DÂN-SỐ
Numbers
Mục-đích: Để kể về chuyện dân Y-sơ-ra-ên được chuẩn-bị
vào đất hứa như thế nào, họ phạm-tội và bị phạt ra sao,
và cách-thức họ lại được chuẩn-bị để vào đó.
Người viết: Môi-se
Gửi cho: Dân Y-sơ-ra-ên
Ngày viết: 1450-1410 TC (Trước Christ giáng-sinh).
Bối-cảnh: Vùng đất hoang-vu của Si-na-i, và các vùng đất
chỉ ở phía nam và phía đông của đất Ca-na-an
Câu gốc: “Chắc-chắn mọi người là những kẻ đã thấy vinh
-quang của Ta và các dấu lạ của Ta, mà Ta đã thực-hiện
trong Ê-díp-tô và trong vùng hoang-vu, mà còn đặt Ta vào
sự thử-thách những 10 lần này và đã chẳng lắng nghe
tiếng nói của Ta, sẽ tuyệt đối chẳng thấy đất mà Ta đã thề
cùng tổ-phụ của chúng, cũng chẳng có một kẻ nào đã cựtuyệt Ta thấy nó.” (14.22, 23)
Nhân-vật chính: Môi-se, A-rôn, Mi-ri-am, Giô-suê, Calép, Ê-lê-a-sa, Cô-ra, Bi-lê-am
Chỗ chính: Núi Si-na-i, đất hứa Ca-na-an, Ca-đe, Núi
Hô-rơ, đồng bằng Mô-áp
Ý chính: Làm cha mẹ ai cũng biết tiếng rên rĩ nhức óc của
một đứa con nít: tiếng càm ràm lanh lảnh làm đinh tai và
làm cho một người phải phát cáu. Cái giọng đó khó mà
chịu nổi nhưng nó nói lên một nguyên-nhân cơ bản: sự
không hài lòng và sự bất tuân. Khi "đứa con nít" Y-sơ-raên du-hành từ chân núi Si-na-i đến đất Ca-na-an, họ
phàn-nàn, phản-đối một cách cáu-kỉnh; họ kêu khóc thanvãn lâu dài, cao giọng, gào thét một cách nhức nhối, chói
tai, và họ than-phiền đủ mọi điều trong mọi hoàn-cảnh.
Họ chăm-chú vào sự thiếu tiện-nghi hiện-tại. Đức-tin đã
biến mất, và họ phải đi lang thang thêm 40 năm nữa.
Sách Dân-số ghi lại câu chuyện đau thương của việc dân
Y-sơ-ra-ên không chịu tin, nên được dùng làm một bài học
đầy xúc-động cho tất cả mọi con dân của Đức Chúa TRỜI.
Đức Chúa TRỜI yêu-thương chúng ta và muốn cho chúng
ta điều tốt nhất. Ngài có thể và phải được trông cậy. Sách
Dân-số cũng mô-tả cho chúng ta rõ-ràng sự kiên-nhẫn
của Đức Chúa TRỜI. Nhiều lần Ngài trì hoãn việc xử-phạt
để bảo-tồn quốc-gia đó. Nhưng chớ nên xem sự kiên-nhẫn
của Ngài mà làm chơi. Sự xử-phạt của Ngài sắp đến.
Chúng ta phải vâng lời.
Khi sách Dân-số bắt đầu, dân Y-sơ-ra-ên vẫn còn đang
cấm trại tại chân núi Si-na-i. Dân-chúng đã nhận các
luật-lệ của Đức Chúa TRỜI rồi và đang chuẩn-bị để lên
đường. Có một cuộc tổng kiểm-tra dân-số để xác-định số
người nam vào quân-đội. Kế đó, dân-chúng được biệt ra
thánh cho Đức Chúa TRỜI. Đức Chúa TRỜI đang đào-tạo
dân của Ngài, cả về thuộc linh lẫn thuộc thể, để sẳn-sàng
nhận lãnh của thừa-kế dành cho họ.
Nhưng rồi sự than-phiền đã bắt đầu. Trước hết, dânchúng than-phiền về thức-ăn. Kế đó về thẩm-quyền của
Môi-se. Đức Chúa TRỜI phạt một số người nhưng tha
dân-chúng vì Môi-se nài-xin. Toàn thể dân-chúng đến Cađe, các thám-tử được sai vào Ca-na-an. Mười người trở về

với câu chuyện về các người khổng-lồ dễ sợ. Chỉ có Calép và Giô-suê khuyến-khích "tiến lên tức khắc để chiếm"
đất đó! Thiểu-số thua đa-số. Vì họ không chịu tin, Đức
Chúa TRỜI tuyên-bố thế-hệ hiện-tại sẽ không được thấy
đất hứa. Rồi họ bắt đầu đi lang thang với thói cằn-nhằn,
thách-đố, bị kỷ-luật, và chết. Thật là tốt biết bao nếu tincậy Đức Chúa TRỜI để vào đất hứa của Ngài! Bấy giờ sự
chờ đợi kinh-khủng và lâu dài đã bắt đầu: chờ đợi cho
thế-hệ già chết hết và chờ đợi để xem thế-hệ trẻ có trungtín vâng lời Đức Chúa TRỜI hay không.
Sách Dân-số chấm dứt, giống như lúc bắt đầu, với sự
chuẩn -bị. Thế-hệ trẻ này của dân Y-sơ-ra-ên được kiểmtra và được làm nên thánh. Sau khi đánh bại các quân-đội
đông hơn nhiều, họ định cư bên phía đông của sông Giôđanh. Bây giờ họ đối diện với một thử-thách lớn: họ phải
vượt qua sông Giô-đanh và phải chiếm lấy đất màu-mỡ
mà Đức Chúa TRỜI đã hứa cho họ. Bài học thật rõ-ràng:
dân của Đức Chúa TRỜI phải tin-cậy Ngài, tiến tới bởi
đức-tin, nếu họ muôn nhận được đất hứa đó.
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Numbers 1.1-1.23

A. CHUẨN-BỊ CHO HÀNH-TRÌNH (1.1-10.10)

A. PREPARING FOR THE JOURNEY (1.1-10.10)

1. Thống kê dân số lần thứ nhất của quốc-gia (1.1-2.34)
Chúa sai làm một cuộc kiểm-tra (1.1-1.46)

1. The first numbering of the nation (1.1-2.34)
The Lord orders a census (1.1-1.46)
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1 1Then YHWH spoke

1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se trong vùng
hoang -vu Si-na-i, trong lều hội-kiến, vào ngày thứ nhất
của tháng thứ hai, trong năm thứ hai sau khi họ đã đi ra
khỏi xứ Ê-díp-tô, rằng: 2"Hãy lấy tổng-số(1) tất cả hộichúng các con trai Y-sơ-ra-ên, theo các gia-đình của
chúng, theo các gia-hộ của tổ-phụ chúng, theo số tên, mỗi
người nam, đầu này đến đầu nọ 3từ 20 tuổi trở lên, bất cứ
người nào có thể đi ra để chiến-đấu trong Y-sơ-ra-ên,
ngươi và A-rôn sẽ tập-hợp chúng theo các binh-đội của
chúng. 4Hơn nữa, với các ngươi, sẽ có một người nam
thuộc mỗi chi-tộc, mỗi người trưởng của gia-hộ của tổ-phụ
nó. 5Thế thì đây là tên của các người nam sẽ đứng với các
ngươi:
thuộc về Ru-bên, Ê-lít-su con trai của Sê-đêu;
6thuộc về Si-mê-ôn, Sê-lu-mi-ên con trai của Xu-ri-ha-đai;
7thuộc về Giu-đa, Na-ha-sôn con trai của A-mi-na-đáp;
8thuộc về Y-sa-ca, Na-tha-na-ên con trai của Xu-a;
9thuộc về Sa-bu-lôn, Ê-li-áp con trai của Hê-lôn;
10thuộc về các con trai của Giô-sép:
thuộc về Ép-ra-im, Ê-li-sa-ma con trai của Am-mi-hút;
thuộc về Ma-na-se, Ga-ma-li-ên con trai của Phê-đát-su.
11thuộc về Bên-gia-min, A-bi-đan con trai của Ghi-đeo-ni;
12thuộc về Đan, A-hi-ê-xe con trai của A-mi-sa-đai;
13thuộc về A-se, Pha-ghi-ên con trai của Óc-ran;
14thuộc về Gát, Ê-li-a-sáp con trai của Đê-u-ên;
15thuộc về Nép-ta-li, A-hi-ra con trai của Ê-nan.
16"Đấy là những người được gọi từ hội-chúng, các người
lãnh-đạo những chi-tộc của tổ-phụ họ; họ là những sưđoàn(2) trưởng của Y-sơ-ra-ên."
17Thế là Môi-se và A-rôn lấy các người này, là những kẻ
đã được bổ-nhiệm theo tên, 18và họ nhóm lại tất cả hộichúng vào ngày thứ nhất của tháng thứ hai. Rồi họ đăngký trong các gia-đình của họ theo tổ-tông, theo các gia-hộ
của tổ-phụ họ, theo số tên, từ 20 tuổi trở lên, đầu này đến
đầu nọ, 19y như Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se. Thế
là, người đếm họ trong vùng hoang-vu Si-na-i.
20Bấy giờ các con-cháu của Ru-bên, con đầu lòng của Y-

sơ-ra-ên, sự đăng-ký theo gia phả của họ, theo các giađình của họ, theo các gia-hộ của tổ-phụ họ, theo số tên,
đầu này đến đầu nọ, mỗi người nam từ 20 tuổi trở lên, hễ
ai có thể đi ra để chiến-đấu, 21các người nam được đếm,
thuộc về chi-tộc Ru-bên, là 46 ngàn 500.
22Thuộc về các con trai của Si-mê-ôn, sự đăng-ký theo gia
phả của họ, theo các gia-đình của họ, theo các gia-hộ của
tổ-phụ họ, theo số tên, đầu này đến đầu nọ, mỗi người nam
từ 20 tuổi trở lên, hễ ai có thể đi ra để chiến-đấu, 23các
người nam được đếm, thuộc về chi-tộc Si-mê-ôn, là 59
ngàn 300.

1
2

hay: cuộc kiểm-tra
nguyên ngữ: hằng ngàn

to Moses in the wilderness of
Sinai, in the tent of meeting, on the first of the second
month, in the second year after they had come out of the
land of Egypt, saying: 2"Take a sum of all the
congregation of the sons of Israel, by their families, by
their fathers' households, according to the number of
names, every male, head by head 3from twenty years old
and upward, whoever is able to go out to war in Israel,
thou and Aaron shall muster them by their armies. 4With
you, moreover, there shall be a man of each tribe, each
one head of his fathers' household. 5These then are the
names of the men who shall stand with you:
of Reuben, Elizur the son of Shedeur;
6 of Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai;
7of Judah, Nahshon the son of Amminadab;
8of Issachar, Nethaneel the son of Zuar;
9of Zebulun, Eliab the son of Helon;
10of the sons of Joseph:
of Ephraim, Elishama the son of Ammihud;
of Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur;
11of Benjamin, Abidan the son of Gideoni;
12of Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai;
13of Asher, Pagiel the son of Ocran;
14of Gad, Eliasaph the son of Deuel;
15of Naphtali, Ahira the son of Enan.
16"These are they who were called of the congregation,

the leaders of their fathers' tribes; they were the heads of
divisions of Israel."
17So Moses and Aaron took these men who had been
designated by name, 18and they assembled all the
congregation together on the first of the second month.
Then they registered by ancestry in their families, by their
fathers' households, according to the number of names,
from twenty years old and upward, head by head, 19just as
YHWH had commanded Moses. So he numbered them
in the wilderness of Sinai.
20Now the descendents of Reuben, Israel's first-born, their
genealogical registration by their families, by their fathers'
households, according to the number of names, head by
head, every male from twenty years old and upward,
whoever was able to go out to war, 21their numbered men,
of the tribe of Reuben, were 46,500.
22Of the sons of Simeon, their genealogical registration by
their families, by their fathers' households, according to
the number of names, head by head, every male from
twenty years old and upward, whoever was able to go out
to war, 23their numbered men, of the tribe of Simeon,
were 59,300.
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24Of the sons of Gad, their genealogical registration by

24Thuộc về các con trai của Gát, sự đăng-ký theo gia phả

their families, by their fathers' households, according to
the number of names, from twenty years old and upward,
whoever was able to go out to war, 25their numbered men,
of the tribe of Gad, were 45,650.
26Of the sons of Judah, their genealogical registration by
their families, by their fathers' households, according to
the number of names, from twenty years old and upward,
whoever was able to go out to war, 27their numbered
men, of the tribe of Judah, were 74,600.
28Of the sons of Issachar, their genealogical registration
by their families, by their fathers' households, according to
the number of names, from twenty years old and upward,
whoever was able to go out to war, 29their numbered men,
of the tribe of Issachar, were 54,400.
30Of the sons of Zebulun, their genealogical registration
by their families, by their fathers' households, according to
the number of names, from twenty years old and upward,
whoever was able to go out to war, 31their numbered men,
of the tribe of Zebulun, were 57,400.
32 Of the sons of Joseph, namely, of the sons of Ephraim,
their genealogical registration by their families, by their
fathers' households, according to the number of names,
from twenty years old and upward, whoever was able to
go out to war, 33their numbered men, of the tribe of
Ephraim, were 40,500.
34Of the sons of Manasseh, their genealogical registration
by their families, by their fathers' households, according to
the number of names, from twenty years old and upward,
whoever was able to go out to war, 35their numbered men,
of the tribe of Manasseh, were 32,200.
36Of the sons of Benjamin, their genealogical registration
by their families, by their fathers' households, according to
the number of names, from twenty years old and upward,
whoever was able to go out to war, 37their numbered men,
of the tribe of Benjamin, were 35,400.
38Of the sons of Dan, their genealogical registration by
their families, by their fathers' households, according to
the number of names, from twenty years old and upward,
whoever was able to go out to war, 39their numbered men,
of the tribe of Dan, were 62,700.
40Of the sons of Asher, their genealogical registration by
their families, by their fathers' households, according to
the number of names, from twenty years old and upward,
whoever was able to go out to war, 41their numbered men,
of the tribe of Asher, were 41,500.
42Of the sons of Naphtali, their genealogical registration
by their families, by their fathers' households, according to
the number of names, from twenty years old and upward,
whoever was able to go out to war, 43their numbered men,
of the tribe of Naphtali, were 53,400.
44These are the ones who were numbered, whom Moses
and Aaron numbered, with the leaders of Israel, twelve
men, each of whom was of his father's household. 45So all
the numbered men of the sons of Israel by their fathers'
households, from twenty years old and upward, whoever
was able to go out to war in Israel, 46even all the
numbered men were 603,550.

của họ, theo các gia-đình của họ, theo các gia-hộ của tổphụ họ, theo số tên, từ 20 tuổi trở lên, hễ ai có thể đi ra để
chiến-đấu, 25các người nam được đếm, thuộc về chi-tộc
Gát, là 45 ngàn 650.
26Thuộc về các con trai Giu-đa, sự đăng-ký theo gia phả
của họ, theo các gia-đình của họ, theo các gia-hộ của tổphụ họ, theo số tên, từ 20 tuổi trở lên, hễ ai có thể đi ra để
chiến-đấu, 27các người nam được đếm, thuộc về chi-tộc
Giu-đa, là 74 ngàn 600.
28Thuộc về các con trai của Y-sa-ca, sự đăng-ký theo gia

phả của họ, theo các gia-đình của họ, theo các gia-hộ của
tổ-phụ họ, theo số tên, từ 20 tuổi trở lên, hễ ai có thể đi ra
để chiến-đấu, 29các người nam được đếm, thuộc về chitộc Y-sa-ca, là 54 ngàn 400.
30Thuộc về các con trai Sa-bu-lôn, sự đăng-ký theo gia
phả của họ, theo các gia-đình của họ, theo các gia-hộ của
tổ-phụ họ, theo số tên, từ 20 tuổi trở lên, hễ ai có thể đi ra
để chiến-đấu, 31các người nam được đếm, thuộc chi-tộc
Sa-bu-lôn, là 57 ngàn 400.
32Thuộc về các con trai của Giô-sép, tức là, thuộc về các

con trai của Ép-ra-im, sự đăng-ký theo gia phả của họ,
theo các gia-đình của họ, theo các gia-hộ của tổ-phụ họ,
theo số tên, từ 20 tuổi trở lên, hễ ai có thể đi ra để chiếnđấu, 33các người nam được đếm, thuộc về chi-tộc Ép-raim, là 40 ngàn 500.
34Thuộc về các con trai của Ma-na-se, sự đăng-ký theo gia
phả của họ, theo các gia-đình của họ, theo các gia-hộ của
tổ-phụ họ, theo số tên, từ 20 tuổi trở lên, hễ ai có thể đi ra
để chiến-đấu, 35các người nam được đếm, thuộc chi-tộc
Ma-na-se, là 32 ngàn 200.
36Thuộc về các con trai của Bên-gia-min, sự đăng-ký theo
gia phả của họ, theo các gia-đình của họ, theo các gia-hộ
của tổ-phụ họ, theo số tên, từ 20 tuổi trở lên, hễ ai có thể
đi ra để chiến-đấu, 37các người nam được đếm, thuộc chitộc Bên-gia-min, là 35 ngàn 400.
38Thuộc về các con trai của Đan, sự đăng-ký theo gia phả

của họ, theo các gia-đình của họ, theo các gia-hộ của tổphụ họ, theo số tên, từ 20 tuổi trở lên, hễ ai có thể đi ra để
chiến-đấu, 39các người nam được đếm, thuộc về chi-tộc
Đan, là 62 ngàn 700.
40Thuộc về các con trai của A-se, sự đăng-ký theo gia phả
của họ, theo các gia-đình của họ, theo các gia-hộ của tổphụ họ, theo số tên, từ 20 tuổi trở lên, hễ ai có thể đi ra để
chiến-đấu, 41các người nam được đếm, thuộc về chi-tộc
A-se, là 41 ngàn 500.
42Thuộc các con trai của Nép-ta-li sự đăng-ký theo gia
phả của họ, theo các gia-đình của họ, theo các gia-hộ của
tổ-phụ họ, theo số tên, từ 20 tuổi trở lên, hễ ai có thể đi ra
để chiến-đấu, 43các người nam được đếm số, thuộc về chitộc Nép-ta-li, là 53 ngàn 400.
44Đây là các người được đếm, mà Môi-se và A-rôn đã

đếm, với các người lãnh-đạo Y-sơ-ra-ên, 12 người nam,
mỗi người trong họ thuộc về gia-hộ của tổ-phụ mình. 45Vì
vậy tất cả các người nam được đếm trong các con trai Ysơ-ra-ên bởi các gia-hộ của tổ-phụ họ, từ 20 tuổi trở lên,
hễ ai có thể đi ra để chiến-đấu trong Y-sơ-ra-ên, 46tức là
tất cả các nam được đếm là 603 ngàn 550.
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Chi-tộc Lê-vi (1.47-1.54)
47Tuy nhiên, những người Lê-vi đã chẳng được đếm giữa
họ theo chi-tộc của tổ-phụ họ. 48Vì Đức GIA-VÊ đã phán
cùng Môi-se, rằng: 49"Chỉ chi-tộc Lê-vi ngươi sẽ không
được đếm, ngươi cũng sẽ chẳng được lấy tổng-số của
chúng giữa các con trai Y-sơ-ra-ên. 50Nhưng ngươi sẽ bổnhiệm các người Lê-vi coi chỗ ở của bảng chứng-cớ, và
coi tất cả đồ-đạc của nó và coi mọi thứ thuộc về nó. Chúng
sẽ khiêng chỗ ở ấy và tất cả đồ-đạc của nó, và chúng sẽ
chăm-sóc nó; chúng cũng sẽ đóng trại xung-quanh chỗ ở
đó. 51Vì vậy khi sắp dỡ trại, các người Lê-vi sẽ tháo nó
xuống; và khi sắp hạ trại, các người Lê-vi sẽ dựng nó lên.
Nhưng kẻ lạ đến gần sẽ bị xử-tử. 52Và các con trai Y-sơra-ên sẽ cắm trại, mỗi người bởi trại riêng của mình, và
mỗi người bởi cờ xí riêng của mình, theo các binh-đội của
họ. 53Song các người Lê-vi sẽ cắm trại xung-quanh chỗ ở
của bảng chứng-cớ, để có thể không có cơn thạnh-nộ nào
trên hội-chúng các con trai Y-sơ-ra-ên. Thế là các người
Lê-vi sẽ giữ huấn-lệnh về chỗ ở của bảng chứng-cớ."
54Như vậy các con trai Y-sơ-ra-ên đã làm; theo mọi điều
mà Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se, họ đã làm như
thế.

The tribe of Levi (1.47-1.54)
47The Levites, however, were not numbered among them
by their fathers' tribe. 48For YHWH had spoken to Moses,
saying, 49"Only the tribe of Levi thou shall not number,
nor shall you take their sum among the sons of Israel.
50But thou shall appoint the Levites over the dwelling
place of the testimony, and over all its furnishings and
over all that belongs to it. They shall carry the dwelling
place and all its furnishings, and they shall take care of it;
they shall also camp around the dwelling place. 51So
when the dwelling place is to set out, the Levites shall take
it down; and when the dwelling place encamps, the
Levites shall set it up. But the stranger who comes near
shall be put to death. 52And the sons of Israel shall camp,
each man by his own camp, and each man by his own
standard, according to their armies. 53But the Levites shall
camp around the dwelling place of the testimony, that
there may be no wrath on the congregation of the sons of
Israel. So the Levites shall keep charge of the dwelling
place of the testimony." 54Thus the sons of Israel did;
according to all which YHWH had commanded Moses, so
they did.

Dàn trại (2.1-2.34)

Arrangement of the camps (2.1-2.34)

2 1Bấy giờ Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se và cùng A-

2

rôn, rằng: 2"Các con trai Y-sơ-ra-ên sẽ cắm trại, mỗi
người bởi cờ xí riêng của mình, với các phù-hiệu của
những gia-hộ của tổ-phụ mình; họ sẽ cắm trại xung-quanh
lều hội-kiến ở một khoảng cách. 3Bây giờ những kẻ cắm
trại ở phía đông hướng về mặt trời mọc sẽ thuộc về cờ xí
của trại Giu-đa, bởi các binh-đội của chúng, và vị lãnh-đạo
các con trai Giu-đa: Na-ha-sôn con trai của A-mi-na-đáp,
4và binh-đội của người, chính là các người nam được đếm,
74 ngàn 600. 5Và những kẻ cắm trại kế bên người sẽ là
chi-tộc Y-sa-ca, và vị lãnh-đạo các con trai Y-sa-ca: Natha-na-ên con trai của Xu-a, 6và binh-đội của người, chính
là các người nam được đếm, 54 ngàn 400. 7Kế đó đến chitộc Sa-bu-lôn, và vị lãnh-đạo các con trai Sa-bu-lôn: Ê-liáp con trai của Hê-lôn, 8và binh-đội của người, chính là
các người nam được đếm, 57 ngàn 400. 9Tổng-số các
người nam được đếm thuộc về trại Giu-đa: 186 ngàn 400,
bởi các binh-đội của họ. Họ sẽ khởi-hành đầu tiên.
10"Về phía nam sẽ là cờ xí của trại Ru-bên bởi các binhđội của họ, và vị lãnh-đạo các con trai Ru-bên: Ê-lít-su
con trai của Sê-đêu, 11và binh-đội của người, chính là các
người nam được đếm, 46 ngàn 500. 12Và những kẻ cắm
trại kế bên Ru-bên sẽ là chi-tộc Si-mê-ôn, và vị lãnh-đạo
các con trai của Si-mê-ôn: Sê-lu-mi-ên con trai của Xu-riha-đai, 13và binh-đội của người, chính là các người nam
được đếm, 59 ngàn 300. 14Rồi đến chi-tộc Gát, và vị lãnhđạo các con trai Gát: Ê-li-a-sáp con trai của Đê-u-ên, 15và
binh-đội của người, chính là các người nam được đếm, 45
ngàn 650. 16Tổng-số các người được đếm của trại Ru-bên:
151 ngàn 450 bởi các binh-đội của họ. Họ sẽ khởi-hành
thứ nhì.
17"Đoạn lều hội-kiến sẽ khởi-hành với trại của những
người Lê-vi ở giữa các trại; y như họ đóng trại, họ sẽ khởihành như thế, mỗi người ở chỗ của mình, bởi những cờ xí
của họ.

2"The sons of Israel shall camp, each by his own standard,

1Now YHWH spoke to Moses and to Aaron, saying,

with the signs of their fathers' households; they shall camp
around the tent of meeting at a distance. 3Now those who
camp on the east side toward the sunrise shall be of the
standard of the camp of Judah, by their armies, and the
leader of the sons of Judah: Nahshon the son of
Amminadab, 4and his army, even their numbered men,
74,600. 5And those who camp next to him shall be the
tribe of Issachar, and the leader of the sons of Issachar:
Nethaneel the son of Zuar, 6and his army, even their
numbered men, 54,400. 7Then comes the tribe of Zebulun,
and the leader of the sons of Zebulun: Eliab the son of
Helon, 8and his army, even his numbered men, 57,400.
9The total of the numbered men of the camp of Judah:
186,400, by their armies. They shall set out first.
10"On the south side shall be the standard of the camp of

Reuben by their armies, and the leader of the sons of
Reuben: Elizur the son of Shedeur, 11and his army, even
their numbered men 46,500. 12And those who camp next
to him shall be the tribe of Simeon, and the leader of the
sons of Simeon: Shelumiel the son of Zurishaddai, 13and
his army, even their numbered men, 59,300. 14Then
comes the tribe of Gad, and the leader of the sons of Gad:
Eliasaph the son of Deuel, 15and his army, even their
numbered men, 45,650. 16The total of the numbered men
of the camp of Reuben: 151,450 by their armies. And they
shall set out second.
17"Then the tent of meeting shall set out with the camp of

the Levites in the midst of the camps; just as they camp, so
they shall set out, every man in his place, by their
standards.

Numbers 2.18-3.8

Dân-số 2.18-3.8

18"On the west side shall be the standard of the camp of

18Về phía tây sẽ là cờ xí của trại Ép-ra-im bởi các binh-

Ephraim by their armies, and the leader of the sons of
Ephraim shall be Elishama the son of Ammihud, 19and his
army, even their numbered men, 40,500. 20And next to
him shall be the tribe of Manasseh, and the leader of the
sons of Manasseh: Gamaliel the son of Pedahzur, 21and
his army, even their numbered men, 32,200. 22Then
comes the tribe of Benjamin, and the leader of the sons of
Benjamin: Abidan the son of Gideoni, 23and his army,
even their numbered men, 35,400. 24The total of the
numbered men of the camp of Ephraim: 108,100, by their
armies. And they shall set out third.

đội của họ, và vị lãnh-đạo các con trai Ép-ra-im sẽ là Ê-lisa-ma con trai của Am-mi-hút, 19và binh-đội của người,
chính là các người nam được đếm, 40 ngàn 500. 20Và kế
bên người sẽ là chi-tộc Ma-na-se, và vị lãnh-đạo các con
trai Ma-na-se: Ga-ma-li-ên con trai của Phê-đát-su, 21và
binh-đội của người, chính là các người nam được đếm, 32
ngàn 200. 22Rồi đến chi-tộc Bên-gia-min, và vị lãnh-đạo
các con trai của Bên-gia-min: A-bi-đan con trai của Ghiđeo-ni, 23và binh-đội của người, chính là các người nam
được đếm, 35 ngàn 400. 24Tổng-số các người nam được
đếm của trại Ép-ra-im: 108 ngàn 100, bởi các binh-đội của
họ. Và họ sẽ khởi-hành thứ ba.
25"Về phía bắc sẽ là cờ xí của trại Đan bởi các binh-đội
của họ, và vị lãnh-đạo các con trai Đan: A-hi-ê-xe con trai
của A-mi-sa-đai, 26và binh-đội của người, chính là các
người nam được đếm, 62 ngàn 700. 27Và những kẻ cắm
trại kế bên người sẽ là chi-tộc A-se, và vị lãnh-đạo các con
trai A-se: Pha-ghi-ên con trai của Óc-ran, 28và binh-đội
của người, chính là các người nam được đếm, 41 ngàn
500. 29Đoạn đến chi-tộc Nép-ta-li, và vị lãnh-đạo các con
trai Nép-ta-li: A-hi-ra con trai của Ê-nan, 30và binh-đội
của người, chính là các người nam được đếm, 53 ngàn
400. 31Tổng-số các người nam được đếm của trại Đan là
157 ngàn 600. Họ sẽ khởi-hành sau chót, bởi những cờ xí
của họ.
32Đây là các người nam được đếm của các con trai Y-sơra-ên bởi những gia-hộ của các tổ-phụ họ; tổng-số các
người nam được đếm của các trại bởi các binh-đội của họ
là 603 ngàn 550. 33Tuy nhiên, các người Lê-vi đã chẳng
được đếm giữa các con trai Y-sơ-ra-ên đúng như Đức
GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se. 34Các con trai Y-sơ-ra-ên
đã làm như vậy; theo mọi điều mà Đức GIA-VÊ đã truyền
cho Môi-se, họ đã đóng trại theo cờ xí của họ như thế, và
họ khởi hành như thế, mọi người theo gia-đình của mình,
theo gia-hộ của tổ-phụ mình.

25"On the north side shall be the standard of the camp of

Dan by their armies, and the leader of the sons of Dan:
Ahiezer the son of Ammishaddai, 26and his army, even
their numbered men, 62,700. 27And those who camp next
to him shall be the tribe of Asher, and the leader of the
sons of Asher: Pagiel the son of Ocran, 28and his army,
even their numbered men, 41,500. 29Then comes the tribe
of Naphtali, and the leader of the sons of Naphtali: Ahira
the son of Enan, 30and his army, even their numbered
men, 53,400. 31The total of the numbered men of the
camp of Dan, was 157,600. They shall set out last by their
standards."
32These are the numbered men of the sons of Israel by

their fathers' households; the total of the numbered men of
the camps by their armies, 603,550. 33The Levites,
however, were not numbered among the sons of Israel,
just as YHWH had commanded Moses. 34Thus the sons of
Israel did; according to all that YHWH commanded
Moses, so they camped by their standards, and so they set
out, every one by his family, according to his father's
household.
2. The role of the Levites (3.1-4.49)
The Levites assist Aaron (3.1-3.13)

2. Vai-trò của những người Lê-vi (3.1-4.49)
Những người Lê-vi giúp-đỡ A-rôn (3.1-3.13)

3 1Now these are the records of the generations of Aaron

3 1Bây giờ, đây là các bảng kê-khai các thế-hệ của A-rôn

and Moses at the time when YHWH spoke with Moses on
Mount Sinai. 2These then are the names of the sons of
Aaron: Nadab the first-born, and Abihu, Eleazar and
Ithamar'. 3These are the names of the sons of Aaron, the
anointed priests, whom he ordained to serve as priests.
4But Nadab and Abihu died before YHWH when they
offered strange fire before YHWH in the wilderness of
Sinai; and they had no children. So Eleazar and Ithamar'
served as priests before the face of their father Aaron.
5Then YHWH spoke to Moses, saying, 6"Bring the tribe

of Levi near and set them before Aaron the priest, that
they may serve him. 7And they shall perform the duties
for him and the duties of the whole congregation before
the tent of meeting, to do the service of the tabernacle.
8They shall also keep all the furnishings of the tent of
meeting, along with the duties of the sons of Israel, to do
the service of the tabernacle.

và Môi-se ở thời-điểm khi Đức GIA-VÊ nói chuyện với
Môi-se trên núi Si-na-i. 2Rồi đây là tên của các con trai Arôn: Na-đáp con đầu lòng, và A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-thama. 3Đấy là tên của các con trai A-rôn, các thầy tế-lễ được
xức dầu, mà người đã tấn-phong để phục-vụ làm các thầy
tế-lễ. 4Song Na-đáp và A-bi-hu đã chết trước mặt Đức
GIA-VÊ khi họ dâng lửa lạ trước mặt Đức GIA-VÊ trong
vùng hoang-vu Si-na-i; và họ chẳng có con. Thế là Ê-lê-asa, và Y-tha-ma phục-vụ làm các thầy tế-lễ trước mặt Arôn cha của mình.
5Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 6"Hãy đem
chi-tộc Lê-vi đến gần và đặt chúng trước mặt thầy tế-lễ Arôn, để chúng có thể phục-dịch người. 7Và chúng sẽ thihành các nhiệm-vụ vì người và các nhiệm-vụ của toàn-thể
hội-chúng phía trước lều hội-kiến, để làm việc phục-dịch
của đền-tạm. 8Chúng cũng sẽ giữ tất cả đồ-đạc của lều
hội-kiến, cùng với các nhiệm-vụ của các con trai Y-sơ-raên, để làm việc phục-dịch của đền-tạm.

Dân-số 3.9-3.31

Numbers 3.9-3.31

9Như vậy, ngươi sẽ giao các người Lê-vi cho A-rôn và các

9Thou shall thus give the Levites to Aaron and to his sons;

con trai của nó; chúng được lấy từ giữa các con trai Y-sơra-ên và được giao trọn cho nó. 10Vì vậy ngươi sẽ bổnhiệm A-rôn và các con trai của nó để chúng có thể giữ
chức thầy tế-lễ của chúng, nhưng kẻ lạ đến gần sẽ bị xửtử."
11Đức GIA-VÊ lại phán cùng Môi-se, rằng: 12"Này, bây
giờ, Ta đã lấy các người Lê-vi từ giữa các con trai Y-sơra-ên thế cho mỗi con đầu lòng, đứa thoát ra đầu tiên của
tử-cung giữa các con trai Y-sơ-ra-ên. Vì vậy các người Lêvi sẽ là của Ta. 13Vì tất cả các con đầu lòng là của Ta; vào
ngày mà Ta đã đánh hạ tất cả con đầu lòng trong xứ Ê-díptô. Ta đã biệt ra thánh cho chính Ta tất cả con đầu lòng
trong Y-sơ-ra-ên, từ người đến thú. Chúng sẽ là của Ta. Ta
là GIA-VÊ."

they are wholly given to him from among the sons of
Israel. 10So thou shall appoint Aaron and his sons that
they may keep their priesthood, but the stranger who
comes near shall be put to death."

Kiểm-tra người Lê-vi (3.14-3.24)
14Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se trong vùng
hoang-vu Si-na-i, rằng: 15"Hãy đếm các con trai Lê-vi bởi
các gia-hộ của tổ-phụ chúng, theo các gia-đình của chúng;
mỗi người nam từ 1 tháng trở lên, ngươi sẽ đếm số." 16Vì
vậy Môi-se đếm chúng theo miệng của Đức GIA-VÊ, y
như người đã được lệnh. 17Rồi đây là các con trai của Lêvi bởi tên của họ: Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. 18Và đây
là tên của các con trai của Ghẹt-sôn theo các gia-đình của
chúng: Líp-ni và Si-mê-i; 19và các con trai của Kê-hát
theo các gia-đình của chúng: Am-ram, Giết-sê-ha, Hếprôn, và U-xi-ên; 20và các con trai của Mê-ra-ri theo các
gia-đình của chúng: Mách-li và Mu-si. Đấy là các gia-đình
Lê-vi theo những gia-hộ của tổ-phụ chúng.
21Thuộc về Ghẹt-sôn là gia-đình những người Líp-ni và
gia-đình những người Si-mê-i; đấy là các gia-đình những
người Ghẹt-sôn. 22Các người nam được đếm của họ, trong
việc đếm mọi người nam từ 1 tháng trở lên, các người nam
được đếm là 7 ngàn 500. 23Các gia-đình những người
Ghẹt-sôn sẽ cắm trại ở phía sau đền-tạm về hướng tây,
24và người lãnh-đạo những gia-hộ của tổ-phụ những
người Ghẹt-sôn là Ê-li-a-sáp con trai của La-ên.

Census of the Levites (3.14-3.24)
14Then YHWH spoke to Moses in the wilderness of Sinai,
saying, 15"Number the sons of Levi by their fathers'
households, by their families; every male from a month
old and upward you shall number." 16So Moses numbered
them according to the mouth of YHWH, just as he had
been commanded. 17These then are the sons of Levi by
their names: Gershon and Kohath and Merari. 18And these
are the names of the sons of Gershon by their families:
Libni and Shimei; 19and the sons of Kohath by their
families: Amram and Izhar, Hebron and Uzziel; 20and the
sons of Merari by their families: Mahli and Mushi. These
are the families of the Levites according to their fathers'
households.
21Of Gershon was the family of the Libnites and the
family of the Shimei; these were the families of the
Gershonites. 22Their numbered men, in the numbering of
every male from a month old and upward, even their
numbered men were 7,500. 23The families of the
Gershonites were to camp behind the tabernacle westward,
24and the leader of the fathers' households of the
Gershonites was Eliasaph the son of Lael.

Các nhiệm-vụ của những thầy tế-lễ (3.25-3.39)
25Bấy giờ các nhiệm-vụ của những con trai Ghẹt-sôn
trong lều hội-kiến bao-gồm đền-tạm và cái lều, tấm phủ
của nó, và tấm bình-phong cho ô cửa lều hội-kiến, 26các
tấm treo của sân, và tấm bình-phong cho ô cửa sân, ở
quanh đền-tạm và bàn-thờ, và các dây của nó, theo mọi
nghi thức của nó.
27Và thuộc về Kê-hát có gia-đình các người Am-ram, giađình các người Giết-sê-ha và gia-đình các người Hếp-rôn,
và gia-đình các người U-xi-ên; đấy là các gia-đình các
người Kê-hát. 28Trong việc đếm mỗi người nam từ 1
tháng trở lên, có 8 ngàn 600, làm các nhiệm-vụ thuộc về
nơi thánh. 29Các gia-đình các con trai Kê-hát sẽ cắm trại ở
mặt phía nam của đền-tạm, 30và người lãnh-đạo các giahộ tổ-phụ của các gia-đình người Kê-hát là Ê-li-sa-phan
con trai của U-xi-ên. 31Bấy giờ các nhiệm-vụ của họ baogồm cái rương, cái bàn, giá đèn, các bàn-thờ, các bình lọ
thùng chậu của nơi thánh với chúng họ hầu-việc, và tấm
bình-phong, và mọi nghi thức liên-quan đến chúng;

Duties of the priests (3.25-3.39)
25Now the duties of the sons of Gershon in the tent of
meeting involved the tabernacle and the tent, its covering,
and the screen for the doorway of the tent of meeting,
26and the hangings of the court, and the screen for the
doorway of the court, which is around the tabernacle and
the altar, and its cords, according to all the service of it.
27And of Kohath was the family of the Amramites and the
family of the Izharites and the family of the Kheb-ro-nee'
and the family of the Uzzielites; these were the families of
the Kohathites. 28In the numbering of every male from a
month old and upward, there were 8,600, performing the
duties of the sanctuary. 29The families of the sons of
Kohath were to camp on the southward side of the
tabernacle, 30and the leader of the fathers' households of
the Kohathites families was Elzaphan the son of Uzziel.
31Now their duties involved the ark, the table, the
lampstand, the altars, and the utensils of the sanctuary
with which they minister, and the screen, and all the
service concerning them;

11Again YHWH spoke to Moses, saying, 12"Now, behold,

I have taken the Levites from among the sons of Israel
instead of every first-born, the first issue of the womb
among the sons of Israel. So the Levites shall be Mine.
13For all the first-born are Mine; on the day that I struck
down all the first-born in the land of Egypt. I sanctified to
Myself all the first-born in Israel, from man to beast. They
shall be Mine; I am YHWH."

Numbers 3.32-4.2

Dân-số 3.32-4.2

32and Eleazar the son of Aaron the priest was the chief of

32và Ê-lê-a-sa con trai của thầy tế-lễ A-rôn là thủ-lãnh các

the leaders of Levi, and had the oversight of those who
perform the duties of the sanctuary.
33Of Merari was the family of the Mahlites and the family
of the Mushites; these were the families of Merari. 34Their
numbered men in the numbering of every male from a
month old and upward, were 6,200. 35And the leader of
the fathers' households of the families of Merari was Zuriel
the son of Abihail. They were to camp on the northward
side of the tabernacle. 36Now the appointed duties of the
sons of Merari involved the frames of the tabernacle, its
bars, its pillars, its sockets, all its equipment, and the
service concerning them, 37and the pillars around the
court with their sockets and their pegs and their cords.

eastward, before the tent of meeting toward the sunrise,
are Moses and Aaron and his sons, performing the duties
of the sanctuary for the obligation of the sons of Israel; but
the stranger coming near was to be put to death. 39All the
numbered men of the Levites, whom Moses and Aaron
numbered at the word of YHWH by their families, every
male from a month old and upward, were 22,000.

người lãnh-đạo Lê-vi, và trông nom những kẻ thi-hành các
nhiệm-vụ thuộc về nơi thánh.
33Thuộc về Mê-ra-ri là gia-đình các người Mách-li và giađình các người Mu-si; đấy là các gia-đình các người Mêra-ri. 34Các người nam được đếm của họ trong việc đếm
mọi người nam từ 1 tháng trở lên, là 6 ngàn 200. 35Và
người lãnh-đạo những gia-hộ của tổ-phụ của các gia-đình
Mê-ra-ri là Xu-ri-ên con trai của A-bi-hai. Họ sẽ cắm trại
ở mặt phía bắc của đền-tạm. 36Bấy giờ các nhiệm-vụ được
chỉ-định của những con trai Mê-ra-ri bao-gồm các sườn
của đền-tạm, các xà-ngang của nó, những trụ nó, các lỗ trụ
nó, mọi dụng-cụ của nó, và mọi phục vụ liên-quan đến
chúng, 37và các trụ xung-quanh tiền-đình với các lỗ trụ
của chúng và các cọc buộc lều của chúng và các dây-chạc
của chúng.
38Bấy giờ những kẻ sẽ cắm trại trước đền-tạm hướng về
phía đông, trước lều hội-kiến hướng về mặt trời mọc, là
Môi-se và A-rôn và các con trai của người, thi hành các
nhiệm-vụ của nơi thánh vì bổn phận của các con trai Y-sơra-ên; nhưng kẻ lạ đến gần sẽ bị xử-tử. 39Tất cả các người
nam được đếm của người Lê-vi, mà Môi-se và A-rôn đã
đếm do lời của Đức GIA-VÊ theo các gia-đình của họ,
mỗi người nam từ 1 tháng trở lên, là 22 ngàn.

First-born redeemed (3.40-3.51)
40Then YHWH said to Moses, "Number every first-born
male of the sons of Israel from a month old and upward,
and take the number of their names. 41And thou shall take
the Levites for Me, I am YHWH, instead of all the firstborn among the sons of Israel, and the cattle of the Levites
instead of all the first-born among the cattle of the sons of
Israel." 42So Moses numbered all the first-born among the
sons of Israel, just as YHWH had commanded him; 43and
all the first-born males by the number of names from a
month old and upward, for their numbered men were
22,273.
44Then YHWH spoke to Moses, saying, 45"Take the
Levites instead of all the first-born among the sons of
Israel and the cattle of the Levites. And the Levites shall
be Mine; I am YHWH. 46And for the ransom of the 273 of
the first-born of the sons of Israel who are in excess
beyond the Levites, 47thou shall take five shekels apiece,
per head; thou shall take them in terms of the shekel of the
sanctuary (the shekel is twenty gerah), 48and give the
money, the ransom of those who are in excess among
them, to Aaron and to his sons." 49So Moses took the
ransom money from those who were in excess, beyond
those ransomed by the Levites; 50from the first-born of the
sons of Israel he took the money in terms of the shekel of
the sanctuary, 1,365. 51Then Moses gave the ransom
money to Aaron and to his sons, at the mouth of YHWH,
just as YHWH had commanded Moses.

Con trai đầu lòng được chuộc (3.40-3.51)
40Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se: "Hãy đếm mọi
con trai đầu lòng của các con trai Y-sơ-ra-ên, từ 1 tháng
trở lên, và lấy con số từ các tên của chúng. 41Và ngươi sẽ
lấy các người Lê-vi cho Ta, Ta là GIA-VÊ, thay cho tất cả
con đầu lòng giữa các con trai Y-sơ-ra-ên, và gia-súc của
những người Lê-vi, thay cho tất cả con đầu lòng giữa giasúc của các con trai Y-sơ-ra-ên." 42Vì vậy Môi-se đếm tất
cả con đầu lòng giữa các con trai Y-sơ-ra-ên, y như Đức
GIA-VÊ đã truyền cho mình; 43và số tên của tất cả con
con trai đầu lòng từ 1 tháng trở lên, cho các người nam
được đếm là 22 ngàn 273."
44Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 45"Hãy lấy
các người Lê-vi thế cho tất cả con đầu lòng giữa các con
trai Y-sơ-ra-ên và gia-súc của các người Lê-vi. Và các
người Lê-vi sẽ là của Ta; Ta là GIA-VÊ. 46Và cho tiền
chuộc của 273 con đầu lòng của các con trai Y-sơ-ra-ên
quá số các người Lê-vi, 47ngươi sẽ lấy 5 siếc-lơ cho mỗi
người, theo đầu người; ngươi sẽ lấy chúng dưới dạng siếclơ nơi thánh (1 siếc-lơ là 20 ghê-ra), 48và giao tiền, tiền
chuộc các người thặng-dư giữa họ, cho A-rôn và các con
trai của nó." 49Vì vậy Môi-se lấy tiền chuộc từ các người
thặng-dư, quá số các người đã được chuộc bởi các người
Lê-vi; 50từ các con đầu lòng của các con trai Y-sơ-ra-ên,
người lấy tiền dưới dạng siếc-lơ nơi thánh, 1 ngàn 365.
51Đoạn Môi-se giao tiền chuộc đó cho A-rôn và các con
trai của người, do miệng của Đức GIA-VÊ, y như Đức
GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se.

Duties of the Kohathites (4.1-20)

Các nhiệm-vụ của những người Kê-hát (4.1-20)

4 1Then YHWH spoke to Moses and to Aaron, saying,

4

38Now those who were to camp before the tabernacle

2"Take the sum of the sons of Kohath from among the

sons of Levi, by their families, by their fathers'
households,

1Sau đó Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se và A-rôn,
rằng: 2"Hãy lấy tổng-số các con trai của Kê-hát từ giữa
các con trai của Lê-vi, theo các gia-đình của chúng, bởi
các gia-hộ của tổ-phụ của chúng,

Dân-số 4.3-4.23
3từ 30 tuổi trở lên, đến cả 50 tuổi, tất cả vào sự phục-dịch
để làm công-việc trong lều hội-kiến. 4Đấy là công-việc

của các con trai Kê-hát trong lều hội-kiến, liên-quan đến
các vật chí thánh. 5Khi nhổ trại, A-rôn và các con trai của
nó sẽ đi vào và chúng sẽ lấy tấm màn của cái bình-phong
xuống và dùng nó để phủ cái rương chứng-cớ; 6và chúng
sẽ trải một tấm phủ bằng da cá nược trên nó, và sẽ trải ở
trên nó một tấm vải xanh dương tuyền, và sẽ xỏ những cây
đòn của nó vào. 7Trên cái bàn có bánh Trưng-hiến chúng
cũng sẽ trải một tấm vải xanh dương và để trên nó những
cái dĩa và những cái chảo và những cái tô hiến-tế và các
bình đựng rượu lễ, và bánh mì dâng liên-tiếp sẽ ở trên nó.
8Họ sẽ trải ở trên chúng một tấm vải màu hồng-điều, và
cũng phủ chúng với một tấm phủ bằng da cá nược, và họ
sẽ xỏ các đòn của nó vào. 9Đoạn chúng sẽ lấy một tấm vải
xanh dương và phủ giá-đèn cho ánh-sáng, cùng với các
thếp đèn của nó và các kéo cắt tim của nó, các đĩa đựng
tàn tim của nó và tất cả các bình dầu của nó, mà chúng
dùng để phục-vụ; 10và chúng sẽ để nó và tất cả đồ dùng
của nó trong một tấm phủ bằng da cá nược, và sẽ để nó
trên các thanh khiêng. 11Và trên bàn-thờ bằng vàng chúng
sẽ trải một tấm vải màu xanh dương và phủ nó bằng một
tấm phủ bằng da cá nược, và sẽ xỏ vào các đòn của nó;
12và chúng sẽ lấy tất cả các đồ dùng cho việc phục-dịch
mà chúng dùng để phục-vụ trong nơi thánh, và để chúng
trong một tấm vải màu xanh dương và phủ chúng với một
tấm phủ bằng da cá nược, và để nó trên các thanh khiêng.
13Đoạn chúng sẽ hốt các tro khỏi bàn-thờ, và trải một tấm
vải màu tím trên nó. 14Chúng cũng sẽ để trên nó tất cả các
đồ dùng của nó mà chúng dùng để phục-vụ có liên-hệ tới
nó: các chảo đựng than lửa, các nĩa và các xẻng và các
chậu, tất cả các đồ dùng của bàn-thờ; và chúng sẽ trải một
tấm phủ bằng da cá nược trên nó và xỏ vào các đòn của
nó. 15Khi A-rôn và các con trai của nó đã làm xong việc
phủ các vật thánh và tất cả các đồ-đạc của nơi thánh, khi
sắp nhổ trại, sau đó các con trai của Kê-hát sẽ đến để
khiêng, ngõ hầu chúng có thể không đụng các vật thánh và
chết. Đấy là các đồ trong lều hội-kiến mà các con trai của
Kê-hát sẽ khiêng. 16Và trách-nhiệm của Ê-lê-a-sa con trai
của thầy tế-lễ A-rôn là dầu thắp sáng và hương thơm và
của-lễ ngũ-cốc dâng liên-tiếp, dầu tấn- phong— tráchnhiệm về tất cả đền-tạm và về tất cả mọi vật trong đó, với
nơi thánh và các đồ đạc của nó."
17Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se và A-rôn, rằng:
18"Đừng để chi-tộc có các gia-đình người Kê-hát bị khaitrừ khỏi giữa các người Lê-vi. 19Song hãy làm điều này
cho chúng để chúng có thể sống và không chết khi chúng
đến gần các vật chí-thánh: A-rôn và các con trai của nó sẽ
đi vào trong và chỉ-định mỗi người trong chúng công-việc
và gánh nặng của mình; 20song chúng không được đi vào
trong để xem các vật thánh ngay chỉ một thoáng, e chúng
chết."
Các nhiệm-vụ của những người Ghẹt-sôn (4.21-4.28)
21Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 22"Cũng
lấy tổng-số các con trai của Ghẹt-sôn, theo các gia-hộ của
tổ- phụ của chúng, theo các gia-đình của chúng; 23từ 30
tuổi lên đến 50 tuổi, ngươi sẽ đếm chúng; tất cả những kẻ
đi vào để phục-dịch để làm việc trong lều hội-kiến.

