the justice of YHWH, 

And His ordinances with Israel." 
22And of Dan he said, 

" Dan is a lion's whelp, 

That leaps forth from Bashan'." 
23And of Naphtali he said, 

      "O Naphtali, satisfied with favor, 

And full of the blessing of YHWH, 

Take possession of the sea and the south." 
24 And of Asher' he said, 

"More blessed than sons is Asher'; 

May he be favored by his brothers, 

And may he dip his foot in oil. 
25"Thy locks shall be iron and bronze, 

And according to thy days, so shall thy leisurely 

walk be. 

26"There is none like the God of Jeshurun, 

Who rides the heavens to thy help, 

And through the skies in His majesty. 
27"The eternal God is a dwelling place, 

And underneath are the everlasting arms; 

And He drove out the enemy from before thee, 

And said, 'Destroy!' 
28"So Israel dwells in security, 

The fountain of Jacob secluded, 

In a land of grain and new wine; 

His heavens also drop down dew. 
29"Blessed art thou, O Israel; 

Who is like thee, a people saved by YHWH, 

Who is the shield of thy help, 

And the sword of thy majesty! 

So thine enemies shall cringe before thee, 

And thou shalt tread upon their high places." 

Moses dies (34.1-34.12) 

34 1Now Moses went up from the plains of Moab 
to Mount Nebo, to the top of Pisgah, which is 

opposite Jericho. And YHWH showed him all the 

land, Gilead as far as Dan, 2and all Naphtali and the 

land of Ephraim and Manasseh, and all the land of 

Judah' as far as the western sea, 3and the Negev and 

the plain in the valley of Jericho, the city of palm 

trees, as far as Zoar. 4Then YHWH said to him, 

"This is the land which I swore to Abraham, Isaac, 

and Jacob, saying, 'I will give it to thine seed'; I have 

let thee see it with thine eyes, but thou shalt not go 

over there."  

 

 

 

 

 

 

Bài giảng của Môi-se 33.21-34.4 

21"Lúc ấy người đã thấy phần đầu tiên cho mình, 

Vì ở đó phần chia của kẻ cai-trị đã được để dành; 

Và người đã đến với các người lãnh-đạo của dân; 

Người đã thi-hành công-lý của Đức GIA-VÊ, 

Và các mạng-lịnh của Ngài với Y-sơ-ra-ên." 
22Và về Đan, ông đã nói:   

"Đan là một con nhỏ của con sư tử, 

Nhảy xông tới từ Ba-san." 
23Và về Nép-ta-li, ông đã nói: 

      "Ô Nép-ta-li, được thỏa-mãn với đặc-ân, 

Và đầy phước-lành của Đức GIA-VÊ, 

Hãy lấy làm sở-hữu biển và phương nam." 
24Và về A-se, ông đã nói: 

"Được phước hơn các con trai là A-se;  

Xin người được ân-huệ bởi các anh em của 

người, 

Và xin người ngâm chân của người trong dầu. 
25"Các ổ khóa của ngươi sẽ là sắt và đồng, 

Và theo các ngày của ngươi, bước đi của ngươi 

sẽ là nhàn-nhã như thế. 
26"Không có một ai giống như Đức Chúa TRỜI của 

Giê-su-run(1),  

Đấng cỡi các tầng trời tới giúp-đỡ ngươi, 

Và qua các bầu trời trong vẻ oai-vệ của Ngài. 
27"Đức Chúa TRỜI đời đời là một nơi ở, 

Và bên dưới là các cánh tay đời đời; 

Và Ngài đuổi kẻ thù đi khỏi trước mặt ngươi, 

Và phán: 'Hãy hủy-diệt!' 
28"Vì vậy Y-sơ-ra-ên ở trong an ninh,  

Suối nước Gia-cốp hẻo-lánh, 

Trong mảnh đất có ngũ-cốc và rượu nho mới; 

Các tầng trời người cũng nhỏ xuống giọt sương. 
29"Phước thay cho ngươi, ôi Y-sơ-ra-ên; 

Ai giống như ngươi, một dân được cứu bởi Đức 

GIA-VÊ, 

Ngài là cái khiên của sự giúp-đỡ ngươi, 

Và thanh gươm của vẻ oai-vệ của ngươi ! 