Numbers 4.3-4.23
3from thirty years and upward, even to fifty years old, all

who enter the service to do the work in the tent of
meeting. 4This is the work of the sons of Kohath in the
tent of meeting, concerning the most holy things. 5When
the camp sets out, Aaron and his sons shall go in and they
shall take down the veil of the screen and cover the ark of
the testimony with it; 6and they shall lay a covering of
porpoise skin on it, and shall spread over it a cloth of pure
blue, and shall insert its poles. 7Over the table of the bread
of the Presence they shall also spread a cloth of blue and
put on it the dishes and the pans and the sacrificial bowls
and the jars for the libation, and the continual bread shall
be on it. 8And they shall spread over them a cloth of
scarlet material, and cover the same with a covering of
porpoise skin, and they shall insert its poles. 9Then they
shall take a blue cloth and cover the lampstand for the
light, along with its lamps and its snuffers, and its snuff
dishes and all its oil vessels, by which they serve it; 10and
they shall put it and all its utensils in a covering of
porpoise skin, and shall put it on the carrying bars. 11And
over the golden altar they shall spread a blue cloth and
cover it with a covering of porpoise skin, and shall insert
its poles; 12and they shall take all the utensils of service,
with which they serve in the sanctuary, and put them in a
blue cloth and cover them with a covering of porpoise
skin, and put them on the carrying bars. 13Then they shall
take away the ashes from the altar, and spread a purple
cloth over it. 14They shall also put on it all its utensils by
which they serve in connection with it: the firepans, the
forks and shovels and the basins, all the utensils of the
altar; and they shall spread a cover of porpoise skin over it
and insert its poles. 15And when Aaron and his sons have
finished covering the holy objects and all the furnishings
of the sanctuary, when the camp is to set out, after that the
sons of Kohath shall come to carry them, so that they may
not touch the holy objects and die. These are the things in
the tent of meeting which the sons of Kohath are to carry.
16And the responsibility of Eleazar the son of Aaron the
priest is the oil for the light and the fragrant incense and
the continual grain offering and the anointing oil—the
responsibility of all the tabernacle and of all that is in it,
with the sanctuary and its furnishings."
17Then YHWH spoke to Moses and to Aaron, saying,
18"Do not let the tribe of the families of the Kohathites be
cut off from among the Levites. 19But do this to them that

they may live and not die when they approach the most
holy objects: Aaron and his sons shall go in and assign
each of them to his work and to his load; 20but they shall
not go in to see the holy objects even for a moment, lest
they die."
Duties of the Gershon (4.21-4.28)
21Then YHWH spoke to Moses, saying, 22"Take the sum
of the sons of Gershon also, by their fathers' households,
by their families; 23from thirty years and upward to fifty
years old, you shall number them; all who enter to perform
the service to do the work in the tent of meeting.

Numbers 4.24-4.42

Dân-số 4.24-4.42

24This is the service of the families of the Gershonites, in
serving and in carrying: 25they shall carry the curtains of

24Đây là công-việc của những gia-đình các người Ghẹtsôn, trong sự phục-vụ và khiêng vác: 25chúng sẽ khiêng

the tabernacle and the tent of meeting with its covering
and the covering of porpoise skin that is on top of it, and
the screen for the doorway of the tent of meeting, 26and
the hangings of the court, and the screen for the doorway
of the gate of the court which is around the tabernacle and
the altar, and their cords and all the equipment for their
service; and all that is to be done, so they shall serve.
27All the service of the sons of the Gershonites, in all their
loads and in all their work, shall be performed at the
mouth of Aaron and his sons, and ye shall assign to them
as a duty all their loads. 28This is the service of the
families of the sons of the Gershonites in the tent of
meeting, and their duties shall be in the hand of Ithamar'
the son of Aaron the priest.

các tấm màn của đền-tạm và lều hội-kiến với tấm phủ của
nó và tấm phủ bằng da cá nược ở trên nó, và tấm bìnhphong cho ô cửa của lều hội-kiến, 26và các bức màn treo
của tiền-đình, và tấm bình-phong cho ô cửa của cổng sân
ở xung-quanh đền-tạm và bàn-thờ, và các dây và tất cả
dụng-cụ cho việc phục-dịch của chúng; và tất cả mọi điều
sẽ được làm, chúng sẽ phục-dịch như thế. 27Tất cả việc
phục-dịch của những con trai các người Ghẹt-sôn, trong
tất cả các gánh nặng của chúng và trong tất cả việc làm
chúng, sẽ được làm từ miệng của A-rôn và các con trai của
nó, và các ngươi sẽ giao cho chúng một trọng trách là tất
cả các gánh nặng của chúng. 28Đấy là việc phục-dịch của
những gia-đình các con trai Ghẹt-sôn trong lều hội-kiến,
và bổn phận của chúng sẽ nằm trong tay Y-tha-ma con trai
của thầy tế-lễ A-rôn.

Duties of the Merari (4.29-4.33)
29''As for the sons of Merari, you shall number them by
their families, by their fathers' households; 30from thirty
years and upward even to fifty years old, you shall number
them, everyone who enters the service to do the work of
the tent of meeting. 31Now this is the duty of their loads,
for all their service in the tent of meeting: the boards of
the tabernacle and its bars and its pillars and its sockets,
32and the pillars around the court and their sockets and
their pegs and their cords, with all their equipment and
with all their service; and ye shall assign each man by
name the items he is to carry. 33This is the service of the
families of the sons of Merari, according to all their
service in the tent of meeting, in the hand of Ithamar' the
son of Aaron the priest."

Các nhiệm-vụ của những người Mê-ra-ri (4.29-4.33)
29"Về phần các con trai Mê-ra-ri, ngươi sẽ đếm chúng
theo các gia-đình của chúng, bởi các gia-hộ của tổ-phụ của
chúng; 30từ 30 tuổi lên đến cả 50 tuổi, ngươi sẽ đếm
chúng, mọi người vào việc phục-dịch để làm việc của lều
hội-kiến. 31Bây giờ, đây là trọng trách về các gánh nặng
của chúng, cho tất cả việc phục-dịch của chúng trong lều
hội-kiến: các tấm ván vách của đền-tạm và các xà-ngang
của nó và các trụ của nó và các lỗ trụ của nó, 32và các trụ
xung-quanh sân và các lỗ trụ của chúng và các nọc của
chúng và các dây của chúng, với tất cả dụng-cụ của chúng
và với tất cả việc phục-dịch của chúng; và các ngươi sẽ
giao đích-danh cho mỗi người các món người đó sẽ
khiêng. 33Đấy là việc phục-dịch của các gia-đình những
con trai Mê-ra-ri, theo mọi việc phục-dịch của chúng trong
lều hội-kiến, trong tay của Y-tha-ma, con trai của thầy tếlễ A-rôn."

Census of men eligible for tabernacle service (4.34-4.49)
34So Moses and Aaron and the leaders of the congregation
numbered the sons of the Kohathites by their families, and
by their fathers' households, 35from thirty years and
upward even to fifty years old, everyone who entered the
service for work in the tent of meeting. 36And their
numbered men by their families were 2,750. 37These are
the numbered men of the Kohathites families, everyone
who was serving in the tent of meeting, whom Moses and
Aaron numbered according to the mouth of YHWH by the
hand of Moses.
38And the numbered men of the sons of Gershon by their
families, and by their fathers' households, 39from thirty
years and upward even to fifty years old, everyone who
entered the service for work in the tent of meeting. 40And
their numbered men by their families, by their fathers'
households, were 2,630. 41These are the numbered men of
the families of the sons of Gershon, everyone who was
serving in the tent of meeting, whom Moses and Aaron
numbered according to the mouth of YHWH.
42And the numbered men of the families of the sons of

Merari by their families, and by their fathers' households,

Đếm các người nam đủ tư-cách cho công-tác đền-tạm
(4.34-4.49)
34Vì vậy Môi-se và A-rôn và các người lãnh-đạo hộichúng đếm các con trai những người Kê-hát, theo các giađình của chúng, và bởi các gia-hộ của tổ-phụ của chúng,
35từ 30 tuổi lên đến cả 50 tuổi, mỗi người vào việc phụcdịch vì công-việc trong lều hội-kiến. 36Và các người nam
được đếm theo các gia-đình của chúng là 2 ngàn 750.
37Đấy là các người nam được đếm của các gia-đình người
Kê-hát, mỗi người đang phục-dịch trong lều hội-kiến, mà
Môi-se và A-rôn đã đếm theo miệng Đức GIA-VÊ bởi tay
của Môi-se.
38Và các người nam được đếm của những con trai Ghẹtsôn theo các gia-đình chúng, và theo các gia-hộ của tổ-phụ
của chúng, 39từ 30 tuổi lên đến cả 50 tuổi, mỗi người vào
việc phục-dịch vì công-việc trong lều hội-kiến. 40Và các
người nam được đếm theo các gia-đình của chúng, theo
các gia-hộ của tổ-phụ của chúng, là 2 ngàn 630. 41Đấy là
các người nam được đếm của những gia-đình những con
trai của Ghẹt-sôn, mỗi người đang phục-dịch trong lều
hội-kiến, mà Môi-se và A-rôn đã đếm theo miệng Đức
GIA-VÊ.
42Và các người nam được đếm thuộc các con trai của Mêra-ri theo các gia-đình của chúng, và theo những gia-hộ
của tổ-phụ của chúng,

Dân-số 4.43-5.13
43từ 30 tuổi lên đến cả 50 tuổi, mỗi người vào việc phụcdịch vì công-việc trong lều hội-kiến. 44Và các người nam

Numbers 4.43-5.13
43from thirty years and upward even to fifty years old,

được đếm theo các gia-đình của chúng là 3 ngàn 200.
45Đấy là các người nam được đếm thuộc những gia-đình
các con trai của Mê-ra-ri, mà Môi-se và A-rôn đã đếm
theo miệng Đức GIA-VÊ bởi tay của Môi-se.
46Tất cả các người nam được đếm của các người Lê-vi,
mà Môi-se và A-rôn và các người lãnh-đạo Y-sơ-ra-ên đã
đếm, theo các gia-đình của chúng, và những gia-hộ của tổphụ của chúng, 47từ 30 tuổi lên đến cả 50 tuổi, mỗi người
có thể vào để làm việc phục-dịch và công-việc khiêng vác
trong lều hội-kiến. 48Và các người nam được đếm là 8
ngàn 580.
49Theo miệng Đức GIA-VÊ bởi tay Môi-se, chúng được
đếm, mỗi người bởi việc phục-dịch hay việc khiêng vác
của mình; như vậy, đấy là các người nam được đếm của
người, đúng như Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se.

everyone who entered the service for work in the tent of
meeting. 44And their numbered men by their families,
were 3,200. 45These are the numbered men of the families
of the sons of Merari, whom Moses and Aaron numbered
according to the mouth of YHWH by the hand of Moses.
46All the numbered men of the Levites, whom Moses and
Aaron and the leaders of Israel numbered, by their
families and by their fathers' households, 47from thirty
years and upward even to fifty years old, everyone who
could enter to do the work of service and the work of
carrying in the tent of meeting. 48And their numbered
men were 8,580.
49According to the mouth of YHWH by the hand of
Moses, they were numbered, everyone by his serving or
carrying; thus these were his numbered men, just as
YHWH had commanded Moses.

3. Giữ trại tinh-sạch (5.1-9.14)
Dời đi những người ô-uế đi (5.1-5.4)

3. Maintaining purity in the camp (5.1-9.14)
Remove unclean persons (5.1-5.4)

5 1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 2"Hãy

5 1Then YHWH spoke to Moses, saying, 2"Command the

truyền các con trai Y-sơ-ra-ên đuổi ra khỏi trại mọi người
phung và mọi kẻ có sự (1)tuôn ra và mỗi kẻ ô-uế bởi cớ
người chết. 3Các ngươi sẽ đuổi đi cả nam lẫn nữ; các
ngươi sẽ đuổi chúng ra ngoài trại ngõ hầu chúng không
làm ô-uế trại của mình, nơi Ta ở giữa chúng." 4Các con
trai Y-sơ-ra-ên làm như vậy và đuổi chúng đi ra ngoài trại;
y như Đức GIA-VÊ đã phán cùng Môi-se, các con trai Ysơ-ra-ên đã làm như vậy.

sons of Israel that they send away from the camp every
leper and everyone having a discharge and everyone who
is unclean because of a dead person. 3Ye shall send away
both male and female; ye shall send them outside the
camp so that they will not defile their camp where I dwell
in their midst." 4And the sons of Israel did so and sent
them outside the camp; just as YHWH had spoken to
Moses, thus the sons of Israel did.

Bồi-thường (5.5-5.10)
5Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 6"Hãy nói
với các con trai Y-sơ-ra-ên: 'Khi một người nam hay nữ
phạm một tội nào trong các tội của loài người, hành-động
một cách không trung-tín chống lại GIA-VÊ, và người đó
có tội, 7thì chúng sẽ thú-nhận các tội của mình mà mình
đã phạm, và chúng sẽ bồi-thường đầy-đủ vì mình làm trái,
và thêm vào nó một-phần-năm của nó, và giao nó cho
người mà mình đã làm trái. 8Nhưng nếu người ấy không
có bà-con để sự bồi-thường có thể được trả cho vì sự làm
trái ấy, sự bồi-thường được làm vì sự làm trái ấy phải đi
đến GIA-VÊ cho thầy tế-lễ, không kể con chiên đực của
sự chuộc tội, mà bởi đó sự chuộc tội được làm cho người
đó. 9Cũng vậy mọi sự đóng góp liên-quan đến tất cả các
quà thánh của các con trai Y-sơ-ra-ên, mà họ dâng cho
thầy tế-lễ, sẽ là của người. 10Thế là, các quà thánh của
mỗi người sẽ là của người; hễ người nào cho thầy tế-lễ cái
gì, nó trở-thành của người.'"

Making restitution (5.5-5.10)
5Then YHWH spoke to Moses, saying, 6"Speak to the
sons of Israel, 'When a man or woman commits any of the
sins of mankind, acting unfaithfully against YHWH, and
that person is guilty, 7then they shall confess their sins
which they have committed, and they shall make
restitution in full for their wrong, and add to it one-fifth of
it, and give it to him whom they have wronged. 8But if the
man has no relative to whom restitution may be made for
the wrong, the restitution which is made for the wrong
must go to YHWH for the priest, besides the ram of
atonement, by which atonement is made for him. 9Also
every contribution pertaining to all the holy gifts of the
sons of Israel, which they offer to the priest, shall be his.
10So every man's holy gifts shall be his; whatever any man
gives to the priest, it becomes his.'"

Thử nghiệm để khám-phá tội ngoại-tình (5.11-5.31)
11Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 12"Nói với
các con trai Y-sơ-ra-ên, và nói với chúng: 'Nếu vợ của bất
cứ ai lầm đường và bất-trung với nó, 13và có một người
nam giao-cấu với bà và việc này được giấu khỏi mắt của
chồng bà và bà được che giấu, dù bà đã làm mình ô-uế, và
chẳng có một chứng-nhân nào chống lại bà và bà đã chẳng
bị bắt quả tang,

A test to uncover adultery (5.11-5.31)
11Then YHWH spoke to Moses, saying, 12"Speak to the
sons of Israel, and say to them, 'If any man's wife goes
astray and is unfaithful to him, 13and a man has
intercourse with her and it is hidden from the eyes of her
husband and she is concealed, although she has defiled
herself, and there is no witness against her and she has not
been caught in the act,

1

nguyên ngữ: sự tống ra; hay: sự ra mủ, sự xuất-tinh (Lê-vi 15)

Numbers 5.14-5.29

Dân-số 5.14-5.29

14and a spirit of jealousy comes over him and he is jealous

14và một linh ghen tuông đến trên hắn, và hắn ghen vợ

of his wife when she has defiled herself, or if a spirit of
jealousy comes over him and he is jealous of his wife
when she has not defiled herself, 15the man shall then
bring his wife to the priest, and shall bring as her offering
for her one-tenth of an ephah of barley meal; he shall not
pour oil on it, nor put frankincense on it, for it is a grain
offering of jealousy, a grain offering of memorial, a
reminder of iniquity.
16'Then the priest shall bring her near and have her stand
before YHWH, 17and the priest shall take holy water in an
earthenware vessel; and the priest shall take some of the
dust that is on the floor of the tabernacle and put it into the
water. 18The priest shall then have the woman stand
before YHWH and let the hair of the woman's head go
loose, and place the grain offering of memorial on her
palms, which is the grain offering of jealousy, and in the
hand of the priest is to be the water of bitterness that
brings a curse. 19And the priest shall have her take an oath
and shall say to the woman, "If no man has lain with thee
and if thou have not gone astray into uncleanness, being
under the authority of thy husband, be free from this water
of bitterness that brings a curse; 20if thou, however, have
gone astray, being under the authority of thy husband, and
if thou have defiled thyself and a man other than thine
husband has had intercourse with thee" 21(then the priest
shall have the woman swear with the oath of the curse,
and the priest shall say to the woman), "YHWH make thee
a curse and an oath among thy people by YHWH's making
thy thigh fall away and thy abdomen swell; 22and this
water that brings a curse shall go into thy stomach, and
make thy abdomen swell and thy thigh fall away." And the
woman shall say, "Amen. Amen."

của hắn khi bà đã làm mình ô-uế, hoặc nếu linh ghen
tuông đến và hắn ghen vợ của hắn khi bà đã chẳng làm
mình ô-uế, 15thì người nam đó sẽ đưa vợ của mình đến
thầy tế-lễ, và sẽ đem một-phần-mười ê-pha bột mạch-nha
làm một của-lễ cho bà; hắn sẽ không được đổ dầu trên nó,
cũng không được để nhũ-hương trên nó, vì nó là một củalễ ngũ-cốc cho sự ghen tuông, một của-lễ ngũ-cốc để
tưởng nhớ, một vật nhắc-nhở về tội-lỗi.
16'Đoạn thầy tế-lễ sẽ đem bà đến gần và bắt bà đứng trước
mặt GIA-VÊ, 17và thầy tế-lễ sẽ lấy nước thánh trong một
bình bằng đất; và thầy tế-lễ sẽ hốt một ít bụi ở trên sân
đền-tạm và bỏ nó trong nước đó. 18Đoạn thầy tế-lễ sẽ bắt
người đàn-bà đó đứng trước mặt GIA-VÊ và cho người
đàn-bà đó xỏa tóc, và để của-lễ ngũ-cốc để tưởng nhớ trên
các lòng bàn tay của bà, nó là của-lễ ngũ-cốc về sự ghen
tuông, và trong bàn tay của thầy tế-lễ sẽ là nước có sự
đắng, là nước đem đến lời rủa-sả. 19Và thầy tế-lễ sẽ bắt bà
thề và sẽ nói với bà: "Nếu chẳng có một người nam nào đã
nằm với ngươi và nếu ngươi đã không rẽ vào sự ô-uế,
trong khi đang ở dưới quyền của chồng ngươi, hãy được
tự-do khỏi nước có sự đắng này, là nước đem đến lời rủasả; 20nhưng nếu ngươi đã rẽ vào đường lầm-lạc, trong khi
đang ở dưới quyền của chồng ngươi, và nếu ngươi đã làm
mình ô-uế và một người nam nào khác chồng ngươi đã
giao-cấu với ngươi," 21(Đoạn thầy tế-lễ sẽ bắt người đànbà đó thề với lời thề có sự rủa-sả, và thầy tế-lễ sẽ nói với
người đàn-bà đó), "Xin GIA-VÊ làm ngươi thành một lời
rủa-sả và một lời thề giữa dân của ngươi bởi việc GIA-VÊ
làm bắp đùi của ngươi xệ xuống và bụng dưới của ngươi
sưng lên; 22và nước này, là nước đem đến sự rủa-sả sẽ đi
vào bao-tử của ngươi, và làm bụng dưới của ngươi sưng
lên và bắp đùi của ngươi xệ xuống." Và người đàn-bà đó
sẽ nói: "A-men. A-men(1)."
23'Rồi thầy tế-lễ sẽ viết các lời rủa-sả này trên một cái sớ,
và người sẽ xóa chúng trong nước có sự đắng đó. 24Đoạn
người sẽ bắt người đàn-bà ấy uống nước có sự đắng, là
nước đem đến lời rủa-sả, ngõ hầu nước đem đến lời rủa-sả
sẽ đi vào trong bà để gây ra sự đắng. 25Và thầy tế-lễ sẽ
lấy của-lễ ngũ-cốc về sự ghen tuông từ tay người đàn-bà
đó và người sẽ đưa qua đưa lại của-lễ ngũ-cốc ấy trước
mặt GIA-VÊ và đem nó đến bàn-thờ; 26và thầy tế-lễ sẽ lấy
một nắm tay đầy của-lễ ngũ-cốc đó làm của-lễ tưởng niệm
của nó và dâng nó lên trong khói trên bàn-thờ, và sau đó
người sẽ bắt người đàn-bà ấy uống nước đó. 27Khi người
đã bắt bà ấy uống nước đó, thì nó sẽ xảy ra, nếu bà ấy đã
tự làm mình ô-uế và đã bất trung với chồng của mình, thì
nước đem đến lời rủa-sả sẽ đi trong bà để gây ra sự đắng,
và bụng dưới của bà sẽ sưng lên và bắp đùi của bà xệ
xuống, và bà ấy sẽ trở nên một lời rủa-sả giữa dân của bà
ấy. 28Nhưng nếu người nữ đó đã không tự làm mình ô-uế
và là sạch, thì bà ấy sẽ được tự-do và thụ-thai dòng-giống.
29'Đây là luật về ghen tuông: khi một người vợ, đang ở
dưới quyền của chồng mình, rẽ vào đường lầm-lạc và làm
mình ô-uế,

23'The priest shall then write these curses on a scroll, and
he shall wipe them off into the water of bitterness. 24Then

he shall make the woman drink the water of bitterness that
brings a curse, so that the water which brings a curse will
go into her to cause bitterness. 25And the priest shall take
the grain offering of jealousy from the woman's hand, and
he shall wave the grain offering before YHWH and bring
it to the altar; 26and the priest shall take a handful of the
grain offering as its memorial offering and offer it up in
smoke on the altar, and afterward he shall make the
woman drink the water. 27When he has made her drink the
water, then it shall come about, if she has defiled herself
and has been unfaithful to her husband, that the water
which brings a curse shall go into her to cause bitterness,
and her abdomen will swell and her thigh will fall away,
and the woman will become a curse among her people.
28But if the woman has not defiled herself and is clean,
she will then be free and conceive seed.
29'This is the law of jealousy: when a wife, being under
the authority of her husband, goes astray and defiles
herself,

A-men: thật phải có như vậy

1

Dân-số 5.30-6.16

Numbers 5.30-6.16

30hoặc khi một linh ghen tuông đến trên một người nam

30or when a spirit of jealousy comes over a man and he is

và hắn ghen vợ của hắn, thì hắn khiến người đàn-bà đứng
trước mặt GIA-VÊ, và thầy tế-lễ sẽ áp-dụng tất cả luật này
cho bà đó. 31Hơn nữa, người nam sẽ không có lỗi, nhưng
người đàn-bà đó sẽ mang lỗi của mình.'"

jealous of his wife, he shall then make the woman stand
before YHWH, and the priest shall apply all this law to
her. 31Moreover, the man shall be free from guilt, but that
woman shall bear her guilt.'"

Các luật thệ-nguyện của người Na-xi-rê (6.1-6.21)

Rules for the Nazarites vow (6.1-6.21)

6

1Đức GIA-VÊ lại phán cùng Môi-se, rằng: 2"Nói với

6 1Again YHWH spoke to Moses, saying, 2"Speak to the

các con trai Y-sơ-ra-ên, và nói với chúng: 'Khi một người
nam hay người nữ lập một lời thệ-nguyện đặc-biệt, thệnguyện của người Na-xi-rê(1), để hiến mình cho GIA-VÊ,
3hắn sẽ kiêng rượu nho và rượu mạnh; hắn sẽ không được
uống giấm, dù được làm từ rượu nho hay rượu mạnh, hắn
cũng sẽ không được uống bất cứ nước nho gì, cũng không
được ăn các trái nho tươi hay khô. 4Trong tất cả các ngày
cách-biệt của hắn, hắn sẽ không được ăn bất cứ một món
gì được nấu từ rượu nho, từ hột cả cho đến vỏ.
5'Trong tất cả các ngày thệ-nguyện cách-biệt của hắn,
không một dao cạo nào sẽ được qua trên đầu của hắn. Hắn
sẽ là thánh cho đến khi các ngày ấy được trọn vì nó hắn đã
tách mình ra cho GIA-VÊ; hắn sẽ để các lọn tóc trên đầu
của hắn mọc dài ra.
6'Trong tất cả những ngày cách-biệt của hắn cho GIA-VÊ,
hắn sẽ không được đi gần người chết. 7Hắn sẽ không được
làm mình ô-uế vì cha của hắn hay vì mẹ của hắn, vì anh
em trai của hắn hay vì chị em gái của hắn, khi họ chết, bởi
vì sự cách-biệt của hắn cho Đức Chúa TRỜI ở trên đầu
của hắn. 8Trong tất cả những ngày cách-biệt của hắn, hắn
là thánh cho GIA-VÊ.
9'Nhưng nếu một người nào chết rất thình-lình ở gần hắn
và hắn làm ô-uế cái đầu có tóc đã được hiến-dâng của hắn,
thì hắn sẽ cạo đầu hắn vào ngày khi hắn trở nên sạch; hắn
sẽ cạo nó vào ngày thứ bảy. 10Đoạn vào ngày thứ tám hắn
sẽ đem 2 con cu đất hay 2 con bồ-câu con đến thầy tế-lễ,
tới ô cửa lều hội-kiến. 11Và thầy tế-lễ sẽ dâng 1 con làm
của-lễ chuộc tội và con kia làm của-lễ thiêu, và làm sự
chuộc tội cho hắn về tội của người bởi cớ người chết đó.
Và cùng một ngày đó, hắn sẽ làm nên thánh cái đầu của
hắn, 12và sẽ hiến mình làm một người Na-xi-rê cho GIAVÊ trong những ngày của hắn, và sẽ đem 1 con chiên con
đực 1 tuổi làm của-lễ chuộc lỗi; nhưng các ngày trước sẽ
vô hiệu bởi vì sự cách-biệt của hắn đã bị làm ô-uế.
13'Bây giờ đây là luật của người Na-xi-rê khi các ngày
cách-biệt của hắn được trọn, hắn sẽ đem của-lễ tới ô cửa
lều hội-kiến. 14Và hắn sẽ dâng của-lễ hắn lên GIA-VÊ: 1
con chiên con đực 1 tuổi không có khuyết-điểm làm của-lễ
thiêu, 1 con chiên con cái 1 tuổi không có khuyết-điểm
làm của-lễ chuộc tội, 1 con chiên đực không có khuyếtđiểm làm của-lễ bình-an, 15và một giỏ các ổ bánh ngọt
không trộn men bằng bột mịn được trộn với dầu và các
bánh tráng không trộn men được phết dầu, cùng với của-lễ
ngũ-cốc của chúng và các rượu lễ của chúng. 16Lúc ấy
thầy tế-lễ sẽ dâng chúng trước mặt GIA-VÊ và sẽ dâng
của-lễ chuộc tội của mình và của-lễ thiêu của mình.

sons of Israel, and say to them, 'When a man or woman
makes a special vow, the vow of a Nazarite, to dedicate
himself to YHWH, 3he shall abstain from wine and strong
drink; he shall drink no vinegar, whether made from wine
or strong drink, neither shall he drink any grape juice, nor
eat fresh or dried grapes. 4All the days of his separation he
shall not eat anything that is produced by the grape vine,
from the seeds even to the skin.

1

nghĩa là: biệt ra

5'All the days of his vow of separation no razor shall pass

over his head. He shall be holy until the days are fulfilled
for which he separated himself to YHWH; he shall let the
locks of hair on his head grow long.
6'All the days of his separation to YHWH he shall not go
near to a dead person. 7He shall not make himself unclean

for his father or for his mother, for his brother or for his
sister, when they die, because his separation to God is on
his head. 8All the days of his separation he is holy to
YHWH.
9'But if a man dies very suddenly beside him and he

defiles his dedicated head of hair, then he shall shave his
head on the day when he becomes clean; he shall shave it
on the seventh day. 10Then on the eighth day he shall
bring two turtledoves or two young pigeons to the priest,
to the doorway of the tent of meeting. 11And the priest
shall offer one for a sin offering and the other for a burnt
offering, and make atonement for him concerning his sin
because of the dead person. And that same day he shall
consecrate his head, 12and shall dedicate to YHWH his
days as a Nazarite, and shall bring a male lamb a year old
for a guilt offering; but the former days shall be void
because his separation was defiled.
13'Now this is the law of the Nazarite when the days of his
separation are fulfilled, he shall bring the offering to the
doorway of the tent of meeting. 14And he shall present his
offering to YHWH: one male lamb a year old without
defect for a burnt offering and one ewe-lamb a year old
without defect for a sin offering and one ram without
defect for a peace offering, 15and a basket of unleavened
cakes of fine flour mixed with oil and unleavened wafers
spread with oil, along with their grain offering and their
libations. 16Then the priest shall present them before
YHWH and shall offer his sin offering and his burnt
offering.

Numbers 6.17-7.9

Dân-số 6.17-7.9

17He shall also offer the ram for a sacrifice of peace

17Người cũng sẽ dâng con chiên đực làm tế vật của những

offerings to YHWH, together with the basket of
unleavened cakes; the priest shall likewise offer its grain
offering and its libation. 18The Nazarite shall then shave
his dedicated head of hair at the doorway of the tent of
meeting, and take the dedicated hair of his head and put it
on the fire which is under the sacrifice of peace offerings.
19And the priest shall take the ram's shoulder when it has
been boiled, and one unleavened cake out of the basket,
and one unleavened wafer, and shall put them on the
palms of the Nazarite after he has shaved his dedicated
hair. 20Then the priest shall wave them for a wave
offering before YHWH. It is holy for the priest, together
with breast offered by waving and the thigh offered by
lifting up; and afterward the Nazarite may drink wine.'

của-lễ bình-an lên GIA-VÊ, cùng với cái giỏ có các ổ bánh
ngọt không trộn men; thầy tế-lễ sẽ cùng một thể ấy dâng
của-lễ ngũ-cốc của nó và sự rẩy rượu lễ của nó. 18Rồi
người Na-xi-rê sẽ cạo đầu có tóc hiến-dâng của hắn nơi ô
cửa lều hội-kiến, và lấy tóc hiến-dâng của đầu hắn và bỏ
nó trên lửa ở dưới tế vật của những của-lễ bình-an. 19Và
thầy tế-lễ sẽ lấy cái vai con chiên đực, khi nó đã được
luộc, 1 ổ bánh ngọt không trộn men ra từ cái giỏ, và 1 cái
bánh tráng xốp không trộn men, và sẽ để chúng trên các
lòng tay của người Na-xi-rê sau khi hắn đã cạo tóc hiếndâng của hắn. 20Đoạn thầy tế-lễ sẽ đưa chúng qua lại làm
một của-lễ đưa qua đưa lại trước mặt GIA-VÊ. Ấy là
thánh cho thầy tế-lễ, cùng với cái ngực được dâng lên bởi
việc đưa qua đưa lại và cái giò được dâng bởi việc nâng
lên; và sau đó người Na-xi-rê có thể uống rượu nho.'
21"Đấy là luật-pháp cho người Na-xi-rê thệ-nguyện của-lễ
của hắn cho GIA-VÊ theo sự cách-biệt của hắn, thêm vào
điều gì khác tay hắn có thể với tới; theo lời thệ-nguyện của
hắn mà hắn hứa, hắn sẽ làm theo luật-pháp về sự cách-biệt
của hắn như thế."

21"This is the law of the Nazarite who vows his offering to

YHWH according to his separation, in addition to what
else his hand can reach; according to his vow which he
takes, so he shall do according to the law of his
separation."
Aaron’s benediction (6.22-27)
22Then YHWH spoke to Moses, saying, 23"Speak to
Aaron and to his sons, saying, 'Thus ye shall bless the sons
of Israel. Ye shall say to them:
24YHWH bless thee, and keep thee;
25YHWH make His face shine on thee,

And be gracious to thee;
26YHWH lift up His countenance on thee,
And give thee peace.'
27So they shall put My name on the sons of Israel, and I
then will bless them."
Gifts for the dedication of the tabernacle (7.1-89)

7 1Now it came about on the day that Moses had finished
setting up the tabernacle, he anointed it and consecrated it
with all its furnishings and the altar and all its utensils; he
anointed them and consecrated them also. 2Then the
leaders of Israel, the heads of their father's households,
made an offering (they were the leaders of the tribes; they
were the ones who were over the numbered men). 3When
they brought their offering before YHWH, six covered
carts and twelve oxen, a cart for every two of the leaders
and an ox for each one, then they presented them before
the tabernacle. 4Then YHWH spoke to Moses, saying,
5"Accept these things from them, that they may be for
serving the tent of meeting, and thou shall give them to the
Levites, to each man according to his service." 6So Moses
took the carts and the oxen, and gave them to the Levites.
7Two carts and four oxen he gave to the sons of Gershon,
according to their service, 8and four carts and eight oxen
he gave to the sons of Merari, according to their service,
under the hand of Ithamar' the son of Aaron the priest.
9But he did not give any to the sons of Kohath because
theirs was the service of the holy objects, which they
carried on the shoulder.

Lời chúc phước của A-rôn (6.22-27)
22Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 23"Nói với
A-rôn và với các con trai của hắn, rằng: 'Các ngươi sẽ
chúc phước các con trai Y-sơ-ra-ên như vầy. Các ngươi sẽ
nói với chúng:
24GIA-VÊ ban phước cho ngươi, và gìn-giữ ngươi;
25GIA-VÊ khiến mặt Ngài chiếu sáng trên ngươi,

Và khoan dung đối với ngươi;
26GIA-VÊ nâng sắc mặt của Ngài trên ngươi,
Và cho ngươi sự bình-an.'
27Thế là họ sẽ để danh Ta trên các con trai Y-sơ-ra-ên, và
đoạn Ta sẽ ban phước cho chúng."
Các lễ-vật cho sự khánh-thành đền-tạm (7.1-89)

7

1Bấy giờ xảy ra vào ngày Môi-se đã dựng đền-tạm
xong, người xức-dầu nó và biệt nó ra thánh với tất cả đồđạc của nó và bàn-thờ và tất cả đổ dùng của nó; người
xức-dầu chúng và cũng biệt chúng ra thánh. 2Đoạn các
người lãnh-đạo Y-sơ-ra-ên, các gia trưởng của những giahộ của tổ-phụ họ, dâng một của-lễ (họ là những người
lãnh-đạo các chi-tộc; họ là những người ở trên các người
nam được đếm). 3Khi họ đem của-lễ của mình đến trước
mặt Đức GIA-VÊ, 6 cổ xe có mái che và 12 con bò, một
cổ xe cho mỗi 2 người lãnh-đạo và 1 con bò cho mỗi một
người, đoạn họ dâng chúng trước đền-tạm. 4Lúc ấy, Đức
GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 5"Hãy nhận các vật này
từ họ, để chúng có thể được dùng cho việc phục-dịch lều
hội-kiến, và ngươi sẽ ban chúng cho những người Lê-vi,
cho mỗi người theo sự phục-dịch của người đó." 6Vì vậy
Môi-se lấy các cổ xe ấy và những con bò, và ban chúng
cho những người Lê-vi. 7Hai cổ xe và 4 con bò, người cho
các con trai Ghẹt-sôn, theo sự phục-dịch của chúng; 8và 4
cổ xe và 8 con bò người cho các con trai Mê-ra-ri, theo sự
phục-dịch của chúng, dưới tay Y-tha-ma con trai của thầy
tế-lễ A-rôn. 9Nhưng người không trao gì cho các con trai
Kê-hát, bởi vì công-tác của chúng là phục-dịch các vật
thánh, mà chúng khiêng trên vai.

Dân-số 7.10-7.37

Numbers 7.10-7.37

10Và các người lãnh-đạo dâng của-lễ hiến-dâng bàn-thờ

10And the leaders offered the dedication offering of the

trong ngày nó được xức-dầu, thế là các người lãnh-đạo
dâng của-lễ của mình trước bàn-thờ. 11Đoạn, Đức GIAVÊ phán cùng Môi-se: "Để chúng dâng của-lễ của chúng,
một người lãnh-đạo mỗi ngày, cho việc khánh-thành bànthờ."
12Bấy giờ người dâng của-lễ của mình vào ngày đầu tiên
là Na-ha-sôn con trai của A-mi-na-đáp, thuộc chi-tộc Giuđa; 13và của-lễ của người là 1 cái dĩa bằng bạc nặng 130
siếc-lơ, 1 cái bát bằng bạc 70 siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi
thánh, cả hai cái đầy bột mịn được trộn với dầu cho của-lễ
ngũ-cốc; 14một dĩa bằng vàng 10 siếc-lơ, đầy hương-trầm;
15một con bò đực, 1 con chiên đực, 1 con chiên con đực 1
tuổi, cho của-lễ thiêu; 16một con dê đực cho của-lễ chuộc
tội; 17và cho tế vật các của-lễ bình-an, 2 con bò, 5 con
chiên đực, 5 con dê đực, và 5 con chiên con đực 1 tuổi.
Đấy là của-lễ của Na-ha-sôn con trai của A-mi-na-đáp.

altar in the day that it was anointed, so the leaders offered
their offering before the altar. 11Then YHWH said to
Moses, "Let them present their offering, one leader each
day, for the dedication of the altar."

18Vào ngày thứ hai, Na-tha-na-ên con trai của Xu-a, vị
lãnh-đạo của Y-sa-ca, dâng một của-lễ; 19người dâng làm

của-lễ của mình 1 cái dĩa bằng bạc nặng 130 siếc-lơ, 1 cái
bát bằng bạc 70 siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái
đều đầy bột mịn được trộn với dầu cho của-lễ ngũ-cốc;
20một cái dĩa bằng vàng 10 siếc-lơ, đầy hương-trầm;
21một con bò đực, 1 con chiên đực, 1 con chiên con đực 1
tuổi, cho của-lễ thiêu; 22một con dê đực cho của-lễ chuộc
tội; 23và cho tế vật các của-lễ bình-an, 2 con bò, 5 con
chiên đực, 5 con dê đực, và 5 con chiên con đực 1 tuổi.
Đấy là của-lễ của Na-tha-na-ên con trai của Xu-a.
24Vào ngày thứ ba, ấy là Ê-li-áp con trai của Hê-lôn,
người lãnh-đạo các con trai của Sa-bu-lôn; 25của-lễ của

người là 1 cái dĩa bằng bạc nặng 130 siếc-lơ, 1 cái bát
bằng bạc 70 siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đều
đầy bột mịn được trộn với dầu dùng làm của-lễ ngũ-cốc;
26một cái dĩa bằng vàng 10 siếc-lơ, đầy hương-trầm;
27một con bò tơ đực, 1 con chiên đực, 1 con chiên con đực
1 tuổi, dùng làm của-lễ thiêu; 28một con dê đực cho của-lễ
chuộc tội; 29và cho tế vật các của-lễ bình-an, 2 con bò, 5
con chiên đực, 5 con dê đực, và 5 con chiên con đực 1
tuổi. Đấy là của-lễ của Ê-li-áp con trai của Hê-lôn.
30Vào ngày thứ tư, ấy là Ê-lít-su con trai của Sê-đêu,
người lãnh-đạo các con trai của Ru-bên; 31của-lễ của
người là 1 cái dĩa bằng bạc nặng 130 siếc-lơ, 1 cái bát
bằng bạc 70 siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đều
đầy bột mịn được trộn với dầu cho của-lễ ngũ-cốc; 32một
cái dĩa bằng vàng 10 siếc-lơ, đầy hương-trầm; 33một con
bò đực, 1 con chiên đực, 1 con chiên con đực 1 tuổi, cho
của-lễ thiêu; 34một con dê đực cho của-lễ chuộc tội; 35và
cho tế vật các của-lễ bình-an, 2 con bò, 5 con chiên đực, 5
con dê đực, và 5 con chiên con đực 1 tuổi. Đấy là của-lễ
của Ê-lít-su con trai của Sê-đêu.
36Vào ngày thứ năm, ấy là Sê-lu-mi-ên con trai của Xu-ri-

ha-đai, người lãnh-đạo của những đứa con của Si-mê-ôn:
37của-lễ của người là 1 cái dĩa bằng bạc nặng 130 siếc-lơ,
1 cái bát bằng bạc 70 siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai
cái đầy bột mịn được trộn với dầu cho của-lễ ngũ-cốc;

12Now the one who presented his offering on the first day

was Nahshon the son of Amminadab, of the tribe of Judah;
13and his offering was one silver dish whose weight was
one hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy
shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of
them full of fine flour mixed with oil for a grain offering;
14one gold pan of ten shekels, full of incense; 15one bull,
one ram, one male lamb one year old, for a burnt offering;
16one male goat for a sin offering; 17and for the sacrifice
of peace offerings, two oxen, five rams, five male goats,
five male lambs one year old. This was the offering of
Nahshon the son of Amminadab.
18On the second day Nethaneel the son of Zuar, leader of
Issachar, presented an offering;19he presented as his
offering one silver dish whose weight was one hundred
and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels,
according to the shekel of the sanctuary, both of them full
of fine flour mixed with oil for a grain offering; 20one
gold pan of ten shekels, full of incense; 21one bull, one
ram, one male lamb one year old, for a burnt offering;
22one male goat for a sin offering; 23and for the sacrifice
of peace offerings, two oxen, five rams, five male goats,
five male lambs one year old. This was the offering of
Nethaneel the son of Zuar.
24On the third day it was Eliab the son of Helon, leader of
the sons of Zebulun; 25his offering was one silver dish
whose weight was one hundred and thirty shekels, one
silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of
the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with
oil for a grain offering; 26one gold pan of ten shekels, full
of incense; 27one young bull, one ram, one male lamb one
year old, for a burnt offering; 28one male goat for a sin
offering; 29and for the sacrifice of peace offerings, two
oxen, five rams, five male goats, five male lambs one year
old. This was the offering of Eliab the son of Helon.
30On the fourth day it was Elizur the son of Shedeur,
leader of the sons of Reuben; 31his offering was one silver
dish whose weight was one hundred and thirty shekels,
one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel
of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with
oil for a grain offering; 32one gold pan of ten shekels, full
of incense; 33one bull, one ram, one male lamb one year
old, for a burnt offering; 34one male goat for a sin
offering; 35and for the sacrifice of peace offerings, two
oxen, five rams, five male goats, five male lambs one year
old. This was the offering of Elizur the son of Shedeur.
36On the fifth day it was Shelumiel the son of
Zurishaddai, leader of the children of Simeon; 37his
offering was one silver dish whose weight was one
hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy
shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of
them full of fine flour mixed with oil for a grain offering;

Numbers 7.38-7.67
38one gold pan of ten shekels, full of incense; 39one bull,

one ram, one male lamb one year old, for a burnt offering;
40one male goat for a sin offering; 41and for the sacrifice
of peace offerings, two oxen, five rams, five male goats,
five male lambs one year old. This was the offering of
Shelumiel the son of Zurishaddai.
42On the sixth day it was Eliasaph the son of Deuel, leader
of the sons of Gad; 43his offering was one silver dish
whose weight was one hundred and thirty shekels, one
silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of
the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with
oil for a grain offering; 44one gold pan of ten shekels, full
of incense; 45one bull, one ram, one male lamb one year
old, for a burnt offering; 46one male goat for a sin
offering; 47and for the sacrifice of peace offerings, two
oxen, five rams, five male goats, five male lambs one year
old. This was the offering of Eliasaph the son of Deuel.
48On the seventh day it was Elishama the son of
Ammihud, leader of the sons of Ephraim; 49his offering
was one silver dish whose weight was one hundred and
thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels,
according to the shekel of the sanctuary, both of them full
of fine flour mixed with oil for a grain offering; 50one
gold pan of ten shekels, full of incense; 51one bull, one
ram, one male lamb one year old, for a burnt offering;
52one male goat for a sin offering; 53and for the sacrifice
of peace offerings, two oxen, five rams, five male goats,
five male lambs one year old. This was the offering of
Elishama the son of Ammihud.
54On the eighth day it was Gamaliel the son of Pedahzur,
leader of the sons of Manasseh; 55his offering was one
silver dish whose weight was one hundred and thirty
shekels, one silver bowl of seventy shekels, according to
the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour
mixed with oil for a grain offering; 56one gold pan of ten
shekels, full of incense; 57one bull, one ram, one male
lamb one year old, for a burnt offering; 58one male goat
for a sin offering; 59and for the sacrifice of peace
offerings, two oxen, five rams, five male goats, five male
lambs one year old. This was the offering of Gamaliel the
son of Pedahzur.
60On the ninth day it was Abidan the son of Gideoni,
leader of the sons of Benjamin; 61his offering was one
silver dish whose weight was one hundred and thirty
shekels, one silver bowl of seventy shekels, according to
the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour
mixed with oil for a grain offering; 62one gold pan of ten
shekels, full of incense; 63one bull, one ram, one male
lamb one year old, for a burnt offering; 64one male goat
for a sin offering; 65and for the sacrifice of peace
offerings, two oxen, five rams, five male goats, five male
lambs one year old. This was the offering of Abidan the
son of Gideoni.
66On the tenth day it was Ahiezer the son of
Ammishaddai, leader of the sons of Dan; 67his offering
was one silver dish whose weight was one hundred and
thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels,
according to the shekel of the sanctuary, both of them full
of fine flour mixed with oil for a grain offering;

Dân-số 7.38-7.67
38một cái dĩa bằng vàng 10 siếc-lơ, đầy hương-trầm;
39một con bò đực, 1 con chiên đực, 1 con chiên con đực 1
tuổi, cho của-lễ thiêu; 40một con dê đực cho của-lễ chuộc
tội; 41và cho tế vật các của-lễ bình-an, 2 con bò, 5 con

chiên đực, 5 con dê đực, và 5 con chiên con đực 1 tuổi.
Đấy là của-lễ của Sê-lu-mi-ên con trai của Xu-ri-ha-đai.
42Vào ngày thứ sáu, ấy là Ê-li-a-sáp con trai của Đê-u-ên,
người lãnh-đạo các con trai của Gát: 43của-lễ của người là
1 cái dĩa bằng bạc nặng 130 siếc-lơ, 1 cái bát bằng bạc 70
siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đầy bột mịn được
trộn với dầu cho của-lễ ngũ-cốc; 44một cái dĩa bằng vàng
10 siếc-lơ, đầy hương-trầm; 45một con bò đực, 1 con
chiên đực, 1 con chiên con đực 1 tuổi, cho của-lễ thiêu;
46một con dê đực cho của-lễ chuộc tội; 47và cho tế vật các
của-lễ bình-an, 2 con bò, 5 con chiên đực, 5 con dê đực,
và 5 con chiên con đực 1 tuổi. Đấy là của-lễ của Ê-li-a-sáp
con trai của Đê-u-ên.
48Vào ngày thứ bảy, ấy là Ê-li-sa-ma con trai của Am-mihút, người lãnh-đạo các con trai của Ép-ra-im; 49của-lễ
của người là 1 cái dĩa bằng bạc nặng 130 siếc-lơ, 1 cái bát
bằng bạc 70 siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đầy
bột mịn được trộn với dầu cho của-lễ ngũ-cốc; 50một cái
dĩa bằng vàng 10 siếc-lơ, đầy hương-trầm; 51một con bò
đực, 1 con chiên đực, 1 con chiên con đực 1 tuổi cho củalễ thiêu; 52một con dê đực cho của-lễ chuộc tội; 53và cho
tế vật các của-lễ bình-an, 2 con bò, 5 con chiên đực, 5 con
dê đực, và 5 con chiên con đực 1 tuổi. Đấy là của-lễ của
Ê-li-sa-ma con trai của Am-mi-hút.
54Vào ngày thứ tám, ấy là Ga-ma-li-ên con trai của Phêđát-su, người lãnh-đạo các con trai của Ma-na-se: 55của-lễ

của người là 1 cái dĩa bằng bạc nặng 130 siếc-lơ, 1 cái bát
bằng bạc 70 siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đầy
bột mịn được trộn với dầu cho của-lễ ngũ-cốc; 56một cái
dĩa bằng vàng 10 siếc-lơ, đầy hương-trầm; 57một con bò
đực, 1 con chiên đực, 1 con chiên con đực 1 tuổi cho củalễ thiêu; 58một con dê đực cho của-lễ chuộc tội; 59và cho
tế vật các của-lễ bình-an, 2 con bò, 5 con chiên đực, 5 con
dê đực, và 5 con chiên con đực 1 tuổi. Đấy là của-lễ của
Ga-ma-li-ên con trai của Phê-đát-su.
60Vào ngày thứ chín, ấy là A-bi-đan con trai của Ghi-đeoni, người lãnh-đạo các con trai của Bên-gia-min; 61của-lễ

của người là 1 cái dĩa bằng bạc nặng 130 siếc-lơ, 1 cái bát
bằng bạc 70 siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đầy
bột mịn được trộn với dầu cho của-lễ ngũ-cốc; 62một cái
dĩa bằng vàng nặng 10 siếc-lơ, đầy hương-trầm; 63một
con bò đực, 1 con chiên đực, 1 con chiên con đực 1 tuổi
cho của-lễ thiêu; 64một con dê đực cho của-lễ chuộc tội;
65và cho tế vật các của-lễ bình-an, 2 con bò, 5 con chiên
đực, 5 con dê đực, và 5 con chiên con đực 1 tuổi. Đấy là
của-lễ của A-bi-đan con trai của Ghi-đeo-ni.
66Vào ngày thứ mười, ấy là A-hi-ê-xe con trai của A-misa-đai, người lãnh-đạo các con trai của Đan: 67của-lễ của

người là 1 cái dĩa bằng bạc nặng 130 siếc-lơ, 1 cái bát
bằng bạc 70 siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đầy
bột mịn được trộn với dầu cho của-lễ ngũ-cốc;

Dân-số 7.68-8.4
68một cái dĩa bằng vàng 10 siếc-lơ, đầy hương-trầm;
69một con bò đực, 1 con chiên đực, 1 con chiên con đực 1
tuổi, cho của-lễ thiêu; 70một con dê đực cho của-lễ chuộc
tội; 71và cho tế vật các của-lễ bình-an, 2 con bò, 5 con

chiên đực, 5 con dê đực, và 5 con chiên con đực 1 tuổi.
Đấy là của-lễ của A-hi-ê-xe con trai của A-mi-sa-đai.
72Vào ngày thứ mười một, ấy là Pha-ghi-ên con trai của
Óc-ran, người lãnh-đạo các con trai của A-se; 73của -lễ
của người là 1 cái dĩa bằng bạc nặng 130 siếc-lơ, 1 cái bát
bằng bạc 70 siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đầy
bột mịn được trộn với dầu cho của-lễ ngũ-cốc; 74một cái
dĩa bằng vàng 10 siếc-lơ, đầy hương-trầm; 75một con bò
đực, 1 con chiên đực, 1 con chiên con đực 1 tuổi, cho củalễ thiêu; 76một con dê đực cho của-lễ chuộc tội; 77và cho
tế vật các của-lễ bình-an, 2 con bò, 5 con chiên đực, 5 con
dê đực, và 5 con chiên con đực 1 tuổi. Đấy là của-lễ của
Pha-ghi-ên con trai của Óc-ran.
78Vào ngày thứ mười hai, A-hi-ra con trai của Ê-nan,
người lãnh-đạo các con trai của Nép-ta-li; 79của-lễ của
người là 1 cái dĩa bằng bạc nặng 130 siếc-lơ, 1 cái bát
bằng bạc 70 siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đầy
bột mịn được trộn với dầu cho của-lễ ngũ-cốc; 80một cái
dĩa bằng vàng 10 siếc-lơ, đầy hương-trầm; 81một con bò
đực, 1 con chiên đực, 1 con chiên con đực 1 tuổi, cho củalễ thiêu; 82một con dê đực cho của-lễ chuộc tội; 83và cho
tế vật các của-lễ bình-an, 2 con bò, 5 con chiên đực, 5 con
dê đực, và 5 con chiên con đực 1 tuổi. Đấy là của-lễ của
A-hi-ra con trai của Ê-nan.
84Đây là của-lễ khánh thành cho bàn-thờ từ các người
lãnh-đạo Y-sơ-ra-ên trong ngày mà nó được xức-dầu: 12
dĩa bạc, 12 bát bạc, 12 chảo vàng, 85mỗi cái dĩa bạc nặng
130 siếc-lơ, mỗi cái bát 70; tất cả bạc của các dĩa, các
chậu, là 2 ngàn 400 siếc-lơ, theo siếc-lơ nơi thánh; 8612
chảo vàng, đầy hương-trầm, mỗi cái nặng 10 siếc-lơ, theo
siếc-lơ nơi thánh, tất cả vàng của các chảo đó là 120 siếclơ; 87tất cả bò đực dùng làm lễ thiêu là 12 con, tất cả chiên
đực là 12 con, những chiên con đực 1 tuổi với của-lễ ngũcốc của chúng là 12 con, và những dê đực dùng làm của-lễ
chuộc tội là 12 con; 88và tất cả bò đực dùng làm tế vật cho
những của-lễ bình-an là 24 con, tất cả những chiên đực là
60 con, những dê đực là 60 con, những chiên đực 1 tuổi là
60 con. Đấy là của-lễ hiến-dâng bàn-thờ sau khi nó được
xức-dầu.

Numbers 7.68-8.4
68one gold pan of ten shekels, full of incense; 69one bull,

one ram, one male lamb one year old, for a burnt offering;
70one male goat for a sin offering; 71and for the sacrifice
of peace offerings, two oxen, five rams, five male goats,
five male lambs one year old. This was the offering of
Ahiezer the son of Ammishaddai.
72On the eleventh day it was Pagiel the son of Ocran,
leader of the sons of Asher; 73his offering was one silver

với Ngài, người nghe tiếng phán cùng mình từ ở phía trên
chỗ ngồi chuộc tội, ở trên rương chứng-cớ, từ giữa 2 chêrúp, Ngài phán cùng người như thế.

dish whose weight was one hundred and thirty shekels,
one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel
of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with
oil for a grain offering; 74one gold pan of ten shekels, full
of incense; 75one bull, one ram, one male lamb one year
old, for a burnt offering; 76one male goat for a sin
offering; 77and for the sacrifice of peace offerings, two
oxen, five rams, five male goats, five male lambs one year
old. This was the offering of Pagiel the son of Ocran.
78On the twelfth day it was Ahira the son of Enan, leader
of the sons of Naphtali; 79his offering was one silver dish
whose weight was one hundred and thirty shekels, one
silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of
the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with
oil for a grain offering; 80one gold pan of ten shekels , full
of incense; 81one bull, one ram, one male lamb one year
old, for a burnt offering; 82one male goat for a sin
offering; 83and for the sacrifice of peace offerings, two
oxen, five rams, five male goats, five male lambs one year
old. This was the offering of Ahira the son of Enan.
84This was the dedication offering for the altar from the
leaders of Israel in the day that it was anointed: twelve
silver dishes, twelve silver bowls, twelve gold pans,
85each silver dish weighing one hundred and thirty shekels
and each bowl seventy; all the silver of the utensils was
2,400 shekels, according to the shekel of the sanctuary;
86the twelve gold pans, full of incense weighing ten
shekels apiece, according to the shekel of the sanctuary, all
the gold of the pans 120 shekels; 87all the oxen for the
burnt offering twelve bulls, all the rams twelve, the male
lambs one year old with their grain offering twelve, and
the male goats for a sin offering twelve; 88and all the oxen
for the sacrifice of peace offerings 24 bulls, all the rams
60, the male goats 60, the male lambs one year old 60.
This was the dedication offering for the altar after it was
anointed.
89Now when Moses went into the tent of meeting to speak
with Him, he heard the voice speaking to him from above
the propitiatory seat that was on the ark of the testimony,
from between the two cherubim, so He spoke to him.

Chưng các đèn (8.1-8.4)

Setting up the lamps (8.1-4)

8 1Rồi Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 2"Bảo A-

8

89Bấy giờ, khi Môi-se đi vào lều hội-kiến để thưa chuyện

rôn và nói với nó: 'Khi anh dựng những cây đèn lên, 7 cây
đèn sẽ toả ánh-sáng ra phía trước giá đèn.'" 3Bởi vậy Arôn làm như thế; người dựng những cây đèn của nó lên ở
phía trước giá đèn, y như Đức GIA-VÊ đã truyền cho
Môi-se. 4Bây giờ, đây là kỹ xảo làm giá đèn, vàng được
đánh giát bằng búa; từ cái đế của nó đến những cái bông
của nó, đó là công việc đánh giát bằng búa; theo mẫu Đức
GIA-VÊ đã chỉ cho Môi-se, người làm giá đèn như thế.

1Then YHWH spoke to Moses, saying, 2"Speak to
Aaron and say to him, 'When thou raise up the lamps, the
seven lamps will give light in the front of the lampstand.'"
3Aaron therefore did so; he raised up its lamps at the front
of the lampstand, just as YHWH had commanded Moses.
4Now this was the workmanship of the lampstand,
hammered work of gold; from its base to its flowers, it
was hammered work; according to the pattern which
YHWH had showed Moses, so he made the lampstand.

Numbers 8.5-8.23
The Levites are dedicated (8.5-8.22)
5Again YHWH spoke to Moses, saying, 6''Take the
Levites from among the sons of Israel and cleanse them.
7And thus thou shall do to them, for their cleansing:
sprinkle water of sin on them, and let them use a razor
over their whole body, and wash their clothes, and they
shall be clean. 8Then let them take a bull with its grain
offering, fine flour mixed with oil; and a second bull you
shall take for a sin offering. 9So thou shall present the
Levites before the tent of meeting. Thou shall also
assemble the whole congregation of the sons of Israel,
10and present the Levites before YHWH; and the sons of
Israel shall lay their hands on the Levites. 11Aaron then
shall wave the Levites before YHWH as a wave offering
from the sons of Israel, that they may be able to perform
the service of YHWH. 12Now the Levites shall lay their
hands on the heads of the bulls; then offer the one for a sin
offering and the other for a burnt offering to YHWH, to
make atonement for the Levites. 13And thou shall have the
Levites stand before Aaron and before his sons so as to
wave them as a wave offering to YHWH.
14"Thus thou shall separate the Levites from among the
sons of Israel, and the Levites shall be Mine. 15Then after

that the Levites may go in to serve the tent of meeting. But
thou shall cleanse them and wave them as a wave offering;
16for they are wholly given to Me from among the sons of
Israel. I have taken them for Myself instead of every first
issue of the womb, the first-born of all the sons of Israel.
17For every first-born among the sons of Israel is Mine,
among the men and among the animals; on the day that I
struck down all the first-born in the land of Egypt I
sanctified them for Myself. 18But I have taken the Levites
instead of every first-born among the sons of Israel. 19And
I have given the Levites as a given one to Aaron and to his
sons from among the sons of Israel, to perform the service
of the sons of Israel at the tent of meeting, and to make
atonement on behalf of the sons of Israel, that there may
be no plague among the sons of Israel by their coming
near to the sanctuary."

20Thus did Moses and Aaron and all the congregation of

the sons of Israel to the Levites; according to all that
YHWH had commanded Moses concerning the Levites, so
the sons of Israel did to them. 21The Levites, too, purified
themselves from sin and washed their clothes; and Aaron
waved them as a wave offering before YHWH. Aaron also
made atonement for them to cleanse them. 22Then after
that the Levites went in to perform their service in the tent
of meeting before Aaron and before his sons; just as
YHWH had commanded Moses concerning the Levites, so
they did to them.

Retirement (8.23-8.26)
23Now YHWH spoke to Moses, saying,

Dân-số 8.5-8.23
Các người Lê-vi được hiến-dâng (8.5-8.22)
5Đức GIA-VÊ lại phán cùng Môi-se, rằng: 6"Hãy lấy
những người Lê-vi từ giữa các con trai Y-sơ-ra-ên và tẩy
rửa chúng. 7Và ngươi sẽ làm cho chúng như vầy, để làm
sạch chúng: rảy nước về tội trên chúng, và hãy để chúng
dùng dao cạo trên toàn thân-thể của chúng, và giặt áoquần của chúng, và chúng sẽ là sạch. 8Rồi để chúng bắt
một con bò đực với của-lễ ngũ-cốc của nó, bột mịn được
trộn dầu; và con bò đực thứ nhì ngươi sẽ bắt cho của-lễ
chuộc tội. 9Thế là ngươi sẽ dâng các người Lê-vi trước lều
hội-kiến. Ngươi cũng sẽ nhóm toàn thể hội-chúng các con
trai Y-sơ-ra-ên lại, 10và dâng các người Lê-vi trước mặt
GIA-VÊ; và các con trai Y-sơ-ra-ên sẽ đặt tay của mình
trên các người Lê-vi. 11Lúc ấy, A-rôn sẽ đưa qua đưa lại
các người Lê-vi trước mặt GIA-VÊ làm một của-lễ đưa
qua đưa lại từ các con trai Y-sơ-ra-ên, để chúng có thể
thực-hiện sự phục-dịch GIA-VÊ. 12Bấy giờ các người Lêvi sẽ đặt tay của mình trên đầu các bò đực; đoạn dâng con
này cho của-lễ chuộc tội và con kia cho của-lễ thiêu cho
GIA-VÊ, để làm sự chuộc tội cho những người Lê-vi.
13Và ngươi sẽ bắt các người Lê-vi đứng trước mặt A-rôn
và trước mặt các con trai của hắn để đưa chúng qua lại làm
một của-lễ đưa qua đưa lại cho GIA-VÊ.
14"Như vậy ngươi sẽ tách các người Lê-vi ra khỏi giữa các
con trai Y-sơ-ra-ên, và các người Lê-vi sẽ là của Ta. 15Rồi
sau việc đó, các người Lê-vi có thể đi vào trong để phụcdịch lều hội-kiến. Nhưng ngươi sẽ làm chúng sạch và đưa
chúng qua lại làm của-lễ đưa qua đưa lại; 16vì chúng
hoàn-toàn được giao cho Ta từ giữa các con trai Y-sơ-raên. Ta đã chọn lấy chúng cho chính Ta thay vì mỗi đứa
con thoát ra đầu tiên của tử-cung, đứa con đầu lòng của tất
cả các con trai Y-sơ-ra-ên. 17Vì mỗi con đầu lòng giữa các
con trai Y-sơ-ra-ên là của Ta, giữa người và giữa thú; vào
ngày mà Ta đã đánh hạ tất cả con đầu lòng trong xứ Ê-díptô Ta đã biệt chúng ra cho chính Ta. 18Song Ta đã chọn
lấy các người Lê-vi thay vì mọi con đầu lòng giữa các con
trai Y-sơ-ra-ên. 19Và Ta đã ban các người Lê-vi làm kẻ
được ban cho A-rôn và cho các con trai của hắn từ giữa
các con trai Y-sơ-ra-ên, để thực-hiện sự phục-dịch của các
con trai Y-sơ-ra-ên tại lều hội-kiến, và để làm sự chuộc tội
nhân danh các con trai Y-sơ-ra-ên, để có thể không có một
tai-họa nào giữa các con trai Y-sơ-ra-ên vì chúng đến gần
nơi thánh."
20Môi-se và A-rôn và tất cả hội-chúng của các con trai Ysơ-ra-ên làm như vậy cho những người Lê-vi; theo mọi
điều mà Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se về các người
Lê-vi, các con trai Y-sơ-ra-ên đã làm cho họ như thế.
21Các người Lê-vi, cũng làm tinh-sạch chính mình khỏi
tội và giặt áo- quần của mình; và A-rôn đưa họ qua lại làm
một của-lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức GIA-VÊ. A-rôn
cũng làm sự chuộc tội cho họ để tẩy rửa họ. 22Rồi sau việc
đó, các người Lê-vi đi vào trong để thực-hiện sự phụcdịch của họ trong lều hội-kiến trước mặt A-rôn và trước
mặt các con trai của người; y như Đức GIA-VÊ đã truyền
cho Môi-se về các người Lê-vi, họ đã làm cho chúng như
thế.
Nghỉ hưu (8.23-8.26)
23Bây giờ, Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:

Dân-số 8.24-9.14

Numbers 8.24-9.14

24"Đây là điều áp-dụng cho các người Lê-vi: từ 25 tuổi trở

24"This is what applies to the Levites: from twenty-five

lên chúng sẽ vào để thực-hiện sự phục-dịch trong công
việc của lều hội-kiến. 25Nhưng vào tuổi 50 chúng sẽ
ngưng làm việc nầy và không làm việc nữa. 26Tuy nhiên,
chúng có thể trợ giúp các anh em của chúng trong lều hộikiến, để giữ một nhiệm-vụ; nhưng chúng sẽ chẳng được
làm một công-việc gì cả. Như vậy ngươi sẽ xử-lý với các
người Lê-vi về các nhiệm-vụ của chúng."

years old and upward they shall enter to perform service in
the work of the tent of meeting. 25But at the age of fifty
years they shall retire from service in the work and not
work any more. 26They may, however, assist their
brothers in the tent of meeting, to keep an obligation; but
they themselves shall do no work. Thus thou shall deal
with the Levites concerning their obligations."

Lễ Vượt-qua lần thứ hai (9.1-9.14)

The second Passover (9.1-9.14)

9

9

1Như vầy Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se trong vùng

hoang-vu Si-na-i, trong tháng thứ nhất của năm thứ nhì
sau khi họ đã đi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, rằng: 2"Bây giờ, các
con trai Y-sơ-ra-ên hãy cử-hành lễ Vượt-qua ở thời-điểm
được định của nó. 3Vào ngày thứ mười bốn của tháng này,
vào giữa hai buổi xế chiều, các ngươi sẽ cử-hành nó vào
thời-điểm được chỉ-định của nó; các ngươi sẽ cử-hành nó
theo tất cả các luật-lệ của nó và theo tất cả các mạng-lệnh
nó." 4Vì vậy Môi-se bảo các con trai Y-sơ-ra-ên cử-hành
lễ Vượt-qua. 5Và họ đã cử-hành lễ Vượt-qua trong tháng
thứ nhất, vào ngày thứ mười bốn của tháng ấy, vào giữa
hai buổi xế chiều, trong vùng hoang-vu Si-na-i; theo mọi
điều mà Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se, như thế các
con trai Y-sơ-ra-ên đã làm. 6Nhưng có mấy người nam bị
ô-uế bởi cớ người(1)chết, đến nỗi chúng không thể cử-hành
lễ Vượt-qua vào ngày đó; vì vậy chúng đến trước mặt
Môi-se và A-rôn vào ngày đó. 7Và những kẻ đó nói với
người: "Dẫu chúng tôi ô-uế bởi cớ người chết, tại sao
chúng tôi bị kiềm chế dâng của-lễ của Đức GIA-VÊ ở
thời-điểm được định của nó giữa các con trai Y-sơ-ra-ên?"
8Bởi vậy Môi-se nói với họ: "Hãy đứng, ta sẽ lắng nghe
điều Đức GIA-VÊ sẽ truyền về các ngươi."
9Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 10"Hãy nói
với các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng: 'Nếu người nào trong
các ngươi hay trong những thế-hệ các ngươi trở nên ô-uế
bởi cớ một người(2) chết, hay trên đường đi xa, người đó,
tuy nhiên, có thể cử-hành lễ Vượt-qua cho GIA-VÊ.
11Trong tháng thứ nhì, vào ngày thứ mười bốn, lúc giữa
hai buổi xế chiều, chúng sẽ cử-hành nó; chúng sẽ ăn nó
với bánh không trộn men và các rau đắng. 12Chúng sẽ
không được chừa lại cái gì của nó cho đến sáng, và cũng
không được bẻ gãy một cái xương nào của nó; theo tất cả
mọi luật-lệ về lễ Vượt-qua chúng sẽ cử-hành nó. 13Nhưng
người sạch và không trên đường đi đâu, mà lại bỏ bê tuân
giữ lễ Vượt-qua, hồn đó sẽ bị khai-trừ khỏi dân của mình
vì không dâng của-lễ của GIA-VÊ ở thời-điểm được định
của nó. Người đó sẽ chịu tội của mình. 14Và nếu một
người nước lạ tạm-trú giữa các ngươi và giữ lễ Vượt-qua
cho GIA-VÊ, theo luật-lệ của lễ Vượt-qua và theo mạnglệnh của nó, người đó sẽ làm như thế; các ngươi sẽ có một
luật-lệ, cho cả người lạ lẫn người bản-xứ của đất này.'"

1
2

nguyên ngữ (nn): hồn loài người (soul of man)
nn: soul (hồn)

1Thus YHWH spoke to Moses in the wilderness of
Sinai, in the first month of the second year after they had
come out of the land of Egypt, saying, 2"Now, let the sons
of Israel observe the Passover at its appointed time. 3On
the fourteenth day of this month, between the two
evenings, ye shall observe it at its appointed time; ye shall
observe it according to all its statutes and according to all
its ordinances." 4So Moses spoke to the sons of Israel to
observe the Passover. 5And they observed the Passover in
the first month, on the fourteenth day of the month,
between the two evenings, in the wilderness of Sinai;
according to all that YHWH had commaned Moses, so the
sons of Israel did. 6But there were some men who were
unclean because of the dead person, so that they could not
observe Passover on that day; so they came before Moses
and Aaron on that day. 7And those men said to him,
"Though we are unclean because of the dead person, why
are we restrained from presenting the offering of YHWH
at its appointed time among the sons of Israel?" 8Moses
therefore said to them, "Stand, and I will listen to what
YHWH will command concerning you."
9Then YHWH spoke to Moses, saying, 10"Speak to the

sons of Israel, saying, 'If any one of you or of your
generations becomes unclean because of a dead person, or
is on a distant journey, he may, however, observe the
Passover to YHWH. 11In the second month on the
fourteenth day between the two evenings, they shall
observe it; they shall eat it with unleavened bread and
bitter herbs. 12They shall leave none of it until morning,
nor break a bone of it; according to all the statute of the
Passover they shall observe it. 13But the man who is clean
and is not on a journey, and yet neglects to observe the
Passover, that soul shall then be cut off from his people,
for he did not present the offering of YHWH at its
appointed time. That man shall bear his sin. 14And if an
alien sojourns among you and observes the Passover to
YHWH, according to the statute of the Passover and
according to its ordinance, so he shall do; ye shall have
one statute, both for the alien and for the native of the
land.'"

Numbers 9.15-10.9

Dân-số 9.15-10.9

4. Receiving guidance for the journey (9.15-10.10)
The pillars of cloud and fire (9.15-9.23)
15Now on the day that the tabernacle was erected the
cloud covered the tabernacle, the tent of the testimony,
and in the evening it was like the appearance of fire over
the tabernacle, until morning. 16So it was continuously;
the cloud would cover it by day, and the appearance of fire
by night. 17And whenever the cloud was lifted from over
the tent, afterward the sons of Israel would then set out;
and in the place where the cloud settled down, there the
sons of Israel would camp. 18At the mouth of YHWH the
sons of Israel would set out, and at the mouth of YHWH
they would camp; as long as the cloud settled over the
tabernacle, they remained camped. 19Even when the cloud
lingered over the tabernacle for many days, the sons of
Israel would keep YHWH's charge and not set out. 20If it
was that the cloud remained a few days over the
tabernacle, according to the mouth of YHWH they
remained camped. Then according to the mouth of YHWH
they set out. 21If it was that the cloud was from evening
until morning, when the cloud was lifted in the morning,
they would move out; or if it remained in the daytime and
at night, whenever the cloud was lifted, they would set
out. 22Whether it was two days or a month or a year that
the cloud lingered over the tabernacle, staying above it,
the sons of Israel remained camped and did not set out; but
when it was lifted, they did set out. 23At the mouth of
YHWH they camped, and at the mouth of YHWH they set
out; they kept YHWH's charge, according to the mouth of
YHWH through Moses.

4. Nhận sự dẫn-dắt cho cuộc du-hành (9.15-10.10)
Các trụ mây và lửa (9.15-9.23)
15Bấy giờ, vào ngày đền-tạm được dựng lên, mây phủ
đền-tạm, lều chứng-cớ, và vào buổi tối nó tựa như hìnhdáng của lửa bên trên đền-tạm, cho đến sáng. 16Nó đã là
liên-tục như vậy; mây phủ nó ban ngày, và hình-dáng của
lửa ban đêm. 17Và hễ khi nào mây được cất lên từ bên trên
lều, thì sau đó các con trai Y-sơ-ra-ên lên đường; và tại
nơi mà mây đó dừng lại, ở đó các con trai Y-sơ-ra-ên sẽ
đóng trại. 18Ở miệng của Đức GIA-VÊ các con trai Y-sơra-ên lên đường, và ở miệng Đức GIA-VÊ họ đóng trại;
chừng nào mây ấy còn dừng lại trên đền-tạm, thì họ vẫn
còn cắm trại. 19Ngay cả khi mây ấy nấn-ná bên trên đềntạm nhiều ngày, các con trai Y-sơ-ra-ên sẽ giữ huấn-lệnh
của Đức GIA-VÊ và không lên đường. 20Nếu chính mây
ấy ở lại một vài ngày bên trên đền-tạm, theo miệng của
Đức GIA-VÊ họ còn cắm trại. Đoạn theo miệng của Đức
GIA-VÊ họ lên đường. 21Nếu chính mây ấy ở từ buổi tối
tới buổi sáng, khi mây ấy được cất lên vào buổi sáng, họ
sẽ dọn đi; hay nếu nó còn ở lại ban ngày và ban đêm hễ
khi nào mây ấy được cất lên, họ sẽ lên đường. 22Dù ấy là
2 ngày hay 1 tháng hay 1 năm mà mây ấy nấn-ná bên trên
đền-tạm, ở lại bên trên nó, các con trai Y-sơ-ra-ên còn
cắm trại và chẳng lên đường; nhưng khi nó được cất lên,
họ lên đường. 23Ở miệng Đức GIA-VÊ họ cắm trại, và ở
miệng Đức GIA-VÊ họ lên đường; họ giữ huấn-lệnh của
Đức GIA-VÊ, theo miệng Đức GIA-VÊ qua Môi-se.

The silver trumpets (10.1-10.10)

Những kèn trom-pét bằng bạc (10.1-10.10)

10

1YHWH spoke further to Moses, saying, 2"Make

10 1Đức GIA-VÊ phán thêm với Môi-se, rằng: 2"Hãy

thyself two trumpets of silver, of hammered work thou
shall make them; and thou shall use them for summoning
the congregation and for having the camps set out. 3And
when both are blown, all the congregation shall gather
themselves to you at the doorway of the tent of meeting.
4Yet if only one is blown, then the leaders, the heads of
the divisions of Israel, shall assemble before thee. 5But
when ye blow an alarm, the camps that are pitched on the
east side shall set out. 6And when ye blow an alarm the
second time, the camps that are pitched on the south side
shall set out; an alarm is to be blown for them to set out.
7When convening the assembly, however, ye shall blow
without sounding an alarm. 8The priestly sons of Aaron,
moreover, shall blow the trumpets; and this shall be for
you a perpetual statute throughout your generations. 9And
when ye go to war in your land against the adversary who
attacks you, then ye shall sound an alarm with the
trumpets, that ye may be remembered before YHWH your
God, and be saved from your enemies.

làm cho ngươi 2 cái kèn trom-pét bằng bạc; là công việc
dùng búa đánh giát, ngươi sẽ làm chúng; và ngươi sẽ dùng
chúng để triệu-tập hội-chúng và để nhổ trại lên đường.
3Và khi cả hai được thổi, tất cả hội-chúng sẽ tự nhóm lại
cùng ngươi ở ô cửa lều hội-kiến. 4Nhưng nếu một kèn
được thổi, thì các người lãnh-đạo, các sư-đoàn(1) trưởng Ysơ-ra-ên, sẽ nhóm họp trước mặt ngươi. 5Nhưng khi các
ngươi thổi một tiếng báo-hiệu, các trại được dựng ở phía
đông sẽ lên đường. 6Và khi các ngươi thổi một tiếng báohiệu lần thứ hai, các trại được dựng phía nam sẽ lên
đường; một tiếng báo-hiệu phải được thổi cho chúng lên
đường. 7Tuy nhiên, khi triệu-tập hội-đồng, các ngươi sẽ
thổi mà không thổi tiếng báo-động. 8Hơn nữa, các con trai
chức tế-lễ của A-rôn sẽ thổi các kèn trom-pét đó; và đấy sẽ
cho các ngươi là một luật-lệ mãi mãi xuyên qua những
thế-hệ các ngươi. 9Và khi các ngươi ra trận trong xứ của
các ngươi chống lại địch-thủ tấn-công các ngươi, các
ngươi sẽ thổi tiếng báo-động bằng những kèn trom-pét đó,
để các ngươi được nhớ lại trước mặt GIA-VÊ Chúa TRỜI
các ngươi, và được cứu khỏi những kẻ thù các ngươi.

1

nguyên ngữ: hàng ngàn

Dân-số 10.10-10.29

Numbers 10.10-10.29

10Cũng trong ngày có sự vui-vẻ của các ngươi và trong

10Also in the day of your gladness and in your appointed

các ngày lễ được chỉ-định của các ngươi, và vào các ngày
thứ nhất của những tháng của các ngươi, các ngươi sẽ thổi
các kèn trom-pét trên những của-lễ thiêu của các ngươi, và
trên những tế vật cho các của-lễ bình-an của các ngươi; và
chúng sẽ là một sự nhắc-nhở về các ngươi trước mặt Chúa
TRỜI các ngươi. Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI của các
ngươi."

feasts, and on the first days of your months, ye shall blow
the trumpets over your burnt offerings, and over the
sacrifices of your peace offerings; and they shall be as a
reminder of you before your God. I am YHWH your
God."

B. ĐẾN GẦN ĐẤT HỨA LẦN THỨ NHẤT (10.1114.45)
1. Dân-chúng than-phiền (10.11-11.35)
Một sự khởi-đầu tốt (10.11-10.36)
11Bấy giờ xảy ra trong năm thứ hai, trong tháng thứ hai,
vào ngày thứ hai mươi của tháng đó: mây ấy được cất lên
khỏi bên trên đền-tạm(1) có chứng-cớ; 12và các con trai Ysơ-ra-ên khởi hành lên đường đi của họ từ vùng hoang-vu
Si-na-i. Đoạn mây ấy dừng lại trong vùng hoang-vu Pharan. 13Thế là họ đã tiến ra lần đầu tiên theo miệng Đức
GIA-VÊ qua Môi-se. 14Và cờ xí trại các con trai Giu-đa,
theo các binh-đội của họ, lên đường trước tiên, với Na-hasôn con trai của A-mi-na-đáp, coi binh-đội của nó, 15và
Na-tha-na-ên con trai của Xu-a, coi binh-đội của chi-tộc
các con trai Y-sa-ca; 16và Ê-li-áp con trai của Hê-lôn coi
binh-đội của chi-tộc các con trai của Sa-bu-lôn.
17Đoạn đền-tạm được dỡ xuống; và các con trai Ghẹt-sôn
và các con trai Mê-ra-ri, đang khiêng đền-tạm, lên đường.
18Kế đó, cờ xí trại Ru-bên, theo các binh-đội của họ, lên
đường với Ê-lít-su con trai của Sê-đêu, coi binh-đội của
nó, 19và Sê-lu-mi-ên con trai của Xu-ri-ha-đai coi binhđội của chi-tộc các con trai Si-mê-ôn, 20và Ê-li-a-sáp con
trai của Đê-u-ên coi binh-đội của chi-tộc các con trai của
Gát.
21Đoạn các người Kê-hát lên đường, khiêng các vật thánh;
và đền-tạm sẽ được dựng lên trước khi họ tới nơi. 22Kế
đó, cờ xí trại của các con trai Ép-ra-im, theo các binh-đội
của họ, lên đường, với Ê-li-sa-ma con trai của Am-mi-hút
coi binh-đội của nó, 23và Ga-ma-li-ên con trai của Phêđát-su coi binh-đội của chi-tộc các con trai Ma-na-se, 24và
A-bi-đan, con trai của Ghi-đeo-ni coi binh-đội của chi-tộc
các con trai Bên-gia-min.
25Đoạn cờ xí trại các con trai Đan, theo các binh-đội của
họ, tạo thành hậu-binh cho tất cả các trại, lên đường, với
A-hi-ê-xe con trai của A-mi-sa-đai coi binh-đội của nó,
26và Pha-ghi-ên con trai của Óc-ran coi binh-đội của chitộc các con trai A-se, 27và A-hi-ra con trai của Ê-nan coi
binh-đội của chi-tộc các con trai Nép-ta-li. 28Đấy là các sự
khởi hành của các con trai Y-sơ-ra-ên theo các binh-đội
của họ khi họ lên đường.
29Đoạn Môi-se nói với Hô-báp con trai của Rê-u-ên người
Ma-đi-an, cha vợ của Môi-se: "Chúng tôi đang lên đường
đến chỗ mà Đức GIA-VÊ đã phán: 'Ta sẽ ban nó cho các
ngươi'; hãy đến với chúng tôi, và chúng tôi sẽ đối-đãi tốt
với cậu; vì Đức GIA-VÊ đã nói điều tốt liên-quan đến Ysơ-ra-ên."

B. FIRST APPROACH TO THE PROMISED LAND
(10.11-14.45)
1. The people complain (10.11-11.35)
A good start (10.11-10.36)
11Now it came about in the second year, in the second
month, on the twentieth of the month, that the cloud was
lifted from over the tabernacle of the testimony; 12and the
sons of Israel set out on their journeys from the wilderness
of Sinai. Then the cloud settled down in the wilderness of
Paran. 13So they moved out for the first time according to
the mouth of YHWH through Moses. 14And the standard
of the camp of the sons of Judah, according to their
armies, set out first, with Nahshon the son of Amminadab,
over its army, 15and Nethaneel the son of Zuar, over the
tribal army of the sons of Issachar; 16and Eliab the son of
Helon over the tribal army of the sons of Zebulun.
17Then the tabernacle was taken down; and the sons of
Gershon and the sons of Merari, who were carrying the
tabernacle, set out. 18Next the standard of the camp of
Reuben, according to their armies, set out with Elizur the
son of Shedeur, over its army, 19and Shelumiel the son of
Zurishaddai over the tribal army of the sons of Simeon,
20and Eliasaph the son of Deuel was over the tribal army
of the sons of Gad.
21Then the Kohathites set out, carrying the holy objects;
and the tabernacle was set up before their arrival. 22Next
the standard of the camp of the sons of Ephraim,
according to their armies, was set out, with Elishama the
son of Ammihud over its army, 23and Gamaliel the son of
Pedahzur over the tribal army of the sons of Manasseh;
24and Abidan the son of Gideoni over the tribal army of
the sons of Benjamin.
25Then the standard of the camp of the sons of Dan,
according to their armies, which formed the rear guard for
all the camps, set out, with Ahiezer the son of
Ammishaddai over its army, 26and Pagiel the son of
Ocran over the tribal army of the sons of Asher; 27and
Ahira the son of Enan over the tribal army of the sons of
Naphtali. 28These are the settings out of the sons of Israel
by their armies as they set out.
29Then Moses said to Hobab the son of Reuel the
Midianite, Moses's father-in-law, "We are setting out to
the place of which YHWH said, 'I will give it to you';
come with us and we will do thee good, for YHWH has
spoken good concerning Israel."

1

nguyên ngữ: dwilling place: chỗ ở (trọn chương)

Numbers 20.30-11.11

Dân-số 20.30-11.11

30But he said to him, "I will not come, but rather will go
to my own land and relatives." 31Then he said, "Please do

30Song người nói với Môi-se: "Em sẽ không đến đó, song
đúng hơn sẽ đi tới xứ của em và bà-con em." 31Thế thì

not leave us, inasmuch as thou know where we should
camp in the wilderness, and thou will be as eyes for us.
32So it will be, if thou go with us, it will come about that
whatever good YHWH does for us, we will do for thee."
33Thus they set out from the mount of YHWH three days'
journey, with the ark of the covenant of YHWH
journeying in front of them for the three days' journey, to
seek out a resting place for them. 34And the cloud of
YHWH was over them by day, when they set out from the
camp.
35Then it came about when the ark set out that Moses
said,
"Rise up, O YHWH!
And let Thine enemies be scattered,
And let those who hate Thee flee before Thee."
36And when it came to rest, he said,
"Return Thou, O YHWH,
To the myriad thousands of Israel."

Môi-se nói: "Xin đừng bỏ chúng tôi, xét vì cậu biết nơi
chúng tôi nên cắm trại trong vùng hoang-vu, và cậu sẽ là
như đôi mắt cho chúng tôi. 32Vì vậy sẽ là: nếu cậu đi với
chúng tôi, sẽ xảy ra rằng, hễ điều gì tốt Đức GIA-VÊ làm
cho chúng tôi, chúng tôi sẽ làm cho cậu."
33Như vậy từ núi của Đức GIA-VÊ họ lên đường đi 3
ngày, với cái rương giao-ước của Đức GIA-VÊ đi phía
trước họ trong cuộc du-hành 3 ngày này, để tìm ra một chỗ
nghỉ-ngơi cho họ. 34Và mây của Đức GIA-VÊ ở bên trên
họ ban ngày, khi họ lên đường từ trại.
35 Đoạn xảy ra khi cái rương lên đường, Môi-se nói:
"Xin chỗi dậy, Đức GIA-VÊ ôi!
Và xin những kẻ thù của Chúa bị phân-tán,
Và xin những kẻ ghét Chúa chạy trốn trước mặt Chúa."

God sends fire upon the complaining people (11.1-11.3)

Đức Chúa TRỜI giáng lửa trên dân oán-trách (11.1-11.3)

11

1Now the people became like those who complain of

11 1Bấy giờ dân-chúng thành như những kẻ phàn-nàn về

adversity in the hearing of YHWH; and when YHWH
heard it, His anger was kindled, and the fire of YHWH
burned among them and consumed some of the outskirts
of the camp. 2The people therefore cried out to Moses,
and Moses prayed to YHWH, and the fire sank down. 3So
the name of that place was called Taberah, because the fire
of YHWH burned among them.

nghịch cảnh trong khi Đức GIA-VÊ nghe; và khi Đức
GIA-VÊ nghe nó, cơn giận của Ngài được nhen lên, và lửa
của Đức GIA-VÊ đốt cháy giữa họ và thiêu trụi một phần
các khu-vực bên ngoài trại. 2Bởi vậy dân kêu la cùng Môise; Môi-se bèn cầu-xin Đức GIA-VÊ, lửa bèn chìm xuống.
3Vì vậy, tên chỗ đó được gọi là Tha-bê-ra(1), bởi vì lửa của
Đức GIA-VÊ đã đốt cháy giữa họ.

God sends meat to the complaining people (11.4-11.9)
4And the rabble who were among them had greedy
desires; and also the sons of Israel wept again and said,
"Who will give us flesh to eat? 5We remember the fish
which we used to eat free in Egypt, the cucumbers and the
melons and the leeks and the onions and the garlic, 6but
now our soul is dried up. There is nothing at all for our
eyes except this manna." 7Now the manna was like
coriander seed, and ita appearance like that of bdellium.
8The people would go about and gather it and grind it with
two millstones or beat it in the mortar, and boil it in the
pot and make cake with it; and its taste was as the taste of
juice of oil. 9And when the dew fell on the camp at night,
the manna would fall on it.

Đức Chúa TRỜI giáng thịt trên dân oán-trách (11.4-11.9)
4Và đám người hỗn-tạp đó mà ở giữa họ có các sự ham
muốn tham-lam; và các con trai Y-sơ-ra-ên cũng khóc lần
nữa và nói: "Ai sẽ cho chúng ta thịt để ăn? 5Chúng ta nhớ
lại cá mà chúng ta đã thường ăn thoải mái trong Ê-díp-tô,
những trái dưa chuột và các trái dưa gang và những củ
kiệu và những củ hành và củ tỏi, 6nhưng bây giờ hồn
chúng ta bị khô cạn. Không có một cái gì cả cho con mắt
của chúng ta ngoại trừ ma-na này." 7Bấy giờ, ma-na giống
như hột ngò thơm, và hình dáng của nó như hình dáng
nhựa gôm. 8Dân-chúng đi vòng vòng và lượm nó và
nghiền nó với 2 đá xay hay giã nó thành hồ, và luộc nó
trong nồi và dùng nó làm bánh; và nó nếm như nước cốt
có dầu ăn. 9Và khi sương đổ xuống trên trại vào ban đêm,
ma-na sẽ rơi xuống trên nó.

The complaint of Moses (11.10-11.15)
10Now Moses heard the people weeping throughout their
families, each man at the doorway of his tent; and the
anger of YHWH was kindled greatly, and it was evil in
Moses's sight. 11So Moses said to YHWH, Why hast Thou
dealt ill with Thy servant? And why have I not found
favor in Thy sight, that Thou hast laid the burden of all
this people on me?

Lời than-phiền của Môi-se (11.10-11.15)
10Bấy giờ Môi-se nghe dân khóc-lóc khắp các gia-đình
của họ, mỗi người nơi ô cửa lều của mình; và cơn giận của
Đức GIA-VÊ nhen lên dữ-dội, và đó là xấu trong cái nhìn
của Môi-se. 11Vì vậy Môi-se thưa với Đức GIA-VÊ: "Sao
Chúa đã đối-xử tệ với tôi-tớ này của Chúa vậy? Và sao
con đã chẳng tìm được ân-huệ trong cái nhìn của Chúa, để
Chúa đã đặt gánh nặng của tất cả dân này trên con?

36Và khi đến chỗ nghỉ, người nói:

"Xin trở lại thưa Chúa, Đức GIA-VÊ ôi,
Cùng hàng ngàn lớp lớp của Y-sơ-ra-ên!"

Tha-bê-ra nghĩa là việc đốt cháy

1

Dân-số 11.12-11.30

Numbers 11.12-11.30

12Có phải chính con đã thọ thai tất cả dân này? Có phải

12Was it I who conceived all this people? Was it I who

chính con đã sinh chúng ra, để Chúa phải nói với con:
'Hãy ẵm chúng trong ngực ngươi như một bà vú ẵm đứa
con nít đang bú, tới đất mà Chúa đã thề củng tổ-phụ của
họ'? 13Con sẽ phải lấy thịt ở đâu cho tất cả dân này? Vì
chúng khóc trước mặt con, nói: 'Hãy cho chúng tôi thịt để
chúng tôi được ăn!' 14Một mình con không thể gánh tất cả
dân này, vì nó quá nặng cho con. 15Vì vậy, nếu Chúa sắp
đãi con như vậy, xin vui lòng giết con ngay, nếu con đã
tìm được ân-huệ trong cái nhìn của Chúa, và đừng để con
thấy sự cùng khổ của con."

brought them forth, that Thou shouldest say to me, 'Carry
them in thy bosom as a nurse carries a nursing infant, to
the land which Thou didst swear to their fathers? 13Where
am I to get meat to give to all this people? For they weep
before me, saying, 'Give us meat that we may eat!' 14I
alone am not able to carry all this people, because it is too
heavy for me. 15So if Thou art going to deal thus with me,
please kill me at once, if I have found favor in Thy sight,
and do not let me see my wretchedness."

Đức Chúa TRỜI ban Linh cho 70 người (11.16-11.30)
16Bởi vậy Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se: "Hãy nhóm
cho Ta 70 ông từ các trưởng-lão của Y-sơ-ra-ên, mà ngươi
biết là các trưỡng-lão của dân và các sĩ-quan của chúng và
đem họ tới lều hội-kiến, và hãy để họ lấy chỗ đứng của họ
ở đó với ngươi. 17Đoạn Ta sẽ giáng xuống và phán cùng
ngươi ở đó, và Ta sẽ đem Linh là Đấng ở trên ngươi, và sẽ
đặt Ngài trên họ; và họ sẽ mang gánh nặng của dân với
ngươi, ngõ hầu ngươi sẽ không mang hết cả nó một mình.
18Và hãy nói với dân: 'Hãy biệt mình ra thánh vào ngày
mai, và các ngươi sẽ ăn thịt; vì các ngươi đã khóc trong tai
của GIA-VÊ, nói: "Ôi, người nào sẽ cho chúng ta thịt để
ăn! Vì chúng ta đã khá-giả trong Ê-díp-tô." Bởi vậy, GIAVÊ sẽ cho các ngươi thịt và các ngươi sẽ ăn. 19Các ngươi
sẽ ăn, không 1 ngày, hay 2 ngày, hoặc 5 ngày, hay 10
ngày, hoặc 20 ngày, 20cho đến trọn 1 tháng, cho đến khi
nó đi ra khỏi lỗ mũi của các ngươi và thành ghê-tởm đối
với các ngươi; vì các ngươi đã bác-bỏ GIA-VÊ ở giữa các
ngươi và đã khóc trước mặt Ngài, nói: "Tại sao chúng ta
đã lìa Ê-díp-tô?"'" 21Song Môi-se nói: "Dân, trong đó có
con, là 600 ngàn người đi bộ; vậy mà Chúa đã nói: 'Ta sẽ
cho chúng ăn thịt, để chúng có thể ăn trọn 1 tháng.' 22Há
các bầy chiên và các bầy bò phải bị giết thịt cho chúng, là
đủ cho chúng sao? Hay, há tất cả cá trong biển phải được
dồn lại với nhau cho chúng, là đủ cho chúng sao?" 23Đức
GIA-VÊ phán cùng Môi-se: "Tay GIA-VÊ ngắn sao? Bây
giờ ngươi sẽ thấy lời Ta sẽ xảy đến cho ngươi hay không."
24Vì vậy Môi-se đi ra và kể lại cho dân nghe các lời của
Đức GIA-VÊ. Người cũng họp 70 ông trong các trưởnglão của dân lại, và đặt để họ xung-quanh trại. 25Đoạn Đức
GIA-VÊ giáng xuống trong mây và phán cùng người; và
Ngài đem Linh ở trên người và đặt Ngài trên 70 trưởnglão. Và xảy ra khi Linh ở yên trên họ, họ tiên-tri. Nhưng
họ đã không tiên-tri lần thứ hai.

God gave the Spirit to seventy men (11.16-11.30)
16YHWH therefore said to Moses, "Gather for Me seventy
men from the elders of Israel, whom thou know to be the
elders of the people and their officers and bring them to
the tent of meeting, and let them take their stand there
with thee. 17Then I will come down and speak with thee
there, and I will take of the Spirit who is upon thee, and
will put Him upon them; and they shall bear the burden of
the people with thee, so that thou shall not bear it all
alone. 18And say to the people, 'Conserate yourselves for
tomorrow, and ye shall eat meat; for ye have wept in the
ears of YHWH, saying, "Oh that someone would give us
meat to eat! For we were well-off in Egypt." Therefore
YHWH will give you meat and ye shall eat. 19Ye shall
eat, not one day, nor two days, nor five days, nor ten days,
nor twenty days, 20until a whole month, until it comes out
of your nostrils and becomes loathsome to you; because ye
have rejected YHWH who is among you and have wept
before Him, saying, "Why did we ever leave Egypt?"'"
21But Moses said, "The people, among whom I am, are
600,000 on foot; yet Thou hast said, 'I will give them meat
in order that they may eat for a whole month.' 22Should
flocks and herds be slaughtered for them, to be sufficient
for them? Or should all the fish of the sea be gathered
together for them, to be sufficient for them?" 23And
YHWH said to Moses, "Is YHWH's hand short? Now thou
shall see whether My word will befall thee or not."
24So Moses went out and told the people the words of
YHWH. Also, he gathered seventy men of the elders of
the people, and stationed them around the tent. 25Then
YHWH came down in the cloud and spoke to him; and He
took of the Spirit who was upon him and placed Him upon
the seventy elders. And it came about that when the Spirit
rested upon them, they prophesied. But they did not do it
again.
26But two men had remained in the camp; the name of one
was Eldad and the name of the second Medad. And the
Spirit rested upon them (now they were among those who
had been registered, but had not gone out to the tent), and
they prophesied in the camp. 27So a young man ran and
told Moses and said, "Eldad and Medad are prophesying
in the camp." 28Then Joshua the son of Nun, the attendant
of Moses from his youth, answered and said, "Moses, my
lord, restrain them." 29But Moses said to him, "Are thou
jealous for my sake? Would that all YHWH's people were
prophets, that YHWH would put His Spirit upon them!"
30Then Moses returned to the camp, both he and the elders
of Israel.

26Nhưng 2 ông đã còn ở lại trong trại; tên ông này là Ên-

đát và tên ông thứ nhì là Mê-đát. Và Linh ở yên trên họ
(bấy giờ họ có tên trong những kẻ đã được đăng ký, nhưng
đã không đi ra tới lều), và họ tiên-tri trong trại. 27Thế là
có một thanh-nam chạy bảo Môi-se và nói: "Ên-đát và
Mê-đát đang tiên-tri trong trại." 28Lúc ấy Giô-suê con trai
của Nun, người hầu của Môi-se từ thời thiếu-niên, trả lời
và nói: "Môi-se, chúa tôi, xin kềm-chế họ." 29Nhưng Môise nói với người: "Ngươi ganh-tị vì cớ ta ư? Chớ gì tất cả
dân của Đức GIA-VÊ đều là các đấng tiên-tri, để Đức
GIA-VÊ đặt Linh của Ngài trên họ!" 30Đoạn Môi-se trở
về trại, người lẫn các trưởng-lão của Y-sơ-ra-ên.

Numbers 11.31-12.13

Dân-số 11.31-12.13

The quail and the plague (11.31-11.35)
31Now there went forth a wind from YHWH, and it
brought quail from the sea, and let them fall beside the
camp, about a day's journey on this side and a day's
journey on the other side, all around the camp, and about
two cubits deep on the surface of the ground. 32And the
people rose all day and all night and all the next day, and
gathered the quail (he who gathered least gathered ten
homers) and they spread them out for themselves all
around the camp. 33While the meat was still between their
teeth, before it was chewed, the anger of YHWH was
kindled against the people, and YHWH struck the people
with a very severe plague. 34So the name of that place was
called Kibroth-hattaavah because there they buried the
people who had been greedy. 35From Kibroth-hattaavah
the people set out for Hazeroth, and they were at
Hazeroth.

Chim cun-cút và bệnh dịch (11.31-11.35)
31Bấy giờ, có cơn gió từ Đức GIA-VÊ, và nó đem chim
cun-cút từ biển đến, và để chúng sa xuống gần trại, chừng
một ngày đi đường ở phía bên này và một ngày đi đường ở
phía bên kia, tất cả xung-quanh trại, và dày chừng 2 cu-bít
trên mặt đất. 32Dân-chúng chỗi dậy suốt ngày và suốt đêm
và suốt cả ngày kế, và lượm chim cun-cút (kẻ lượm ít nhất
cũng được 10 ô-me) và họ rải chúng ra cho chính họ tất cả
xung-quanh trại. 33Trong khi miếng thịt còn ở giữa răng
của họ, trước khi nó được nhai, cơn giận của Đức GIA-VÊ
nhen lên chống dân-chúng, và Đức GIA-VÊ đánh dânchúng bằng một tai-ương rất khóc-liệt. 34Vì vậy tên chỗ
đó được gọi là Kíp-rốt-Ha-ta-va(1), vì ở đó họ chôn các kẻ
tham-lam. 35Từ Kíp-rốt-Ha-ta-va dân lên đường tới Hátsê-rốt, và họ ở tại Hát-sê-rốt.

2. Aaron and Miriam criticize Moses (12.1-12.16)

2. A-rôn và Mi-ri-am chỉ-trích Môi-se (12.1-12.16)

12

1Then Miriam and Aaron spoke against Moses

12 1Lúc ấy Mi-ri-am và A-rôn nói chống lại Môi-se bởi

because of the Cushite woman whom he had married (for
he had married a Cushite woman); 2and they said, "Has
YHWH indeed spoken only through Moses? Has He not
spoken through us as well?" And YHWH heard it. 3(Now
the man Moses was very humble, more than any man who
was on the face of the earth.) 4And suddenly YHWH said
to Moses and Aaron and to Miriam, "Ye three come out to
the tent of meeting." So the three of them came out. 5Then
YHWH came down in a pillar of cloud and stood at the
doorway of the tent, and He called Aaron and Miriam.
When they had both come forward, 6He said,
"Hear now My words;
If there is a prophet among you,
I, YHWH, shall make Myself known to him in a vision.
I shall speak with him in a dream.
7"Not so, with My servant Moses,
He is faithful in all My household;
8With him I speak mouth to mouth,
Even openly, and not in dark sayings,
And he beholds the form of YHWH.
Why then were ye not afraid
To speak against My servant, against Moses?"

cớ người đàn-bà Ê-thi-ô-bi mà ông đã cưới (vì người đã
cưới một đàn-bà Ê-thi-ô-bi(2)); 2và họ nói: "Đức GIA-VÊ
thật sự đã phán chỉ qua Môi-se sao? Ngài há cũng đã
chẳng phán qua chúng ta sao?" Và Đức GIA-VÊ nghe
điều đó. 3(Bấy giờ, người nam Môi-se rất khiêm-tốn, hơn
một người nam nào đã ở trên mặt trái đất.) 4Và thình-lình
Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se và A-rôn và với Mi-riam: "Cả 3 các ngươi đi ra tới lều hội-kiến." Vì vậy cả 3
người đi ra. 5Rồi Đức GIA-VÊ giáng xuống trong một trụ
mây và đứng nơi ô cửa của cái lều, và Ngài gọi A-rôn và
Mi-ri-am. Khi cả 2 người đến tới trước. 6Ngài phán:

9So the anger of YHWH burned against them and He
departed. 10But when the cloud had withdrawn from over

the tent, behold, Miriam was leprous, as white as snow. As
Aaron turned toward Miriam, behold, she was leprous.
11Then Aaron said to Moses, "Oh, my lord, I beg thee, do
not account this sin to us, in which we have acted
foolishly and in which we have sinned. 12Oh, do not let
her be like one dead, whose flesh is half eaten away when
he comes from his mothers womb!" 13And Moses cried
out to YHWH, saying, "O God, heal her, I pray!"