Vì vậy các kẻ thù ngươi sẽ khúm-núm trước mặt 

ngươi, 

Và ngươi sẽ giẫm lên những chỗ cao của chúng. 

Môi-se qua đời (34.1-34.12) 

34 1Bấy giờ Môi-se đi lên từ các đồng bằng Mô-áp 

tới núi Nê-bô, tới đỉnh Phích-ga, đối-diện Giê-ri-cô. 

Và Đức GIA-VÊ chỉ cho ông thấy tất cả đất ấy, Ga-

la-át xa đến tận Đan, 2và tất cả Nép-ta-li và đất của 

Ép-ra-im và Ma-na-se, và tất cả đất của Giu-đa xa 

đến tận biển phía tây, 3và vùng miền Nam(2) và đồng 

bằng trong thung-lũng Giê-ri-cô, thành có những 

cây chà-là, xa đến tận Xoa. 4Lúc ấy Đức GIA-VÊ 

phán cùng ông: "Đây là đất mà Ta đã thề cùng Áp-

ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, nói: 'Ta sẽ ban nó cho 

dòng-dõi của ngươi'; Ta đã cho ngươi thấy nó với 

các con mắt của ngươi, nhưng ngươi sẽ không được 

đi qua đó.'  

 

                                                 
1Giê-su-run là Y-sơ-ra-ên 
2hay: xứ miền Nam 



 

 

 

Bài giảng của Môi-se 34.5-34.12 

5Thế là Môi-se, tôi-tớ của Đức GIA-VÊ, qua đời ở 

đó trong đất Mô-áp, theo miệng của Đức GIA-VÊ. 
6Và Ngài chôn ông trong thung-lũng trong đất Mô-

áp, đối diện Bết-Phê-o; nhưng chẳng có ai biết chỗ 

chôn ông cho đến ngày nầy. 7Mặc dù Môi-se được 

120 tuổi khi ông qua đời, mắt của ông không mờ, 

sinh-lực ông cũng không giảm. 8Thế là các con trai 

Y-sơ-ra-ên đã khóc vì Môi-se trong đồng bằng Mô-

áp 30 ngày; đoạn, các ngày khóc-lóc và thương tiếc 

vì Môi-se đã đến chỗ kết-thúc. 9Bấy giờ Giô-suê, 

con trai của Nun, được đầy-dẫy linh khôn-ngoan, vì 

Môi-se đã đặt tay mình trên người; và các con trai 

Y-sơ-ra-ên đã nghe người và làm như Đức GIA-VÊ 

đã truyền cho Môi-se. 10Từ lúc ấy không có một 

đấng tiên-tri nào đã trỗi dậy trong Y-sơ-ra-ên như 

Môi-se, người mà Đức GIA-VÊ đã biết mặt đối mặt, 
11vì tất cả các dấu lạ và các điều kỳ-diệu mà Đức 

GIA-VÊ đã sai ông thực-hiện trong xứ Ê-díp-tô 

chống lại Pha-ra-ôn, tất cả các tôi-tớ của hắn, và tất 

cả xứ của hắn, 12và vì toàn bộ bàn tay mạnh-mẽ và 

vì mọi sự khủng-khiếp vĩ-đại mà Môi-se đã thực-

hiện trong cái nhìn của tất cả Y-sơ-ra-ên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuteronomy 34.5-34.12 

5So Moses the servant of YHWH died there in the 

land of Moab, according to the mouth of YHWH. 
6And He buried him in the valley in the land of 

Moab, opposite Beth-peor; but no man knows his 

burial place to this day. 7Although Moses was one 

hundred and twenty years old when he died, his eye 

was not dim, nor his vigor abated. 8So the sons of 

Israel wept for Moses in the plains of Moab thirty 

days; then the days of weeping and mourning for 

Moses came to an end. 9Now Joshua the son of Nun 
was filled with the spirit of wisdom, for Moses had 

laid his hands on him; and the sons of Israel listened 

to him and did as YHWH had commanded Moses. 
10Since then no prophet has risen in Israel like 

Moses, whom YHWH knew face to face, 11for all 

the signs and wonders which YHWH sent him to 

perform in the land of Egypt against Pharaoh, all his 

servants, and all his land, 12and for all the mighty 

hand and for all the great terror which Moses 

performed in the sight of all Israel. 

 