"Bây giờ, hãy nghe các lời của Ta;
Nếu có một tiên-tri giữa các ngươi,
Ta, GIA-VÊ, sẽ khiến kẻ đó biết Ta trong sự hiện-thấy.
Ta sẽ nói với nó trong một giấc chiêm-bao.
7"Với tôi-tớ Môi-se của Ta thì không như vậy;
Nó trung-tín trong tất cả gia-hộ của Ta;
8Với nó, Ta nói chuyện miệng với miệng(3),
Thậm-chí công-khai, và không bằng các lời bóng gió,
Và nó trông thấy hình-dạng của GIA-VÊ.
Thế thì tại sao các ngươi không sợ
Nói chống lại tôi-tớ của Ta, chống lại Môi-se?"
9Vì vậy cơn giận của Đức GIA-VÊ bừng cháy chống họ,
và Ngài ra đi. 10Nhưng khi mây đã rút lui khỏi bên trên
lều, kìa, Mi-ri-am đã mắc bệnh phung, trắng như tuyết.
Khi A-rôn quay về phía Mi-ri-am, kìa, bà đã mắc bịnh
phung. 11Thế thì A-rôn nói với Môi-se: "Ôi, chúa tôi, tôi
nài xin chúa, xin đừng kể tội này cho chúng tôi, trong đó
chúng tôi đã hành-động một cách dại-dột và trong đó
chúng tôi đã phạm-tội. 12Ôi, xin đừng để cô ấy như một
kẻ chết, mà thịt của nó bị ăn hết phân nửa khi nó ra từ tửcung của mẹ nó!" 13Môi-se bèn kêu la cùng Đức GIA-VÊ,
nói: "Đức Chúa TRỜI ôi! Xin chữa lành cho cô ấy, con
cầu-xin!"

nghĩa là: các mồ của sự thèm-khát
Xuất hành 2.21: Sê-phô-ra con gái người Ma-đi-an
3
Thành ngữ Việt Nam: nói chuyện mặt đối mặt
1
2

Dân-số 12.14-13.22

Numbers 12.14-13.22

14Song Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se: "Nếu cha của ả

14But YHWH said to Moses, "If her father had but spit in

đã nhổ nước bọt vào mặt của ả, phải chăng ả không nên
chịu nhục-nhã của mình trong 7 ngày sao? Hãy giam ả
trong 7 ngày ở ngoài trại, và sau đó ả mới có thể được
nhận lại." 15Vì vậy Mi-ri-am bị giam ở ngoài trại trong 7
ngày; và dân không tiếp tục đi cho đến khi Mi-ri-am đã
được nhận lại.
16Tuy nhiên, sau đó dân đi ra từ Hát-sê-rốt và cắm trại
trong vùng hoang-vu Pha-ran.

her face, would she not bear her shame for seven days?
Let her be shut up for seven days outside the carnp, and
afterward she may be received again." 15So Miriam was
shut up outside the camp for seven days, and the people
did not move on until Miriam was received again.

3. Các thám-tử xúi-giục nổi-loạn (13.1-14.45)
Mười hai thám-tự được sai đi (13.1-13.16)

3. The spies incite rebellion (13.1-14.45)
Twelve spies are sent out (13.1-13.16)

13 1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 2"Hãy

13 1Then YHWH spoke to Moses saying, 2"Send out for

sai các người nam đi ra cho ngươi, để chúng có thể dò
thám đất Ca-na-an, mà Ta sắp cho các con trai Y-sơ-ra-ên;
các ngươi sẽ sai một người nam từ mỗi chi-tộc trong các
chi-tộc của tổ-phụ của chúng, mỗi một người là một người
lãnh-đạo giữa chúng." 3Vì vậy Môi-se sai chúng đi từ
vùng hoang-vu Pha-ran, do miệng của Đức GIA-VÊ, tất cả
các người nam là đầu-trưởng các con trai Y-sơ-ra-ên.4Thế
thì, đây là tên của chúng: từ chi-tộc Ru-bên, Sa-mua con
trai của Xa-cu; 5từ chi-tộc Si-mê-ôn, Sa-phát con trai của
Hô-ri; 6từ chi-tộc Giu-đa, Ca-lép con trai của Giê-phu-nê;
7từ chi-tộc Y-sa-ca, Di-ganh con trai của Giô-sép; 8từ chitộc Ép-ra-im, Ô-sê con trai của Nun; 9từ chi-tộc Bên-giamin, Phan-thi con trai của Ra-phu; 10từ chi-tộc Sa-bu-lôn,
Gát-đi-ên con trai của Sô-đi; 11từ chi-tộc Giô-sép, từ chitộc Ma-na-se, Ga-đi con trai của Su-si; 12từ chi-tộc Đan,
A-mi-ên con trai của Ghê-ma-li; 13từ chi-tộc A-se, Sê-thu
con trai của Mi-ca-ên; 14từ chi-tộc Nép-ta-li, Nách-bi con
trai của Vấp-si; 15từ chi-tộc Gát, Gu-ên con trai của Ma-ki.
16Đấy là tên của những người nam mà Môi-se sai đi để dò
thám đất đó; nhưng, Môi-se gọi Ô-sê con trai của Nun, là
Giô-suê.
Các thám-tử thăm-dò xứ đó (13.17-13.24)
17Khi Môi-se sai chúng đi để dò thám đất Ca-na-an, người
nói với chúng: "Hãy đi lên đấy vào vùng Nam phương(1);
rồi đi lên vào xứ đồi núi. 18Và hãy xem xứ đó giống cái
gì, và dân sống trong đó mạnh hay yếu, ít hay nhiều. 19Xứ
trong đó họ sống như thể nào, nó tốt hay xấu? Và các
thành trong đó họ sống như thể nào, chúng sống trong các
trại mở hay có thành-lũy? 20Và đất đó như thể nào, nó phìnhiêu hay cằn-cỗi? Có cây cối trong đó hay không? Rồi
dùng sức lực của các ngươi để lấy một ít trái cây của xứ
đó." Bây giờ là lúc có những trái nho chín đầu mùa.
21Thế là chúng đi lên dò thám đất đó từ vùng hoang-vu
Xin xa đến tận Rê-hốp, ở Ha-mát. 22Khi chúng đã đi lên

vào vùng Nam phương, chúng đến Hếp-rôn nơi A-hi-man,
Sê-sai, và Thanh-mai, các đứa con của A-nác ở. (Bấy giờ
Hếp-rôn đã được xây 7 năm trước Xô-an trong Ê-díp-tô.)

1

hay: vùng miền Nam

16Afterward, however, the people moved out from

Hazeroth and camped in the wilderness of Paran.

thyself men so that they may spy out the land of Canaan,
which I am going to give to the sons of Israel; ye shall
send a man from each of their fathers' tribes, every one a
leader among them." 3So Moses sent them from the
wilderness of Paran at the mouth of YHWH, all of them
men who were heads of the sons of Israel. 4These then
were their names: from the tribe of Reuben, Shammua the
son of Zaccur 5from the tribe of Simeon, Shaphat the son
of Hori; 6from the tribe of Judah, Caleb the son of
Jephunneh; 7from the tribe of Issachar, Igal the son of
Joseph; 8from the tribe of Ephraim, Hoshea the son of
Nun; 9from the tribe of Benjamin, Palti the son of Raphu;
10from the tribe of Zebulun, Gaddiel the son of Sodi;
11from the tribe of Joseph, from the tribe of Manasseh,
Gaddi the son of Susi; 12from the tribe of Dan, Ammiel
the son of Gemalli; 13from the tribe of Asher, Sethur the
son of Michael; 14from the tribe of Naphtali, Nahbi the
son of Vophsi; 15from the tribe of Gad, Geuel the son of
Machi. 16These are the names of the men whom Moses
sent to spy out the land; but Moses called Hoshea the son
of Nun, Joshua.
The spies explore the land (13.17-13.24)
17When Moses sent them to spy out the land of Canaan,
he said to them, "Go up here into the Negev; then go up
into the hill country. 18And see what the land is like, and
whether the people who live in it are strong or weak,
whether they are few or many. 19And how is the land in
which they live, is it good or bad? And how are the cities
in which they live, are they in open camps or with
fortifications? 20And how is the land, is it fat or lean? Are
there trees in it or not? Use your strength then to get some
of the fruit of the land." Now the time was the time of the
first ripe grapes.
21So they went up and spied out the land from the
wilderness of Zin as far as Rehob, at Hamath. 22When
they had gone up into the Negev, they came to Hebron
where Ahiman, Sheshai and Talmai, the children of Anak
were. (Now Hebron was built seven years before Zoan in
Egypt.)

Numbers 13.23-14.6

Dân-số 13.23-14.6

23Then they came to the valley of Eshcol and from there

23Rồi chúng đến thung-lũng Ếch-côn và từ đó chặt một

cut down a branch with a single cluster of grapes; and they
carried it on a pole between two men, with some of the
pomegranates and the figs. 24That place was called the
valley of Eshcol, because of the cluster which the sons of
Israel cut down from there.

nhánh với một chùm nho đơn-độc xuống; và chúng khiêng
nó trên cây sào giữa 2 người, với vài trái thạch-lựu và các
trái vả. 24Chỗ đó được gọi là thung-lũng Ếch-côn1, bởi cớ
cái chùm mà các con trai Y-sơ-ra-ên đã chặt xuống từ đó.

The people rebel at the spies' report (13.25-13.33)
25When they returned from spying out the land, at the end
of forty days, 26they proceeded to come to Moses and
Aaron and to all the congregation of the sons of Israel in
the wilderness of Paran, at Kadesh; and they brought back
word to them and to all the congregation and showed them
the fruit of the land. 27Thus they told him, and said, "We
went in to the land where you sent us; and it certainly does
flow with milk and honey, and this is its fruit.
28Nevertheless, the people who live in the land are strong
and the cities are fortified and very large; and moreover,
we saw the born ones of Anak there. 29Amalek is living in
the land of the Negev and the Hittites and the Jebusites
and the Amorites are living in the hill country, and the
Canaanites are living by the sea and by the side of the
Jordan."
30Then Caleb quieted the people toward Moses, and said,
"We should by all means go up and take possession of it,
for we shall surely overcome it." 31But the men who had
gone up with him said, "We are not able to go up against
the people, for they are too strong for us." 32So they gave
out to the sons of Israel a bad report of the land which they
had spied out, saying, "The land through which we have
gone, in spying it out, is a land that devours its inbahitants;
and all the people whom we saw in it are men of great
size. 33There also we saw the Nephilim (the sons of Anak
are part of the the Nephilim); and we became like
grasshoppers in our own sight, and so we were in their
sight."

Dân nổi-loạn do báo-cáo của các thám-tử (13.25-13.33)
25Khi chúng trở về từ việc dò thám xứ đó, vào cuối 40
ngày, 26chúng tiến đến cùng Môi-se và A-rôn và cùng tất
cả hội-chúng các con trai Y-sơ-ra-ên trong vùng hoang-vu
Pha-ran, ở Ca-đe; và chúng đem về lời cho họ và cho tất
cả hội-chúng và chỉ cho họ trái-cây của đất đó. 27Chúng
bảo người như vầy, nói: "Chúng tôi đã đi vào tới đất ông
đã sai chúng tôi đi; và chắn-chắn nó chảy sữa và mật, và
đây là trái cây của nó. 28Tuy nhiên dân sống trong đất đó
mạnh-mẽ và các thành được cũng cố và rất lớn; và hơn
nữa, chúng tôi đã thấy con cái của A-nác ở đó. 29A-ma-léc
đang sống trong đất của vùng Nam phương; dân Hê-tít,
dân Giê-bu, và dân A-mô-rít đang sống trong xứ đồi núi,
và dân Ca-na-an đang sống cạnh biển và cạnh bờ sông
Giô-đanh."
30Đoạn Ca-lép làm dân im-lặng hướng về Môi-se, và nói:

"Tất nhiên chúng ta phải tiến lên và chiếm lấy nó, vì
chúng ta chắc-chắn sẽ thắng nó." 31Nhưng các người đã đi
dò thám với người nói: "Chúng ta không có thể tiến lên
chống lại dân ấy, vì họ quá mạnh đối với chúng ta." 32Thế
là chúng đã báo cáo xấu về đất mà chúng đã dò thám cho
các con trai Y-sơ-ra-ên, nói: "Đất ấy mà chúng tôi đã đi
qua, trong việc dò thám nó, là đất nuốt tươi cư-dân của nó;
và tất cả dân mà chúng tôi đã thấy trong nó là các người
có kích-thước lớn. 33Ở đó chúng tôi cũng đã thấy các
người cao lớn(2) (những con trai của A-nác là một phần của
người cao lớn); và chúng ta thành như những con cào-cào
trong trong cái nhìn riêng của chúng tôi, và chúng ta cũng
như thế trong cái nhìn của họ."

The people rebel (14.1-14.10)

Dân-chúng nổi loạn (14.1-14.10)

14 1Then all the congregation lifted up their voices and

14 1Đoạn tất cả hội-chúng cất tiếng của họ lên và la

cried, and the people wept in that night. 2And all the sons
of Israel grumbled against Moses and Aaron; and the
whole congregation said to them, "Would that we had died
in the land of Egypt! Or would that we had died in this
wilderness! 3And why is YHWH bringing us into this
land, to fall by the sword? Our wives and our little ones
will become plunder; would it not be better for us to return
to Egypt?" 4So they said to one another, "Let us appoint a
leader and return to Egypt."
5Then Moses and Aaron fell on their faces in the presence

of all the assembly of the congregation of the sons of
Israel. 6And Joshua the son of Nun and Caleb the son of
Jephunneh, of those who had spied out the land, tore their
clothes;

khóc; và dân-chúng khóc lóc trong đêm đó. 2Và tất cả các
con trai Y-sơ-ra-ên cằn-nhằn Môi-se và A-rôn; và toàn-thể
hội-chúng nói với họ: "Ước gì chúng tôi đã chết trong xứ
Ê-díp-tô! Hay ước gì chúng tôi đã chết trong vùng hoangvu này! 3Và tại sao Đức GIA-VÊ đang đem chúng tôi vào
đất này, để ngã xuống bởi thanh gươm? Vợ của chúng tôi
và con nhỏ của chúng tôi sẽ thành đồ bị cướp bóc; há
chẳng phải tốt hơn cho chúng tôi trở về Ê-díp-tô hay sao?"
4Thế là chúng nói với nhau: "Chúng ta hãy bổ-nhiệm một
người lãnh-đạo và trở về Ê-díp-tô."
5Thế thì Môi-se và A-rôn sấp mặt của mình xuống trong
sự hiện-diện của tất cả hội-đồng của hội-chúng các con
trai Y-sơ-ra-ên. 6Giô-suê con trai của Nun và Ca-lép con
trai của Giê-phu-nê, trong số các người đã dò thám đất đó,
xé quần-áo của họ;

nghĩa là: thung-lũng có chùm
hay: những người khổng lồ

1
2

Dân-số 14.7-14.24

Numbers 14.7-14.24

7và họ nói với tất cả hội-chúng các con trai Y-sơ-ra-ên,

7and they spoke to all the congregation of the sons of

rằng: "Đất mà chúng tôi đã đi qua để dò thám là một đất
tốt quá chừng. 8Nếu Đức GIA-VÊ vui lòng với chúng ta,
thì Ngài sẽ đem chúng ta vào đất này, và ban nó cho
chúng ta—một đất chảy sữa và mật. 9Chỉ đừng nổi loạn
chống Đức GIA-VÊ; và đừng sợ dân của đất đó, vì chúng
sẽ là con mồi(1) của chúng ta. Sự che-chở(2) cho chúng đã
bị dời đi khỏi chúng, và Đức GIA-VÊ ở cùng chúng ta;
chớ sợ chúng." 10Nhưng tất cả hội-chúng nói ném đá hai
người. Lúc đó vinh-quang của Đức GIA-VÊ hiện ra trong
lều hội-kiến cùng tất cả các con trai Y-sơ-ra-ên.

Israel, saying, "The land which we passed through to spy
out is an exceedingly good land. 8If YHWH is pleased
with us, then He will bring us into this land, and give it to
us—a land which flows with milk and honey. 9Only do
not rebel against YHWH; and do not fear the people of the
land, for they shall be our prey. Their protection has been
removed from them, and YHWH is with us; do not fear
them." 10But all the congregation said to stone them with
stones. Then the glory of YHWH appeared in the tent of
meeting to all the sons of Israel.

Môi-se nài-xin cho dân-chúng (14.11-14.19)
11Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se: "Trong bao lâu dân
này sẽ cự-tuyệt Ta? Và trong bao lâu chúng sẽ không tin
Ta, mặc dầu tất cả những dấu lạ Ta đã thực-hiện giữa
chúng? 12Ta sẽ đánh chúng bằng dịch-hạch và bỏ chúng,
và Ta sẽ làm ngươi thành một dân-tộc lớn hơn và mạnh
hơn chúng."
13Nhưng Môi-se thưa với Đức GIA-VÊ: "Thế thì dân Êdíp-tô sẽ nghe về nó, vì bởi sức mạnh của Chúa, Chúa đã
đem dân này lên từ giữa họ, 14và họ sẽ nói nó cho cư-dân
của đất này biết. Họ đã nghe rằng, Đức GIA-VÊ ôi, Chúa
ở giữa dân này, vì Chúa ôi Đức GIA-VÊ, được thấy mắt
đối mắt(3), trong khi mây của Chúa đứng bên trên chúng;
và Chúa đi phía trước chúng trong một trụ mây vào ban
ngày và trong một trụ lửa vào ban đêm. 15Bây giờ nếu
Chúa giết dân này như giết một người, thì các dân-tộc đã
nghe về danh thơm của Chúa sẽ nói, rằng: 16'Bởi vì Đức
GIA-VÊ đã chẳng có thể đem dân này vào đất mà Ngài đã
hứa với chúng bởi lời thề, bởi vậy Ngài đã giết chúng
trong vùng hoang-vu.' 17Nhưng bây giờ, con cầu-xin, xin
quyền-năng của Chúa là vĩ-đại, đúng như Chúa đã phán,
rằng: 18'GIA-VÊ chậm nóng-giận và dồi dào ân-cần
thương -yêu, tha-thứ tội-lỗi và vi-phạm; nhưng Ngài sẽ
tuyệt đối không miễn-nghị cho kẻ có tội, thăm-viếng tộilỗi của cha mẹ trên con cái trên các thế-hệ thứ ba và thứ
tư.' 19Xin tha-thứ, con cầu-xin, tội-lỗi của dân này theo sự
vĩ-đại của sự ân-cần yêu-thương của Chúa, như Chúa cũng
đã tha-thứ dân này, từ Ê-díp-tô cho đến cả bây giờ."

Moses pleads for the people (14.11-14.19)
11And YHWH said to Moses, "How long will this people
spurn Me? And how long will they not believe in Me,
despite all the signs which I have performed in their
midst? 12I will smite them with the pestilence and
dispossess them, and I will make thee into a nation greater
and mightier than they."
13But Moses said to YHWH, "Then the Mits-ree' will hear
of it, for by Thy strength Thou didst bring up this people
from their midst, 14and they will tell it to the inhabitants
of this land. They have heard that Thou, O YHWH, art in
the midst of this people, for Thou, O YHWH, art seen eye
to eye, while Thy cloud stands over them; and Thou dost
go before them in a pillar of cloud by day and in a pillar of
fire by night. 15Now if Thou dost slay this people as one
man, then the nations who have heard of Thy fame will
speak, saying, 16'Because YHWH could not bring this
people into the land which He promised them by oath,
therefore He slaughtered them in the wilderness.' 17But
now, I pray, let the power of the Lord be great, just as
Thou hast spoken, saying, 18'YHWH is slow to anger and
abundant in lovingkindness, forgiving iniquity and
transgression; but He will by no means clear the guilty,
visiting the iniquity of the fathers on the children on the
third and the fourth generations.' 19Pardon, I pray, the
iniquity of this people according to the greatness of Thy
lovingkindness, just as Thou also hast forgiven this
people, from Egypt even until now."

Đức Chúa TRỜI kết-án dân-chúng, cho đi lang-thang 40
năm (14.20-14.45)
20Thế là Đức GIA-VÊ nói: "Ta đã tha-thứ chúng, theo lời
ngươi; 21nhưng quả thật, như Ta sống, cả trái đất sẽ đầy
vinh-quang của GIA-VÊ. 22Chắc-chắn mọi người là
những kẻ đã thấy vinh-quang của Ta và các dấu lạ của Ta,
mà Ta đã thực-hiện trong Ê-díp-tô và trong vùng hoangvu, mà còn đặt Ta vào sự thử-thách những 10 lần này và
đã chẳng lắng nghe tiếng nói của Ta, 23sẽ tuyệt đối chẳng
thấy đất mà Ta đã thề cùng tổ-phụ của chúng, cũng sẽ
chẳng có một kẻ nào đã cự-tuyệt Ta thấy nó. 24Nhưng tôitớ Ca-lép của Ta, vì nó đã có một linh khác và đã theo Ta
trọn-vẹn, Ta sẽ đem nó vào trong đất nơi nó đã vào, và
dòng-dõi nó sẽ chiếm đất đó làm của riêng.

God condemns the people to wander for 40 years (14.2014.45)
20So YHWH said, "I have pardoned them according to thy
word; 21but indeed, as I live, all the earth will be filled
with the glory of YHWH. 22Surely all the men who have
seen My glory and My signs, which I performed in Egypt
and in the wilderness, yet have put Me to the test these ten
times and have not listened to My voice, 23shall by no
means see the land which I swore to their fathers, nor shall
any of those who spurned Me see it. 24But My servant
Caleb, because he has had a different spirit and has
followed Me fully, him I will bring into the land where he
entered, and his seed shall take possession of it.

Nguyên ngữ (nn): thực phẩm
nn: bóng râm
3
nghĩa là: thấy tận mắt
1
2

Numbers 14.25-14.44

Dân-số 14.25-14.44

25Now the Amalekites and the Canaanites live in the

25Bây giờ dân A-ma-léc và dân Ca-na-an sống trong các

valleys; turn tomorrow and set out to the wilderness by the
way of the Sea of Reeds."
26And YHWH spoke to Moses and Aaron, saying,
27"How long shall I bear with this evil congregation who
are grumbling against Me? I have heard the complaints of
the sons of Israel, which they are complaining against Me.
28Say to them, 'As I live,' says YHWH, 'just as you have
spoken in My hearing, so I will surely do to you; 29your
corpses shall fall in this wilderness, even all your
numbered men, according to your complete number from
twenty years old and upward, who have grumbled against
Me. 30Surely ye shall not come into the land in which I
raised My hand to settle you, except Caleb the son of
Jephunneh and Joshua the son of Nun. 31Your children,
however, whom ye said would become a prey—I will
bring them in, and they shall know the land which ye have
rejected. 32But as for you, your corpses shall fall in this
wilderness. 33And your sons shall be shepherds for forty
years in the wilderness, and they shall bear for your
fornications, until your corpses are finished in the
wilderness. 34According to the number of days which ye
spied out the land, forty days, for every day ye shall bear
your guilt a year, even forty years, and ye shall know My
opposition. 35I, YHWH, have spoken, surely this I will do
to all this evil congregation who are gathered together
against Me. In this wilderness they shall be destroyed, and
there they shall die.'"

thung-lũng đó; ngày mai hãy quay lại và lên đường đến
vùng hoang-vu bởi đường của Biển Sậy(1)."
26Và Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se và A-rôn, rằng:
27"Trong bao lâu Ta sẽ chịu đựng với hội-chúng xấu-xa
này là những kẻ đang cằn-nhằn Ta? Ta đã nghe các lời
oán-trách của những con trai Y-sơ-ra-ên, mà chúng đang
oán-trách Ta. 28Hãy bảo chúng, GIA-VÊ phán: 'Như Ta
sống, đúng như các ngươi đã nói trong tầm nghe của Ta,
Ta chắc-chắn sẽ làm cho các ngươi như vậy; 29xác chết
của các ngươi sẽ ngã xuống trong vùng hoang-vu này, tức
là tất cả các người nam đã được đếm của các ngươi, theo
con số toàn bộ từ 20 tuổi trở lên, đã cằn-nhằn Ta. 30Chắcchắn các ngươi sẽ không được đến trong đất Ta đã nâng
tay Ta lên để định-cư các ngươi trong đó, ngoại trừ Ca-lép
con trai của Giê-phu-nê, và Giô-suê con trai của Nun.
31Nhưng con cái của các ngươi, mà các ngươi đã nói sẽ
thành con mồi—Ta sẽ đưa chúng vào, và chúng sẽ biết đất
mà các ngươi đã bác-bỏ. 32Nhưng còn các ngươi, xác chết
của các ngươi sẽ ngã trong vùng hoang-vu này. 33Và con
trai của các ngươi sẽ là những kẻ chăn-chiên trong 40 năm
trong vùng hoang-vu, và chúng sẽ chịu vì các tội gian-dâm
của các ngươi, cho đến khi xác của các ngươi bị kết thúc
trong vùng hoang-vu. 34Theo số các ngày mà các ngươi đã
dò thám đất đó, 40 ngày, cho mỗi ngày các ngươi sẽ chịu
lỗi của mình một năm, tức là 40 năm, và các ngươi sẽ biết
sự phản đối của Ta. 35Ta, GIA-VÊ, đã phán, chắc-chắn
điều này Ta sẽ gây ra cho tất cả hội-chúng xấu-xa này là
những kẻ nhóm nhau lại chống Ta. Trong vùng hoang-vu
này chúng sẽ bị diệt, và ở đó chúng sẽ chết.'"
36Còn các người nam mà Môi-se đã sai đi dò thám đất đó
và những kẻ đã trở về và đã khiến cả hội-chúng cằn-nhằn
người vì báo cáo xấu về đất đó, 37tức là những kẻ đã báo
cáo rất xấu về đất đó đều chết bởi tai vạ trước mặt Đức
GIA-VÊ. 38Nhưng Giô-suê con trai của Nun và Ca-lép
con trai của Giê-phu-nê còn sống, trong số những kẻ đã dò
thám đất đó.

36As for the men whom Moses sent to spy out the land

and who returned and made all the congregation grumble
against him by bringing out a bad report concerning the
land, 37even those men who brought out the very bad
report of the land died by a plague before YHWH. 38But
Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh
remained alive out of those men who went to spy out the
land.
39And when Moses spoke these words to all the sons of
Israel, the people mourned greatly.
The people try to enter the Promised Land on their own
(14.40-14.45)
40In the morning, however, they rose up early and went up
to the ridge of the hill country, saying, "Here we are; we
have indeed sinned, but we will go up to the place which
YHWH has promised." 41But Moses said, "Why then are
you transgressing the mouth of YHWH, when it will not
succeed? 42Do not go up, lest ye be struck down before
your enemies, for YHWH is not among you. 43For the
Amalekites and the Canaanites will be there in front of
you, and ye will fall by the sword, inasmuch as ye have
turned back from following YHWH. And YHWH will not
be with you." 44But they went up heedlessly to the ridge
of the hill country; neither the ark of the covenant of
YHWH nor Moses left the camp.

39Và khi Môi-se đã nói các lời này cùng tất cả những con

trai Y-sơ-ra-ên, dân-chúng khóc than rất lớn.
Dân-chúng thử vào đất hứa do sức mình (14.40-14.45)
40Nhưng, vào buổi sáng, họ dậy sớm và đi lên tới chóp
của xứ đồi núi, nói: "Đây chúng ta; chúng ta quả thật đã
phạm tội, nhưng chúng ta sẽ đi lên tới chỗ mà Đức GIAVÊ đã hứa." 41Nhưng Môi-se nói: "Thế thì tại sao các
ngươi lại vi-phạm miệng Đức GIA-VÊ, khi nó sẽ không
thành-công? 42Chớ đi lên, e rằng các ngươi bị đánh gục
trước mặt những kẻ thù các ngươi, vì Đức GIA-VÊ không
ở giữa các ngươi. 43Vì dân A-ma-léc và dân Ca-na-an sẽ ở
đó, ở phía trước các ngươi, và các ngươi sẽ ngã bởi gươm,
vì các ngươi đã quay lưng không theo Đức GIA-VÊ. Và
Đức GIA-VÊ sẽ không ở cùng các ngươi." 44Nhưng họ cứ
đi lên tới chóp của xứ đồi núi đó không thèm nghe; cả
rương giao-ước của Đức GIA-VÊ lẫn Môi-se đều không
rời trại.

Có thể dịch: Biển Đỏ

1

Dân-số 14.45-15.20

Numbers 14.45-15.20

45Rồi dân A-ma-léc và dân Ca-na-an sống trong xứ đồi

45Then the Amalekites and the Canaanites who lived in

núi đó đi xuống, và đánh chúng và đập chúng xuống xa
đến tận Họt-ma.

that hill country came down, and struck them and beat
them down as far as Hormah.

C. LANG-THANG TRONG VÙNG HOANG-VU (15.121.35)
1. Các qui-định khác (15.1-15.41)
Những điều luật cho những của-lễ (15.1-15.13)

C. WANDERING IN THE WILDERNESS (15.1-21.35)
1. Additional regulations (15.1-15.41)
Laws for offerings (15.1-15.13)

15

15 1Now YHWH spoke to Moses, saying, 2"Speak to the

1Bấy giờ Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:

2"Hãy bảo các con trai Y-sơ-ra-ên, và nói với họ: 'Khi các

ngươi vào đất có các chỗ ở của các ngươi, mà Ta đang cho
các ngươi, 3thì hãy dâng một của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ,
một của-lễ thiêu hay một tế vật để hoàn-thành lời thệnguyện đặc-biệt, hay làm một của-lễ tự-nguyện hay trong
các thời-điểm được chỉ-định của các ngươi, để làm một
mùi thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ, từ bầy bò hay từ bầy
chiên. 4Và kẻ dâng của-lễ của mình sẽ dâng lên GIA-VÊ
một của-lễ ngũ-cốc một-phần-mười ê-pha bột mịn được
trộn với một-phần-tư hin dầu, 5và ngươi sẽ chuẩn-bị rượu
nho cho sự rảy rượu lễ, một-phần-tử hin; với của-lễ thiêu
hay cho tế vật, cho mỗi chiên con. 6Hay cho một chiên
đực, ngươi sẽ chuẩn-bị làm một của-lễ ngũ-cốc, hai-phầnmười ê-pha bột mịn được trộn với một-phần-ba hin dầu;
7và cho sự rảy rượu lễ, ngươi sẽ dâng một-phần-ba hin
rượu nho làm một mùi thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ. 8Và
khi ngươi chuẩn-bị một con bò đực làm của-lể thiêu hay
một tế vật, để hoàn-thành một thệ-nguyện đặc-biệt, hay
cho các của-lễ bình-an dâng lên GIA-VÊ, 9thì ngươi sẽ
dâng với bò đực đó một của-lễ ngũ-cốc ba-phần-mười êpha bột mịn được trộn với một-nửa hin dầu; 10và ngươi sẽ
dâng làm sự rảy rượu lễ một-nửa hin rượu nho làm của-lễ
bởi lửa, làm một mùi thơm dịu-dàng lên GIA-VÊ.
11'Mỗi con bò, hay mỗi con chiên đực, hay mỗi con chiên
con đực, hay các con dê sẽ được làm như vậy. 12Tùy theo
con số mà các ngươi chuẩn-bị, các ngươi sẽ làm như thế
cho mọi người theo con số của chúng. 13Tất cả người bảnxứ sẽ làm các điều này theo cách này, trong việc dâng củalễ bởi lửa, làm một mùi thơm dịu-dàng lên GIA-VÊ.
Luật về người tạm-trú (15.14-15.21)
14'Và nếu một người lạ tạm trú với các ngươi, hay có
người có thể ở giữa các ngươi xuyên qua những thế-hệ của
các ngươi, và hắn muốn hiến-dâng một của-lễ bởi lửa, làm
một mùi thơm dịu-dàng lên GIA-VÊ, y như các ngươi
làm, hắn sẽ làm như thế. 15Về phần hội-đồng, sẽ có một
luật-lệ cho các ngươi và cho người nước ngoài tạm trú với
các ngươi, một luật-lệ đời đời suốt những thế-hệ của các
ngươi; như các ngươi, người nước ngoài trước mặt GIAVÊ sẽ như thế. 16Sẽ có 1 luật và 1 mạng-lệnh cho các
ngươi và cho người nước ngoài tạm-trú với các ngươi.'"
17Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 18"Bảo các
con trai Y-sơ-ra-ên, và nói với chúng: 'Khi các ngươi vào
đất mà Ta đem các ngươi, 19thì sẽ là: khi các ngươi ăn
bánh của đất đó, các ngươi sẽ nâng lên một của-lễ cho
GIA-VÊ. 20Từ mẻ bột nhồi đầu tiên của mình, các ngươi
sẽ nâng lên một cái bánh ngọt làm một của-lễ; làm của-lễ
thuộc sân đập lúa, các ngươi sẽ nâng nó lên như thế.

sons of Israel, and say to them, 'When ye enter the land of
your dwellings, which I am giving you, 3then make an
offering by fire to YHWH, a burnt offering or a sacrifice
to fulfill a special vow, or as a freewill offering or in your
appointed times, to make a soothing aroma to YHWH,
from the herd or from the flock. 4And the one who
presents his offering shall present to YHWH a grain
offering of one-tenth of an ephah of fine flour mixed with
one-fourth of a hin of oil, 5and thou shall prepare wine for
the libation, one-fourth of a hin, with the burnt offering or
for the sacrifice, for each lamb. 6Or for a ram thou shall
prepare as a grain offering two-tenths of an ephah of fine
flour mixed with one-third of a hin of oil; 7and for the
libation thou shall offer one-third of a hin of wine as a
soothing aroma to YHWH. 8And when thou prepare a bull
as a burnt offering or a sacrifice, to fulfill a special vow,
or for peace offerings to YHWH, 9then thou shall offer
with the bull a grain offering of three-tenths of an ephah
of fine flour mixed with one-half a hin of oil; 10and thou
shall offer as the libation one-half a hin of wine as an
offering by fire, as a soothing aroma to YHWH.

11'Thus it shall be done for each ox, or for each ram, or for
each of the male lambs, or of the goats. 12According to the

number that ye prepare, so ye shall do for everyone
according to their number. 13All who are native shall do
these things in this manner, in presenting an offering by
fire, as a soothing aroma to YHWH.
Law of the sojourner (15.14-15.21)
14'And if an alien sojourns with you, or one who may be
among you throughout your generations, and he wishes to
make an offering by fire, as a soothing aroma to YHWH,
just as ye do, so he shall do. 15As for the assembly, there
shall be one statute for you and for the alien who sojourns
with you, a perpetual statute throughout your generations;
as ye are, so shall the alien be before YHWH.16 There is
to be one law and one ordinance for you and for the alien
who sojourns with you.'"
17Then YHWH spoke to Moses, saying, 18"Speak to the

sons of Israel, and say to them, 'When ye enter the land
where I bring you, 19then it shall be, that when ye eat of
the bread of the land, ye shall lift up an offering to
YHWH. 20Of the first of your dough ye shall lift up a cake
as an offering; as the offering of the threshing floor, so ye
shall lift it up.

Numbers 15.21-15.39

Dân-số 15.21-15.39

21From the first of your dough ye shall give to YHWH an

21Từ mẻ bột nhồi đầu tiên của mình, các ngươi sẽ dâng

offering throughout your generations.

cho GIA-VÊ một của-lễ xuyên qua những thế-hệ của các
ngươi.

Guilt offerings (15.22-15.31)
22'But when ye unwittingly fail and do not observe all
these commandments, which YHWH has spoken to
Moses, 23even all that YHWH has commanded you by the
hand of Moses, from the day when YHWH gave
commandment and onward throughout your generations,
24then it shall be, if it is done unintentionally, without the
knowledge of the congregation, that all the congregation
shall offer one bull for a burnt offering, as a soothing
aroma to YHWH, with its grain offering, and its libation,
according to the ordinance, and one male goat for a sin
offering. 25Then the priest shall make atonement for all
the congregation of the sons of Israel, and they shall be
forgiven; for it was an error, and they have brought their
offering, an offering by fire to YHWH, and their sin
offering before YHWH, for their error. 26So all the
congregation of the sons of Israel will be forgiven, with
the alien who sojourns among them, for it happened to all
the people through error.
27'Also if one person sins unintentionally, then he shall
offer a one year old female goat for a sin offering. 28And
the priest shall make atonement before YHWH for the
person who goes astray when he sins unintentionally,
making atonement for him that he may be forgiven. 29Ye
shall have one law for him who does anything
unintentionally, for him who is native among the sons of
Israel and for the alien who sojourns among them. 30But
the person who does anything defiantly, whether he is
native or an alien, that one is blaspheming YHWH; and
that person shall be cut off from among his people.
31Because he has despised the word of YHWH and has
broken His commandment that person shall be completely
cut off; his guilt shall be on him.'"

Của-lễ cho sự lầm lỗi (15.22-15.31)
22'Nhưng khi các ngươi không cố ý làm sai và không tuân
theo mọi điều-răn này, mà GIA-VÊ đã phán cùng Môi-se,
23là mọi điều mà GIA-VÊ đã truyền cho các ngươi bởi tay
của Môi-se, từ ngày GIA-VÊ ban điều-răn và tới suốt
những thế-hệ của các ngươi, 24thì sẽ là, nếu không cố ý
làm trước mắt của hội-chúng, thì toàn-thể hội-chúng sẽ
dâng một con bò đực cho của-lễ thiêu, làm một mùi thơm
dịu-dàng cho GIA-VÊ, với của-lễ ngũ-cốc của nó, và sự
rảy rượu lễ của nó, theo giới-luật, và 1 con dê đực làm
của-lễ chuộc tội. 25Rồi thầy tế-lễ sẽ làm sự chuộc tội cho
tất cả hội-chúng các con trai Y-sơ-ra-ên, và chúng sẽ được
tha-thứ; vì đó là một lỗi-lầm, và chúng đã đem của-lễ của
chúng đến, của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ, và của-lễ chuộc
tội của chúng trước mặt GIA-VÊ, vì lỗi-lầm của chúng.
26Thế là tất cả hội-chúng các con trai Y-sơ-ra-ên với
người nước ngoài tạm-trú giữa họ sẽ được tha-thứ, vì nó
đã xảy ra cho mọi người vì sai sót.

Sabbath-breaking is put to death (15.32-15.36)
32Now while the sons of Israel were in the wilderness,
they found a man gathering wood on the sabbath day.
33And those who found him gathering wood brought him
to Moses and Aaron, and to all the congregation; 34and
they put him in custody because it had not been declared
distinctly what should be done to him. 35Then YHWH
said to Moses, "The man shall surely be put to death; all
the congregalion shall stone him with stones outside the
camp." 36So all the congregation brought him outside the
camp, and stoned him with stones and he died, just as
YHWH had commanded Moses.
Law of tassels (15.37-15.41)
37YHWH also spoke to Moses, saying, 38"Speak to the
sons of Israel, and tell them that they shall make for
themselves tassels on the corners of their garments
throughout their generations, and that they shall put on the
tassel of each corner a cord of blue. 39And it shall be a
tassel for you and ye shall look at it and remember all the
commandments of YHWH, so as to do them and not seek
after your own heart and your own eyes, after which ye
played the harlot,

27'Cũng vậy nếu 1 người không cố ý phạm-tội, thì hắn sẽ
dâng một con dê cái 1 tuổi cho của-lễ chuộc tội. 28Và thầy

tế-lễ sẽ làm sự chuộc tội trước mặt GIA-VÊ cho người đi
lầm đường khi hắn không cố ý phạm tội, làm sự chuộc tội
cho hắn để hắn có thể được tha-thứ. 29Các ngươi sẽ có 1
luật cho kẻ vô ý, cho người bản-xứ giữa các con trai Y-sơra-ên và cho người lạ tạm-trú giữa chúng. 30Nhưng kẻ cố
ý làm, dù kẻ đó là người bản-xứ hay người lạ, kẻ đó đang
phạm-thượng GIA-VÊ; và hắn sẽ bị khai trừ khỏi giữa dân
nó. 31Vì hắn đã khinh-thường lời GIA-VÊ và đã phạm
điều-răn của Ngài, hắn sẽ hoàn-toàn bị khai-trừ; lỗi của
hắn sẽ ở trên hắn.'"

Phạm ngày Ngưng-nghỉ phải bị xử-tử (15.32-15.36)
32Bấy giờ, trong khi các con trai Y-sơ-ra-ên ở trong vùng
hoang-vu, chúng bắt gặp một người lượm củi trong ngày
Ngưng-nghỉ. 33Những kẻ bắt gặp kẻ lượm củi đưa hắn tới
Môi-se và A-rôn, và tới tất cả hội-chúng; 34và chúng giam
hắn vì chưa có tuyên-bố rõ-ràng nào để phạt hắn. 35Rồi
Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se: "Chắc-chắn người này sẽ
bị xử-tử; tất cả hội-chúng sẽ ném đá nó ở ngoài trại." 36Vì
vậy tất cả hội-chúng đem hắn ra ngoài trại, và ném đá hắn
và hắn chết, y như Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se.

Luật về các tua áo (15.37-15.41)
37Đức GIA-VÊ cũng phán cùng Môi-se, rằng: 38"Nói với
các con trai Y-sơ-ra-ên, và bảo chúng rằng chúng sẽ làm
cho mình tua áo nơi các góc áo của chúng xuyên qua các
thế-hệ của chúng, và chúng sẽ kết một dây nhỏ màu xanh
vào tua áo nơi mỗi góc áo. 39Và nó sẽ là cái tua áo cho
các ngươi và các ngươi sẽ nhìn xem nó và nhớ tất cả các
điều-răn của GIA-VÊ, để thực-hiện chúng và chẳng chạy
theo tâm của các ngươi và mắt của các ngươi, mà các
ngươi đã đi theo chúng để làm đĩ,

Dân-số 15.40-16.16

Numbers 15.40-16.16

40để các ngươi có thể nhớ mà thực-hiện mọi điều-răn của
Ta, và là thánh đối với Chúa TRỜI các ngươi. 41Ta là

40in order that ye may remember to do all My
commandments, and be holy to your God. 41I am YHWH

GIA-VÊ Chúa TRỜI các ngươi, Đấng đã đem các ngươi
ra từ xứ Ê-díp-tô để làm Chúa TRỜI các ngươi; Ta là
GIA-VÊ Chúa TRỜI các ngươi."

your God who brought you out from the land of Egypt to
be your God; I am YHWH your God."

2. Nhiều lãnh-tụ phản lại Môi-se (16.1-17.13)
Cuộc nổi-loạn trong trại (16.1-16.22)

2. Many leaders rebel against Moses (16.1-17.13)
Rebellion in the camp (16.1-16.22)

16 1Bấy giờ Cô-ra con trai của Giết-sê-ha, con trai của

16 1Now Korah the son of Izhar, the son of Kohath, the

Kê-hát, con trai của Lê-vi, với Đa-than và A-bi-ram, các
con trai của Ê-li-áp, và Ôn con trai của Phê-lết, các con
trai của Ru-bên, ra tay, 2và chúng nổi dậy trước mặt Môise, cùng với một số kẻ trong các con trai Y-sơ-ra-ên, 250
lãnh-tụ của hội-chúng, được chọn trong hội-đồng, các
người nam có danh tiếng. 3Chúng nhóm nhau lại chống
Môi-se và A-rôn, và nói với 2 người: "Các ông thật quá
đáng, vì tất cả hội-chúng đều là thánh, mọi người trong họ,
và Đức GIA-VÊ ở giữa họ; vì vậy, tại sao các ông tự nâng
mình lên trên hội-đồng của Đức GIA-VÊ?"
4Khi Môi-se nghe điều này, người sấp mặt mình xuống;
5và người nói với Cô-ra và tất cả bạn bè của nó, rằng:
"Sáng mai Đức GIA-VÊ sẽ chỉ ai là của Ngài, và ai là
thánh, và sẽ đem kẻ đó đến gần chính Ngài; tức là người
mà Ngài sẽ chọn, Ngài sẽ đem đến gần chính Ngài.
6Hãy làm điều này: hãy cầm các lư-hương cho các ngươi,
Cô-ra và tất cả bạn bè của ngươi, 7và để lửa trong chúng,
và để hương-trầm trên chúng trong sự hiện-diện của Đức
GIA-VÊ vào ngày mai; và người mà Đức GIA-VÊ chọn sẽ
là thánh. Các ngươi thật quá đáng, những con trai Lê-vi
các ngươi!"
8Đoạn Môi-se nói với Cô-ra: "Bây giờ nghe đây, những
con trai Lê-vi các ngươi: 9có phải chẳng đủ cho các ngươi
để Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên đã tách các ngươi ra từ
hội-chúng Y-sơ-ra-ên, và đem các ngươi đến gần Ngài, để
phục-dịch trong đền-tạm của Đức GIA-VÊ, và để đứng
trước mặt hội-chúng để hầu-việc họ; 10và rằng Ngài đã
đem ngươi đến gần, hỡi Cô-ra, và tất cả anh em của ngươi,
những con trai Lê-vi, với ngươi? Và có phải các ngươi
cũng đang tìm chức thầy tế-lễ? 11Bởi vậy ngươi và tất cả
bạn bè của ngươi đã nhóm nhau lại chống Đức GIA-VÊ;
còn A-rôn, người là ai mà các ngươi cằn-nhằn người?"
12Rồi Môi-se vời Đa-than và A-bi-ram, các con trai của Êli-áp; nhưng chúng nói: "Chúng tôi sẽ không đi lên. 13Có
phải đó là một việc nhỏ để ông đã đem chúng tôi lên ra
khỏi một xứ chảy sữa và mật để khiến chúng tôi chết trong
vùng hoang-vu, nhưng ông cũng muốn khống chế chúng
tôi? 14Quả thật, ông đã chẳng đưa chúng tôi vào một xứ
chảy sữa và mật, ông cũng đã chẳng cho chúng tôi làm di
sản những cánh đồng và các vườn nho. Có phải ông muốn
móc mắt các người này? Chúng tôi sẽ không đi lên!"
15Thế thì Môi-se trở nên rất giận và thưa cùng Đức GIAVÊ: "Xin đừng quan-tâm đến của-lễ của chúng! Con đã
chẳng bắt ngay cả một con lừa độc nhất nào từ chúng, con
cũng đã chẳng làm tổn-hại một ai trong chúng." 16Và
Môi-se bảo Cô-ra: "Ngươi và tất cả bạn bè của ngươi, hãy
trình-diện trước mặt Đức GIA-VÊ vào ngày mai, cả ngươi
lẫn mấy người cùng với A-rôn.

son of Levi, with Dathan and Abiram, the sons of Eliab,
and On the son of Peleth, sons of Reuben, took action,
2and they rose up before Moses, together with some of the
sons of Israel, two hundred and fifty leaders of the
congregation, chosen in the assembly, men of renown.
3And they assembled together against Moses and Aaron,
and said to them, "It is much for you, for all the
congregation are holy, every one of them, and YHWH is
in their midst; so why do ye exalt yourselves above the
assembly of YHWH?"
4When Moses heard this, he fell on his face; 5and he
spoke to Korah and all his company, saying, "Tomorrow
morning YHWH will show who is His, and who is holy,
and will bring him near to Himself; even the one whom He
will choose, He will bring near to Himself.
6Do this: take censers for yourselves, Korah and all your
company, 7and put fire in them, and lay incense upon
them in the presence of YHWH tomorrow; and the man
whom YHWH chooses shall be the one who is holy. It is
much for you, ye sons of Levi!"
8Then Moses said to Korah, "Hear now, ye sons of Levi,
9is it not enough for you that the God of Israel has

separated you from the rest of the congregation of Israel,
to bring you near to Himself, to do the service of the
tabernacle of YHWH, and to stand before the
congregation to minister to them; 10and that He has
brought thee near, Korah, and all thy brothers, sons of
Levi, with thee? And are ye seeking for the priesthood
also? 11Therefore thou and all thy company are gathered
together against YHWH; but as for Aaron, who is he that
ye grumble against him?"
12Then Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of
Eliab; but they said, "We will not come up. 13Is it a little
thing that thou have brought us up out of a land flowing
with milk and honey to have us die in the wilderness, but
thou would also lord it over us? 14Indeed, thou have not
brought us into a land flowing with milk and honey, nor
have thou given us an inheritance of fields and vineyards.
Would thou put out the eyes of these men? We will not
come up!"
15Then Moses became very angry and said to YHWH,
"Do not regard their offering! I have not taken a single
donkey from them, nor have I done harm to any of them."
16And Moses said to Korah, "Thou and all thy company
be present before YHWH tomorrow, both thou and they
along with Aaron.

Numbers 16.17-17.1

Dân-số 16.17-17.1

17And each of you take his firepan and put incense on it,

17Và mỗi người các ngươi, hãy lấy chảo đựng than lửa

and each of you bring his censer before YHWH, two
hundred and fifty firepans; also thou and Aaron shall each
bring his firepan." 18So they each took his own censer and
put fire on it, and laid incense on it; and they stood at the
doorway of the tent of meeting, with Moses and Aaron.
19Thus Korah assembled all the congregation against them
at the doorway of the tent of meeting. And the glory of
YHWH appeared to all the congregation.

của mình và để hương-trầm trên nó, và mỗi người các
ngươi hãy đem lư-hương của mình đến trước mặt Đức
GIA-VÊ, 250 chảo đựng than lửa; ngươi và A-rôn mỗi
người cũng sẽ mang lư-hương của mình đến." 18Vì vậy,
mỗi người trong họ lấy lư-hương của mình và để lửa trên
nó, và để hương-trầm trên nó; và chúng đứng ở ô cửa của
lều hội-kiến, với Môi-se và A-rôn. 19Như vậy Cô-ra họp
lại tất cả hội-chúng chống lại hai người ở ô cửa của lều
hội-kiến. Và vinh-quang của Đức GIA-VÊ hiện ra cùng
toàn-thể hội-chúng.
20Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se và A-rôn, rằng:
21"Tách các ngươi ra từ giữa hội-chúng này, để Ta có thể
tiêu-hủy chúng lập-tức." 22Nhưng họ sấp mình trên mặt
của họ, và thưa: "Đức Chúa TRỜI ôi! Chúa Đức Chúa
TRỜI của những linh của tất cả xác-thịt, khi một người
phạm-tội, có phải Chúa sẽ giận toàn-thể hội-chúng sao?"

20Then YHWH spoke to Moses and Aaron, saying,
21"Separate yourselves from among this congregation, that
I may consume them instantly." 22But they fell on their

faces, and said, "O God, Thou God of the spirits of all
flesh, when one man sins, wilt Thou be angry with the
entire congregation?"
Punishment for the rebellion (16.23-16.50)
23Then YHWH spoke to Moses, saying, 24"Speak to the
congregation, saying, 'Get back from around the dwellings
of Korah, Dathan and Abiram.'"
25Then Moses arose and went to Dathan and Abiram, with
the elders of Israel following him, 26and he spoke to the
congregation, saying, "Depart now from the tents of these
wicked men, and touch nothing that belongs to them, lest
ye be swept away in all their sin." 27So they got back from
around the dwellings of Korah, Dathan, and Abiram; and
Dathan and Abiram came out and stood at the doorway of
their tents, along with their wives and their sons and their
little ones. 28And Moses said, "By this ye shall know that
YHWH has sent me to do all these deeds; for this is not
from my heart.29If these men die like the death of all men,
or if they suffer the fate of all men, then YHWH has not
sent me. 30But if YHWH brings about an entirely new
thing and the ground opens its mouth and swallows them
up with all that is theirs, and they descend alive into Sheol,
then ye will understand that these men have spurned
YHWH."
31Then it came about as he finished speaking all these

words, that the ground that was under them split open;
32and the earth opened its mouth and swallowed them up,
and their households and all the men who belonged to
Korah, with their possessions. 33So they and all that
belonged to them went down alive to Sheol; and the earth
closed over them, and they perished from the midst of the
assembly. 34And all Israel who were around them fled at
their outcry, for they said, "Lest the earth may swallow us
up!" 35Fire also came forth from YHWH and consumed
the two hundred and fifty men who were offering the
incense.
No layman should come near to burn incense (17.1-17.5)

17 1Then YHWH spoke to Moses, saying,

Hình-phạt cho sự nổi-loạn (16.23-16.50)
23Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 24"Hãy
bảo hội-chúng, nói: 'Hãy lùi lại khỏi xung-quanh những
chỗ ở của Cô-ra, Đa-than, và A-bi-ram.'"
25Rồi Môi-se đứng dậy và đi tới Đa-than và A-bi-ram, có
các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên đi theo người, 26và người nói
với hội-chúng, rằng: "Rời khỏi lều của những kẻ độc-ác
này ngay bây giờ, và chớ đụng đến một cái gì thuộc về
chúng, e rằng các ngươi bị quét đi trong mọi tội của
chúng." 27Vì vậy họ lùi lại khỏi xung-quanh các chỗ ở của
Cô-ra, Đa-than, và A-bi-ram; Đa-than và A-bi-ram đi ra và
đứng ở ô cửa lều của chúng, cùng với các bà vợ và các
đứa con trai và các đứa con nhỏ của chúng. 28Môi-se nói:
'Bởi điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức GIA-VÊ đã sai ta
làm tất cả các việc này; vì đây không từ tâm ta. 29Nếu
những người này chết như cái chết của mọi người, hoặc
nếu chúng chịu định-mệnh của tất cả loài người, thì Đức
GIA-VÊ đã chẳng sai ta. 30Nhưng nếu Đức GIA-VÊ cho
một điều hoàn-toàn mới xảy ra và đất hả miệng của nó và
nuốt chửng chúng cùng với mọi thứ của chúng, và chúng
còn sống lại sa xuống Âm-phủ, thì các ngươi sẽ hiểu rằng
những người này đã cự-tuyệt Đức GIA-VÊ."
31Lúc ấy, xảy ra khi Môi-se nói xong tất cả các lời này,
rằng đất ở dưới chúng nứt toạt ra; 32và đất mở miệng của
nó và nuốt chửng chúng, với các gia-hộ của chúng và tất
cả các người thuộc về Cô-ra, với các vật sở-hữu của
chúng. 33Vì vậy chúng và mọi thứ của chúng đều sa
xuống Âm-phủ tươi; và đất lấp chúng lại, và chúng diệtvong khỏi giữa hội-đồng. 34Và tất cả Y-sơ-ra-ên ở xungquanh chúng đều chạy trốn ở tiếng la thét của chúng, vì họ
nói: "E rằng trái đất có thể nuốt chửng chúng ta!" 35Lửa
cũng đến tới từ Đức GIA-VÊ và thiêu trụi 250 người đang
dâng hương-trầm.
Không một người thường nào được đến gần để đốt hươngtrầm (17.1-17.5)
(1)

1

17 1Rồi Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng:

Thánh-Kinh Hê-bơ-rơ: câu 17.1, các bản Thánh-Kinh khác: câu
16.36

Dân-số 17.2-17.20

Numbers 17.2-17.20

2"Hãy bảo Ê-lê-a-sa con trai của thầy tế-lễ A-rôn rằng: nó

2"Say to Eleazar, the son of Aaron the priest, that he shall

sẽ lượm các lư-hương ra khỏi giữa ngọn lửa, vì chúng là
thánh; và ngươi đổ than đang cháy ra tứ phía. 3Còn các lưhương của các người đã phạm-tội để mất mạng, hãy dùng
búa dát mỏng chúng thành các tấm để mạ bàn-thờ, vì họ
đã dâng chúng trước mặt GIA-VÊ và chúng là thánh; và
chúng sẽ là một dấu-hiệu cho các con trai Y-sơ-ra-ên." 4Vì
vậy thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa lượm các lư-hương đồng mà các
người bị đốt cháy đã từng hiến-dâng; và họ dùng búa dát
chúng mỏng ra làm một lớp mạ của bàn-thờ, 5làm một vật
nhắc-nhở các con trai Y-sơ-ra-ên rằng không có một người
thường nào, là kẻ không thuộc dòng dõi A-rôn được đến
gần để đốt hương-trầm trước mặt Đức GIA-VÊ; rằng
người đó không thể thành như Cô-ra và bạn bè nó—y như
Đức GIA-VÊ đã phán cùng nó qua Môi-se.

take up the censers out of the midst of the blaze, for they
are holy; and thou scatter the burning coals abroad. 3As
for the censers of these men who have sinned at the cost of
their lives, let them be made into hammered sheets for a
plating of the altar, since they did present them before
YHWH and they are holy; and they shall be for a sign to
the sons of Israel." 4So Eleazar the priest took the bronze
censers which the men who were burned had offered; and
they hammered them out as a plating for the altar, 5as a
reminder to the sons of Israel that no layman who is not of
the seed of Aaron should come near to burn incense before
YHWH; that he might not become like Korah and his
company—just as YHWH had spoken to him through
Moses.

Việc cằn-nhằn và tai họa (17.6-17.15)
6Nhưng vào ngày kế tất cả hội-chúng các con trai Y-sơ-raên cằn-nhằn Môi-se và A-rôn, nói: "Mấy ông là những
người đã gây ra cái chết của dân Đức GIA-VÊ." 7Tuy
nhiên, xảy ra khi hội-chúng đã nhóm lại để chống Môi-se
và A-rôn rằng 2 người quay về lều hội-kiến, và kìa, mây
phủ nó và vinh-quang của Đức GIA-VÊ hiện ra. 8Thế thì
Môi-se và A-rôn đến phía trước lều hội-kiến, 9Đức GIAVÊ phán cùng Môi-se, rằng: 10"Hãy thoát khỏi giữa hộichúng này, để Ta có thể tiêu-hủy chúng lập-tức." Lúc ấy 2
người sấp mình trên mặt của họ. 11Môi-se nói với A-rôn:
"Lấy lư-hương của anh và để lửa từ bàn-thờ vào trong nó,
và đặt hương-trầm trên nó; rồi nhanh-chóng đem nó đến
hội-chúng và làm sự chuộc tội cho họ, vì cơn thạnh-nộ đã
xuất ra từ Đức GIA-VÊ; tai họa đã bắt đầu!" 12Thế thì Arôn cầm lấy nó như Môi-se đã nói, và chạy vào giữa hộiđồng, vì kìa, tai họa đã bắt đầu giữa dân. Rồi người đặt
hương-trầm lên và làm sự chuộc tội cho dân. 13Và người
lấy chỗ đứng của mình giữa những kẻ chết và các người
sống, ngõ hầu tai họa được kiềm-chế. 14Song những kẻ
chết bởi tai họa là 14 ngàn 700, ngoài những kẻ đã chết vì
Cô-ra. 15Đoạn A-rôn trở lại cùng Môi-se tại ô cửa của lều
hội-kiến, vì tai họa đã được kiềm-chế.

Grumbling and plague (17.6-17.15)
6But on the next day all the congregation of the sons of
Israel grumbled against Moses and Aaron, saying, "Ye are
the ones who have caused the death of YHWH's people."
7It came about, however, when the congregation had
assembled against Moses and Aaron, that they turned
toward the tent of meeting, and behold, the cloud covered
it and the glory of YHWH appeared. 8Then Moses and
Aaron came to the front of the tent of meeting, 9and
YHWH spoke to Moses, saying, 10"Get away from among
this congregation, that I may consume them instantly."
Then they fell on their faces. 11And Moses said to Aaron,
"Take your censer and put in it fire from the altar, and lay
incense on it; then bring it quickly to the congregation and
make atonement for them, for wrath has gone forth from
YHWH, the plague has begun!" 12Then Aaron took it as
Moses had spoken, and ran into the midst of the assembly,
for behold, the plague had begun among the people. So he
put on the incense and made atonement for the people.
13And he took his stand between the dead and the living,
so that the plague was checked. 14But those who died by
the plague were 14,700, besides those who died on
account of Korah. 15Then Aaron returned to Moses at the
doorway of the tent of meeting, for the plague had been
checked.

Cây gậy trổ nụ của A-rôn chứng-thực quyền-hạn của ông
(17.16-17.28)
(1)16
Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 17"Hãy
bảo các con trai Y-sơ-ra-ên, và lấy từ họ một cây gậy cho
gia-hộ của mỗi tổ-phụ: 12 cây gậy, từ tất cả các nhà lãnhđạo theo những gia-hộ của tổ-phụ họ. Ngươi sẽ viết mỗi
tên trên cây gậy của người đó, 18và viết tên của A-rôn trên
cây gậy của Lê-vi; vì có một cây gậy cho vị đầu-trưởng
của mỗi gia-hộ trong những gia-hộ của tổ-phụ họ. 19Đoạn
ngươi sẽ để chúng trong lều hội-kiến ở phía trước bảng
chứng-cớ(2), nơi Ta gặp các ngươi. 20Và sẽ xảy ra rằng cây
gậy của người mà Ta chọn sẽ đâm chồi. Như vậy Ta sẽ
giảm khỏi trên Ta những lời cằn-nhằn của các con trai Ysơ-ra-ên, những kẻ đang cằn-nhằn các ngươi."

1

Thánh-Kinh Hê-bơ-rơ: câu 17.16, các bản Thánh-Kinh khác: câu
17.1
2
Hay: rương giao-ước

Aaron's budding staff proves his authority (17.16-17.28)
16Then YHWH spoke to Moses, saying, 17"Speak to the
sons of Israel, and get from them a rod for each father's
household: twelve rods, from all their leaders according to
their fathers' households. Thou shall write each name on
his rod, 18and write Aaron's name on the rod of Levi; for
there is one rod for the head of each of their fathers'
households. 19Thou shall then deposit them in the tent of
meeting in front of the testimony, where I meet with you.
20And it will come about that the rod of the man whom I
choose will sprout. Thus I shall lessen from upon Myself
the grumblings of the sons of Israel, who are grumbling
against you.''

Numbers 17.21-18.7

Dân-số 17.21-18.7

21Moses therefore spoke to the sons of Israel, and all their

21Bởi vậy Môi-se nói với các con trai Y-sơ-ra-ên, và tất cả

leaders gave him a rod apiece, for each leader according to
their fathers' households, twelve rods, with the rod of
Aaron among their rods. 22So Moses deposited the rods
before YHWH in the tent of the testimony.

các lãnh-tụ mỗi người giao cho ông một cây gậy, cho mỗi
lãnh-tụ theo những gia-hộ của tổ-phụ họ, 12 cây gậy, với
cây gậy của A-rôn trong số các cây gậy của họ. 22Thế là
Môi-se để những cây gậy đó trước mặt Đức GIA-VÊ trong
lều có bảng chứng-cớ.
23Bấy giờ, xảy ra vào ngày kế, Môi-se đi vào trong lều có
bảng chứng-cớ; và kìa, cây gậy của A-rôn cho nhà Lê-vi
đã đâm chồi và đã trổ các nụ và đã sanh các chùm hoa, và
nó đã sanh ra các trái hạnh-nhân chín. 24Thế thì Môi-se
đem tất cả những gậy ấy từ sự hiện-diện của Đức GIA-VÊ
ra cho tất cả các con trai Y-sơ-ra-ên; họ nhìn, và mỗi
người lấy cây gậy của mình. 25Song Đức GIA-VÊ phán
cùng Môi-se: "Hãy để gậy của A-rôn lại trước bảng
chứng-cớ để được giữ làm một dấu chống lại các con trai
nổi-loạn, để ngươi có thể chấm dứt các lời cằn-nhằn của
chúng chống Ta, ngõ hầu chúng chẳng chết." 26Môi-se
làm như vậy; y như Đức GIA-VÊ đã truyền cho mình, như
thế người đã làm.
27Đoạn các con trai Y-sơ-ra-ên nói với Môi-se, rằng:
"Này, chúng tôi diệt vong, chúng tôi sắp chết, tất cả chúng
tôi sắp chết! 28Mọi người đến gần, đến gần đền-tạm Đức
GIA-VÊ, phải chết. Chúng ta sẽ diệt-vong hoàn-toàn sao?"

23Now it came about on the next day that Moses went into

the tent of the testimony; and behold, the rod of Aaron for
the house of Levi had sprouted and put forth buds and
produced blossoms, and it bore ripe almonds. 24Moses
then brought out all the rods from the presence of YHWH
to all the son of Israel; and they looked, and each man
took his rod. 25But YHWH said to Moses, "Put back the
rod of Aaron before the testimony to be kept as a sign
against the sons of rebellion, that thou may put an end to
their grumblings against Me, so that they should not die."
26Thus Moses did; just as YHWH had commanded him,
so he did.
27Then the sons of Israel spoke to Moses, saying,

"Behold, we perish, we are dying, we are all dying!
28Everyone who comes near, who come near to the
tabernacle of YHWH, must die. Are we to perish
completely?"
3. Directions to the priests and Levi (18.1-19.22)
Division of duties (18.1-18.7)

3. Các lời chỉ-bảo cho các thầy tế-lễ và những người Lêvi (18.1-19.22)
Phân-chia các nhiệm-vụ (18.1-18.7)

18 1So YHWH said to Aaron, "Thou and thy sons and

18 1Thế là Đức GIA-VÊ phán cùng A-rôn: "Ngươi và

thy father's household with thee shall bear the guilt in
connection with the sanctuary; and thou and thy sons with
thee shall bear the guilt in connection with your
priesthood. 2But bring with thee also thy brothers, the
tribe of Levi, the tribe of thy father, that they may be
joined with thee and serve thee, while thou and thy sons
with thee are before the tent of the testimony. 3And they
shall thus attend to thy obligation and the obligation of all
the tent, but they shall not come near to the furnishings of
the sanctuary and the altar, lest both they and ye die. 4And
they shall be joined with thee and attend to the obligations
of the tent of meeting, for all the service of the tent; but a
stranger may not come near you. 5So ye shall attend to the
obligations of the sanctuary and the obligations of the
altar, that there may no longer be wrath on the sons of
Israel. 6And behold, I Myself have taken your brothers the
Levi from among the sons of Israel; they are a gift to you,
given to YHWH, to perform the service for the tent of
meeting. 7But thou and thy sons with thee shall attend to
your priesthood for everything concerning the altar and
inside the veil, and ye are to perform service. I am giving
you the priesthood as a bestowed service, but the stranger
who comes near shall be put to death."

các con trai của ngươi và gia-hộ của tổ-phụ ngươi với
ngươi sẽ chịu lỗi trong mối liên-hệ với nơi thánh; ngươi và
những con trai của ngươi với ngươi sẽ chịu lỗi trong mối
liên-hệ với chức thầy tế-lễ. 2Song, cũng hãy đem với
ngươi các anh em của ngươi, chi-tộc Lê-vi, chi-tộc của tổphụ ngươi, để chúng có thể được liên-kết với ngươi và
phục-vụ ngươi, trong khi ngươi và các con trai ngươi với
ngươi ở trước lều có bảng chứng-cớ. 3Và như vầy chúng
sẽ chú trọng đến nhiệm-vụ của ngươi và nhiệm-vụ của tất
cả lều, nhưng chúng sẽ chẳng được đến gần các đồ dùng
thuộc nơi thánh và bàn-thờ, e cả chúng lẫn các ngươi chết.
4Và chúng sẽ được liên-kết với ngươi và chú trọng đến
các nhiệm-vụ thuộc về lều hội-kiến, vì tất cả việc phụcdịch thuộc về lều; nhưng kẻ lạ không thể đến gần các
ngươi. 5Vì vậy các ngươi sẽ chú trọng đến các nhiệm-vụ
trong nơi thánh và các nhiệm-vụ thuộc về bàn-thờ, để sự
thạnh-nộ trên các con trai Y-sơ-ra-ên có thể không còn
nữa. 6Và này, chính Ta đã chọn những anh em các ngươi,
các người Lê-vi, từ giữa các con trai Y-sơ-ra-ên; họ là
món quà cho các ngươi, được dâng cho GIA-VÊ, để thựchiện việc phục-dịch cho lều hội-kiến. 7Nhưng ngươi và
các con trai của ngươi với ngươi sẽ chú trọng đến chức
thầy tế-lễ của các ngươi cho mọi việc liên quan đến bànthờ và phía bên trong tấm màn, và các ngươi phải làm việc
phục-dịch. Ta đang gia ân cho các ngươi chức thầy tế-lễ
như một đặc ân để phục-vụ, song kẻ lạ đến gần sẽ bị xử
tử."

Dân-số 18.8-18.23
Phần chia những của-lễ (18.8-18.32)
8Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng A-rôn: "Bây giờ, này,
chính Ta đã cho ngươi huấn-lệnh về những của-lễ của Ta,
chính là tất cả các món quà thánh của các con trai Y-sơ-raên, Ta đã ban chúng cho ngươi làm một phần chia, và cho
các con trai của ngươi làm một phần chia mãi mãi. 9Đây
sẽ là của ngươi từ các lễ vật chí thánh không thiêu; mọi
của-lễ của chúng, tức là mọi của-lễ ngũ-cốc và mọi của-lễ
chuộc tội và mọi của-lễ chuộc lỗi, mà chúng sẽ dâng cho
Ta, sẽ là chí thánh cho ngươi và cho các con trai của
ngươi. 10Ngươi sẽ ăn nó như là các của-lễ chí thánh; mọi
người sẽ ăn nó. Nó sẽ là thánh cho ngươi. 11Đây cũng là
của ngươi lễ vật mà chúng dâng, tức là tất cả các của-lễ
đưa qua đưa lại của những con trai Y-sơ-ra-ên; Ta đã ban
chúng cho ngươi và cho các con trai và các con gái của
ngươi ở với ngươi, làm một phần chia mãi mãi. Mọi người
thuộc về gia-hộ của ngươi mà tinh-sạch có thể ăn nó.
12Tất cả phần tốt nhất của dầu mới và tất cả phần tốt nhất
của rượu nho mới và của ngũ-cốc, các trái đầu mùa trong
các trái mà họ trao cho GIA-VÊ, Ta ban chúng cho ngươi.
13Những trái chín đầu mùa của tất cả cây trái ở trong xứ
của họ, mà họ đem cho GIA-VÊ, sẽ là của ngươi; mỗi
người trong gia-hộ của ngươi mà tinh-sạch có thể ăn nó.
14Mọi vật dâng-hiến trong Y-sơ-ra-ên sẽ là của ngươi.
15Mọi vật mở tử-cung của tất cả xác-thịt, dù người hay
thú, mà họ dâng cho GIA-VÊ, sẽ là của ngươi; tuy nhiên,
con đầu lòng của người, chắc-chắn ngươi sẽ chuộc lại, và
con đầu lòng của thú ô-uế, ngươi sẽ chuộc lại. 16Và về giá
chuộc chúng, ngươi sẽ chuộc chúng từ tuổi 1 tháng, theo
giá định của ngươi, 5 siếc-lơ bạc, theo siếc-lơ của nơi
thánh, tức là 20 ghê-ra. 17Nhưng con bò đầu lòng hay con
chiên đầu lòng hay con dê đầu lòng, ngươi sẽ không được
chuộc lại; chúng là thánh. Ngươi sẽ rải máu của chúng
trên bàn-thờ và sẽ dâng mỡ của chúng lên thành khói làm
một của-lễ thiêu, cho mùi thơm dịu-dàng lên GIA-VÊ.
18Và thịt của chúng sẽ là của ngươi; nó sẽ là của ngươi
như cái ngực của của-lễ đưa qua đưa lại và như cái đùi bên
mặt. 19Tất cả những của-lễ thánh, mà các con trai Y-sơ-raên dâng cho GIA-VÊ, Ta đã cho ngươi và các con trai của
ngươi và các con gái của ngươi ở với ngươi, làm phần chia
mãi mãi. Ấy là một giao-ước muối mãi mãi trước mặt
GIA-VÊ cho ngươi và dòng dõi của ngươi ở với ngươi."
20Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng A-rôn: "Ngươi sẽ không
có một của kế-thừa nào trong đất-đai của chúng, cũng
không làm chủ một phần chia riêng nào giữa chúng; Ta là
phần chia của ngươi và của kế-thừa của ngươi giữa các
con trai Y-sơ-ra-ên.
21"Và cho những con trai Lê-vi, này, Ta đã cho tất cả mộtphần-mười trong Y-sơ-ra-ên làm một của kế-thừa, để đáp
lại việc phục-dịch mà chúng thực-hiện, việc phục-dịch
trong lều hội-kiến. 22Và các con trai Y-sơ-ra-ên sẽ không
được đến gần lều hội-kiến một lần nữa, e họ sẽ chịu tội và
chết. 23Chỉ những người Lê-vi sẽ thực-hiện việc phụcdịch trong lều hội-kiến, và chúng sẽ mang tội-lỗi của
chúng; nó sẽ là một luật-lệ mãi mãi xuyên qua các thế-hệ
của các ngươi, và giữa các con trai Y-sơ-ra-ên chúng sẽ
không có một của kế-thừa nào.

Numbers 18.8-18.23
Portion of the offerings (18.8-18.32)
8Then YHWH spoke to Aaron, "Now behold, I Myself
have given thee charge of My offerings, even all the holy
gifts of the sons of Israel, I have given them to thee as a
portion, and to thy sons as a perpetual allotment. 9This
shall be thine from the most holy gifts, reserved from the
fire; every offering of theirs, even every grain offering and
every sin offering and every guilt offering, which they
shall render to Me, shall be most holy for thee and for thy
sons. 10As the most holy gifts thou shall eat it; every male
shall eat it. It shall be holy to thee. 11This also is thine, the
offering of their gift, even all the wave offerings of the
sons of Israel; I have given them to thee and to thy sons
and daughters with thee, as a perpetual allotment.
Everyone of thy household who is clean may eat it. 12All
the best of the fresh oil and all the best of the fresh wine
and of the grain, the first fruits of those which they give to
YHWH, I give them to thee. 13The first ripe fruits of all
that is in their land, which they bring to YHWH, shall be
thine; everyone of thy household who is clean may eat it.
14Every devoted thing in Israel shall be thine.
15Everything that opens the womb of all flesh, whether
man or animal, which they offer to YHWH, shall be thine;
nevertheless the first-born of man thou shall surely
redeem, and the first-born of unclean animals thou shall
redeem. 16And as to their redemption price, from a month
old thou shall redeem them, by thine valuation, five
shekels in silver, according to the shekel of the sanctuary,
which is twenty gerah. 17But the first-born of an ox or the
first-born of a sheep or the first-born of a goat, thou shall
not redeem; they are holy. Thou shall sprinkle their blood
on the altar and shall offer up their fat in smoke as an
offering by fire, for a soothing aroma to YHWH. 18And
their meat shall be thine; it shall be thine like the breast of
a wave offering and like the right thigh. 19All the
offerings of the holy gifts, which the sons of Israel offer to
YHWH, I have given to thee and thy sons and thy
daughters with thee, as a perpetual allotment. It is an
everlasting covenant of salt before YHWH to thee and thy
seed with thee." 20Then YHWH said to Aaron, "Thou
shall have no inheritance in their land, nor own any
portion among them; I am thy portion and thine
inheritance among the sons of Israel.

21"And to the sons of Levi, behold, I have given all the

tithe in Israel for an inheritance, in return for their service
which they perform, the service of the tent of meeting.
22And the sons of Israel shall not come near the tent of
meeting again, lest they bear sin and die. 23Only the
Levites shall perform the service of the tent of meeting,
and they shall bear their iniquity; it shall be a perpetual
statute throughout your generations, and among the sons
of Israel they shall have no inheritance.

Numbers 18.24-19.10
24For the tithe of the sons of Israel, which they offer as an
offering to YHWH, I have given to the Levites(Levites) for

Dân-số 18.24-19.10
24Vì một-phần-mười của các con trai Y-sơ-ra-ên, mà

thou shall speak to the Levites and say to them, 'When ye
take from the sons of Israel the tithe which I have given
you from them for your inheritance, then ye shall present
an offering from it to YHWH, a tithe of the tithe. 27And
your offering shall be reckoned to you as the grain from
the threshing floor or the full produce from the wine vat.
28So ye shall also present an offering to YHWH from
your tithes, which ye receive from the sons of Israel; and
from it ye shall give YHWH's offering to Aaron the priest.
29Out of all your gifts ye shall present every offering due
to YHWH, from all the best of them, the sacred part from
them.' 30And thou shall say to them, 'When ye have
offered from it the best of it, then the rest shall be
reckoned to the Levites as the product of the threshing
floor, and as the product of the wine vat. 31And ye may
eat it anywhere, ye and your households, for it is your
compensation in return for your service in the tent of
meeting. 32And ye shall bear no sin by reason of it, when
ye have offered the best of it. But ye shall not profane the
sacred gifts of the sons of Israel), lest ye die.'"

chúng dâng làm của-lễ cho GIA-VÊ, Ta đã cho những
người Lê-vi làm một của kế-thừa; bởi vậy Ta đã nói về
chúng: 'Chúng sẽ không có một của kế-thừa nào giữa các
con trai Y-sơ-ra-ên.'"
25Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 26"Hơn
nữa, ngươi sẽ bảo các người Lê-vi, và nói với chúng: 'Khi
các ngươi nhận từ các con trai Y-sơ-ra-ên một-phần-mười
mà Ta đã cho các ngươi từ họ để làm của thừa-kế của các
ngươi, thì các ngươi sẽ dâng một của-lễ từ nó cho GIAVÊ, một-phần-mười của một-phần-mười. 27Và của-lễ của
các ngươi sẽ được tính cho các ngươi như thóc từ sân đạp
lúa hay sản-vật đầy-đủ từ bể rượu nho. 28Vì vậy các ngươi
cũng sẽ dâng một của-lễ cho GIA-VÊ từ các một-phầnmười của các ngươi, mà các ngươi nhận từ các con trai Ysơ-ra-ên; và từ nó các ngươi sẽ trao của-lễ của GIA-VÊ
cho thầy tế-lễ A-rôn. 29Ra từ tất cả các món quà của các
ngươi, các ngươi sẽ dâng mỗi của-lễ phải nộp cho GIAVÊ, từ tất cả phần tốt nhất của chúng, phần thiêng từ
chúng.' 30Và ngươi sẽ nói với chúng: 'Khi các ngươi đã
dâng phần tốt nhất của nó từ nó, thì phần còn lại sẽ được
tính cho những người Lê-vi như sản-vật của sân đạp lúa,
và như sản-vật của bể rượu nho. 31Và các ngươi có thể ăn
nó bất cứ ở đâu, các ngươi và những gia-hộ các ngươi, vì
đó là trợ cấp cho các ngươi để đền-đáp cho việc phục-dịch
của các ngươi trong lều hội-kiến. 32Và các ngươi sẽ không
mang tội nào bởi cớ nó, khi các ngươi đã dâng phần tốt
nhất của nó. Nhưng các ngươi sẽ không được coi thường
các món quà thánh của các con trai Y-sơ-ra-ên, e rằng các
ngươi chết.'"

Ordinance of the red heifer (19.1-19.13)

Giới-luật về con bò cái tơ màu đỏ (19.1-19.13)

19 1Then YHWH spoke to Moses and to Aaron, saying,

19 1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se và cùng A-

2"This is the statute of the law which YHWH has

rôn, rằng: 2"Đây là quy-chế của luật-pháp mà GIA-VÊ đã
truyền, nói: 'Bảo các con trai Y-sơ-ra-ên để chúng đem
đến cho ngươi một con bò cái tơ màu đỏ không khuyếtđiểm, trong nó không có một khiếm-khuyết nào, và trên
nó một cái ách đã chẳng có bao giờ được đặt lên. 3Và các
ngươi sẽ giao nó cho Ê-lê-a-sa thầy tế-lễ, và nó sẽ được
đem ra ngoài trại và bị làm thịt trong sự hiện-diện của hắn.
4Kế đó thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa sẽ lấy chút máu của nó bằng
ngón tay của hắn, và rải chút máu của nó về phía mặt
trước của lều hội-kiến 7 lần. 5Đoạn con bò cái tơ đó sẽ
được đốt cháy trong cái nhìn của hắn; da nó và thịt nó và
máu nó, với đồ bỏ của nó, sẽ được đốt cháy. 6Và thầy tế-lễ
sẽ lấy gỗ cây tuyết-tùng và cây bài-hương-thảo và vải
hồng-điều, và quăng nó vào lửa đốt cháy con bò cái tơ đó.
7Đoạn thầy tế-lễ sẽ giặt quần-áo mình và tắm-rửa xác-thịt
của mình trong nước, và sau đó đến trong trại, song thầy
tế-lễ sẽ là ô-uế cho đến buổi tối. 8Kẻ đốt nó cũng sẽ giặt
quần-áo hắn trong nước và tắm-rửa xác-thịt của hắn trong
nước, và sẽ là ô-uế cho đến chiều tối.
9Bây giờ, một người sạch sẽ hốt tro của con bò cái tơ đó
lên và để chúng ở ngoài trại trong một chỗ sạch, và hộichúng các con trai Y-sơ-ra-ên sẽ giữ nó làm nước tẩy sự
bất khiết; ấy là sự thanh-tẩy khỏi tội-lỗi. 10Và kẻ hốt tro
của con bò cái tơ đó sẽ giặt quần-áo của mình và là ô-uế
cho đến chiều tối; và ấy sẽ là một luật-lệ mãi mãi cho
những con trai Y-sơ-ra-ên và cho người lạ tạm-trú giữa
chúng.

an inheritance; therefore I have said concerning them,
'They shall have no inheritance among the sons of Israel.'"
25Then YHWH spoke to Moses, saying, 26"Moreover,

commanded, saying, 'Speak to the sons of Israel that they
bring thee an unblemished red heifer in which is no defect,
and on which a yoke has never come up. 3And ye shall
give it to Eleazar the priest, and it shall be brought outside
the camp and be slaughtered in his presence. 4Next
Eleazar the priest shall take some of its blood with his
finger, and sprinkle some of its blood toward the front of
the tent of meeting seven times. 5Then the heifer shall be
burned in his sight; its hide and its flesh and its blood,
with its refuse, shall be burned. 6And the priest shall take
cedar wood and hyssop and scarlet material, and cast it
into the midst of the burning of the heifer. 7The priest
shall then wash his clothes and bathe his flesh in water,
and afterward come into the camp, but the priest shall be
unclean until evening. 8The one who burns it shall also
wash his clothes in water and bathe his flesh in water, and
shall be unclean until evening.
9Now a man who is clean shall gather up the ashes of the

heifer and deposit them outside the camp in a clean place,
and the congregation of the sons of Israel shall keep it as
water to remove impurity; it is purification from sin.
10And the one who gathers the ashes of the heifer shall
wash his clothes and be unclean until evening; and it shall
be a perpetual statute to the sons of Israel and to the alien
who sojourns among them.

Dân-số 19.11-20.4
11'Kẻ đụng xác chết của một hồn người nào sẽ ô-uế trong
7 ngày. 12Kẻ đó sẽ thanh-tẩy mình khỏi sự bất khiết với

nước đó vào ngày thứ ba và vào ngày thứ bảy, và rồi kẻ đó
sẽ sạch; nhưng nếu kẻ đó không thanh-tẩy mình vào ngày
thứ ba và vào ngày thứ bảy, kẻ đó sẽ không được sạch.
13Một người nào đụng một xác chết, xác của một người đã
chết, và không thanh-tẩy mình, làm ô-uế đền-tạm của
GIA-VÊ; và người đó sẽ bị khai-trừ khỏi Y-sơ-ra-ên. Vì
nước cho sự bất khiết đã không được rải trên hắn, hắn sẽ
ô-uế; sự ô uế của hắn vẫn còn ở trên hắn.

Lễ thanh-tẩy sau khi bị ô-uế (19.14-19.22)
14'Đây là luật-pháp khi một người chết trong lều: mọi
người đi vào trong lều đó và mọi người ở trong lều đó sẽ
ô-uế trong 7 ngày. 15Và mọi bình mở, không có nắp đậy
đậy chặt xuống trên nó, sẽ ô-uế. 16Cũng vậy, người nào
ngoài đồng trống đụng kẻ đã bị giết bởi gươm hay đã chết
một cách tự-nhiên, hay xương người hoặc mồ-mả, sẽ ô-uế
trong 7 ngày. 17Đoạn cho kẻ ô-uế đó, họ sẽ lấy chút tro
của việc thiêu của sự thanh-tẩy khỏi tội và nước đang chảy
sẽ được thêm vào chúng trong một cái bình. 18Và một
người tinh-sạch sẽ lấy cây bài-hương-thảo và nhúng nó
trong nước đó, và rải nó trên cái lều và trên tất cả đồ-đạc
và trên những người đã ở đó, và trên kẻ đã đụng cái xương
ấy hay đụng người bị giết, hay đụng người chết một cách
tự-nhiên hay đụng mồ-mả. 19Đoạn người sạch đó sẽ rải
trên người ô-uế vào ngày thứ ba và vào ngày thứ bảy; và
vào ngày thứ bảy người sẽ thanh-tẩy hắn khỏi sự ô-uế, và
hắn sẽ giặt quần-áo của hắn và tắm trong nước, và sẽ sạch
vào chiều tối.
20'Nhưng kẻ ô-uế và chẳng thanh-tẩy mình khỏi sự ô-uế,

kẻ đó sẽ bị khai-trừ khỏi giữa hội-đồng, bởi vì kẻ đó đã
làm ô-uế nơi thánh của GIA-VÊ; nước cho sự bất khiết đã
không được rải trên hắn, hắn ô-uế. 21Vì vậy nó sẽ là một
luật-lệ mãi mãi cho chúng. Và người rải nước cho sự bất
khiết sẽ giặt quần-áo của mình, và người đụng vào nước
cho sự bất khiết sẽ ô-uế cho đến chiều tối. 22Hơn nữa, bất
cứ cái gì mà người ô-uế đụng vào sẽ ô-uế; và người đụng
nó sẽ ô-uế cho đến chiều tối.'"

Numbers 19.11-20.4
11'The one who touches the corpse of any soul of man be

unclean for seven days. 12That one shall purify himself
from uncleanness with the water on the third day and on
the seventh day, and then he shall be clean; but if he does
not purify himself on the third day and on the seventh day,
he shall not be clean.
13Anyone who touches a corpse, the body of a man who
has died, and does not purify himself, defiles the
tabernacle of YHWH; and that person shall be cut off
from Israel. Because the water for impurity was not
sprinkled on him, he shall be unclean; his uncleanness is
still on him.
Purification after the uncleaness (19.14-19.22)
14'This is the law when a man dies in a tent: everyone who
comes into the tent and everyone who is in the tent shall
be unclean for seven days. 15And every open vessel,
which has no covering tied down on it, shall be unclean.
16Also, anyone who in the open field touches one who has
been slain with a sword or who has died naturally, or a
human bone or a grave, shall be unclean for seven days.
17Then for the unclean person they shall take some of the
ashes(3) of the burning of the purification from sin and
flowing(4) water shall be added to them in a vessel. 18And
a clean person shall take hyssop and dip it in the water,
and sprinkle it on the tent and on all the furnishings and on
the persons who were there, and on the one who touched
the bone or the one slain or the one dying naturally or the
grave. 19Then the clean person shall sprinkle on the
unclean on the third day and on the seventh day; and on
the seventh day he shall purify him from uncleanness, and
he shall wash his clothes and bathe himself in water and
shall be clean by evening.
20'But the man who is unclean and does not purify himself
from uncleanness, that person shall be cut off from the
midst of the assembly, because he has defiled the
sanctuary of YHWH; the water for impurity has not been
sprinkled on him, he is unclean. 21So it shall be a
perpetual statute for them. And he who sprinkles the water
for impurity shall wash his clothes, and he who touches
the water for impurity shall be unclean until evening.
22Furthermore, anything that the unclean person touches
shall be unclean; and the person who touches it shall be
unclean until evening.'"

4. Thế-hệ mới (20.1-21.35)
Mi-ri-am qua đời (20.1)

4. The new generation (20.1-21.35)
Mariam died (20.1)

20 1Lúc ấy các con trai Y-sơ-ra-ên, toàn-thể hội-chúng,

20

đến vùng hoang-vu Xin trong tháng thứ nhất; và dân
chúng ở lại tại Ca-đe. Bấy giờ Mi-ri-am qua đời ở đó và
được chôn ở đó.
Môi-se đánh tảng đá và bị kết án (20.2-20.13)
2Chẳng có nước cho hội-chúng; họ bèn nhóm nhau lại
chống Môi-se và A-rôn. 3Dân đã cãi cọ như vầy với Môise và nói rằng: "Giá như chúng tôi đã diệt-vong khi anh
em chúng tôi diệt-vong trước mặt Đức GIA-VÊ! 4Thế thì
tại sao các ông đã đem hội-đồng của Đức GIA-VÊ vào
vùng hoang-vu này, cho chúng tôi và súc-vật của chúng
tôi chết ở đó?

1Then the sons of Israel, the whole congregation,
came to the wilderness of Zin in the first month; and the
people stayed at Kadesh. Now Miriam died there and was
buried there.

Moses strikes the rock and is condemned (20.2-20.13)
2And there was no water for the congregation; and they
assembled themselves against Moses and Aaron. 3The
people thus contended with Moses and spoke, saying, "If
only we had perished when our brothers perished before
YHWH! 4Why then have ye brought YHWH's assembly
into this wilderness, for us and our beasts to die there?

Numbers 20.5-20.22

Dân-số 20.5-20.22

5And why have ye made us come up from Egypt, to bring

5Và tại sao mấy ông bắt chúng tôi từ Ê-díp-tô lên đây, để

us in to this wretched place? It is not a place of seed or
figs or vines or pomegranates, nor is there water to drink."
6Then Moses and Aaron came in from the presence of the
assembly to the doorway of the tent of meeting, and fell
on their faces. Then the glory of YHWH appeared to
them; 7and YHWH spoke to Moses, saying, 8"Take the
rod; and thou and thy brother Aaron assemble the
congregation and speak to the rock before their eyes, that
it may yield its water. Thou shall thus bring forth water for
them out of the rock and let the congregation and their
beasts drink."
9So Moses took the rod from before YHWH, just as He
had commanded him; 10and Moses and Aaron gathered
the assembly before the rock. And he said to them, "Listen
now, ye rebels, shall we bring forth water for you out of
this rock?" 11Then Moses lifted up his hand and struck the
rock twice with his rod; and water came forth abundantly,
and the congregation and their beasts drank. 12But YHWH
said to Moses and Aaron, "Because ye have not believed
Me, to treat Me as holy in the sight of the sons of Israel,
therefore ye shall not bring this assembly into the land
which I have given them." 13Those were the waters of
Meribah, because the sons of Israel contended with
YHWH, and He proved Himself holy among them.

đem chúng tôi vào chỗ khốn khồ này? Nó chẳng phải là
chỗ có hạt giống, hay cây vả, hay gốc nho, hay cây thạchlựu, và cũng chẳng có nước để uống." 6Rồi Môi-se và Arôn từ sự hiện-diện của hội-đồng vào trong tới ô cửa của
lều hội-kiến, và sấp mình trên mặt của họ. Lúc ấy, vinhquang của Đức GIA-VÊ hiện ra cùng họ; 7và Đức GIAVÊ phán cùng Môi-se, rằng: 8"Lấy cây gậy; và ngươi và
A-rôn anh ngươi họp hội-chúng lại và nói với tảng đá ấy
trước mắt họ, để nó có thể cho phun nước của nó ra. Như
vậy ngươi sẽ đem nước ra cho họ từ tảng đá ấy và để hộichúng và thú-vật của họ uống."
9Thế là Môi-se lấy cây gậy từ trước mặt Đức GIA-VÊ, y
như Ngài đã truyền cho mình; 10và Môi-se và A-rôn nhóm
hội-đồng trước tảng đá ấy. Và người nói với họ: "Bây giờ
nghe đây, các ngươi những kẻ nổi-loạn, chúng ta sẽ đem
nước ra cho các ngươi từ tảng đá này sao?" 11Đoạn Môise giơ tay của mình lên và đập tảng đá 2 lần bằng cây gậy
của mình; và nước tràn ra ào ào, và hội-chúng và thú-vật
của họ uống. 12Nhưng Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se và
A-rôn: "Vì các ngươi đã chẳng tin Ta, để đãi-ngộ Ta là
thánh trong cái nhìn của các con trai Y-sơ-ra-ên; bởi vậy
các ngươi sẽ không đưa hội-đồng này vào đất mà Ta đã
cho họ." 13Đó là nước suối ở Mê-ri-ba(1), vì các con trai
Y-sơ-ra-ên đã cãi cọ với Đức GIA-VÊ, và Ngài đã tỏ
chính Ngài là thánh giữa họ.

Edom refuses to let Israel pass through (20.14-20.21)
14From Kadesh Moses then sent messengers to the king of
Edom: "Thus thy brother Israel had said, 'Thou know all
the hardship that has befallen us; 15that our fathers went
down to Egypt, and we stayed in Egypt a long time, and
the Mits-ree' treated us and our fathers badly. 16But when
we cried out to YHWH, He heard our voice and sent an
angel and brought us out from Egypt; now behold, we are
at Kadesh, a town on the edge of thy territory. 17Please let
us pass through thy land. We shall not pass through field
or through vineyard; we shall not even drink water from a
well. We shall go along the king's highway, not turning to
the right or left, until we pass through thy territory.'"
18Edom, however, said to him, "Thou shall not pass
through me, lest I come out with the sword against thee."
19Again, the sons of Israel said to him, "We shall go up by
the highway, and if I and my livestock do drink any of
your water, then I will give its price. Let me only pass
through on my feet, nothing else." 20But he said, "Thou
shall not pass through." And Edom came out against him
with a heavy people, and with a strong hand. 21Thus
Edom refused to allow Israel to pass through his territory;
so Israel turned away from him.

Ê-đôm không chịu cho Y-sơ-ra-ên đi qua (20.14-20.21)
14Rồi từ Ca-đe Môi-se sai các sứ-giả đi đến vua Ê-đôm:
"Em của bệ hạ là Y-sơ-ra-ên đã tâu như vầy: 'Bệ hạ biết
rằng tất cả mọi cam go đã xảy đến cho chúng tôi; 15rằng
tổ-phụ của chúng tôi đã đi xuống tới Ê-díp-tô, và chúng tôi
ở lại trong Ê-díp-tô một thời-gian lâu, và dân Ê-díp-tô đã
đối-xử tệ với chúng tôi và tổ-phụ của chúng tôi. 16Nhưng
khi chúng tôi kêu la cùng Đức GIA-VÊ, Ngài đã nghe
tiếng chúng tôi và đã sai một thiên-sứ đến và đem chúng
tôi ra khỏi Ê-díp-tô; bây giờ, này, chúng tôi ở tại Ca-đe,
một thôn ở ngoài rìa của lãnh-thổ bệ hạ. 17Xin vui lòng
cho chúng tôi đi qua xứ của bệ hạ. Chúng tôi sẽ chẳng đi
qua cánh đồng hay qua vườn nho; thậm-chí chúng tôi sẽ
chẳng uống nước giếng. Chúng tôi sẽ đi dọc theo đường
cái của bệ hạ, không quay qua bên hữu hay tả, cho đến khi
chúng tôi đi qua lãnh-thổ của bệ hạ.'"18Tuy nhiên Ê-đôm
nói với người: "Ngươi sẽ không được đi ngang qua ta, e ta
đi ra với gươm chống ngươi." 19Một lần nữa, các con trai
Y-sơ-ra-ên nói với vua: "Chúng tôi sẽ đi lên bằng đường
cái; và nếu tôi và gia-súc của tôi có uống chút nước nào
của bệ hạ, thì tôi sẽ trả tiền cho nó. Xin cho tôi chỉ đi
ngang qua trên bàn chân của tôi, chẳng có gì khác."
20Nhưng vua nói: "Ngươi sẽ không được đi ngang qua."
Và Ê-đôm đi ra chống lại người với một đám dân đôngđảo, và với một bàn tay mạnh-mẽ. 21Như vậy Ê-đôm
không chịu cho Y-sơ-ra-ên đi ngang qua lãnh-thổ của
mình; vì vậy Y-sơ-ra-ên quay khỏi người.

Aaron dies (20.22-20.29)
22Now when they set out from Kadesh, the sons of Israel,
the whole congregation, came to Mount Hore.

A-rôn qua đời (20.22-20.29)
22Bấy giờ, khi họ lên đường từ Ca-đe, các con trai Y-sơra-ên, toàn-thể hội-chúng, tới núi Hô-rơ.

nghĩa là: cãi-lộn, gây-gổ (xem Xuất hành 17.7)

1

Dân-số 20.23-21.13

Numbers 20.23-21.13

23Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se và A-rôn nơi núi
Hô-rơ cạnh biên-giới của xứ Ê-đôm, rằng: 24"A-rôn sẽ

23Then YHWH spoke to Moses and Aaron at Mount Hore
by the border of the land of Edom, saying, 24"Aaron shall

được về chầu dân-tộc của nó; vì nó sẽ không được vào xứ
mà Ta đã cho các con trai Y-sơ-ra-ên, vì các ngươi đã nổiloạn chống lại miệng của Ta tại nước suối ở Mê-ri-ba.
25Đem A-rôn và Ê-lê-a-sa con trai của nó, và đưa họ lên
núi Hô-rơ; 26và lột áo quần của A-rôn ra và mặc chúng
vào cho Ê-lê-a-sa con trai của nó. Như thế A-rôn sẽ về
chầu dân-tộc của nó, và sẽ chết ở đó." 27Vì vậy Môi-se
làm y như Đức GIA-VÊ đã truyền; và họ đi lên tới núi Hôrơ trong cái nhìn của tất cả hội-chúng. 28Và sau khi Môise đã lột áo quần của A-rôn và mặc chúng vào cho Ê-lê-asa con trai của người, A-rôn chết ở đó trên đỉnh núi. Đoạn
Môi-se và Ê-lê-a-sa từ núi đi xuống. 29Và khi tất cả hộichúng thấy A-rôn đã chết, tất cả nhà Y-sơ-ra-ên khóc vì
A-rôn trong 30 ngày.

be gathered to his people; for he shall not enter the land
which I have given to the sons of Israel, because ye
rebelled against My mouth at the waters of Meribah.
25Take Aaron and his son Eleazar, and bring them up to
Mount Hore; 26and strip Aaron of his garments and put
them on his son Eleazar. So Aaron will be gathered to his
people, and will die there." 27So Moses did just as YHWH
had commanded, and they went up to Mount Hore in the
sight of all the congregation. 28And after Moses had
stripped Aaron of his garments and put them on his son
Eleazar, Aaron died there on the mountain top. Then
Moses and Eleazar came down from the mountain. 29And
when all the congregation saw that Aaron had died, all the
house of Israel wept for Aaron thirty days.

Y-sơ-ra-ên đánh bại vua A-rát (21.1-21.3)

Israel defeats the king of Arad (21.1-21.3)

21 1Khi người Ca-na-an, là vua của A-rát, là kẻ sống

21 1When the Canaanite, the king of Arad, who lived in

trong Nam phương, nghe rằng Y-sơ-ra-ên đang đến bởi
con đường Ạt-tha-rim, thì hắn đánh lại Y-sơ-ra-ên và bắt
tù mấy người của họ. 2Vì vậy Y-sơ-ra-ên lập một lời thề
cùng Đức GIA-VÊ, và nói: "Nếu quả thật Chúa sẽ giao
dân này trong tay con, thì con sẽ hết mình hủy-diệt các
thành của chúng." 3Đức GIA-VÊ nghe tiếng nói của Y-sơra-ên, và giao dân Ca-na-an; rồi họ đã hết mình hủy-diệt
chúng và các thành của chúng. Như vậy tên chỗ đó được
gọi là Họt-ma(1).

the Negev, heard that Israel was coming by the way of
Atharim, then he fought against Israel, and took some of
them captive. 2So Israel made a vow to YHWH, and said,
"If Thou wilt indeed deliver this people into my hand, then
I will devote to destruction of their cities." 3And YHWH
heard the voice of Israel, and delivered up the Canaanites,
then they devoted to destruction of them and theirtheir
cities. Thus the name of the place was called Hormah.

Con rắn đồng (21.4-21.20)
4Đoạn họ từ Núi Hô-rơ lên đường theo ngã Biển Sậy, để
đi vòng quanh đất của Ê-đôm; và hồn của dân ủ dột bởi
cuộc hành-trình. 5Dân-chúng nói chống lại Đức Chúa
TRỜI và Môi-se: "Tại sao mấy ông đã đem chúng tôi ra
khỏi Ê-díp-tô lên đây để chết trong vùng hoang-vu nầy?
Vì không có bánh và không có nước, và hồn chúng tôi
ghét cay ghét đắng thức-ăn khốn khổ này." 6Đức GIA-VÊ
sai những con rắn bốc lửa đến giữa dân, và chúng cắn dân,
đến nổi nhiều người Y-sơ-ra-ên chết. 7Vì vậy dân đến
cùng Môi-se và nói: "Chúng tôi đã phạm-tội, vì chúng tôi
đã nói chống lại Đức GIA-VÊ và ông; hãy xin giùm Đức
GIA-VÊ, để Ngài có thể dẹp đi những rắn khỏi chúng tôi."
Môi-se bèn xin giùm cho dân. 8Đoạn Đức GIA-VÊ phán
cùng Môi-se: "Hãy làm cho ngươi một con rắn bốc lửa, và
treo nó trên một cột cờ, và sẽ xảy ra, rằng mọi kẻ bị cắn,
khi hắn nhìn nó, hắn sẽ sống." 9Và Môi-se làm một con
rắn bằng đồng và treo nó trên một cột cờ; và xảy ra, nếu
một người nào bị rắn cắn, khi hắn nhìn con rắn bằng đồng
ấy, hắn sống.
10Bây giờ các con trai Y-sơ-ra-ên đi ra và hạ trại trong Ôbốt. 11Và họ hành trình từ Ô-bốt, và cắm trại tại Y-giê-Aba-rim, trong vùng hoang-vu đối-diện với Mô-áp, hướng
về phía mặt trời mọc. 12Từ đó họ lên đường và cắm trại
trong khe suối khô(2) Xê-rết. 13Từ đó họ hành trình và cắm
trại phía bên kia sông Ạt-nôn, là chỗ trong vùng hoang-vu
là một phần biên-giới của dân A-mô-rít, vì sông Ạt-nôn là
biên-giới của Mô-áp, giữa Mô-áp và dân A-mô-rít.

The bronze serpent (21.4-21.20)
4Then they set out from Mount Hore by the way of the
Sea of Reeds, to go around the land of Edom; and the soul
of the people was short because of the journey. 5And the
people spoke against God and Moses, "Why have ye
brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For
there is no bread and no water, and our soul loathes this
miserable food." 6And YHWH sent fiery serpents among
the people and they bit the people, so that many people of
Israel died. 7So the people came to Moses and said, "We
have sinned, because we have spoken against YHWH and
thee; intercede with YHWH, that He may remove the
serpents from us." And Moses interceded for the people.
8Then YHWH said to Moses, "Make for yourself a fiery
serpent and set it on a standard, and it shall come about,
that everyone who is bitten, when he looks at it, he shall
live." 9And Moses made a bronze serpent and set it on a
standard; and it came about, that if a serpent bit any man,
when he looked to the bronze serpent, he lived.

1
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nghĩa là: vât được tận-hiến, hay: sự hủy-diệt
hay: khe suối khô ngoại trừ trong mùa mưa, hay đèo

10Now the sons of Israel moved out and camped in Oboth.
11And they journeyed from Oboth, and camped at Iye-

abarim, in the wilderness which is opposite Moab, to the
sunrise. 12From there they set out and camped in Wadi
Zered. 13From there they journeyed and camped on the
other side of the Arnon, which is in the wilderness that
comes out of the border of the Amorites, for the Arnon is
the border of Moab, between Moab and the Amorites.

Numbers 21.14-21.29
14Therefore it is said in the Book of the Wars of YHWH,

"Waheb in Suphah,
And the wadis of the Arnon,
15And the slope of the wadis
That extends to the site of Ar,
And leans to the border of Moab."

Dân-số 21.14-21.29
14Bởi vậy Sách các cuộc Chiến-tranh của Đức GIA-VÊ có

nói:
"Va-hép trong Su-pha,
Và khe suối khô của sông Ạt-nôn,
15Và đường giốc của khe suối khô,
Kéo dài đến nơi của A-rơ,
Và dựa vào biên-giới Mô-áp."

16And from there they continued to Beer, that is the well

16Và từ đó, họ tiếp-tục tới Bê-re(1); đó là cái giếng nơi Đức

where YHWH said to Moses, "Assemble the people, that I
may give them water."
17Then Israel sang this song:
"Spring up, O well! Sing to it!
18 The well, which the leaders sank,
Which the nobles of the people dug,
With the scepter and with their staffs."

GIA-VÊ phán cùng Môi-se: "Hãy tập-hợp dân-chúng, để
Ta có thể cho chúng nước."
17Khi đó Y-sơ-ra-ên hát bài ca này:
"Hãy phun nước lên, giếng ôi! Hãy hát cho nó!
18"Cái giếng, mà các lãnh-tụ đã chìm,
Mà các người cao-quý của dân đã đào,
Bằng cây trượng và bằng những cây gậy của họ."

And from the wilderness they continued to Mattanah,
19and from Mattanah to Nahaliel, and from Nahaliel to
Bamoth, 20and from Bamoth to the valley that is in the
land of Moab, at the top of Pisgah which overlooks the
wasteland.

Và từ vùng hoang-vu ấy, họ tiếp-tục tới Ma-tha-na, 19và
từ Ma-tha-na tới Na-ha-li-ên, và từ Na-ha-li-ên tới Bamốt, 20và từ Ba-mốt tới thung-lũng trong đất Mô-áp, ở
đỉnh của Phích-ga nhìn xuống hoang-mạc.

Israel defeats King Sihon' (21.21-21.32)
21Then Israel sent messengers to Sihon, king of the
Amorites, saying, 22"Let me pass through thy land. We
will not turn off into field or vineyard; we will not drink
water from wells. We will go by the king's highway until
we have passed through your border." 23But Sihon would
not permit Israel to pass through his border. So Sihon
gathered all his people and went out against Israel in the
wilderness, and came to Jahaz and fought against Israel.
24Then Israel smote him with the edge of the sword, and
took possession of his land from the Arnon to the Jabbok,
as far as the sons of Ammon; for the border of the sons of
Ammon was Jazer. 25And Israel took all these cities and
Israel lived in all the cities of the Amorites, in Heshbon,
and in all her villages. 26For Heshbon was the city of
Sihon, king of the Amorites, who had fought against the
former king of Moab and had taken all his land out of his
hand, as far as the Arnon. 27Therefore those who use
proverbs say,

Y-sơ-ra-ên đánh bại vua Si-hôn (21.21-21.32)
21Đoạn Y-sơ-ra-ên sai các sứ-giả tới Si-hôn, vua dân Amô-rít, nói: 22"Xin cho tôi đi ngang qua đất của bệ hạ.
Chúng tôi sẽ không rẽ vào trong cánh đồng hoặc vườn
nho; chúng tôi sẽ không uống nước giếng. Chúng tôi sẽ đi
bởi đường cái của bệ hạ cho đến khi chúng tôi đã đi ngang
qua biên-giới của bệ hạ." 23Nhưng Si-hôn không cho phép
Y-sơ-ra-ên đi ngang qua biên-giới của hắn. Vì vậy Si-hôn
nhóm lại tất cả dân của hắn và đi ra chống lại Y-sơ-ra-ên
trong vùng hoang-vu, và đi tới Gia-hát và đánh chống Ysơ-ra-ên. 24Rồi Y-sơ-ra-ên đánh hạ vua đó bằng gươm, và
chiếm hữu đất của vua đó từ sông Ạt-nôn đến sông Giabốc, xa đến tận các con trai Am-môn; vì biên-giới của các
con trai Am-môn là Gia-ê-xe(2). 25Y-sơ-ra-ên lấy tất cả các
thành này và Y-sơ-ra-ên sống trong tất cả các thành của
dân A-mô-rít, trong Hết-bôn, và trong tất cả các làng của
nó. 26Vì Hết-bôn là thành của Si-hôn, vua dân A-mô-rít,
kẻ đã từng đánh chống vua trước của Mô-áp và đã lấy tất
cả đất của hắn khỏi tay hắn, xa đến tận Ạt-nôn. 27Bởi vậy
những kẻ dùng tục-ngữ có nói rằng:
"Hãy đến Hết-bôn! Hãy để nó được xây!
Vì vậy, hãy để thành của Si-hôn được thiết-lập.
28"Vì lửa đã phát ra từ Hết-bôn,
Ngọn lửa từ thôn của Si-hôn;
Nó đã thiêu-hủy A-rơ của Mô-áp,
Các chúa những chỗ cao của sông Ạt-nôn.
29"Khốn cho ngươi, ôi Mô-áp!
Ngươi bị đổ nát, ôi dân của Kê-móc(3)!
Nó đã giao con trai của nó làm những kẻ đào-tẩu,
Và con gái của nó vào sự tù đày,
Cho một ông vua người A-mô-rít, là Si-hôn.

"Come to Heshbon! Let it be built!
So let the city of Sihon be established.
28"For a fire went forth from Heshbon,
A flame from the town of Sihon;
It devoured Ar of Moab,
The lords of the heights of the Arnon.
29"Woe to thee, O Moab!
Thou are ruined, O people of Chemosh!
He has given his sons as fugitives,
And his daughters into captivity,
To an Amorite king, Sihon.

nghĩa là: cái giếng
vài bản cổ-xưa: vững-mạnh
3
Kê-móc là tên của thần của người Mô-áp
1
2

Dân-số 21.30-22.13
30"Nhưng chúng ta đã quăng chúng xuống,

Numbers 21.30-22.13
30"But we have cast them down,

Hết-bôn bị đổ nát xa đến tận Đi-bôn,
Rồi chúng ta đã tàn-phá cả đến Nô-phách,
Chạm tới Mê-đê-ba."
31Như vậy, Y-sơ-ra-ên sống trong đất của dân A-mô-rít.
32Môi-se sai đi dò thám Gia-ê-xe; và họ chiếm các làng
của nó và tước-đoạt tài-sản của dân A-mô-rít ở đó.

Heshbon is ruined as far as Dibon,
Then we have laid waste even to Nophah,
Which reaches to Medeba."
31Thus Israel lived in the land of the Amorites. 32And
Moses sent to spy out Jazer, and they captured its villages
and dispossessed the Amorites who were there.

Y-sơ-ra-ên đánh bại vua Óc (21.33-21.35)
33Đoạn họ quay qua và đi lên bởi con đường Ba-san, và
Óc vua Ba-san đi ra với tất cả dân của hắn cho chiến-trận
tại Ết-rê-i. 34Nhưng Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se:
"Đừng sợ nó; vì Ta đã phó nó trong tay ngươi, cùng với tất
cả dân của nó và đất của nó; và ngươi sẽ gây ra cho nó
như ngươi đã gây cho Si-hôn, vua của dân A-mô-rít, sống
tại Hết-bôn." 35Vì vậy, họ đã đánh nó và các con trai của
nó và tất cả dân của nó, cho đến không còn một người
sống sót; và họ đã chiếm đất của nó.

Israel defeats King Og (21.33-21.35)
33Then they turned and went up by the way of Basan, and
Og the king of Basan went out with all his people, for
battle at Edrei. 34But YHWH said to Moses, "Do not fear
him, for I have given him into thy hand, and all his people
and his land; and thou shall do to him as thou did to Sihon,
king of the Amorites, who lived at Heshbon." 35So they
smote him and his sons and all his people, until there was
no remnant left alive; and they possessed his land.

D. ĐẾN GẦN ĐẤT HỨA LẦN THỨ NHÌ (22.1-36.13)
1. Chuyện của Bi-lê-am (22.1-25.18)
Bi-lê-am được xin rủa-sả Y-sơ-ra-ên (22.1-22.21)

D. SECOND APPROACH TO THE PROMISED LAND
(22.1-36.13)
1. The story of Balaam (22.1-25.18)
Balaam asked to curse Israel (22.1-22.21)

22 1Đoạn các con trai Y-sơ-ra-ên đi, và cắm trại trong

22 1Then the sons of Israel journeyed, and camped in the

các đồng-bằng của Mô-áp bên kia sông Giô-đanh, đối-diện
Giê-ri-cô.
2Bấy giờ Ba-lác, con trai của Xếp-bô, thấy mọi điều mà
Y-sơ-ra-ên đã gây ra cho dân A-mô-rít. 3Vì vậy Mô-áp
quá kinh-hãi vì dân đó, vì họ rất nhiều; và Mô-áp khiếp-sợ
các con trai Y-sơ-ra-ên. 4Mô-áp nói với các trưởng-lão
Ma-đi-an: "Bây giờ cái đám này sẽ liếm hết mọi thứ ở
xung-quanh chúng ta, như con bò liếm hết cỏ trong đồng."
Và Ba-lác con trai của Xếp-bô là vua của Mô-áp vào thờigian đó. 5Thế là vua sai các sứ-giả đi tới Bi-lê-am, con trai
của Bê-ô, ở Phê-tô-rơ, gần Sông Cái, nằm trong xứ của
các con trai của dân mình, để vời hắn, nói: "Này, một đám
dân đã ra khỏi Ê-díp-tô; kìa, chúng phủ đầy mặt đất, và
chúng đang sống đối-diện ta. 6Bây giờ, bởi vậy, xin vui
lòng đến, rủa-sả dân này cho ta, vì chúng quá mạnh cho ta;
có lẽ ta có thể đập chúng và đuổi chúng ra khỏi đất này. Vì
ta biết kẻ mà ngươi chúc phước, được phước, và kẻ mà
ngươi rủa-sả, bị rủa-sả."
7Vì vậy các trưởng-lão Mô-áp và các trưởng-lão Ma-đi-an
ra đi đem theo tiền của trong tay để trả cho thầy bói-toán;
và họ tới Bi-lê-am và nói các lời của Ba-lác cùng hắn.
8Hắn nói với chúng: "Hãy nghỉ đêm ở đây, và ta sẽ đem
lời về cho các ngươi khi Đức GIA-VÊ nói với ta." Và các
lãnh-tụ của Mô-áp ở lại với Bi-lê-am. 9Rồi Đức Chúa
TRỜI đến cùng Bi-lê-am và phán: "Các người này đang ở
cùng ngươi là ai?" 10Bi-lê-am thưa cùng Đức Chúa TRỜI:
"Ba-lác, con trai của Xếp-bô, vua Mô-áp, đã nhắn con:
11'Này, có một đám dân đã ra khỏi Ê-díp-tô và chúng phủ
đầy mặt đất; Bây giờ hãy đến, hãy rủa-sả chúng cho ta; có
lẽ ta có thể đánh chúng, và đuổi chúng đi.'" 12Đức Chúa
TRỜI nói với Bi-lê-am: 'Chớ đi với chúng; ngươi không
được rủa-sả dân ấy, vì họ được ban phước." 13Vì vậy Bilê-am chỗi dậy vào buổi sáng và nói với các vị lãnh-đạo
của Ba-lác: "Hãy trở về xứ của mấy ông, vì Đức GIA-VÊ
đã không chịu cho ta đi với mấy ông."

plains of Moab beyond the Jordan opposite Jericho.
2Now Balak the son of Zippor saw all that Israel had done
to the Amorites. 3So Moab was in great fear because of
the people, for they were numerous; and Moab was in
dread of the sons of Israel. 4And Moab said to the elders
of Midian, "Now this assembly will lick up all that is
around us, as the ox licks up the grass of the field." And
Balak the son of Zippor was king of Moab at that time.
5So he sent messengers to Balaam the son of Beor, at
Pethor, which is near the River, in the land of the sons of
his people, to call him, saying, "Behold, a people came out
of Egypt; behold, they cover the surface of the land, and
they are living opposite me. 6Now, therefore, please come,
curse this people for me since they are too mighty for me;
perhaps I may be able to smite them and drive them out of
the land. For I know that he whom thou bless is blessed,
and he whom thou curse is cursed."
7So the elders of Moab and the elders of Midian departed

with the fees for divination in their hand; and they came to
Balaam and spoke Balak's words to him. 8And he said to
them, "Spend the night here, and I will bring word back to
you as YHWH may speak to me." And the leaders of
Moab stayed with Balaam. 9Then God came to Balaam
and said, "Who are these men with thee?" 10And Balaam
said to God, "Balak the son of Zippor, king of Moab, has
sent word to me, 11'Behold, there is a people who came
out of Egypt and they cover the surface of the land; now
come, curse them for me; perhaps I may be able to fight
against them, and drive them out.'" 12And God said to
Balaam, ''Do not go with them; thou shall not curse the
people; for they are blessed." 13So Balaam arose in the
morning and said to Balak's leaders, "Go back to your
land, for YHWH has refused to let me go with you."

Numbers 22.14-22.33

Dân-số 22.14-22.33

14And the leaders of Moab arose and went to Balak, and

14Các lãnh-tụ của Mô-áp bèn chỗi dậy và đi tới Ba-lác, và

said, "Balaam refused to come with us."
15Then Balak again sent leaders, more numerous and
more distinguished than these. 16And they came to
Balaam and said to him, ''Thus says Balak the son of
Zippor, 'Let nothing, I beg thee, hinder thee from coming
to me; 17for I will indeed honor you richly, and I will do
whatever thou say to me. Please come then, curse this
people for me.' " 18And Balaam answered and said to the
servants of Balak, "Though Balak were to give me his
house full of silver and gold, I could not do anything,
either small or great, contrary to the mouth of YHWH my
God. 19And now please, you also stay here tonight, and I
will find out what else YHWH will speak to me." 20And
God came to Balaam at night and said to him, "If the men
have come to call thee, rise up and go with them; but only
the word which I speak to thee shall thou do."
donkey, and went with the leaders of Moab.

tâu: "Bi-lê-am không chịu đi với chúng tôi."
15Đoạn Ba-lác một lần nữa sai nhiều lãnh-tụ hơn và lỗi lạc
hơn các vị này. 16Và họ đến cùng Bi-lê-am và nói với hắn:
"Ba-lác, con trai của Xếp-bô, nói như vầy: 'Ta khẩn-cầu
ngươi đừng để bất cứ cái gì ngăn-cản ngươi đến cùng ta;
17vì quả thật ta sẽ tôn-kính ngươi rất nhiều, và ta sẽ làm
bất cứ cái gì ngươi bảo ta. Thế thì xin đến, rủa-sả dân này
cho ta.'" 18Bi-lê-am trả lời và nói với các tôi-tớ của Balác: "Dẫu Ba-lác sẽ cho ta nhà của vua đầy bạc và vàng, ta
chẳng có thể làm một điều gì cả, hoặc nhỏ hoặc lớn, trái
ngược với miệng của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ta.
19Và bây giờ xin mấy ông cũng ở lại đây đêm nay, và ta
sẽ tìm ra Đức GIA-VÊ sẽ phán cùng ta điều gì khác
không." 20Và Đức Chúa TRỜI đến cùng Bi-lê-am vào ban
đêm và phán cùng người: "Nếu những người đó đến để gọi
ngươi, hãy chỗi dậy và đi với họ; nhưng ngươi sẽ làm theo
lời mà Ta nói với ngươi mà thôi."
21Vì vậy Bi-lê-am chỗi dậy vào buổi sáng, và thắng lừa
của mình, và đi với các lãnh-tụ Mô-áp.

Balaams donkey speaks (22.22-22.35)
22But God was angry because he was going, and the angel
of YHWH took his stand in the way as an adversary
against him. Now he was riding on his donkey and his two
servants were with him. 23When the donkey saw the angel
of YHWH standing in the way with his drawn sword in his
hand, the donkey turned off from the way and went into
the field; but Balaam struck the donkey to turn her back
into the way. 24Then the angel of YHWH stood in a
narrow path of the vineyards, with a wall on this side and a
wall on that side. 25When the donkey saw the angel of
YHWH, she pressed herself to the wall and pressed
Balaam's foot against the wall, so he struck her again.
26And the angel of YHWH went further, and stood in a
narrow place where there was no way to turn to the right
hand or the left. 27When the donkey saw the angel of
YHWH, she lay down under Balaam; so Balaam was
angry and struck donkey with his stick. 28And YHWH
opened the mouth of the donkey, and she said to Balaam,
"What have I done to thee, that thou have struck me these
three times?'' 29Then Balaam said to the donkey, "Because
thou have made a mockery of me! If there had been a
sword in my hand, I would have killed thee by now."
30And the donkey said to Balaam, "Am I not thine donkey
on which thou have ridden all thy life to this day? Have I
ever been accustomed to do so to thee?'' And he said,
"No."
31Then YHWH opened the eyes of Balaam, and he saw
the angel of YHWH standing in the way with his drawn
sword in his hand; and he bowed all the way to the
ground. 32And the angel of YHWH said to him, "Why
have thou struck thine donkey these three times? Behold, I
have come out as an adversary, because thy way was
reckless to me. 33But the donkey saw me and turned aside
from me these three times. If she had not turned aside
from me, I would surely have killed thee just now, and let
her live."

Con lừa của Bi-lê-am nói được (22.22-22.35)
22Nhưng Đức Chúa TRỜI giận vì người đang đi, và vị
thiên-sứ của Đức GIA-VÊ đứng chấn ngang đường làm
một địch thủ chống người. Bấy giờ, người đang cỡi lừa
của mình và hai đầy-tớ của người đi với người. 23Khi con
lừa thấy vị thiên-sứ của Đức GIA-VÊ đứng trong đường đi
trong tay cầm cây gươm trần, con lừa ấy rẽ khỏi đường đi
và đi vào trong cánh đồng; nhưng Bi-lê-am đánh con lừa
để quay nó trở lại đường đi. 24Đoạn vị thiên-sứ của Đức
GIA-VÊ đứng trong một lối đi hẹp của các vườn nho, bên
nầy có một bức tường và bên kia có một bức tường. 25Khi
con lừa thấy vị thiên-sứ của Đức GIA-VÊ, nó ép mình vào
bức tường và ép chân Bi-lê-am vào trong bức tường, vì
vậy người đánh nó một lần nữa. 26Vị thiên-sứ của Đức
GIA-VÊ đi xa hơn và đứng trong một chỗ chật hẹp nơi
không có một lối đi nào để quay sang hữu hay tả. 27Khi
con lừa thấy vị thiên-sứ của Đức GIA-VÊ, nó nằm xuống
dưới Bi-lê-am; vì vậy, Bi-lê-am giận và đánh con lừa bằng
cây gậy của mình. 28Đức GIA-VÊ bèn mở miệng con lừa,
và nó nói với Bi-lê-am: "Điều gì tôi đã gây ra cho ông, để
ông đã đánh tôi những 3 lần này?" 29Thế thì Bi-lê-am nói
với con lừa: "Bởi vì mày đã làm tao thành một trò hề! Nếu
đã có một cây gươm trong tay tao, tao đã giết mày rồi."
30Con lừa nói với Bi-lê-am: "Chẳng phải tôi là con lừa của
ông mà ông đã cỡi suốt đời ông tới ngày này sao? Tôi đã
từng bao giờ có thói gây ra cho ông như thế?" Và người
nói: "Không."
31Rồi Đức GIA-VÊ mở mắt của Bi-lê-am, người thấy vị
thiên-sứ của Đức GIA-VÊ đứng trong đường đi, trong tay
cầm cây gươm trần của ngài; người cúi rạp mình tới mặt
đất. 32Vị thiên-sứ của Đức GIA-VÊ nói với người: "Tại
sao ngươi đã đánh con lừa của ngươi những 3 lần này?
Này, Ta đã ra đây làm một địch-thủ, vì đường-lối của
ngươi khinh xuất đối với Ta. 33Nhưng con lừa đã thấy Ta
và quay sang một bên tránh Ta những 3 lần này. Nếu nó
đã không quay sang một bên tránh Ta, chắc-chắn Ta sẽ đã
giết ngươi ngay bây giờ và đã để nó sống."

21So Balaam arose in the morning, and saddled his

Dân-số 22.34-23.11

Numbers 22.34-23.11

34Bi-lê-am nói với vị thiên-sứ của Đức GIA-VÊ: "Con đã

34And Balaam said to the angel of YHWH, "I have

phạm-tội, vì con đã chẳng biết rằng Chúa đã đang đứng
trong đường đi chống con. Thế thì, bây giờ, nếu Chúa
không vui lòng, con sẽ quay về." 35Nhưng vị thiên-sứ Đức
GIA-VÊ nói với Bi-lê-am: " Cứ đi với những người đó,
nhưng ngươi sẽ chỉ nói lời mà ta sẽ bảo ngươi." Vì vậy Bilê-am đi theo các lãnh-tụ của Ba-lác.

sinned, for I did not know that Thou were standing in the
way against me. Now then if it is displeasing to Thee, I
will turn back." 35But the angel of YHWH said to Balaam,
"Go with the men, but thou shall speak only the word
which I shall tell thee." So Balaam went along with the
leaders of Balak.

Việc chúc phước lần thứ nhất của Bi-lê-am (22.36-23.12)
36Khi Ba-lác nghe Bi-lê-am đang đến, nhà vua đi ra để
gặp người tại thành của Mô-áp, ở trên biên-giới sông Ạtnôn, ở tận cùng biên-giới. 37Đoạn Ba-lác nói với Bi-lêam: "Chẳng phải ta đã khẩn-cấp sai tới ông để vời ông
sao? Tại sao ông đã chẳng đến cùng ta? Có thật ta không
thể làm ông vinh-dự sao?" 38Thế là Bi-lê-am nói với Balác: "Này, bây giờ tôi đã đến cùng bệ hạ! Có phải tôi có
thể nói bất cứ điều gì sao? Lời mà Đức Chúa TRỜI đặt
trong miệng của tôi, tôi sẽ nói." 39Và Bi-lê-am đi với Balác, và họ tới Ki-ri-át-Hút-sốt. 40Ba-lác tế bò và chiên, và
gửi một chút cho Bi-lê-am và các lãnh-tụ ở với người.
41Đoạn xảy ra vào buổi sáng, Ba-lác dẫn Bi-lê-am đi, và
đem người lên đến những chỗ cao của Ba-anh; và từ đó
người thấy phần cuối trại.

Balaam's first blessing (22.36-23.12)
36When Balak heard that Balaam was coming, he went
out to meet him at the city of Moab, which is on the Arnon
border, at the extreme end of the border. 37Then Balak
said to Balaam, "Did I not urgently send to thee to call
thee? Why did thou not come to me? Am I really unable to
honor thee?" 38So Balaam said to Balak, "Behold, I have
come now to thee! Am I able to speak anything at all? The
word that God puts in my mouth, that I shall speak.''
39And Balaam went with Balak, and they came to Kirjathhuzoth. 40And Balak sacrificed oxen and sheep, and sent
some to Balaam and the leaders who were with him.
41Then it came about in the morning that Balak took
Balaam, and brought him up to the high places of Baal;
and he saw from there a portion of the people.

23 1Đoạn Bi-lê-am nói với Ba-lác: "Hãy xây cho tôi 7

23 1Then Balaam said to Balak, "Build seven altars for

bàn-thờ ở đây, và hãy dự-bị cho tôi 7 bò đực và 7 chiên
đực ở đây." 2Ba-lác làm y như Bi-lê-am đã nói, và Ba-lác
và Bi-lê-am dâng lên 1 con bò đực và 1 con chiên đực trên
mỗi bàn-thờ. 3Đoạn Bi-lê-am nói với Ba-lác: "Xin đứng
gần của-lễ thiêu của bệ-hạ, và tôi sẽ đi; có lẽ Đức GIA-VÊ
sẽ đến gặp tôi, và bất cứ điều gì Ngài tỏ ra cho tôi, tôi sẽ
trình bệ-hạ." Thế là người đi đến một đồi trọc.
4Bấy giờ Đức Chúa TRỜI gặp Bi-lê-am, và ông thưa cùng
Ngài: "Con đã dựng lên 7 bàn-thờ, và con đã dâng lên 1
con bò đực và 1 con chiên đực trên mỗi bàn-thờ." 5Thế thì
Đức GIA-VÊ đặt lời trong miệng của Bi-lê-am, và phán:
"Hãy trở lại cùng Ba-lác, và ngươi sẽ nói như vầy." 6Vì
vậy, người trở lại cùng Ba-lác, và kìa: Ba-lác đang đứng ở
gần của-lễ thiêu của hắn, Ba-lác và tất cả các lãnh-tụ của
Mô-áp. 7Và người bắt đầu ẩn-dụ của mình và nói:

me here, and prepare seven bulls and seven rams for me
here." 2And Balak did just as Balaam had spoken, and
Balak and Balaam offered up a bull and a ram on each
altar. 3Then Balaam said to Balak, "Stand beside thy burnt
offering, and I will go; perhaps YHWH will come to meet
me, and whatever He shows me I will tell thee." So he
went to a bare hill.
4Now God met Balaam, and he said to Him, "I have set up
the seven altars, and I have offered up a bull and a ram on
each altar." 5Then YHWH put a word in Balaam's mouth
and said, "Return to Balak, and thou shall speak thus." 6So
he returned to him, and behold, he was standing beside his
burnt offering, he and all the leaders of Moab. 7And he
took up his parable and said,

"Từ A-ram, Ba-lác đã đem tôi đến,
Vua của Mô-áp từ các núi Đông-phương:
'Hãy đến rủa-sả Gia-cốp cho ta;
Và hãy đến, tố-cáo Y-sơ-ra-ên!
8Làm sao tôi sẽ rủa-sả, người mà Đức Chúa TRỜI đã
chẳng rủa-sả?
Và làm sao tôi có thể bài bác, người mà Đức GIA-VÊ
đã chẳng bài bác?
9Khi tôi thấy người từ đỉnh các tảng đá;
Và tôi nhìn xem người từ các đồi;
Kìa, một dân-tộc ở tách biệt,
Và sẽ chẳng được kể vào giữa các dân-tộc.
10Ai có thể đếm được bụi của Gia-cốp,
Hay con số phần-tư của Y-sơ-ra-ên?
Hồn tôi hãy chết cái chết của kẻ ngay thẳng,
Và sự cuối cùng của tôi hãy như của kẻ ấy!"
11Thế thì Ba-lác nói với Bi-lê-am: "Điều gì ngươi đã làm
cho ta? Ta đã bắt ngươi rủa-sả các kẻ thù của ta, nhưng
kìa, ngươi đã thực-sự chúc phước chúng."

"From Aram Balak has brought me,
Moab’s king from the mountains of the East,
'Come curse Jacob for me,
And come, denounce Israel!'
8 How shall I curse, whom God has not cursed?
And how can I denounce, whom YHWH has not
denounced?
9As I see him from the top of the rocks,
And I look at him from the hills;
Behold, a people who dwells apart,
And shall not be reckoned among the nations.
10Who can count the dust of Jacob,
Or number the fourth part of Israel?
Let my soul die the death of the upright,
And let my end be like his!"
11Then Balak said to Balaam, "What have thou done to

me? I took thee to curse my enemies, but behold, thou
have actually blessed them!"

Numbers 23.12-23.30

Dân-số 23.12-23.30

12And he answered and said, "Must I not be careful to

12Người bèn trả lời và nói: "Có phải tôi chẳng thận-trọng

speak what YHWH puts in my mouth?"

nói điều Đức GIA-VÊ đặt trong miệng tôi sao?"

Balaam's second blessing (23.13-23.26)
13Then Balak said to him, "Please come with me to
another place from where thou may see them, although
thou will only see the extreme end of them, and will not
see all of them; and curse them for me from there " 14So
he took him to the field of Zophim, to the top of Pisgah,
and built seven altars and offered a bull and a ram on each
altar. 15And he said to Balak, "Stand here beside thy burnt
offering, while I myself meet YHWH yonder." 16Then
YHWH met Balaam and put a word in his mouth and said,
"Return to Balak, and thus you shall speak." 17And he
came to him, and behold, he was standing beside his burnt
offering, and the leaders of Moab with him. And Balak
said to him, ''What has YHWH spoken?" 18Then he took
up his parable and said,

Việc chúc phước lần thứ nhì của Bi-lê-am (23.13-23.26)
13Đoạn Ba-lác nói với người: "Xin đi với ta tới một chỗ
khác từ đó ngươi có thể thấy chúng, mặc dù ngươi sẽ chỉ
thấy cái đầu cuối xa nhất của chúng, và sẽ không thấy tất
cả thuộc về chúng; và hãy rủa-sả chúng từ đó cho ta."
14Thế là vua bắt người tới cánh đồng Xô-phim, đến đỉnh
Phích-ga, và xây 7 bàn-thờ và dâng một con bò đực và
một con chiên đực trên mỗi bàn-thờ. 15Và người nói với
Ba-lác: "Xin đứng đây cạnh của-lễ thiêu của bệ-hạ trong
khi tự tôi gặp Đức GIA-VÊ ở đàng kia." 16Đoạn Đức
GIA-VÊ gặp Bi-lê-am và đặt lời trong miệng người, và
phán: "Hãy trở lại cùng Ba-lác, và ngươi sẽ nói như vầy."
17Người đến cùng Ba-lác, và kìa, Ba-lác đang đứng cạnh
của-lễ thiêu của hắn, và tất cả các lãnh-tụ Mô-áp với Balác. Và Ba-lác nói với người: "Điều gì Đức GIA-VÊ đã
phán?" 18Rồi người bắt đầu ẩn-dụ của mình và nói:
"Hãy chỗi dậy, ôi Ba-lác, và nghe đây:
Hãy đưa tai cho ta, ôi con trai của Xếp-bô!
19"Đức Chúa TRỜI chẳng phải là người, để Ngài phải
nói dối,
Cũng chẳng phải là con trai loài người, để Ngài phải
ăn-năn;
Có phải Ngài đã phán, và Ngài sẽ chẳng làm nó sao?
Hay Ngài đã phán rồi, và Ngài sẽ chẳng làm nó thành
tốt sao?
20"Này, tôi đã nhận lệnh chúc-phước,
Khi Ngài đã chúc phước, tôi chẳng có thể thu-hồi.
21"Ngài đã chẳng thấy vận xấu trong Gia-cốp;
Ngài cũng đã chẳng thấy điều phiền-lụy trong Y-sơ-raên.
GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của người ở với người,
Và tiếng hò hét của một vì vua ở giữa họ.
22"Đức Chúa TRỜI đem họ ra khỏi Ê-díp-tô,
Ngài đối với họ như các sừng của bò rừng.
23"Vì chẳng có một điềm nào chống Gia-cốp,
Cũng không có ma thuật nào chống Y-sơ-ra-ên;
Ở thời-điểm thích-hợp, sẽ được nói cùng Gia-cốp
Và cùng Y-sơ-ra-ên, điều Đức Chúa TRỜI đã làm.'
24 "Này, một dân-tộc trổi lên như con sư-tử cái,
Và như con sư-tử, nó tự nâng nó lên;
Nó sẽ chẳng nằm xuống cho đến khi nó nuốt con mồi,
Và uống máu của con mồi bị giết."
25Rồi Ba-lác nói với Bi-lê-am: "Đừng rủa-sả chúng cái gì
hết, cũng đừng chúc phước cho chúng chút nào cả."
26Nhưng Bi-lê-am trả lời và nói với Ba-lác: "Tôi đã chẳng
nói với bệ-hạ: 'Bất cứ điều gì Đức GIA-VÊ nóí, tôi phải
nói,' sao?"

"Arise, O Balak, and hear;
Give ear to me, O son of Zippor!
19"God is not a man, that He should lie,
Nor a son of man, that He should repent;
Has He said, and will He not do it?
Or has He spoken, and will He not make it good?
20 "Behold, I have received a command to bless;
When He has blessed, then I cannot revoke it.
21"He has not observed misfortune in Jacob;
Nor has He seen trouble in Israel;
YHWH his God is with him,
And the shout of a king is among them.
22 "God brings them out of Egypt,
He is for them like the horns of the wild ox.
23"For there is no omen against Jacob,
Nor is there any divination against Israel;
At the proper time it shall be said to Jacob
And to Israel, what God has done.
24"Behold, a people rises like a lioness,
And as a lion it lifts itself;
It shall not lie down until it devours the prey,
And drinks the blood of the slain."

25Then Balak said to Balaam, "Do not curse them at all
nor bless them at all!" 26But Balaam answered and said to

Balak, "Did I not tell thee, 'Saying whatever YHWH
speaks, that I must do'?"
Balaam's third blessing (23.27-24.9)
27Then Balak said to Balaam, "Please come, I will take
thee to another place; perhaps it will be right in the sight
of God that thou curse them for me from there." 28So
Balak took Balaam to the top of Peor which overlooks the
wasteland. 29And Balaam said to Balak, "Build seven
altars for me here and prepare seven bulls and seven rams
for me here." 30And Balak did just as Balaam had said,
and offered up a bull and a ram on each altar.

Việc chúc phước lần thứ ba của Bi-lê-am (23.27-24.9)
27Đoạn Ba-lác nói với Bi-lê-am: "Xin đến, ta sẽ đưa ngươi
tới một chỗ khác; có lẽ nó sẽ ngay trong cái nhìn của Đức
Chúa TRỜI để ngươi rủa-sả chúng cho ta từ đó." 28Thế là
Ba-lác đưa Bi-lê-am đến đỉnh Phê-ô, nhìn xuống hoang
mạc. 29Bi-lê-am nói với Ba-lác: "Hãy xây cho tôi 7 bànthờ ở đây, và chuẩn-bị cho tôi 7 con bò đực và 7 con chiên
đực ở đây." 30Ba-lác làm y như Bi-lê-am đã nói, và dâng
lên 1 con bò đực và 1 con chiên đực trên mỗi bàn-thờ.

Dân-số 24.1-24.15

24

1Khi Bi-lê-am thấy rằng ấy là tốt trong mắt Đức GIA-

VÊ để chúc phước Y-sơ-ra-ên, người chẳng đi như các lần
khác để tìm(1) các điềm, song người hướng mặt về vùng
hoang-vu. 2Và Bi-lê-am ngước mắt mình lên và thấy Ysơ-ra-ên ở theo từng chi-tộc; và Linh Đức Chúa TRỜI đến
trên người. 3Người bắt đầu ẩn-dụ của mình và nói:
"Sấm-ngữ của Bi-lê-am con trai của Bê-ô,
Và sấm-ngữ của người ấy có mắt được mở;
4Sấm-ngữ của người, là kẻ nghe các lời của Đức Chúa
TRỜI,
Là kẻ thấy được điều Đấng Toàn-năng thấy,
Té xuống, vậy mà mắt của mình chẳng bị che,
5Đẹp làm sao các lều của ông, ôi Gia-cốp,
Các chỗ ở của ông, ôi Y-sơ-ra-ên!
6Như các thung-lũng trải dài ra,
Như các vườn cạnh con sông,
Như các cây lô-hội được trồng bởi Đức GIA-VÊ,
Như những cây tuyết-tùng cạnh những vùng nước.
7Nước sẽ chảy ra từ các gàu của người,
Và dòng giống của người sẽ được tưới bởi nhiều nước,
Và vua của người sẽ cao hơn A-gát,
Và vương-quốc của người sẽ được đề-cao.
8Đức Chúa TRỜI đem người ra khỏi Ê-díp-tô,
Ngài đối với người như các sừng của con bò hoang.
Người sẽ nuốt các dân-tộc là địch-thủ của mình,
Và sẽ nghiền nát xương của chúng thành nhiều mảnh,
Và làm vỡ tan chúng với các mũi tên của mình,
9 Người cúi xuống, người nằm xuống như con sư-tử,
Và như con sư-tử, ai sẽ kích-động người?
Phước cho mọi kẻ chúc phước ngươi,
Và rủa-sả cho mọi kẻ rủa-sả ngươi."

Numbers 24.1-24.15

24

1When Balaam saw that it was good in the eyes of

YHWH to bless Israel, he did not go as at other times to
encounter omens but he set his face toward the wilderness.
2And Balaam lifted up his eyes and saw Israel dwelling
tribe by tribe; and the Spirit of God came upon him. 3And
he took up his parable and said,
"The oracle of Balaam the son of Beor,
And the oracle of the man whose eye is opened;
4The oracle of him who hears the sayings of God,
Who sees the vision of the Almighty,
Falling down, yet having his eyes uncovered,
5How fair are thy tents, O Jacob,
Thy dwellings, O Israel!
6Like valleys that stretch out,
Like gardens beside the river,
Like aloes planted by YHWH,
Like cedars beside the waters.
7Water shall flow from his buckets,
And his seed shall be by many waters,
And his king shall be higher than Agag,
And his kingdom shall be exalted.
8God brings him out of Egypt,
He is for him like the horns of the wild ox.
He shall devour the nations who are his adversaries
And shall crush their bones in pieces,
And shatter them with his arrows.
9He bows down, he lies down as a lion,
And as a lion, who shall rouse him?
Blessed is everyone who blesses you,
And cursed is everyone who curses you."

Ba-lác đuổi Bi-lê-am đi (24.10-24.14)
10Thế thì cơn giận của Ba-lác bừng cháy chống Bi-lê-am,
và hắn đập các lòng tay của hắn vào nhau; và Ba-lác nói
với Bi-lê-am: "Ta đã gọi ngươi để rủa-sả các kẻ thù của ta,
nhưng kìa, ngươi đã khăng khăng chúc phước chúng tới
những 3 lần này! 11Bởi vậy, hãy chạy trốn tới chỗ ngươi
bây giờ. Ta đã nói ta muốn tôn-vinh ngươi nhiều lắm,
nhưng này, Đức GIA-VÊ đã giữ vinh-dự khỏi ngươi."
12Bi-lê-am nói với Ba-lác: "Chẳng phải tôi đã bảo các sứgiả của bệ-hạ, những kẻ mà bệ-hạ đã sai đến tôi, nói:
13'Dẫu Ba-lác sẽ cho ta nhà của vua đầy vàng và bạc, ta
không thể làm một điều gì trái với miệng của Đức GIAVÊ, dù tốt hay xấu, theo chính tâm ta. Điều gì Đức GIAVÊ phán, điều đó ta sẽ nói'? 14Và bây giờ, này, tôi sắp đi
tới dân của tôi; hãy đến, và tôi sẽ báo cho bệ-hạ điều dân
này sẽ làm cho dân bệ-hạ vào thời cuối của những ngày
sắp đến."

Balak expels Balaam (24.10-24.14)
10Then Balak's anger burned against Balaam, and he
struck his palms together; and Balak said to Balaam, "I
called thee to curse my enemies, but behold, thou have
persisted in blessing them these three times! 11Therefore,
flee to thy place now. I said I would honor thee greatly,
but behold, YHWH has held thee back from honor."
12And Balaam said to Balak, "Did I not tell thy
messengers whom thou had sent to me, saying, 13'Though
Balak were to give me his house full of silver and gold, I
could not do anything contrary to the mouth of YHWH,
either good or bad, of my own heart. What YHWH speaks,
that I will speaks'? 14And now behold, I am going to my
people; come, and I will advise thee what this people will
do to thy people in the end of the days to come."

Việc chúc phước lần thứ tư của Bi-lê-am (24.15-24.25)
15Người bắt đầu ẩn-dụ của mình và nói:
"Sấm-ngữ của Bi-lê-am con trai của Bê-ô,
Và sấm-ngữ của người ấy, có mắt người được mở;

Balaam's fourth blessing (24.15-24.25)
15And he took up his parable and said,
"The oracle of Balaam the son of Beor,
And the oracle of the man whose eye is opened;

1

nguyên ngữ: gặp

Numbers 24.16-25.9
16"The oracle of him who hears the sayings of God

Dân-số 24.16-25.9
16"Sấm-ngữ của người, là kẻ nghe các lời của Đức

And knows the knowledge of the Most High,
Who sees the vision of the Almighty,
Falling down, yet having his eyes uncovered.
17"I see him, but not now;
I behold him, but not near;
A star shall come forth from Jacob,
And a scepter shall rise from Israel,
And shall crush through the corners of Moab,
And tear down all the sons of Sheth.
18"And Edom shall be a possession,
Seir, its enemies, also shall be a possession,
While Israel performs valiantly.
19"One from Jacob shall have dominion,
And shall destroy the remnant from the city."
20And he looked at Amalek and took up his parable and
said,
"Amalek was the first of the nations,
But his end shall be to destroying."
21And he looked at the Kenites, and took up his parable
and said,
"Thy dwelling place is enduring,
And thy nest is set in the cliff.
22 Nevertheless Kenite shall be consumed;
How long shall Asshur take you captive?"
23And he took up his parable and said,
"Alas, who can live except God has ordained it?
24 But ships shall come from the coast of Kittim,
And they shall afflict Asshur and shall afflict Eber;
So they also shall come to destruction."
25Then Balaam arose and departed and returned to his
place, and Balak also went his way.

Chúa TRỜI,
Và biết kiến-thức của Đấng Chí-cao,
Người thấy điều mà Đấng Toàn-năng thấy,
Té xuống, vậy mà mắt của mình không bị che.
17"Tôi thấy người, nhưng không phải bây giờ;
Tôi nhìn xem người, nhưng không gần;
Một ngôi sao sẽ sinh ra từ Gia-cốp,
Và một cây phủ-việt sẽ chỗi lên từ Y-sơ-ra-ên,
Và sẽ nghiền nát qua các rìa của Mô-áp,
Và đập đổ tất cả các con trai của Sết.
18"Và Ê-đôm sẽ là vật sở hữu,
Sê-i-rơ, các kẻ thù của nó, cũng sẽ là vật chiếm-hữu,
Trong khi Y-sơ-ra-ên biểu hiện dũng-cảm.
19"Đấng từ Gia-cốp sẽ có quyền thống-trị,
Và sẽ diệt tàn dư khỏi thành ấy."
20Và người nhìn A-ma-léc và bắt đầu ẩn-dụ của mình và
nói:
"A-ma-léc đã đứng đầu các đất nước,
Nhưng chung cuộc của nó sẽ cho sự hủy-diệt."
21Và người nhìn Kê-nít, và bắt đầu ẩn-dụ của mình và nói:
"Chỗ ở của ngươi đang bền bỉ,
Và ổ của ngươi được đặt trong giốc đứng;
22Tuy nhiên, Kê-nít sẽ bị tiêu-diệt;
Trong bao lâu A-su-rơ sẽ cầm-tù ngươi?"
23Và người bắt đầu ẩn-dụ của mình và nói:
"Chao ôi, ai có thể sống trừ phi Đức Chúa TRỜI đã
định nó trước?
24Nhưng các tàu sẽ đến từ bờ biển Kít-tim,
Và chúng sẽ làm A-su-rơ khốn-khổ và sẽ làm Ê-be
khốn-khổ;
Vì vậy chúng cũng sẽ đến sự hủy-diệt."
25Thế thì Bi-lê-am chỗi dậy và ra đi và trở về chỗ của
mình, và Ba-lác cũng đi đường của hắn.

The Israel worship Baal (25.1-25.18)

Dân Y-sơ-ra-ên thờ-phượng Ba-anh (25.1-25.18)

25 1While Israel remained at Shittim, the people began

25 1Trong khi Y-sơ-ra-ên ở lại tại Si-tim, dân chúng bắt

to play the harlot with the daughters of Moab. 2For they
invited the people to the sacrifices of their gods, and the
people ate and bowed down to their gods. 3So Israel
joined themselves to Baal-peor, and YHWH was angry
against Israel. 4And YHWH said to Moses, "Take all the
leaders of the people and execute them in broad daylight
before YHWH, so that the fierce anger of YHWH may
turn away from Israel." 5So Moses said to the judges of
Israel, ''Each of ye slay his men who have joined
themselves to Baal-peor''.
6Then behold, one of the sons of Israel came and brought

to his brothers a Midianite woman, in the sight of Moses
and in the sight of all the congregation of the sons of
Israel, while they were weeping at the doorway of the tent
of meeting. 7When Phinehas the son of Eleazar, the son of
Aaron the priest, saw it, he arose from the midst of the
congregation, and took a spear in his hand; 8and he went
after the man of Israel into the tent, and pierced both of
them through, the man of Israel and the woman, through
the body. So the plague on the sons of Israel was checked.
9And those who died by the plague were 24,000.

đầu chơi trò đĩ điếm với các con gái Mô-áp. 2Vì chúng
mời dân chúng đến các tế vật cho những thần của chúng,
và dân chúng đã ăn và quì lạy những thần của chúng. 3Thế
là Y-sơ-ra-ên đã tự liên-kết với Ba-anh-Phê-ô, và Đức
GIA-VÊ giận Y-sơ-ra-ên. 4Và Đức GIA-VÊ phán cùng
Môi-se: "Hãy bắt tất cả các lãnh-tụ của dân và xử-tử
chúng giữa ban ngày trước mặt GIA-VÊ, để cơn giận
mãnh-liệt của GIA-VÊ có thể quay đi khỏi Y-sơ-ra-ên."
5Vì vậy Môi-se nói với các thẩm-phán Y-sơ-ra-ên: "Mỗi
người các ngươi hãy giết các người của mình đã tự liênkết với Ba-anh-Phê-ô."
6Đoạn, kìa, một trong các con trai Y-sơ-ra-ên đến và đem
tới các anh-em của mình một người đàn-bà người Ma-đian, trong cái nhìn của Môi-se và trong cái nhìn của tất cả
hội-chúng các con trai Y-sơ-ra-ên, trong khi họ đang khóc
ở ô cửa của lều hội-kiến. 7Khi Phi-nê-a con trai của Ê-lêa-sa, con trai của thầy tế-lễ A-rôn, thấy sự ấy, người chỗi
dậy từ giữa hội-chúng, và cầm cây giáo trong tay của
mình; 8và người đi theo người Y-sơ-ra-ên ấy vào trong
lều, và đâm cả hai, người nam Y-sơ-ra-ên ấy và người
đàn-bà ấy, xuyên qua mình. Vì vậy tai họa trên các con
trai Y-sơ-ra-ên được kiềm-chế. 9Và những kẻ chết bởi tai
họa là 24 ngàn.

Dân-số 25.10-26.11

Numbers 25.10-26.11

10Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 11"Phi-nê-

10Then YHWH spoke to Moses, saying, 11"Phinehas the

a con trai của Ê-lê-a-sa, con trai của thầy tế-lễ A-rôn, đã
quay cơn thạnh-nộ của Ta đi khỏi các con trai Y-sơ-ra-ên,
trong đó nó ghen(1) với cái ghen của Ta vì chúng, ngõ hầu
Ta đã không diệt các con trai Y-sơ-ra-ên trong sự bất dung
sự không chung-thủy của Ta. 12Bởi vậy hãy nói: 'Này, Ta
ban cho nó giao-ước bình-an của Ta; 13và nó sẽ cho nó và
dòng dõi của nó sau nó, một giao-ước về chức thầy tế-lễ
mãi mãi, bởi vì nó đã bất dung sự không chung-thủy vì
Chúa TRỜI của mình, và đã làm sự chuộc-tội cho các con
trai Y-sơ-ra-ên.'"
14Bấy giờ người nam Y-sơ-ra-ên bị đánh hạ, là kẻ bị đánh
hạ với người đàn-bà Ma-đi-an ấy, có tên là Xim-ri con trai
của Sa-lu, một lãnh-tụ của gia-hộ một tổ-phụ trong các
người Si-mê-ôn. 15Và tên người đàn-bà Ma-đi-an bị đánh
hạ là Cốt-bi con gái của Xu-rơ, đầu-trưởng của dân có giahộ của một tổ-phụ trong Ma-đi-an.
16Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 17"Hãy
thù-nghịch dân Ma-đi-an, và đánh chúng; 18vì chúng đã
thù-nghịch các ngươi với các trò bịp của chúng, mà chúng
đã dùng để lừa-gạt các ngươi trong vụ Phê-ô, và trong vụ
Cốt-bi, con gái của lãnh-tụ Ma-đi-an, chị hay em của
chúng đã bị giết vào ngày có tai họa bởi vì Phê-ô."

son of Eleazar, the son of Aaron the priest, has turned
away My wrath from the sons of Israel, in that he was
jealous with My jealousy among them, so that I did not
destroy the sons of Israel in My jealousy. 12Therefore say,
'Behold, I give him My covenant of peace; 13and it shall
be for him and his seed after him, a covenant of a
perpetual priesthood, because he was jealous for his God,
and made atonement for the sons of Israel.'"

2. Thống kê dân số lần thứ hai trong nước (26.1-27.23)
Cuộc kiểm-tra dân số thế-hệ mới (26.1-26.65)

2. The second numbering of the nation (26.1-27.23)
A census of the new generation (26.1-26.65)

26 1Rồi xảy ra sau tai họa đó,

Đức GIA-VÊ phán
cùng Môi-se và cùng Ê-lê-a-sa, con trai của thầy tế-lễ Arôn, rằng: 2"Hãy lấy tổng-số tất cả hội-chúng các con trai
Y-sơ-ra-ên, từ 20 tuổi trở lên, theo các gia-hộ của tổ-phụ
của chúng, bất cứ ai trong Y-sơ-ra-ên có thể đi ra để
chiến-đấu." 3Vì vậy Môi-se và thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa nói với
họ trong các đồng-bằng Mô-áp cạnh sông Giô-đanh nơi
Giê-ri-cô, rằng: 4"Hãy làm cuộc kiểm-tra số dân-chúng, từ
20 tuổi trở lên, như Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se."
Bây giờ các con trai Y-sơ-ra-ên đã đi ra khỏi xứ Êdíp-tô là:
5Ru-bên, con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên, các con trai của
Ru-bên: thuộc về Hê-nóc, gia-đình các người Hê-nóc;
thuộc về Pha-lu, gia-đình các người Pha-lu; 6thuộc về Hếtrôn, gia-đình các người Hết-rôn; thuộc về Cạt-mi, gia-đình
các người Cạt-mi. 7Đấy là các gia-đình các người Ru-bên,
và những kẻ được đếm thuộc về họ là 43 ngàn 730. 8Và
con trai của Pha-lu: Ê-li-áp. 9Và các con trai của Ê-li-áp:
Nê-mu-ên, Đa-than, và A-bi-ram. Đấy là Đa-than và A-biram, là những kẻ đã được hội-chúng gọi, là những kẻ
tranh-đấu chống Môi-se và chống A-rôn trong băng đảng
của Cô-ra, khi chúng tranh-đấu chống Đức GIA-VÊ, 10và
trái đất mở miệng của nó và nuốt hết chúng cùng với Côra, khi bọn đó chết, khi lửa thiêu-hủy 250 người, để chúng
thành một dấu-hiệu cảnh-cáo. 11Nhưng các con trai Cô-ra
đã chẳng chết.
(2)

(3)

Ghen: nghĩa thật của “ghen” là: “không dung thứ sự không
chung thủy.” Xem Xuất hành 20:5.
2
câu 15.19 trong ấn bản Hê-bơ-rơ
3
câu 26.1 trong ấn bản Hê-bơ-rơ
1

14Now the name of the smitten man of Israel who was

smitten with the Midianite woman was Zimri the son of
Salu, a leader of a father's household among the Shim-onee'. 15And the name of the Midianite woman who was
smitten was Cozbi the daughter of Zur, who was head of
the people of a father's household in Midian.
16Then YHWH spoke to Moses, saying, 17"Be hostile to
the Midianites and strike them; 18for they have been
hostile to you with their tricks, with which they have
deceived you in the affair of Peor, and in the affair of
Cozbi, the daughter of the leader of Midianites, their sister
who was slain on the day of the plague because of Peor."

26 1Then it came about after the plague, that

YHWH
spoke to Moses and to Eleazar the son of Aaron the priest,
saying, 2"Take a sum of all the congregation of the sons of
Israel from twenty years old and upward, by their fathers'
households, whoever is able to go out to war in Israel."
3So Moses and Eleazar the priest spoke with them in the
plains of Moab by the Jordan at Jericho, saying, 4"Take a
census of the people from twenty years old and upward, as
YHWH has commanded Moses."
Now the sons of Israel who came out of the land of
Egypt were:
5Reuben, Israel's first-born, the sons of Reuben: of
Hanoch, the family of the Hanochites; of Pallu, the family
of the Palluites; 6of Hezron, the family of the Hezronites;
of Carmi, the family of the Carmites. 7These are the
families of the Reh-oo-bay-nee', and those who were
numbered of them were 43,730. 8And the
son of Pallu: Eliab. 9And the sons of Eliab: Nemuel and
Dathan and Abiram. These are the Dathan and Abiram
who were called by the congregation, who contended
against Moses and against Aaron in the company of
Korah, when they contended against YHWH, 10and the
earth opened its mouth and swallowed them up along with
Korah, when that company died, when the fire devoured
250 men, so that they became a sign. 11The sons of Korah,
however, did not die.

Numbers 26.12-26.36

Dân-số 26.12-26.36

12The sons of Simeon according to their families: of

12Các con trai của Si-mê-ôn theo các gia-đình của họ:

Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the
family of the Jaminites; of Jachin, the family of the
Jachinites; 13of Zerah the family of the Zerahites; of
Shaul, the family of the Shaulites. 14These are the families
of the Shim-o-nee', 22,200.

thuộc về Nê-mu-ên, gia-đình con cháu của Nê-mu-ên;
thuộc về Gia-min, gia-đình các người Gia-min; thuộc về
Gia-kin, gia-đình các người Gia-kin; 13thuộc về Xê-rách(1),
gia-đình các người Xê-rách; thuộc về Sau-lơ, gia-đình các
người Sau-lơ. 14Đấy là các gia-đình các người Si-mê-ôn:
22 ngàn 200.
15Các con trai của Gát theo các gia-đình của họ: thuộc về
Xê-phôn(2), gia-đình các người Xê-phôn; thuộc về Ha-ghi,
gia-đình các người Ha-ghi; thuộc về Su-ni, gia-đình các
người Su-ni; 16thuộc về Óc-ni, gia-đình các người Óc-ni;
thuộc về Ê-ri, gia-đình các người Ê-ri; 17thuộc về A-rốt,
gia-đình các người A-rốt; thuộc về A-rê-li, gia-đình các
người A-rê-li. 18Đấy là các gia-đình các người Gát theo
những kẻ được đếm thuộc về họ: 40 ngàn 500.
19Các con trai của Giu-đa là: Ê-rơ và Ô-nan; song Ê-rơ và
Ô-nan chết trong đất Ca-na-an. 20Các con trai của Giu-đa
theo các gia-đình của họ là: thuộc về Sê-la, gia-đình các
người Sê-la; thuộc về Phê-rết, gia-đình các người Phê-rết;
thuộc về Xê-rách, gia-đình các người Xê-rách. 21Các con
trai Phê-rết là: thuộc về Hết-rôn, gia-đình các người Hếtrôn; thuộc Hà-mun, gia-đình các người Hà-mun. 22Đấy là
các gia-đình Giu-đa theo những kẻ được đếm thuộc về họ:
76 ngàn 500.
23Các con trai của Y-sa-ca theo các gia -đình của họ:
thuộc về Thô-la, gia-đình các người Thô-la; thuộc về Phuva, gia-đình các người Phu-va; 24thuộc Gia-súp, gia-đình
các người Gia-súp; thuộc về Sim-rôn, gia-đình các người
Sim-rôn. 25Đấy là các gia-đình Y-sa-ca theo những kẻ
được đếm thuộc về họ: 64 ngàn 300.
26Các con trai của Sa-bu-lôn theo các gia-đình của họ:
thuộc về Sê-rết, gia-đình các người Sê-rết; thuộc về Ê-lôn,
gia-đình các người Ê-lôn; thuộc về Gia-lê-ên, gia-đình các
người Gia-lê-ên. 27Đấy là các gia-đình các người Sa-bulôn theo những kẻ được đếm thuộc về họ: 60 ngàn 500.
28Các con trai của Giô-sép theo các gia-đình của họ: Mana-se và Ép-ra-im. 29Các con trai Ma-na-se: thuộc về Makia, gia-đình các người Ma-kia; và Ma-kia thành cha của
Ga-la-át: thuộc về Ga-la-át, gia-đình các người Ga-la-át.
30Đây là những con trai của Ga-la-át: thuộc về Giê-xe,
gia-đình các người Giê-xe; thuộc về Hê-léc, gia-đình các
người Hê-léc; 31và thuộc về Ách-ri-ên, gia-đình các người
Ách-ri-ên; và thuộc về Sê-kem, gia-đình các người Sêkem; 32và thuộc về Sê-mi-đa, gia-đình các người Sê-miđa; và thuộc về Hê-phe, gia-đình các người Hê-phe. 33Bấy
giờ Xê-lô-phát con trai của Hê-phe không có con trai nào
cả, nhưng chỉ có con gái: và tên những đứa con gái của
Xê-lô-phát là Mác-la, Nô-ê, Hốt-la, Minh-ca, và Thiệt-sa.
34Đấy là các gia-đình của Ma-na-se; và những kẻ được
đếm thuộc về họ là: 52 ngàn 700.
35Đây là những con trai Ép-ra-im theo các gia-đình của
họ: thuộc về Su-tê-la, gia-đình các người Su-tê-la; thuộc
về Bê-ke, gia-đình các người Bê-ke; thuộc về Ta-han, giađình các người Ta-han. 36Và đây là những con trai của
Su-tê-la: thuộc về Ê-ran, gia-đình các người Ê-ran.

15The sons of Gad according to their families: of Zephon,

the family of the Zephonites; of Haggi, the family of the
Haggites; of Shuni, the family of the Shunites; 16of Ozni,
the family of the Oznites; of Eri, the family of the Erites;
17of Arod, the family of the Arodites; of Areli, the family
of the Arelites. 18These are the families of the sons of Gad
according to those who were numbered of them, 40,500.
19The sons of Judah were Er and Onan, but Er and Onan
died in the land of Canaan. 20And the sons of Judah

according to their families were: of Shelah, the family of
the Shelanites; of Perez, the family of the Perezites; of
Zerah, the family of the Zerahites. 21And the sons of
Perez were: of Hezron, the family of the Hezronites; of
Hamul, the family of the Hamulites. 22These are the
families of Judah according to those who were numbered
of them, 76,500.
23The sons of Issachar according to their families: of Tola
the family of the Tolaites, of Puvah, the family of the
Punites; 24of Jashub, the family of the Jashubites; of
Shimron, the family of the Shimronites. 25These are the
families of Issachar according to those who were
numbered of them, 64,300.
26The sons of Zebulun according to their families: of
Sered, the family of the Seredites; of Elon, the family of
the Elonites; of Jahleel, the family of the Jahleelites.
27These are the families of the Zebulonites according to
those who were numbered of them, 60,500.
28The sons of Joseph according to their families:
Manasseh and Ephraim. 29The sons of Manasseh: of
Machir, the family of the Machirites; and Machir became
the father of Gilead: of Gilead, the family of the
Gileadites. 30These are the sons of Gilead: of Iezer, the
family of the Iezerites, of Helek, the family of the
Helekites; 31and of Asriel, the family of the Asrielites; and
of Shechem, the family of the Shechemites; 32and of
Shemida, the family of the Shemidaites; and of Hepher,
the family of the Hepherites. 33Now Zelophehad the son
of Hepher had no sons, but only daughters; and the names
of the daughters of Zelophehad were Mahlah, Noah,
Hoglah, Milcah and Tirzah. 34These are the families of
Manasseh; and those who were numbered of them were
52,700.
35These are the sons of Ephraim according to their
families: of Shuthelah, the family of the Shuthelalhites; of
Becher, the family of the Becherites; of Tahan, the family
of the Tahanites. 36And these are the sons of Shuthelah: of
Eran, the family of the Eranites.

1

Những chỗ khác như Sáng-thế 46.10 ghi là Xô-ha
Sáng-thế 46.16: -Xíplgioanonờ
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Dân-số 26.37-26.60

Numbers 26.37-26.60

37Đấy là các gia-đình những con trai Ép-ra-im theo những

37These are the families of the sons of Ephraim according

kẻ được đếm thuộc về họ, 32 ngàn 500. Đấy là những con
trai của Giô-sép theo các gia-đình của họ.
38Các con trai Bên-gia-min theo các gia-đình của họ:
thuộc về Bê-la, gia-đình các người Bê-la; thuộc về Áchbên, gia-đình các người Ách-bên; thuộc về A-chi-ram, giađình các người A-chi-ram; 39thuộc về Sê-phu-pham, giađình các người Sê-phu-pham; thuộc về Hu-pham, gia-đình
các người Hu-pham. 40Và các con trai của Bê-la là A-rết
và Na-a-man: thuộc về A-rết, gia-đình các người A-rết;
thuộc về Na-a-man, gia-đình các người Na-a-man. 41Đấy
là những con trai Bên-gia-min theo các gia-đình của họ; và
những kẻ được đếm thuộc về họ là: 45 ngàn 600.
42Đây là những con trai của Đan theo các gia-đình của họ:
thuộc về Su-cham, gia-đình các người Su-cham. Đấy là
các gia-đình của Đan theo các gia-đình của họ. 43Tất cả
các gia-đình những người Su-cham, theo những kẻ được
đếm thuộc về họ, là: 64 ngàn 400.
44Những con trai của A-se theo các gia-đình của họ: thuộc
về Giêm-na, gia-đình các người Giêm-na; thuộc về Giếtvi, gia-đình các người Giết-vi; thuộc về Bê-ri-a, gia-đình
các người Bê-ri-a. 45Thuộc về các con trai Bê-ri-a: thuộc
về Hê-be, gia-đình các người Hê-be; thuộc về Manh-ki-ên,
gia-đình các người Manh-ki-ên. 46Và tên con gái của A-se
là Sê-rách. 47Đấy là các gia-đình những con trai A-se theo
những kẻ được đếm thuộc về họ, 53 ngàn 400.
48Những con trai của Nép-ta-li theo các gia-đình của họ:
thuộc về Giát-sê-ên, gia-đình các người Giát-sê-ên; thuộc
về Gu-ni, gia-đình các người Gu-ni; 49thuộc về Giê-xe,
gia-đình các người Giê-xe; thuộc về Si-lem, gia-đình các
người Si-lem. 50Đấy là các gia-đình của Nép-ta-li theo các
gia-đình của họ; và những kẻ được đếm thuộc về họ là: 45
ngàn 400.
51Đấy là những kẻ được đếm số thuộc về các con trai Ysơ-ra-ên, 601 ngàn 730.
52Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 53"Cho
những kẻ ấy, đất sẽ được chia ra làm của kế-thừa theo con
số các tên. 54Cho nhóm đông hơn, ngươi sẽ tăng của kếthừa của họ, và cho nhóm ít hơn, ngươi sẽ giảm của kếthừa của họ; mỗi nhóm sẽ được cho của kế-thừa của họ
theo những kẻ đã được đếm số thuộc về họ. 55Nhưng đất
ấy sẽ được chia bởi bắt thăm. Họ sẽ kế-thừa theo tên các
chi-tộc của tổ-phụ họ. 56Theo sự chọn bởi bắt thăm, của
kế-thừa của họ sẽ được chia ra giữa các nhóm đông hơn và
ít hơn."
57Và đây là những kẻ được đếm số thuộc về những người
Lê-vi theo các gia-đình của họ: thuộc về Ghẹt-sôn, giađình các người Ghẹt-sôn; thuộc về Kê-hát gia-đình các
người Kê-hát; thuộc về Mê-ra-ri, gia-đình các người Mêra-ri. 58Đây là các gia-đình Lê-vi: gia-đình các người Lípni, gia-đình các người Hếp-rôn, gia-đình các người Máchli, gia-đình các người Mu-si, gia-đình các người Kê-hát.
Và Kê-hát thành cha của Am-ram. 59Tên của vợ của Amram là Giô-kê-bết con gái của Lê-vi, bà được sinh ra cho
Lê-vi trong Ê-díp-tô và bà sinh cho Am-ram: A-rôn, Môise, và chị của họ là Mi-ri-am. 60Và sinh ra cho A-rôn là
Na-đáp và A-bi-hu và Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma.

to those who were numbered of them, 32,500. These are
the sons of Joseph according to their families.
38The sons of Benjamin according to their families: of
Bela, the family of the Belaites; of Ashbel, the family of
the Ashbelites; of Ahiram, the family of the Ahiramites;
39of Shephupham, the family of the Shuphamites; of
Hupham, the family of the Huphamites. 40And the sons of
Bela were Ard and Naaman: of Ard, the family of the
Ardites, of Naaman, the family of the Naamites. 41These
are the sons of Benjamin according to their families; and
those who were numbered of them were 45,600.
42These are the sons of Dan according to their families: of
Shuham, the family of the Shuhamites. These are the
families of Dan according to their families. 43All the
families of the Shuhamites, according to those who were
numbered of them, were 64,400.
44The sons of Asher according to their families: of Imnah,
the family of the Imnites; of Ishvi, the family of the
Ishvites; of Beriah, the family of the Beriites. 45Of the
sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites; of
Malchiel, the family of the Malchielites. 46And the name
of the daughter of Asher was Serah. 47These are the
families of the sons of Asher according to those who were
numbered of them, 53,400.
48The sons of Naphtali according to their families: of
Jahzeel, the family of the Jahzeelites; of Guni, the family
of the Gunites; 49of Jezer, the family of the Jezerites; of
Shillem, the family of the Shillemites. 50These are the
families of Naphtali according to their families; and those
who were numbered of them were 45,400.
51These are those who were numbered of the sons of
Israel, 601,730.
52Then YHWH spoke to Moses, saying, 53"To these the
land shall be divided for an inheritance according to the
number of names. 54To the larger group thou shall
increase their inheritance, and to the smaller group thou
shall diminish their inheritance; each shall be given their
inheritance according to those who were numbered of
them. 55But the land shall be divided by lot. They shall
inherit according to the names of the tribes of their fathers.
56According to the selection by lot, their inheritance shall
be divided between the larger and the smaller groups."
57And these are those who were numbered of the Levites
according to their families: of Gershon, the family of the
Gershonites; of Kohath, the family of the Kohathites; of
Merari, the family of the Merari. 58These are the families
of Levi: the family of the Libnites, the family of the
Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the
Mushites, the family of the Kohathites. And Kohath
became the father of Amram. 59And the name of Amram's
wife was Jochebed,
the daughter of Levi, who was born to Levi in Egypt; and
she bore to Amram: Aaron and Moses and their sister
Miriam. 60And to Aaron were born Nadab and Abihu,
Eleazar and Ithamar'.

Numbers 26.61-27.13

Dân-số 26.61-27.13

61But Nadab and Abihu died when they offered strange
fire before YHWH. 62And those who were numbered of

61Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết khi họ dâng lửa lạ trước
mặt Đức GIA-VÊ. 62Và những kẻ đó được đếm thuộc về

them were 23,000, every male from a month old and
upward, for they were not numbered among the sons of
Israel since no inheritance was given to them among the
sons of Israel.
63These are those who were numbered by Moses and
Eleazar the priest, who numbered the sons of Israel in the
plains of Moab by the Jordan at Jericho. 64But among
these there was not a man of those who were numbered by
Moses and Aaron the priest, who numbered the sons of
Israel in the wilderness of Sinai. 65For YHWH had said of
them, "They shall surely die in the wilderness." And not a
man was left of them, except Caleb the son of Jephunneh,
and Joshua the son of Nun.

họ là 23 ngàn, mỗi người nam từ 1 tháng trở lên, vì họ
không được đếm giữa các con trai Y-sơ-ra-ên vì không có
một của kế-thừa nào được cho họ giữa các con trai Y-sơraên.
63Đấy là những người được đếm bởi Môi-se và thầy tế-lễ
Ê-lê-a-sa, họ đã đếm các con trai Y-sơ-ra-ên trong đồngbằng Mô-áp cạnh sông Giô-đanh tại Giê-ri-cô. 64Nhưng
giữa những kẻ này không có một người nam nào thuộc về
những kẻ đã được đếm bởi Môi-se và thầy tế-lễ A-rôn, là
hai người đã đếm các con trai Y-sơ-ra-ên trong vùng
hoang-vu Si-na-i. 65Vì Đức GIA-VÊ đã phán về họ:
"Chắc-chắn chúng sẽ chết trong vùng hoang-vu." Và
không một người nam còn lại nào trong bọn họ, ngoại trừ
Ca-lép con trai của Giê-phu-nê và Giô-suê con trai của
Nun.

The inheritance for daughters (27.1-27.11)

Của kế-thừa cho các đứa con gái (27.1-27.11)

27

1Then the daughters of Zelophehad, the son of

27 1Đoạn những đứa con gái của Xê-lô-phát, con trai của

Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of
Manasseh , of the families of Manasseh the son of Joseph,
came near; and these are the names of his daughters:
Mahlah, Noah and Hoglah and Milcah and Tirzah. 2And
they stood before Moses and before Eleazar the priest and
before the leaders and all the congregation, at the doorway
of the tent of meeting, saying, 3"Our father died in the
wilderness, yet he was not among the company of those
who gathered themselves together against YHWH in the
company of Korah; but he died in his own sin, and he had
no sons. 4Why should the name of our father be
withdrawn from among his family because he had no son?
Give us a possession among our father's brothers." 5And
Moses brought their case before YHWH.

Hê-phe, con trai của Ga-la-át, con trai của Ma-kia, con trai
của Ma-na-se, thuộc về các gia-tộc Ma-na-se con trai của
Giô-sép, đến gần; và đây là các tên của những đứa con gái
của người: Mác-la, Nô-ê, Hốt-la, Minh-ca, và Thiệt-sa.
2Chúng đứng trước mặt Môi-se, và trước mặt thầy tế-lễ Êlê-a-sa, và trước mặt các lãnh-tụ và tất cả hội-chúng, trên
đường dẫn đến lều hội-kiến, nói: 3"Cha của chúng tôi đã
chết trong vùng hoang-vu, nhưng ông ấy đã chẳng ở trong
bọn những kẻ đã nhóm nhau lại chống Đức GIA-VÊ trong
bọn Cô-ra; nhưng ông ấy đã chết vì tội riêng của ông ấy,
và ông đã không có con trai. 4Tại sao tên cha của chúng
tôi lại bị rút khỏi giữa gia-đình của ông bởi vì ông ấy đã
không có một đứa con trai nào cả? Xin cho chúng tôi một
tài-sản giữa anh em trai của cha chúng tôi." 5Vì thế Môise đem trường hợp của chúng đến trước mặt Đức GIA-VÊ.
6Thế thì Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 7"Những
đứa con gái của Xê-lô-phát đúng trong các lời phát-biểu
của chúng. Chắc-chắn ngươi sẽ cho chúng một tài-sản kếthừa giữa anh em trai của cha chúng, và ngươi sẽ chuyểngiao của kế-thừa của cha chúng cho chúng. 8Hơn nữa,
ngươi sẽ nói với các con trai Y-sơ-ra-ên: "Nếu một người
nam chết và không có con trai nào cả, thì các ngươi sẽ
chuyển-giao của kế-thừa của nó cho con gái của nó. 9Và
nếu nó không có đứa con gái nào, thì các ngươi sẽ cho của
kế-thừa của nó cho các anh em trai của nó. 10Và nếu
người đó không có anh em trai nào, thì các ngươi sẽ cho
của kế-thừa của nó cho các anh em trai của cha nó. 11Và
nếu cha nó không có anh em trai, thì các ngươi sẽ cho của
kế-thừa của nó cho bà-con gần nhất của nó trong gia-đình
riêng của nó, và người đó sẽ làm chủ nó; và ấy sẽ là một
giới-luật theo luật-lệ ấn-định cho những con trai Y-sơ-raên, y như GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se.'"

6Then YHWH spoke to Moses, saying, 7"The daughters of

Zelophehad are right in their statements. Thou shall surely
give them a hereditary possession among their father's
brothers, and thou shall transfer the inheritance of their
father to them. 8Further, thou shall speak to the sons of
Israel saying, 'If a man dies and has no son, then ye shall
transfer his inheritance to his daughter. 9And if he has no
daughter, then ye shall give his inheritance to his brothers.
10And if he has no brothers, then ye shall give his
inheritance to his father's brothers. 11And if his father has
no brothers, then ye shall give his inheritance to his
nearest relative in his own family, and he shall possess it;
and it shall be a statutory ordinance to the sons of Israel,
just as YHWH commanded Moses.'"

Joshua to succeed Moses (27.12-27.23)
12Then YHWH said to Moses, "Go up to this mountain of
Abarim, and see the land which I have given to the sons of
Israel. 13And when thou have seen it, thou too shall be
gathered to thy people, as Aaron thy brother was gathered;

Giô-suê kế-vị Môi-se (27.12-27.23)
12Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se: "Hãy đi lên tới
núi này của dãy A-ba-rim, và hãy xem đất mà Ta đã cho
các con trai Y-sơ-ra-ên. 13Và khi ngươi đã thấy nó, ngươi
cũng sẽ được về chầu dân-tộc của ngươi, như A-rôn anh
của ngươi đã được về chầu;

Dân-số 27.14-28.9

Numbers 27.14-28.9

14vì trong vùng hoang-vu Xin, trong lúc có sự xung đột

14for in the wilderness of Zin, during the strife of the

của hội-chúng, các ngươi đã nổi-loạn chống lại miệng Ta
không đãi-ngộ Ta là thánh trước mắt chúng tại nơi có
nước đó." (Đấy là nước suối ở Mê-ri-ba thuộc về Ca-đe
trong vùng hoang-vu Xin.) 15Thế thì Môi-se thưa cùng
Đức GIA-VÊ, rằng: 16"Xin Đức GIA-VÊ, Đức Chúa
TRỜI của những linh của tất cả xác-thịt, xin bổ-nhiệm một
người nam coi hội-chúng, 17người sẽ đi ra trước mặt
chúng và người sẽ đi vào trước mặt chúng, và người sẽ
dẫn chúng đi ra và người sẽ đưa chúng đi vào, để hộichúng của Đức GIA-VÊ có thể không giống như bầy chiên
không có một người chăn." 18Thế là Đức GIA-VÊ phán
cùng Môi-se: "Hãy chọn Giô-suê con trai của Nun, một
người nam mà Linh ngự trong nó, và đặt tay ngươi trên
nó; 19và bắt nó đứng trước mặt thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa và
trước mặt tất cả hội-chúng; và hãy ủy-nhiệm nó trong cái
nhìn của chúng. 20Và ngươi sẽ đặt một một chút oainghiêm của ngươi trên nó, để tất cả hội-chúng các con trai
Y-sơ-ra-ên có thể vâng lời nó. 21Hơn nữa, nó sẽ đứng
trước mặt thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa, là người sẽ cầu-vấn cho nó
bởi sự phán-quyết của U-rim trước mặt GIA-VÊ. Do
miệng của nó, chúng sẽ đi ra và do miệng của nó, chúng sẽ
đi vào, cả nó và các con trai Y-sơ-ra-ên ở với nó, tức là tất
cả hội-chúng." 22Và Môi-se làm y như Đức GIA-VÊ đã
truyền cho mình; và ông bắt Giô-suê và để người đứng
trước mặt thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa, và trước mặt tất cả hộichúng. 23Đoạn ông đặt tay của mình trên người và trao
nhiệm-vụ cho người, y như Đức GIA-VÊ đã phán bởi tay
của Môi-se.

congregation, ye rebelled against My mouth to treat Me as
holy before their eyes at the water.'' (These are the waters
of Meribah of Kadesh in the wilderness of Zin.) 15Then
Moses spoke to YHWH, saying, 16"May YHWH, the God
of the spirits of all flesh, appoint a man over the
congregation, 17who will go out before them and who will
come in before them, and who will lead them out and who
will bring them in, that the congregation of YHWH may
not be like sheep which have no shepherd." 18So YHWH
said to Moses, "Take Joshua the son of Nun, a man in
whom is the Spirit, and lay thine hand on him; 19and have
him stand before Eleazar the priest and before all the
congregation; and commission him in their sight. 20And
thou shall put some of thine majesty on him, in order that
all the congregation of the sons of Israel may obey him.
21Moreover, he shall stand before Eleazar the priest, who
shall inquire for him by the judgment of the Urim before
YHWH. At his mouth they shall go out and at his mouth
they shall come in, both he and the sons of Israel with
him, even all the congregation.'' 22And Moses did just as
YHWH commanded him; and he took Joshua and set him
before Eleazar the priest, and before all the congregation.
23Then he laid his hands on him and commissioned him,
just as YHWH had spoken by the hand of Moses.

3. Các lời chỉ-dạy về những của-lễ (28.1-30.16)
Các của-lễ hằng ngày (28.1-28.8)

3. Instructions concerning offerings (28.1-30.16)
Daily offerings (28.1-28.8)

28 1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 2"Hãy

28 1Then YHWH spoke to Moses, saying, 2"Command

truyền cho các con trai Y-sơ-ra-ên và nói với chúng: 'Các
ngươi sẽ thận-trọng dâng của-lễ của Ta, thức-ăn của Ta
cho các của-lễ của Ta bởi lửa, có một mùi thơm dịu-dàng
cho Ta, vào thời-điểm được chỉ-định của chúng.' 3Và
ngươi phải nói với họ: 'Đây là của-lễ bởi lửa mà các ngươi
sẽ dâng cho GIA-VÊ; 2 con chiên con đực 1 tuổi không
khuyết-điểm làm một của-lễ thiêu liên-tiếp mỗi ngày.
4Ngươi sẽ dâng con chiên con này trong buổi sáng, và con
chiên con kia lúc giữa hai buổi xế chiều; 5cũng có mộtphần-mười ê-pha bột mịn cho của-lễ ngũ-cốc, được trộn
với một-phần-tư hin dầu ô-li-ve được đánh. 6Ấy là của-lễ
thiêu liên-tiếp đã được chỉ-định tại núi Si-na-i làm một
mùi thơm dịu-dàng, một của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ. 7Lúc
đó sự rảy rượu lễ với nó sẽ là một-phần-tư hin cho mỗi
con chiên con, trong nơi thánh ngươi sẽ đổ ra rượu lễ có
rượu mạnh cho GIA-VÊ. 8Và con chiên con kia, ngươi sẽ
dâng lúc giữa hai buổi xế chiều; làm của-lễ ngũ-cốc thuộc
về buổi sáng và làm sự rảy rượu lễ của nó, ngươi sẽ dâng
nó, một của-lễ bởi lửa, một mùi thơm dịu-dàng cho GIAVÊ.
Các của-lễ ngày Ngưng-nghỉ (28.9-28.10)
9'Thế thì vào ngày ngưng-nghỉ, 2 con chiên con đực 1 tuổi
không khuyết-điểm, và hai-phần-mười ê-pha bột mịn được
trộn với dầu làm của-lễ ngũ-cốc, và sự rảy rượu lễ của nó:

the sons of Israel and say to them, 'Ye shall be careful to
present My offering, My food for My offerings by fire, of
a soothing aroma to Me, at their appointed time.' 3And
thou shall say to them, 'This is the offering by fire which
ye shall offer to YHWH; two male lambs one year old
without defect as a continual burnt offering every day.
4Thou shall offer the one lamb in the morning, and the
other lamb thou shall offer between the two evenings;
5also a tenth of an ephah of fine flour for a grain offering,
mixed with a fourth of a hin of beaten oil. 6It is a
continual burnt offering which was ordained in Mount
Sinai as a soothing aroma, an offering by fire to YHWH.
7Then the libation with it shall be a fourth of a hin for
each lamb, in the holy place thou shall pour out a libation
of strong drink to YHWH. 8And the other lamb thou shall
offer between the two evenings; as the grain offering of
the morning and as its libation, thou shall offer it, an
offering by fire, a soothing aroma to YHWH.

Sabbath offerings (28.9-28.10)
9'Then on the sabbath day two male lambs one year old
without defect, and two-tenths of an ephah of fine flour
mixed with oil as a grain offering, and its libation:

Numbers 28.10-28.31

Dân-số 28.10-28.31

10This is the burnt offering of every sabbath in addition to

10Đấy là của-lễ thiêu thuộc về mỗi ngày ngưng-nghỉ thêm

the continual burnt offering and its libation.

vào của-lễ thiêu liên-tiếp và sự rảy rượu lễ của nó.

Monthly offerings (28.11-28.15)
11Then at the beginning of each of your months ye shall
present a burnt offering to YHWH; two bulls and one ram,
seven male lambs one year old without defect, 12and
three-tenths of an ephah of fine flour for a grain offering,
mixed with oil, for each bull; and two-tenths of fine flour
for a grain offering, mixed with oil, for the one ram; 13and
a tenth of an ephah of fine flour mixed with oil for a grain
offering for each lamb, for a burnt offering of a soothing
aroma, an offering by fire to YHWH. 14And their libations
shall be half a hin of wine for a bull and a third of a hin for
the ram and a fourth of a hin for a lamb; this is the burnt
offering of each month throughout the months of the year.
15And one male goat for a sin offering to YHWH; it shall
be offered with its libation in addition to the continual
burnt offering.

Các của-lễ hằng tháng (28.11-28.15)
11'Thế thì vào đầu mỗi tháng trong các tháng của các
ngươi, các ngươi sẽ dâng một của-lễ thiêu cho GIA-VÊ; 2
con bò đực tơ và 1 con chiên đực, 7 con chiên con đực 1
tuổi, không khuyết điểm, 12và ba-phần-mười ê-pha bột
mịn cho của-lễ ngũ-cốc, được trộn với dầu, cho mỗi con
bò đực; và hai-phần-mười ê-pha bột mịn dùng làm của-lễ
ngũ-cốc, được trộn với dầu, cho con chiên đực độc nhất
đó; 13và một-phần-mười ê-pha bột mịn được trộn với dầu
cho của-lễ ngũ-cốc cho mỗi con chiên con, cho của-lễ
thiêu có mùi thơm dịu-dàng, một của-lễ bởi lửa cho GIAVÊ. 14Và các rượu lễ của chúng sẽ là phân nửa hin rượu
nho cho con bò đực và một-phần-ba hin cho con chiên
đực, và một-phần-tư hin cho con chiên con; đấy là của-lễ
thiêu mỗi tháng suốt các tháng trong năm. 15Và một con
dê đực cho của-lễ chuộc tội dâng lên GIA-VÊ; nó sẽ được
dâng với sự rảy rượu lễ của nó thêm vào của-lễ thiêu liêntiếp.

Offerings for Passover (28.16-28.25)
16'Then on the fourteenth day of the first month shall be
YHWH's Passover. 17And on the fifteenth day of this
month shall be a feast, unleavened bread shall be eaten for
seven days. 18On the first day shall be a holy convocation;
ye shall do no laborious work. 19And ye shall present an
offering by fire, a burnt offering to YHWH: two bulls and
one ram and seven male lambs one year old, having them
without defect. 20And for their grain offering, ye shall
offer fine flour mixed with oil: three-tenths of an ephah
for a bull and two-tenths for the ram. 21A tenth of an
ephah ye shall offer for each of the seven lambs, 22and
one male goat for a sin offering, to make atonement for
you. 23Ye shall present these besides the burnt offering of
the morning, which is for a continual burnt offering.
24After this manner ye shall present daily, for seven days,
the food of the offering by fire, of a soothing aroma to
YHWH; it shall be presented with its libation in addition
to the continual burnt offering. 25And on the seventh day
ye shall have a holy convocation; ye shall do no laborious
work.

Các của-lễ cho lễ Vượt-qua (28.16-28.25)
16'Đoạn vào ngày thứ mười bốn của tháng thứ nhất sẽ là lễ
Vượt-qua của GIA-VÊ. 17Và vào ngày thứ mười lăm của
tháng này sẽ là một ngày lễ, bánh không có bỏ men sẽ
được ăn trong 7 ngày. 18Vào ngày thứ nhất sẽ là một sự
triệu-tập thánh; các ngươi sẽ chẳng được làm một côngviệc khó nhọc nào. 19Và các ngươi sẽ dâng một của-lễ bởi
lửa, một của-lễ thiêu cho GIA-VÊ: 2 con bò đực và 1 con
chiên đực và 7 con chiên con đực 1 tuổi, lựa chúng không
khuyết-điểm. 20Và cho của-lễ ngũ-cốc của chúng, các
ngươi sẽ dâng bột mịn được trộn với dầu: ba-phần-mười êpha cho con bò đực và hai-phần-mười cho con chiên đực.
21Một-phần-mười ê-pha các ngươi sẽ dâng cho mỗi một
trong 7 con chiên con, 22và 1 con dê đực làm của-lễ chuộc
tội, để làm sự chuộc tội cho các ngươi. 23Các ngươi sẽ
trình-dâng các lễ-vật này không kể của-lễ thiêu của buổi
sáng, để làm của-lễ thiêu liên-tiếp. 24Theo cách này, các
ngươi sẽ dâng hằng ngày, trong 7 ngày, thức-ăn của-lễ
dâng bằng lửa, có mùi thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ; nó sẽ
được dâng với sự rảy rượu lễ của nó thêm vào của-lễ thiêu
liên-tiếp. 25Và vào ngày thứ bảy các ngươi sẽ có sự triệutập thánh; các ngươi sẽ không được làm bất cứ công-việc
khó nhọc nào.

Offerings for the Pentecost (28.26-28.31)
26'Also on the day of the first fruits, when ye present a
new grain offering to YHWH in your Feast of Weeks, ye
shall have a holy convocation; ye shall do no laborious
work. 27And ye shall offer a burnt offering for a soothing
aroma to YHWH, two young bulls, one ram, seven male
lambs one year old, 28and their grain offering, fine flour
mixed with oil, three-tenths of an ephah for each bull,
two-tenths for the one ram, 29a tenth for each lamb of the
seven lambs, 30one male goat to make atonement for you.
31Besides the continual burnt offering and its grain
offering, ye shall present them with their libations. They
shall be without defect.

Các của-lễ cho ngày Năm mươi (28.26-28.31)
26'Cũng vào ngày có các trái đầu mùa, khi các ngươi dâng
của-lễ ngũ-cốc mới cho GIA-VÊ trong Lễ Các Tuần của
mình, các ngươi sẽ có sự triệu-tập thánh; các ngươi sẽ
không được làm một công-việc khó nhọc nào. 27Và các
ngươi sẽ dâng của-lễ thiêu cho có một mùi thơm dịu-dàng
cho GIA-VÊ, 2 con bò đực tơ, 1 con chiên đực, 7 con
chiên con đực 1 tuổi, 28và của-lễ ngũ-cốc của chúng, bột
mịn được trộn với dầu: ba-phần-mười ê-pha cho mỗi con
bò đực, hai-phần-mười cho con chiên đực độc nhất ấy,
29một-phần-mười cho mỗi con chiên con trong 7 con
chiên con đó, 30một con dê đực để làm sự chuộc tội cho
các ngươi. 31Ngoài của-lễ thiêu liên-tiếp và của-lễ ngũcốc của nó, các ngươi sẽ dâng chúng với các sự rảy rượu
lễ của chúng. Chúng sẽ không có khuyết-điểm.

Dân-số 29.1-29.19

Numbers 29.1-29.19

Các của-lễ cho lễ thổi các kèn trom-pét (29.1-29.6)

Offerings for the festival of trumpets (29.1-29.6)

29

1'Bây giờ, trong tháng thứ bảy, vào ngày thứ nhất của

29 1'Now in the seventh month, on the first day of the

tháng đó, các ngươi cũng sẽ có sự triệu-tập thánh; các
ngươi sẽ không được làm một công-việc khó nhọc nào. Nó
sẽ là một ngày để các ngươi thổi kèn trom-pét. 2Các ngươi
sẽ dâng của-lễ thiêu làm mùi thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ:
1 con bò đực, 1 con chiên đực, và 7 con chiên con đực 1
tuổi không khuyết-điểm; 3của-lễ ngũ-cốc của chúng cũng
vậy, bột mịn được trộn với dầu, ba-phần-mười ê-pha cho
con bò đực, hai-phần-mười cho con chiên đực, 4và mộtphần-mười cho mỗi con chiên con trong 7 con chiên con
ấy. 5Dâng 1 con dê đực làm một của-lễ chuộc tội, để làm
sự chuộc tội cho các ngươi, 6ngoài của-lễ thiêu cho mặt
trăng mới(1), và của-lễ ngũ-cốc của nó, và của-lễ thiêu liêntiếp với của-lễ ngũ-cốc của nó, và các sự rảy rượu lễ của
chúng, theo giới-luật của chúng, cho một mùi thơm dịudàng, một của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ.

month, ye shall also have a holy convocation; ye shall do
no laborious work. It will be to you a day for blowing
trumpets. 2And ye shall offer a burnt offering as a
soothing aroma to YHWH: one bull, one ram, and seven
male lambs one year old without defect; 3also their grain
offering, fine flour mixed with oil, three-tenths of an
ephah for the bull, two-tenths for the ram, 4and one-tenth
for each lamb of the seven lambs. 5And offer one male
goat for a sin offering, to make atonement for you,
6besides the burnt offering of the new moon, and its grain
offering, and the continual burnt offering and its grain
offering, and their libations, according to their ordinance,
for a soothing aroma, an offering by fire to YHWH.

Các của-lễ cho ngày làm sự chuộc tội (29.7-29.11)
7'Đoạn vào ngày thứ mười của tháng thứ bảy này, các
ngươi sẽ có sự triệu-tập thánh, và các ngươi sẽ tự hạ
mình(2); các ngươi sẽ không được làm bất cứ một côngviệc gì. 8Và các ngươi sẽ dâng một của-lễ thiêu cho GIAVÊ làm một mùi thơm dịu-dàng: 1 con bò đực, 1 con
chiên đực, 7 con chiên con đực 1 tuổi, không có khuyếtđiểm; 9và của-lễ ngũ-cốc của chúng, bột mịn được trộn
với dầu, ba-phần-mười ê-pha cho con bò đực, hai-phầnmười cho con chiên đực độc nhất đó, 10một-phần mười
cho mỗi con chiên con trong 7 chiên con đó; 11một con dê
đực cho của-lễ chuộc tội, ngoài của-lễ chuộc tội của sự
chuộc tội và của-lễ thiêu liên-tiếp và của-lễ ngũ-cốc của
nó, và các sự rảy rượu lễ của chúng.

Offerings for the day of atonement (29.7-29.11)
7'Then on the tenth day of this seventh month ye shall
have a holy convocation, and ye shall humble yourselves;
ye shall not do any work. 8And ye shall present a burnt
offering to YHWH as a soothing aroma: one bull, one
ram, seven male lambs one year old, having them without
defect; 9and their grain offering, fine flour mixed with oil,
three-tenths of an ephah for the bull, two-tenths for the
one ram, 10a tenth for each lamb of the seven lambs;
11one male goat for a sin offering, besides the sin offering
of atonement and the continual burnt offering and its grain
offering, and their libations.

Các của-lễ cho đại-lễ các lều tạm (29.12-29.39)
12'Vào ngày thứ mười lăm của tháng thứ bảy, các ngươi sẽ
có sự triệu-tập thánh; các ngươi sẽ không được làm một
công-việc khó nhọc nào, và các ngươi sẽ tiến-hành một
ngày lễ cho GIA-VÊ trong 7 ngày. 13Và các ngươi sẽ
dâng một của-lễ thiêu, một của-lễ bởi lửa làm một mùi
thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ: 13 con bò đực tơ, 2 con
chiên đực, 14 con chiên con đực 1 tuổi, không khuyếtđiểm. 14và của-lễ ngũ-cốc của chúng, bột mịn được trộn
với dầu, ba-phần-mười ê-pha cho mỗi con bò đực trong 13
con bò đực đó, hai-phần-mười cho mỗi con chiên đực
trong 2 con chiên đực đó; 15và một-phần-mười cho mỗi
con chiên con trong 14 con chiên con đó; 16và 1 con dê
đực làm của-lễ chuộc tội, ngoài của-lễ thiêu liên-tiếp, củalễ ngũ-cốc của nó và sự rảy rượu lễ của nó.
17'Đoạn vào ngày thứ nhì: 12 con bò đực, 2 con chiên đực,
14 con chiên con đực 1 tuổi không khuyết-điểm; 18và củalễ ngũ-cốc của chúng và các sự rảy rượu lễ của chúng cho
các con bò đực, cho các con chiên đực và cho các con
chiên con, theo con số của chúng theo giới-luật; 19và 1
con dê đực cho của-lễ chuộc tội, ngoài của-lễ thiêu liêntiếp và của-lễ ngũ-cốc của nó, và các sự rảy rượu lễ của
chúng.

1
2

nghĩa là: của-lễ thiêu đầu tháng
hay: phải kiêng ăn, hay: phải ép hồn mình

Offerings for the festival of booths (29.12-29.40)
12'Then on the fifteenth day of the seventh month ye shall
have a holy convocation; ye shall do no laborious work,
and ye shall observe a feast to YHWH for seven days.
13And ye shall present a burnt offering, an offering by fire
as a soothing aroma to YHWH: thirteen bulls, two rams,
fourteen male lambs one year old, which are without
defect, 14and their grain offering, fine flour mixed with
oil, three-tenths of an ephah for each bull of the thirteen
bulls, two-tenths for each ram of the two rams, 15and a
tenth for each of the fourteen lambs; 16and one male goat
for a sin offering, besides the continual burnt offering, its
grain offering and its libation.
17'Then on the second day: twelve bulls, two rams,
fourteen male lambs one year old without defect; 18and

their grain offering and their libations for the bulls, for the
rams and for the lambs, by their number according to the
ordinance; 19and one male goat for a sin offering, besides
the continual burnt offering and its grain offering, and
their libations.

Numbers 29.20-30.2

Dân-số 29.20-30.2

20'Then on the third day: eleven bulls, two rams, fourteen
male lambs one year old without defect; 21and their grain

20'Đoạn vào ngày thứ ba: 11 con bò đực, 2 con chiên đực,
14 con chiên con đực 1 tuổi không khuyết-điểm; 21và của-

offering and their libations for the bulls, for the rams and
for the lambs, by their number according to the ordinance;
22and one male goat for a sin offering, besides the
continual burnt offering and its grain offering, and its
libation.
23'Then on the fourth day: ten bulls, two rams, fourteen
male lambs one year old without defect; 24their grain
offering and their libations for the bulls, for the rams and
for the lambs, by their number according to the ordinance;
25and one male goat for a sin offering, besides the
continual burnt offering, its grain offering, and its libation.

lễ ngũ-cốc của chúng và các sự rảy rượu lễ của chúng cho
các con bò đực, cho các con chiên đực và cho các con
chiên con, theo con số của chúng theo giới-luật; 22và 1
con dê đực cho của-lễ chuộc tội, ngoài của-lễ thiêu liêntiếp và của-lễ ngũ-cốc của nó, và sự rảy rượu lễ của nó.
23'Đoạn vào ngày thứ tư: 10 con bò đực, 2 con chiên đực,
14 con chiên con đực 1 tuổi không khuyết-điểm, 24của-lễ
ngũ-cốc của chúng và các sự rảy rượu lễ của chúng cho
các con bò đực, cho các con chiên đực và cho các con
chiên con, theo con số của chúng theo giới-luật; 25và 1
con dê đực cho của-lễ chuộc tội, ngoài của-lễ thiêu liêntiếp và của-lễ ngũ-cốc của nó, và sự rảy rượu lễ của nó.
26'Đoạn vào ngày thứ năm: 9 con bò đực, 2 con chiên đực,
14 con chiên con đực 1 tuổi không khuyết-điểm, 27và củalễ ngũ-cốc của chúng và các sự rảy rượu lễ của chúng cho
các con bò đực, cho các con chiên đực và cho các con
chiên con, theo con số của chúng theo giới-luật; 28và 1
con dê đực làm của-lễ chuộc tội, ngoài của-lễ thiêu liêntiếp và của-lễ ngũ-cốc của nó, và sự rảy rượu lễ của nó.
29'Đoạn vào ngày thứ sáu: 8 con bò đực, 2 con chiên đực,
14 con chiên con đực 1 tuổi không khuyết-điểm; 30và củalễ ngũ-cốc của chúng và các sự rảy rượu lễ của chúng cho
các con bò đực, cho các con chiên đực và cho các con
chiên con, theo con số của chúng theo giới-luật; 31và 1
con dê đực cho của-lễ chuộc tội, ngoài của-lễ thiêu liêntiếp, của-lễ ngũ-cốc của nó, và các sự rảy rượu lễ của nó.
32'Đoạn vào ngày thứ bảy: 7 con bò đực, 2 con chiên đực,
14 con chiên con đực 1 tuổi không khuyết-điểm; 33và củalễ ngũ-cốc của chúng và các sự rảy rượu lễ của chúng, cho
các con bò đực, cho các con chiên đực và cho các con
chiên con, theo con số của chúng theo giới-luật; 34và 1
con dê đực cho của-lễ chuộc tội, ngoài của-lễ thiêu liêntiếp, và của-lễ ngũ-cốc của nó và sự rảy rượu lễ của nó.
35'Vào ngày thứ tám, các ngươi sẽ có một cuộc họp trọngthể; các ngươi sẽ không được làm một công-việc khó nhọc
nào. 36Nhưng các ngươi sẽ dâng một của-lễ thiêu, một
của-lễ bởi lửa, làm một mùi thơm dịu-dàng cho GIA-VÊ:
1 con bò đực, 1 con chiên đực, 7 con chiên con đực 1 tuổi
không khuyết-điểm; 37của-lễ ngũ-cốc của chúng và các sự
rảy rượu lễ của chúng cho con bò đực, cho con chiên đực
và cho những con chiên con, theo con số của chúng theo
giới-luật; 38và 1 con dê đực làm của-lễ chuộc tội, ngoài
của-lễ thiêu liên-tiếp, và của-lễ ngũ-cốc của nó và sự rảy
rượu lễ của nó.
39'Các ngươi sẽ dâng những vật đó cho GIA-VÊ ở các
thời-điểm được chỉ-định của các ngươi, ngoài các của-lễ
thệ-nguyện của các ngươi và các của-lễ tự-nguyện của các
ngươi, cho các của-lễ thiêu của các ngươi và cho các củalễ ngũ-cốc của các ngươi và cho các sự rảy rượu lễ của các
ngươi và những của-lễ bình-an của các ngươi.' "

26'Then on the fourth day: nine bulls, two rams, fourteen
male lambs one year old without defect; 27and their grain

offering and their libations for the bulls, for the rams and
for the lambs, by their number according to the ordinance;
28and one male goat for a sin offering, besides the
continual burnt offering and its grain offering, and its
libation.
29'Then on the sixth day: eight bulls, two rams, fourteen
male lambs one year old without defect; 30and their grain
offering and their libations for the bulls, for the rams and
for the lambs, by their number according to the ordinance;
31and one male goat for a sin offering, besides the
continual burnt offering, its grain offering and its
libations.
32'Then on the seventh day: seven bulls, two rams,
fourteen male lambs one year old without defect; 33and
their grain offering and their libations for the bulls, for the
rams and for the lambs, by their number according to the
ordinance; 34and one male goat for a sin offering, besides
the continual burnt offering, and its grain offering and its
libation.
35'On the eighth day ye shall have a solemn assembly; ye
shall do no laborious work. 36But ye shall present a burnt
offering, an offering by fire, as a soothing aroma to
YHWH: one bull, one ram, seven male lambs one year old
without defect; 37their grain offering and their libations
for the bull, for the ram and for the lambs, by their number
according to the ordinance; 38and one male goat for a sin
offering, besides the continual burnt offering and its grain
offering and its libation.

39Ye shall present these to YHWH at your appointed

times, besides your vows offerings and your freewill
offerings, for your burnt offerings and for your grain
offerings and for your libations and for your peace
offerings.' "
Rules about vows (30.1-30.17)

Các quy-lệ về các thệ-nguyện (30.1-30.17)

30 1And Moses spoke to the sons of Israel in accordance

30 1Môi-se nói với các con trai Y-sơ-ra-ên theo mọi điều

with all that YHWH had commanded Moses. 2Then
Moses spoke to the heads of the tribes of the sons of
Israel, saying, "This is the word which YHWH has
commanded.

mà Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se. 2Đoạn Môi-se nói
với các đầu-trưởng của các chi-tộc các con trai Y-sơ-ra-ên,
rằng: "Đây là lời mà Đức GIA-VÊ đã truyền.

Dân-số 30.3-31.3

Numbers 30.3-31.3

3Nếu một người nam lập một lời nguyện cùng Đức GIA-

3If a man makes a vow to YHWH, or takes an oath to bind

VÊ, hay lập một lời thề để ràng buộc mình vào một bổnphận, hắn sẽ không được vi-phạm lời của hắn; hắn sẽ làm
theo mọi điều phát ra từ miệng của hắn. 4Cũng vậy nếu
một người nữ lập một lời nguyện cùng Đức GIA-VÊ, và
buộc mình vào một bổn-phận trong nhà cha của cô trong
tuổi thanh-xuân của cô, 5và cha cô nghe lời nguyện của cô
và bổn-phận của cô bởi đó cô buộc mình vào, và cha cô im
lặng với cô, thì tất cả các lời nguyện của cô sẽ đứng(1), và
mọi bổn-phận mà cô đã buộc mình vào sẽ đứng. 6Nhưng
nếu cha cô cấm cô vào ngày người nghe về nó, thì không
có một lời nguyện nào của cô hay các bổn-phận nào của
cô mà cô đã buộc mình vào sẽ đứng; và GIA-VÊ sẽ thathứ cho cô, bởi vì cha cô đã cấm cô. 7"Tuy nhiên nếu cô
ấy ở cùng chồng trong khi các lời nguyện của cô ở trên cô
hoặc lời phát-biểu không suy-nghĩ từ các môi cô mà cô đã
buộc mình vào, 8và chồng cô nghe nó và chẳng nói gì với
cô vào ngày hắn nghe về nó, thì các lời nguyện của cô sẽ
đứng và các bổn-phận cô mà cô đã buộc mình vào sẽ
đứng. 9Nhưng nếu vào ngày chồng cô nghe về nó, mà hắn
cấm cô, thì hắn sẽ hủy lời nguyện của cô ở trên cô và lời
phát-biểu không suy-nghĩ từ các môi cô mà cô đã buộc
mình vào; và GIA-VÊ sẽ tha-thứ cho cô.
10"Nhưng lời nguyện của một bà góa hoặc của một bà bị
ly-dị, mọi sự mà bà đã buộc mình vào, sẽ đứng chống lại
bà ấy. 11Tuy nhiên, nếu bà ấy đã nguyện trong nhà của
chồng bà, hoặc tự buộc mình vào một bổn-phận qua một
lời thề, 12và chồng bà đã nghe nó, nhưng đã chẳng nói gì
với bà và đã không cấm bà, thì tất cả các lời nguyện của
bà sẽ đứng, và mọi bổn-phận mà bà đã buộc mình vào sẽ
đứng. 13Nhưng nếu chồng bà quả thật hủy-bỏ chúng vào
ngày hắn nghe chúng, thì bất cứ điều gì phát ra từ các môi
của bà về các lời nguyện của bà hoặc về bổn-phận của
chính bà, sẽ không đứng; chồng bà đã hủy-bỏ chúng, và
GIA-VÊ sẽ tha-thứ cho bà.
14"Mọi lời nguyện và mọi lời thề ràng buộc để tự hạ mình,
chồng bà có thể xác-nhận nó hoặc chồng bà có thể hủy-bỏ
nó. 15Nhưng nếu chồng bà quả thật chẳng nói gì với bà
ngày này qua ngày nọ, thì hắn xác-nhận tất cả các lời
nguyện của bà hoặc tất cả những bổn-phận của bà ở trên
bà; chồng đã xác-nhận chúng, vì hắn đã chẳng nói gì với
bà vào ngày hắn đã nghe chúng. 16Nhưng nếu hắn quả thật
hủy-bỏ chúng sau khi hắn đã nghe chúng, thì hắn sẽ mang
lỗi-lầm của bà.'"
17Đấy là các quy-chế mà Đức GIA-VÊ đã truyền cho
Môi-se, như giữa người nam với vợ của hắn, và như giữa
người cha với người con gái của hắn trong khi cô ở trong
thuở thanh-xuân của cô trong nhà của cha cô.

himself with a binding obligation, he shall not violate his
word; he shall do according to all that proceeds out of his
mouth. 4Also if a woman makes a vow to YHWH, and
binds herself by an obligation in her father's house in her
youth, 5and her father hears her vow and her obligation by
which she has bound herself, and her father is silent to her,
then all her vows shall stand, and every obligation by
which she has bound herself shall stand. 6But if her father
should forbid her on the day he hears of it, none of her
vows or her obligations by which she has bound herself
shall stand; and YHWH will forgive her because her father
had forbidden her. 7"However, if she should be to a
husband while her vows are on her or the rash statement of
her lips by which she has bound herself, 8and her husband
hears of it and says nothing to her on the day he hears it,
then her vows shall stand and her obligations by which she
has bound herself shall stand. 9But if on the day her
husband hears of it, he forbids her, then he shall annul her
vow which is on her and the rash statement of her lips by
which she has bound herself; and YHWH will forgive her.

4. Chiến-tranh chống Ma-đi-an (31.1-31.54)
Tàn sát người Ma-đi-an (31.1-31.24)

4. The war against Midian (31.1-31.54)
The slaughter of Midian (31.1-31.24)

31 1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 2"Hãy

31 1Then YHWH spoke to Moses, saying, 2"Take full

báo-thù toàn diện dân Ma-đi-an vì các con trai Y-sơ-ra-ên;
sau đó ngươi sẽ về chầu dân-tộc ngươi." 3Và Môi-se bảo
dân rằng: "Trang-bị binh-khí cho các người nam trong các
ngươi cho trận đánh, để chúng có thể chống lại Ma-đi-an,
để thực-thi sự báo-thù của Đức GIA-VÊ đối với Ma-đi-an.

vengeance for the sons of Israel on the Midianites;
afterward thou will be gathered to thy people." 3And
Moses spoke to the people, saying, "Arm men from among
you for the war, that they may be against Midian, to
execute YHWH's vengeance on Midian.

1

nghĩa là: vẫn hiệu lực

10"But the vow of a widow or of a divorced woman,

everything by which she has bound herself, shall stand
against her. 11However, if she vowed in her husband's
house, or bound herself by an obligation with an oath,
12and her husband heard it, but said nothing to her and did
not forbid her, then all her vows shall stand, and every
obligation by which she bound herself shall stand. 13But if
her husband indeed annuls them on the day he hears them,
then whatever proceeds out of her lips concerning her
vows or concerning the obligation of herself, shall not
stand; her husband has annulled them, and YHWH will
forgive her.
14"Every vow and every binding oath to humble herself,
her husband may confirm it or husband may annul it.
15But if her husband indeed says nothing to her from day
to day, then he confirms all her vows or all her obligations
which are on her; he has confirmed them, because he said
nothing to her on the day he heard them. 16But if he
indeed annuls them after he has heard them, then he shall
bear her guilt."
17These are the statutes which YHWH commanded

Moses, as between a man and his wife, and as between a
father and his daughter, while she is in her youth in her
father's house.

Numbers 30.4-31.27

Dân-số 30.4-31.27

4A thousand from each tribe of all the tribes of Israel ye
shall send to the war." 5So there were delivered from the

4Một ngàn người từ mỗi chi-tộc của tất cả các chi-tộc Ysơ-ra-ên, các ngươi sẽ sai ra chiến trận." 5Thế là, trong

thousands of Israel, a thousand from each tribe, twelve
thousand armed for war. 6And Moses sent them, a
thousand from each tribe, to the war, and Phinehas the son
of Eleazar the priest, to the war with them, and the holy
vessels and the trumpets for the alarm in his hand. 7So
they made war against Midian, just as YHWH had
commanded Moses, and they killed every male. 8And they
killed the kings of Midian along with the rest of their
slain: Evi and Rekem and Zur and Hur and Reba, the five
kings of Midian; they also killed Balaam the son of Beor
with the sword. 9And the sons of Israel captured the
women of Midian and their little ones; and all their cattle
and all their flocks and all their goods, they plundered.
10Then they burned all their cities where they lived and all
their camps with fire. 11And they took all the spoil and all
the prey, both of man and of beast. 12And they brought the
captives and the prey and the spoil to Moses, and to
Eleazar the priest and to the congregation of the sons of
Israel, to the camp at the plains of Moab, which are by the
Jordan opposite Jericho.

hàng ngàn người của Y-sơ-ra-ên, 1 ngàn người từ mỗi chitộc được giao, 12 ngàn người được trang-bị vũ-khí cho
trận đánh. 6Môi-se sai chúng đi, 1 ngàn người từ mỗi chitộc, đến trận đánh, và Phi-nê-a con trai của thầy tế-lễ Ê-lêa-sa, ra trận với chúng, với các bình thánh và các kèn
trom-pét để phát tiếng báo-hiệu trong tay người. 7Thế là
họ gây chiến chống Ma-đi-an, y như Đức GIA-VÊ đã
truyền cho Môi-se, và họ giết mọi người nam. 8Và họ giết
các vua của Ma-đi-an cùng với các người bị giết khác: Êvi và Rê-kem và Xu-rơ và Hu-rơ và Rê-ba, 5 vua Ma-đian; họ cũng giết Bi-lê-am con trai của Bê-ô bằng gươm.
9Và các con trai Y-sơ-ra-ên bắt đàn-bà Ma-đi-an và những
đứa con nít của chúng; và họ cướp tất cả gia-súc của
chúng và tất cả các bầy chiên của chúng và tất cả của-cải
của chúng. 10Rồi họ phóng hỏa tất cả các thành của chúng
nơi chúng sống và tất cả những trại của chúng. 11Và họ
lấy tất cả chiến-lợi-phẩm và tất cả con mồi, cả người lẫn
thú. 12Và họ đem các tù nhân, các con mồi và chiến-lợiphẩm đến Môi-se, và đến thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa và đến hộichúng các con trai Y-sơ-ra-ên, đến trại tại đồng-bằng Môáp, ở cạnh sông Giô-đanh, đối-diện Giê-ri-cô.
13Môi-se và thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa và tất cả các lãnh-tụ hộichúng đi ra để gặp họ ngoài trại. 14Môi-se nổi giận với các
sĩ-quan quân-đội, các thủ-lãnh hàng ngàn và các thủ-lãnh
hàng trăm, đã về từ trận đánh. 15Và Môi-se nói với họ:
"Các ngươi tha sống tất cả đàn-bà sao? 16Này, những kẻ
này đã khiến các con trai Y-sơ-ra-ên, qua lời của Bi-lê-am,
xúc phạm đến Đức GIA-VÊ trong vụ Phê-ô, vì vậy tai họa
ấy đã ở giữa hội-chúng của Đức GIA-VÊ. 17Bây giờ, bởi
vậy, giết mọi người nam trong bọn con nít đó, và giết mọi
người nữ đã biết đàn ông bởi việc nằm với người nam.
18Nhưng tất cả những đứa con gái nhỏ đã chẳng biết một
người đàn ông nào bởi việc nằm với người nam, hãy tha
cho chúng sống cho các ngươi. 19Và các ngươi, hãy cắm
trại ở ngoài trại 7 ngày; hễ ai đã giết một người nào, và hễ
ai đã đụng một người bị giết nào, hãy thanh-tẩy mình, các
ngươi và các tù nhân của các ngươi, vào ngày thứ ba và
vào ngày thứ bảy. 20Và các ngươi sẽ thanh-tẩy cho các
ngươi mọi y-phục và mọi đồ bằng da và tất cả sản phẩm
bằng lông dê, và tất cả các đồ bằng gỗ."
21Đoạn thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa nói với các chiến-sĩ đã tham
gia trận đó: "Đây là quy-chế về luật mà Đức GIA-VÊ đã
truyền cho Môi-se: 22chỉ vàng và bạc, đồng, sắt, thiếc, và
chì, 23mọi đồ vật có thể chịu được lửa, các ngươi sẽ cho
qua lửa, và nó sẽ tinh-sạch, nhưng nó sẽ được thanh-tẩy
với nước vì sự không tinh-sạch. Song hễ cái gì không có
thể chịu được lửa, các ngươi sẽ cho qua nước. 24Và các
ngươi sẽ giặt quần-áo mình vào ngày thứ bảy và được
tinh-sạch, và sau đó các ngươi có thể vào trại."

13And Moses and Eleazar the priest and all the leaders of

the congregation went out to meet them outside the camp.
14And Moses was angry with the officers of the army, the
captains of thousands and the captains of hundreds, who
had come from service in the war. 15And Moses said to
them, "Have ye let all the women live? 16Behold, these
caused the sons of Israel, through the word of Balaam, to
trespass against YHWH in the matter of Peor, so the
plague was among the congregation of YHWH. 17Now
therefore, kill every male among the little ones, and kill
every woman who has known man by lying with a man.
18But all the female children who have not known man by
lying with a man, keep alive for yourselves. 19And ye,
camp outside the camp seven days; whoever has killed any
person, and whoever has touched any slain, purify
yourselves, ye and your captives, on the third day and on
the seventh day. 20And ye shall purify for yourselves
every garment and every article of leather and all the work
of goats' hair, and all articles of wood.''
21Then Eleazar the priest said to the men of war who had
gone to battle, "This is the statute of the law which
YHWH has commanded Moses: 22only the gold and the
silver, the bronze, the iron, the tin and the lead,
23everything that can stand the fire, ye shall pass through
the fire, and it shall be clean, but it shall be purified with
water for impurity. But whatever cannot stand the fire ye
shall pass through the water. 24And ye shall wash your
clothes on the seventh day and be clean, and afterward ye
may enter the camp."
Division of the booty (31.25-31.54)
25Then YHWH spoke to Moses, saying, 26"Thou and
Eleazar the priest and the heads of the fathers' households
of the congregation, take a count of the booty of captives,
both of man and of animal; 27and divide the booty
between the warriors who went out to battle and all the
congregation.

Chia chiến-lợi-phẩm (31.25-31.54)
25Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 26"Ngươi
và thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa và các đầu-trưởng của những gia-hộ
các tổ-phụ trong hội-chúng, hãy đếm chiến-lợi-phẩm bị
tịch thâu, cả người lẫn thú; 27và hãy chia chiến-lợi-phẩm
giữa những chiến-sĩ đã ra trận và tất cả hội-chúng;

Dân-số 31.28-32.1
28Và hãy thâu thuế cho GIA-VÊ từ các chiến-sĩ đã ra trận,
cứ 1 trong 500 người và bò và lừa và chiên; 29lấy từ một

nửa của chúng và giao nó cho thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa, làm một
của-lễ nâng lên cho GIA-VÊ. 30Và từ một nửa của các con
trai Y-sơ-ra-ên, ngươi sẽ rút ra 1 cho mỗi 50, về người, về
bầy bò, về những lừa và chiên, từ tất cả những con thú, và
giao chúng cho các người Lê-vi những kẻ giữ huấn-lệnh
về đền-tạm của GIA-VÊ." 31Môi-se và thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa
làm y như Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se.
32Bấy giờ chiến-lợi-phẩm còn lại từ đồ đánh lấy được mà
các chiến-sĩ đã cướp được là 675 ngàn con chiên, 33và 72
ngàn con bò, 34và 61 ngàn con lừa, 35và thuộc về người,

thuộc về các người nữ đã chẳng biết đàn ông bởi việc nằm
với người nam, tất cả các người ấy là 32 ngàn. 36Và phânnửa, phần-chia của các người đã đi ra để chiến-đấu, là 337
ngàn 500 con chiên, 37và số thuế chiên của Đức GIA-VÊ
là 675 con, 38và 36 ngàn con bò, từ đó số thuế bò của Đức
GIA-VÊ là 72 con. 39Và 30 ngàn 500 con lừa, từ đó số
thuế lừa của Đức GIA-VÊ là 61 con. 40Và 16 ngàn người,
từ đó số thuế người của Đức GIA-VÊ là 32. 41Môi-se giao
số thuế là của-lễ cho Đức GIA-VÊ, cho thầy tế-lễ Ê-lê-asa, y như Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se.
42Về một nửa của các con trai Y-sơ-ra-ên, mà Môi-se đã
chia ra từ các người nam đã ra trận—43bấy giờ một nửa
của hội-chúng là 337 ngàn 500 con chiên, 44và 36 ngàn
con bò, 45và 30 ngàn 500 con lừa, 46và 16 ngàn người—
47và từ một nửa của các con trai Y-sơ-ra-ên, Môi-se rút ra

1 cho mỗi 50, cả người lẫn thú, và giao chúng cho các
người Lê-vi, những kẻ giữ huấn-lệnh về đền-tạm của Đức
GIA-VÊ, y như Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se.
48Đoạn các sĩ-quan coi hàng ngàn của quân-đội, các chỉ-

huy trưởng hàng ngàn và các chỉ-huy trưởng hàng trăm,
đến gần Môi-se; 49và họ nói với Môi-se: "Các tôi-tớ này
của ông đã làm một thống kê các người nam ra trận dưới
quyền của chúng tôi, và không có một người nào của
chúng tôi vắng-mặt. 50Vì vậy chúng tôi đã đem đến làm
một của-lễ cho Đức GIA-VÊ cái gì mỗi người đã tìm
được, các đồ bằng vàng, các vòng đeo cùi chỏ tay và các
vòng tay, các nhẫn có ấn-tỷ, các hoa-tai và các vòng đeo
cổ, để làm sự chuộc tội cho chúng tôi trước mặt Đức GIAVÊ." 51Môi-se và thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa lấy vàng đó từ họ,
mọi loại đồ được chế-tác. 52Và hết thảy vàng của của-lễ
mà họ đã dâng lên cho Đức GIA-VÊ, từ các thủ-lãnh hàng
ngàn và các thủ-lãnh hàng trăm, là 16 ngàn 750 siếc-lơ.
53Các chiến-sĩ, mỗi người đã tịch thu chiến-lợi-phẩm cho
chính họ. 54Thế là Môi-se và thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa lấy vàng
đó từ các thủ-lãnh hàng ngàn và hàng trăm, và đem nó đến
lều hội-kiến làm một vật tưởng-niệm cho các con trai Ysơ-ra-ên trước mặt Đức GIA-VÊ.

Numbers 31.28-32.1
28And levy a tax for YHWH from the men of war who

went out to battle, one in five hundred of the persons and
of the cattle and of the donkeys and of the sheep; 29take it
from their half and give it to Eleazar the priest, as a heave
offering to YHWH. 30And from the sons of Israel's half,
thou shall take one drawn out of every fifty of the persons,
of the cattle, of the donkeys and of the sheep, from all the
animals, and give them to the Levites who keep charge of
the tabernacle of YHWH. 31And Moses and Eleazar the
priest did just as YHWH had commanded Moses.
32Now the booty that remained from the spoil which the
people of war had plundered was 675,000 sheep, 33and
72,000 cattle, 34and 61,000 donkeys, 35and of human
beings, of the women who had not known man by lying
with a man, all the persons were 32,000. 36And the half,
the portion of those who went out to war, was as follows:
the number of sheep was 337,500, 37and YHWH's levy of
the sheep was 675, 38and the cattle were 36,000, from
which YHWH's levy was 72. 39And the donkeys were
30,500, from which YHWH's levy was 61. 40And the
human beings were 16,000, from whom YHWH's levy
was 32 persons. 41And Moses gave the levy which was
YHWH's offering to Eleazar the priest, just as YHWH had
commanded Moses.
42As for the sons of Israel's half, which Moses separated
from the men who had gone to war—43now the
congregation's half was 337,500 sheep, 44and 36,000
cattle, 45and 30,500 donkeys, 46and the human beings
were 16,000—47and from the sons of Israel's half, Moses
took one drawn out of every fifty, both of man and of
animals, and gave them to the Levites, who kept charge of
the tabernacle of YHWH, just as YHWH had commanded
Moses.
48Then the officers who were over the thousands of the
army, the captains of thousands and the captains of
hundreds, approached Moses; 49and they said to Moses,
"Thy servants have taken a census of men of war who are
in our charge, and no man of us is missing. 50So we have
brought as an offering to YHWH what each man found,
articles of gold, armlets and bracelets, signet rings,
earrings and necklaces, to make atonement for ourselves
before YHWH." 51And Moses and Eleazar the priest took
the gold from them, all kinds of wrought articles. 52And
all the gold of the offering which they offered up to
YHWH, from the captains of thousands and the captains
of hundreds, was 16,750 shekels. 53The men of war had
taken booty, every man for himself. 54So Moses and
Eleazar the priest took the gold from the captains of
thousands and of hundreds, and brought it to the tent of
meeting as a memorial for the sons of Israel before
YHWH.

5. Hai chi-tộc rưỡi nhận đất (32.1-32.42)

5. Two and a half receive their land (32.1-32.42)

32 1Bấy giờ các con trai Ru-bên và các con trai Gát có

32 1Now the sons of Reuben and the sons of Gad had an

một số rất nhiều súc-vật. Vì vậy khi họ thấy đất Gia-ê-xe
và đất Ga-la-át, rằng: kìa chỗ đó, một chỗ cho súc vật,

exceedingly large number of livestock. So when they saw
the land of Jazer and the land of Gilead, that, behold the
place, a place for livestock,

Numbers 32.2-32.23

Dân-số 32.2-32.23

2the sons of Gad and the sons of Reuben came and spoke

2các con trai Gát và các con trai Ru-bên đến và nói với

to Moses and to Eleazar the priest and to the leaders of the
congregation, saying, 3"Ataroth, Dibon, Jazer, Nimrah,
Heshbon, Elealeh, Sebam, Nebo and Beon, 4the land
which YHWH smote before the congregation of Israel, is
a land for livestock; and thy servants have livestock."
5And they said, "If we have found favor in thy sight, let
this land be given to thy servants as a possession; do not
take us across the Jordan."
6But Moses said to the sons of Gad and to the sons of
Reuben, "Shall your brothers go to war while ye
yourselves sit here? 7Now why are ye restraining the
hearts of the sons of Israel from crossing over into the land
which YHWH has given them? 8Thus your fathers did
when I sent them from Kadesh-barnea to see the land.
9For when they went up to the valley of Eshcol and saw
the land, they restrained the hearts of the sons of Israel so
that they did not go into the land which YHWH had given
them. 10So YHWH's anger burned in that day, and He
swore, saying, 11'None of the men who came up from
Egypt, from twenty years old and upward, shall see the
land which I swore to Abraham, to Isaac and to Jacob; for
they did not follow Me fully, 12except Caleb the son of
Jephunneh the Kenizzite and Joshua the son of Nun, for
they have followed YHWH fully.' 13So YHWH's anger
burned against Israel, and He made them wander in the
wilderness forty years, until the entire generation of those
who had done evil in the sight of YHWH was destroyed.
14Now behold, ye have risen up in your fathers' place, a
brood of sinful men, to add still more to the burning anger
of YHWH against Israel. 15For if ye turn away from
following Him, He will once more abandon them in the
wilderness; and ye will destroy all these people."

Môi-se và với thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa và với các vị lãnh-tụ
hội-chúng, rằng: 3"A-ta-rốt, Đi-bôn, Gia-ê-xe, Nim-ra,
Hết-bôn, Ê-lê-a-lê, Sê-bam, Nê-bô, và Bê-ôn, 4đất mà Đức
GIA-VÊ đã đánh hạ trước mặt hội-chúng Y-sơ-ra-ên, là
một đất cho súc-vật; và các tôi-tớ này của ông có súc-vật."
5Và chúng nói: "Nếu chúng tôi đã tìm được ân-huệ trong
cái nhìn của ông, xin cho các tôi-tớ này của ông đất này
làm tài-sản; xin đừng bắt chúng tôi qua sông Giô-đanh."
6Nhưng Môi-se nói với các con trai Gát và các con trai
Ru-bên: "Có phải anh em của các ngươi sẽ đi ra trận trong
khi chính các ngươi ngồi ở đây sao? 7Bây giờ tại sao các
ngươi ngăn cản tâm các con trai Y-sơ-ra-ên khỏi vượt qua
vào trong đất mà Đức GIA-VÊ đã ban cho họ? 8Tổ-phụ
của các ngươi đã làm như vậy, khi ta đã sai chúng đi từ
Ca-đe-Ba-nê-a để xem đất đó. 9Vì khi chúng đã đi lên đến
thung-lũng Ếch-côn và đã thấy đất đó, chúng đã ngăn cản
tâm các con trai Y-sơ-ra-ên ngõ hầu họ đã chẳng đi vào
trong đất mà Đức GIA-VÊ đã cho họ. 10Vì vậy cơn giận
của Đức GIA-VÊ đã bừng cháy trong ngày đó, và Ngài đã
thề, phán: 11'Chẳng có một người nào trong số các người
nam đã đi lên từ Ê-díp-tô, từ 20 tuổi trở lên, sẽ được thấy
đất mà Ta đã thề cùng Áp-ra-ham, cùng Y-sác và cùng
Gia-cốp; vì chúng đã chẳng theo Ta một cách trọn-vẹn,
12ngoại trừ Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, người Kê-nê-sít,
và Giô-suê, con trai Nun, vì họ đã theo GIA-VÊ trọn-vẹn.'
13Vì vậy cơn giận của Đức GIA-VÊ đã bừng bừng chống
Y-sơ-ra-ên, và Ngài đã khiến chúng đi lang thang trong
vùng hoang-vu 40 năm, cho đến khi toàn thể thế-hệ những
kẻ đã làm điều xấu-xa trong cái nhìn của Đức GIA-VÊ đã
bị hủy-diệt. 14Bây giờ này, các ngươi đã nổi lên trong chỗ
ông cha của các ngươi, một lũ người tội-lỗi, để cứ thêm
vào cơn giận bừng bừng của Đức GIA-VÊ chống Y-sơ-raên. 15Vì nếu các ngươi quay đi, không theo Ngài, một lần
nữa Ngài sẽ bỏ rơi chúng trong vùng hoang-vu; và các
ngươi sẽ hủy-diệt tất cả dân này."
16Thế thì chúng đến gần người và nói: "Chúng tôi sẽ xây
ở đây các chuồng chiên cho gia-súc của chúng tôi và các
thành cho các con nhỏ của chúng tôi; 17nhưng chính
chúng tôi sẽ được trang-bị vũ-khí sẳn-sàng để đi trước mặt
các con trai Y-sơ-ra-ên, cho đến khi chúng tôi đã đưa họ
đến chỗ của họ, trong khi các con nhỏ của chúng tôi sống
trong các thành kiên-cố do bởi cư-dân đất này. 18Chúng
tôi sẽ chẳng trở về nhà của mình cho đến khi mọi con trai
của Y-sơ-ra-ên đã chiếm-hữu của kế-thừa của họ. 19Vì
chúng tôi sẽ không có của kế-thừa với họ ở bên kia sông
Giô-đanh và xa hơn, vì của kế-thừa của chúng tôi đã rơi
trên chúng tôi ở bên này sông Giô-đanh về hướng đông."
20Vì vậy Môi-se nói với chúng: "Nếu các ngươi làm điều
này, nếu các ngươi sẽ tự trang-bị vũ-khí trước mặt Đức
GIA -VÊ để ra trận, 21và tất cả các ngươi, các người nam
với vũ-khí vượt qua sông Giô-đanh trước mặt Đức GIAVÊ cho đến khi Ngài đã đuổi kẻ thù của Ngài ra khỏi
trước mặt Ngài, 22và đất đó được chinh-phục trước mặt
Đức GIA-VÊ, thì sau đó các ngươi sẽ trở về và được miễn
nghĩa vụ đối với Đức GIA-VÊ và đối với Y-sơ-ra-ên, và
đất này sẽ là của các ngươi làm tài-sản trước mặt Đức
GIA-VÊ. 23Nhưng nếu các ngươi sẽ không làm như thế,
này, các ngươi đã phạm-tội chống lại Đức GIA-VÊ, và
chắc-chắn tội các ngươi sẽ tìm được các ngươi.

16Then they came near to him and said, "We will build

here sheepfolds for our livestock and cities for our little
ones; 17but we ourselves will be armed ready to go before
the sons of Israel, until we have brought them to their
place, while our little ones live in the fortified cities
because of the inhabitants of the land. 18We will not
return to our homes until every one of the sons of Israel
has possessed his inheritance. 19For we will not have an
inheritance with them on the other side of the Jordan and
beyond, because our inheritance has fallen to us on this
side of the Jordan toward the east."
20So Moses said to them, "If ye will do this thing, if ye
will arm yourselves before YHWH for the war, 21and all

of you armed men cross over the Jordan before YHWH
until He has driven His enemies out from before Him,
22and the land is subdued before YHWH, then afterward
ye shall return and be free of obligation toward YHWH
and toward Israel, and this land shall be yours for a
possession before YHWH. 23But if ye will not do so,
behold, ye have sinned against YHWH, and be sure your
sin will find you out.

Dân-số 23.24-33.1

Numbers 23.24-33.1

24Các ngươi hãy xây thành cho con nhỏ của các ngươi, và

24Build yourselves cities for your little ones, and

chuồng cho chiên của các ngươi; và hãy làm điều đã ra từ
miệng các ngươi." 25Các con trai Gát và các con trai Rubên nói với Môi-se, rằng: "Những tôi-tớ này của chúa sẽ
làm y như chúa tôi truyền. 26Các con nhỏ của chúng tôi,
vợ của chúng tôi, gia-súc của chúng tôi và tất cả các bầy
bò của chúng tôi sẽ ở đó trong các thành của Ga-la-át;
27trong khi những tôi-tớ này của Chúa, mọi kẻ được
trang-bị vũ-khí để ra trận, sẽ vượt qua trong sự hiện-diện
của Đức GIA-VÊ để đánh trận, y như chúa tôi nói."
28Thế là Môi-se ban lệnh về họ cho thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa,
và cho Giô-suê con trai Nun, và cho các đầu-trưởng các
gia-hộ của tổ-phụ các chi-tộc những con trai Y-sơ-ra-ên.
29Và Môi-se nói với họ: "Nếu các con trai Gát và các con
trai Ru-bên, mọi kẻ được trang-bị vũ-khí để ra trận, sẽ
vượt qua sông Giô-đanh với các ngươi trong sự hiện-diện
của Đức GIA-VÊ, và đất đó sẽ được chinh-phục trước mặt
các ngươi, thì các ngươi sẽ ban cho họ đất Ga-la-át làm
tài-sản; 30nhưng nếu chúng sẽ không vượt qua với các
ngươi với vũ-khí, chúng sẽ không có các vật sở-hữu giữa
các ngươi trong đất Ca-na-an." 31Các con trai Gát và các
con trai Ru-bên trả lời, nói: "Như Đức GIA-VÊ đã nói với
các tôi-tớ này của chúa, chúng tôi sẽ làm như thế. 32Chính
chúng tôi sẽ vượt qua với vũ-khí trong sự hiện-diện Đức
GIA-VÊ vào trong đất Ca-na-an, và của kế-thừa của chúng
tôi mà chúng tôi nắm giữ sẽ ở lại với chúng tôi ngang qua
sông Giô-đanh."
33Thế là Môi-se ban cho họ, cho các con trai Gát và các
con trai Ru-bên và cho một nửa chi-tộc của các con trai
Ma-na-se của Giô-sép, vương-quốc của Si-hôn, vua dân
A-mô-rít và vương-quốc của Óc, vua xứ Ba-san, đất với
các thành của nó với các biên-giới của chúng, các thành
trong xứ bao quanh. 34Các con trai Gát xây Đi-bôn và Ata-rốt và A-rô-e, 35và Ạt-rốt-Sô-phan và Gia-ê-xe và Giôbê-ha, 36và Bết-Nim-ra và Bết-Ha-ran là các thành kiêncố, và các chuồng cho chiên. 37Và các con trai Ru-bên xây
Hết-bôn và Ê-lê-a-lê và Ki-ri-a-ta-im, 38và Nê-bô và Baanh-Mê-ôn (tên chúng bị đổi), và Síp-ma, và họ đặt tên
khác cho các thành mà họ xây. 39Và các con trai Ma-kia
con trai Ma-na-se đi tới Ga-la-át và lấy nó, và tước-đoạt
dân A-mô-rít ở trong đó. 40Thế là Môi-se ban Ga-la-át cho
Ma-kia con trai Ma-na-se, và người sống trong đó. 41Và
Giai-rơ con trai Ma-na-se đi và lấy các làng lều-trại, và gọi
chúng là các thị-xã của Giai-rơ(1). 42Và Nô-bách đi và lấy
Kê-nát và các làng của nó, và gọi nó là Nô-bách theo
chính tên của mình.

sheepfolds for your sheep; and do that which has come out
of your mouth." 25And the sons of Gad and the sons of
Reuben spoke to Moses, saying, "Thy servants will do just
as my lord commands. 26Our little ones, our wives, our
livestock and all our cattle shall be there in the cities of
Gilead; 27while thy servants, everyone who is armed for
war, will cross over in the presence of YHWH to battle,
just as my lord says."
28So Moses gave command concerning them to Eleazar

the priest, and to Joshua the son of Nun, and to the heads
of the fathers' households of the tribes of the sons of
Israel. 29And Moses said to them, "If the sons of Gad and
the sons of Reuben, everyone who is armed for battle, will
cross with you over the Jordan in the presence of YHWH,
and the land will be subdued before you, then ye shall give
them the land of Gilead for a possession; 30but if they will
not cross over with you armed, they shall have not
possessions among you in the land of Canaan." 31And the
sons of Gad and the sons of Reuben answered, saying, "As
YHWH has said to thy servants, so we will do. 32We
ourselves will cross over armed in the presence of YHWH
into the land of Canaan, and the possession of our
inheritance shall remain with us across the Jordan."

33So Moses gave to them, to the sons of Gad and to the

sons of Reuben and to the half-tribe of Joseph's son
Manasseh, the kingdom of Sihon, king of the Amorite and
the kingdom of Og, the king of Basan, the land with its
cities with their borders, the cities of the surrounding land.
34And the sons of Gad built Dibon and Ataroth and Aroer,
35and Atroth-shophan and Jazer and Jogbehah, 36and
Beth-nimrah and Beth-haran as fortified cities, and
sheepfolds for sheep. 37And the sons of Reuben built
Heshbon and Elealeh and Kiriathaim, 38and Nebo and
Baal-meon (their names being changed), and Sibmah, and
they gave other names to the cities which they built.
39And the sons of Machir the son of Manasseh went to
Gilead and took it, and dispossessed the Amorites who
were in it. 40So Moses gave Gilead to Machir the son of
Manasseh, and he lived in it. 41And Jair the son of
Manasseh went and took its tent villages, and called them
Havvoth-jair. 42And Nobah went and took Kenath and its
villages, and called it Nobah after his own name.

6. Cắm trại trong đồng-bằng Mô-áp (33.1-36.13)
Ôn lại cuộc du-hành từ Ê-díp-tô đến Giô-đanh (33.133.49)

6. Camped on the plains of Moab (33.1-36.13)

33 1Đây là những đoạn đường của các con trai Y-sơ-ra-

33

ên, theo đó họ đã đi ra từ xứ Ê-díp-tô theo các binh-đội
của họ, dưới tay của Môi-se và A-rôn.

 ָיִעָי תֹוּוַחKhav-vothe'-yaw-eer':Havvoth-jair:-Ha-vốt-giạ-ia-rờ:
các thị-xã của Giai-rơ
1

Review of the journey from Egypt to Jordan (33.1-33.49)
1These are the journeys of the sons of Israel, by
which they came out from the land of Egypt by their
armies, under the hand of Moses and Aaron.

Numbers 33.2-33.35

Dân-số 33.2-33.35

2And Moses recorded their starting places according to

2Môi-se đã ghi lại các điểm khởi-hành của họ theo các

their journeys by the mouth of YHWH, and these are their
journeys according to their starting places. 3And they
journeyed from Rameses in the first month, on the
fifteenth day of the first month; on the next day after the
Passover the sons of Israel started out with a high hand in
the sight of all the Egyptians, 4while the Mits-ree' were
burying all their first-born whom YHWH had struck down
among them. YHWH had also executed judgments on
their gods.

đoạn đường của họ bởi miệng của Đức GIA-VÊ; và đây là
các đoạn đường của họ theo các điểm khởi-hành của họ.
3Và họ đi từ Ram-se trong tháng thứ nhất, vào ngày thứ
mười lăm của tháng thứ nhất đó; vào ngày kế sau lễ Vượtqua các con trai Y-sơ-ra-ên khởi-hành với một bàn tay
cao(1) trong cái nhìn của tất cả dân Ê-díp-tô, 4trong khi dân
Ê-díp-tô đang chôn tất cả những đứa con đầu lòng của
chúng mà Đức GIA-VÊ đã đánh hạ giữa chúng. Đức GIAVÊ cũng đã thi-hành các phán-quyết trên những thần của
chúng.
5Lúc ấy các con trai Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se, và đóng trại
tại Su-cốt. 6Và họ đi từ Su-cốt, và cắm trại tại Ê-tam, bên
rìa vùng hoang-vu. 7Và họ đi từ Ê-tam, và quay ngược lại
tới Phi-Ha-hi-rốt(2), đối diện Ba-anh-Sê-phôn; và họ cắm
trại trước Mít-đôn. 8Và họ đi từ Phi-Ha-hi-rốt, và đi qua
giữa biển vào trong vùng hoang-vu; và họ đi cuộc hành
trình 3 ngày trong vùng hoang-vu Ê-tam, và cắm trại tại
Ma-ra. 9Và họ đi từ Ma-ra, và tới Ê-lim; tại Ê-lim có 12
suối nước và 70 cây chà-là; họ cắm trại ở đó. 10Và họ đi
từ Ê-lim, và cắm trại bên Biển Sậy. 11Và họ đi từ Biển
Sậy, và cắm trại trong vùng hoang-vu Sin. 12Và họ đi từ
vùng hoang-vu Sin, và cắm trại tại Đốp-kha. 13Và họ đi từ
Đốp-kha, và cắm trại tại A-lúc. 14Và họ đi từ A-lúc, và
cắm trại tại Rê-phi-đim; bấy giờ, ấy là ở đó dân đã chẳng
có nước để uống. 15Và họ đi từ Rê-phi-đim, và cắm trại
trong vùng hoang-vu Si-na-i. 16Và họ đi từ vùng hoang-vu
Si-na-i, và cắm trại tại Kíp-rốt-Ha-ta-va.

5Then the sons of Israel journeyed from Rameses, and
camped in Succoth. 6And they journeyed from Succoth,

and camped in Etham, which is on the edge of the
wilderness. 7And they journeyed from Etham, and turned
back to Pi-hahiroth, which faces Baal-zephon; and they
camped before Migdol. 8And they journeyed from Pihahiroth, and passed through the midst of the sea into the
wilderness; and they went three days' journey in the
wilderness of Etham, and camped at Marah. 9And they
journeyed from Marah, and came to Elim; and in Elim
there were twelve springs of water and seventy palm trees;
and they camped there. 10And they journeyed from Elim,
and camped by the Sea of Reeds. 11And they journeyed
from the Sea of Reeds, and camped in the wilderness of
Seen. 12And they journeyed from the wilderness of Seen,
and camped at Dophkah. 13And they journeyed from
Dophkah, and camped at Alush. 14And they journeyed
from Alush, and camped at Rephidim; now it was there
that the people had no water to drink. 15And they
journeyed from Rephidim, and camped in the wilderness
of Sinai. 16And they journeyed from the wilderness of
Sinai, and camped at Kibroth-hattaavah.
17And they journeyed from Kibroth-hattaavah, and
camped at Hazeroth. 18And they journeyed from
Hazeroth, and camped at Rithmah. 19And they journeyed
from Rithmah, and camped at Rimmon-perez. 20And they
journeyed from Rimmon-perez, and camped at Libnah.
21And they journeyed from Libnah, and camped at Rissah.
22And they journeyed from Rissah, and camped at
Kehelathah. 23And they journeyed from Kehelathah, and
camped at Mount Shepher. 24And they journeyed from
Mount Shepher, and camped at Haradah. 25And they
journeyed from Haradah, and camped at Makheloth.
26And they journeyed from Makheloth, and camped at
Tahath. 27And they journeyed from Tahath', and camped
at Terah. 28And they journeyed from Terah, and camped
at Mithkah. 29And they journeyed from Mithkah, and
camped at Hashmonah. 30And they journeyed from
Hashmonah, and camped at Moseroth. 31And they
journeyed from Moseroth, and camped at Bene-jaakan.
32And they journeyed from Bene-jaakan, and camped at
Hor-haggidgad. 33And they journeyed from Horhaggidgad, and camped at Jotbathah. 34And they
journeyed from Jotbathah, and camped at Abronah. 35And
they journeyed from Abronah, and camped at Ezion-geber.

17Và họ đi từ Kíp-rốt-Ha-ta-va, và cắm trại tại Hát-sê-rốt.
18Và họ đi từ Hát-sê-rốt, và cắm trại tại Rít-ma. 19Và họ
đi từ Rít-ma, và cắm trại tại Ri-môn-Phê-rết. 20Và họ đi từ
Ri-môn-Phê-rết, và cắm trại tại Líp-na. 21Và họ đi từ Lípna, và cắm trại tại Ri-sa. 22Và họ đi từ Ri-sa, và cắm trại
tại Kê-hê-la-tha. 23Và họ đi từ Kê-hê-la-tha, và cắm trại
tại núi Sê-phe. 24Và họ đi từ núi Sê-phe, và cắm trại tại
Ha-ra-đa. 25Và họ đi từ Ha-ra-đa, và cắm trại tại Mác-khêlốt. 26Và họ đi từ Mác-khê-lốt, và cắm trại tại Ta-hát.
27Và họ đi từ Ta-hát, và cắm trại tại Tê-rách. 28Và họ đi
từ Tê-rách, và cắm trại tại Mít-ga. 29Và họ đi từ Mít-ga,
và cắm trại tại Hách-mô-na. 30Và họ đi từ Hách-mô-na, và
cắm trại tại Mô-sê-rốt. 31Và họ đi từ Mô-sê-rốt, và cắm
trại tại Bê-ne-Gia-can. 32Và họ đi từ Bê-ne-Gia-can, và
cắm trại tại Hô-Ghi-gát. 33Và họ đi từ Hô-Ghi-gát, và cắm
trại tại Giốt-ba-tha. 34Và họ đi từ Giốt-ba-tha, và cắm trại
tại Áp-rô-na. 35Và họ đi từ Áp-rô-na, và cắm trại tại Ê-xi-

ôn-Ghê-be.

hay: một cách bạo dạng
hay: trước Phi-Ha-hi-rốt
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Dân-số 33.36-34.3
36Và họ đi từ Ê-xi-ôn-Ghê-be, và cắm trại trong vùng
hoang-vu Xin, đó là, Ca-đe. 37Và họ đi từ Ca-đe, và cắm

trại tại núi Hô-rơ, bên rìa của đất Ê-đôm.
38Đoạn thầy tế-lễ A-rôn đi lên tới núi Hô-rơ do miệng của

Đức GIA-VÊ, và chết ở đó, trong năm thứ bốn mươi sau
khi các con trai Y-sơ-ra-ên đã đến từ đất Ê-díp-tô vào
ngày thứ nhất của tháng thứ năm. 39Và A-rôn được 123
tuổi khi người chết trên núi Hô-rơ.
40Bấy giờ vua A-rát người Ca-na-an, và hắn sống tại Nam
phương trong xứ Ca-na-an, nghe các con trai Y-sơ-ra-ên
đến.
41Đoạn họ đi từ núi Hô-rơ, và cắm trại tại Xa-mô-na.
42Và họ đi từ Xa-mô-na, và cắm trại tại Phu-nôn. 43Và họ
đi từ Phu-nôn, và cắm trại tại Ô-bốt. 44Và họ đi từ Ô-bốt,
và cắm trại tại Y-giê-A-ba-rim, nơi biên-giới Mô-áp. 45Và
họ đi từ Y-dim, và cắm trại tại Đi-bôn-Gát. 46Và họ đi từ
Đi-bôn-Gát, và cắm trại tại Anh-môn-Đíp-la-tha-im. 47Và
họ đi từ Anh-môn-Đíp-la-tha-im và cắm trại tại các núi Aba-rim, trước Nê-bô. 48Và họ đi từ các núi A-ba-rim, và
cắm trại tại đồng bằng Mô-áp cạnh sông Giô-đanh, đối
diện Giê-ri-cô. 49Họ cắm trại cạnh sông Giô-đanh từ BếtGiê-si-mốt xa đến tận A-bên-Si-tim trong đồng bằng Môáp.

Numbers 33.36-34.3
36And they journeyed from Ezion-geber, and camped in
the wilderness of Zin, that is, Kadesh. 37And they

journeyed from Kadesh, and camped at Mount Hore, at the
edge of the land of Edom.
38Then Aaron the priest went up to Mount Hore at the
mouth of YHWH, and died there, in the fortieth year after
the sons of Israel had come from the land of Egypt on the
first day in the fifth month. 39And Aaron was one hundred
twenty-three years old when he died on Mount Hore.
40Now the Canaanites, the king of Arad and he lived in
the Negev in the land of Canaan, heard of the coming of
the sons of Israel.
41Then they journeyed from Mount Hore, and camped at
Zalmonah. 42And they journeyed from Zalmonah, and
camped at Punon. 43And they journeyed from Punon, and
camped at Oboth. 44And they journeyed from Oboth, and
camped at Iye-abarim, at the border of Moab. 45And they
journeyed from Iyim, and camped at Dibon-gad. 46And
they journeyed from Dibon-gad, and camped at Almondiblathaim. 47And they journeyed from Almondiblathaim, and camped in the mountains of Abarim,
before Nebo. 48And they journeyed from the mountains of
Abarim, and camped in the plains of Moab by the Jordan
opposite Jericho. 49And they camped by the Jordan, from
Beth-jeshimoth as far as Abel-shittim in the plains of
Moab.

Ổn-định cuộc sống và chinh-phục đất mới (33.50-33.56)
50Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se trong đồng bằng
Mô-áp cạnh sông Giô-đanh đối diện Giê-ri-cô, rằng:
51"Hãy bảo các con trai Y-sơ-ra-ên và nói với chúng: 'Khi
các ngươi vượt qua sông Giô-đanh vào trong đất Ca-na-an,
52thì các ngươi sẽ đuổi ra tất cả dân-cư của đất đó khỏi
trước mặt các ngươi, phá-hủy tất cả các tượng đá của
chúng, và phá-hủy tất cả các hình-tượng đúc của chúng và
phá tất cả các chỗ cao của chúng; 53và các ngươi sẽ chiếm
đất đó làm chủ và sống trong đó, vì Ta đã ban đất đó cho
các ngươi để chiếm nó. 54Và các ngươi sẽ thừa-hưởng đất
đó theo phần tùy theo những gia-đình các ngươi; cho giađình đông hơn, các ngươi sẽ cho nhiều của kế-thừa hơn,
và cho gia-đình ít hơn, các ngươi sẽ cho của kế-thừa ít
hơn. Hễ nơi nào thăm rơi cho người nào, đó sẽ là của
người đó. Các ngươi sẽ thừa-kế theo những chi-tộc của tổphụ các ngươi. 55Song nếu các ngươi không đuổi cư-dân
của đất đó ra khỏi trước mặt các ngươi, thì sẽ xảy ra
những kẻ trong chúng mà các ngươi tha ở lại sẽ thành như
các ngạnh trong mắt của các ngươi và như những cây gai
nơi hông của các ngươi, và chúng sẽ gây rắc rối cho các
ngươi trong đất mà các ngươi sống. 56Và như Ta định gây
cho chúng thế nào, Ta sẽ gây cho các ngươi như thế.'"

How to settle and conquer the new land (33.50-33.56)
50Then YHWH spoke to Moses in the plains of Moab by
the Jordan opposite Jericho, saying, 51"Speak to the sons
of Israel and say to them, 'When ye cross over the Jordan
into the land of Canaan, 52then ye shall drive out all the
inhabitants of the land from before you, and destroy all
their figured stones, and destroy all their molten images
and demolish all their high places; 53and ye shall take
possession of the land and live in it, for I have given the
land to you to possess it. 54And ye shall inherit the land by
lot according to your families; to the larger ye shall give
more inheritance, and to the smaller ye shall give less
inheritance. Wherever the lot falls to anyone, that shall be
his. Ye shall inherit according to the tribes of your fathers.
55But if ye do not drive out the inhabitants of the land
from before you, then it shall come about that those whom
ye let remain of them will become as pricks in your eyes
and as thorns in your sides, and they shall trouble you in
the land in which ye live. 56And it shall come about that
as I plan to do to them, so I will do to you.' "

Các ranh-giới của đất đó (34.1-29)

The boundaries of the land (34.1-29)

34

34 1Then YHWH spoke to Moses, saying, 2''Command

1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 2"Hãy

truyền cho các con trai Y-sơ-ra-ên và nói với chúng: 'Khi
các ngươi vào đất Ca-na-an, đây là đất sẽ rơi vào các
ngươi làm của kế-thừa, tức là đất Ca-na-an theo các biêngiới của nó. 3Mặt phía nam của các ngươi sẽ là từ vùng
hoang-vu Xin dọc theo cạnh của Ê-đôm, và biên-giới phía
nam của các ngươi sẽ là từ đầu cùng của Biển Muối đi về
phía đông.

the sons of Israel and say to them, 'When ye enter the land
of Canaan, this is the land that shall fall to you as an
inheritance, even the land of Canaan according to its
borders. 3Your southern side shall be from the wilderness
of Seen along the side of Edom, and your southern border
shall be from the end of the Salt Sea eastward.

Numbers 34.4-34.28

Dân-số 34.4-34.28

4Then your border shall turn direction from the south to

4Đoạn biên-giới các ngươi sẽ đổi hướng từ phía nam tới

the ascent of Akrabbim, and continue to Seen, and its
termination shall be to the south of Kadesh-barnea, and it
shall reach Hazaraddar, and continue to Azmon. 5And the
border shall turn direction from Azmon to the brook of
Egypt, and its termination shall be at the sea.
6'As for the western border, ye shall have the Great Sea,
that is, its border; this shall be your west border.

con đường dốc của núi Ạc-ráp-bim, và tiếp-tục tới Xin, và
sẽ kết-thúc tại phía nam của Ca-đe-Ba-nê-a, và nó sẽ đụng
tới Hát-sa-Át-đa, và tiếp-tục tới Át-môn. 5Và biên-giới sẽ
đổi hướng từ Át-môn tới cái suối nhỏ Ê-díp-tô, và nó sẽ
kết-thúc tại biển.
6'Về phần biên-giới phía tây, các ngươi sẽ có Biển Lớn, đó
là, biên-giới của nó; đấy sẽ là biên-giới phía tây của các
ngươi.
7'Và đây sẽ là biên-giới phía bắc của các ngươi: các ngươi
sẽ kéo đường biên-giới của các ngươi từ Biển Lớn tới núi
Hô-rơ. 8Các ngươi sẽ kéo một đường từ núi Hô-rơ tới lối
vào Ha-mát và biên-giới ấy sẽ kết-thúc tại Xê-đát; 9và
biên-giới ấy sẽ tiến tới Xíp-rôn, và nó sẽ kết-thúc tại Hátsa-Ê-nan. Đấy sẽ là biên-giới phía bắc của các ngươi.

7'And this shall be your north border: ye shall draw your
border line from the Great Sea to Mount Hore. 8Ye shall

draw a line from Mount Hore to the entrance of Hamath,
and its termination of the border shall be at Zedad; 9and
the border shall proceed to Ziphron, and its termination
shall be at Hazar-enan. This shall be your north border.
10'For your eastern border ye shall also draw a line from
Hazar-enan to Shepham, 11and the border shall go down
from Shepham to Riblah on the east side of Ain; and the
border shall go down and reach to the slope on the east
side of the Sea of Chinnereth. 12And the border shall go
down to the Jordan and its termination shall be at the Salt
Sea. This shall be your land according to its borders all
around.'"
13So Moses commanded the sons of Israel, saying, "This
is the land that ye are to apportion by lot among you as a
possession, which YHWH has commanded to give to the
nine and a half tribes. 14For the tribe of the sons of
Reuben have received theirs according to their fathers'
households, and the tribe of the sons of Gad according to
their fathers' households, and the half-tribe of Manasseh
have received their possession. 15The two and a half tribes
have received their possession across the Jordan opposite
Jericho, eastward toward the sunrising."
16Then YHWH spoke to Moses, saying, 17"These are the
names of the men who shall apportion the land to you for
inheritance: Eleazar the priest and Joshua the son of Nun.
18And ye shall take one leader of every tribe to apportion
the land for inheritance. 19And these are the names of the
men: of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh.
20And of the tribe of the sons of Simeon, Samuel the son
of Ammihud. 21Of the tribe of Benjamin, Elidad the son of
Chislon. 22And of the tribe of the sons of Dan a leader,
Bukki the son of Jogli. 23Of the sons of Joseph: of the
tribe of the sons of Manasseh a leader, Hanniel the son of
Ephod. 24And of the tribe of the sons of Ephraim a leader,
Kemuel the son of Shiphtan. 25And of the tribe of the sons
of Zebulun a leader, Elzaphan the son of Parnach. 26And
of the tribe of the sons of Issachar a leader, Paltiel the son
of Azzan. 27And of the tribe of the sons of Asher a leader,
Ahihud the son of Shelomi. 28And of the tribe of the sons
of Naphtali a leader, Pedahel the son of Ammihud."

10'Về biên-giới ở phía đông của các ngươi, các ngươi cũng
sẽ kéo một đường từ Hát-sa-Ê-nan đến Sê-pham , 11và

biên-giới ấy sẽ đi xuống từ Sê-pham đến Ríp-la ở trên cái
mép phía đông của A-in; và biên-giới này sẽ đi xuống và
tới đường dốc bên cạnh phía đông của biển Ki-nê-rết(1).
12Và biên-giới này sẽ đi xuống tới sông Giô-đanh và nó sẽ
kết-thúc tại Biển Muối(2). Đấy sẽ là đất của các ngươi theo
các biên-giới của nó mọi nơi xung-quanh.'”
13Thế là Môi-se truyền cho các con trai Y-sơ-ra-ên, nói:
"Đây là đất mà các ngươi sẽ chia lô bằng bắt thăm giữa
các ngươi làm của cải, mà Đức GIA-VÊ đã truyền ban cho
chín chi-tộc rưỡi. 14Vì chi-tộc các con trai Ru-bên đã nhận
phần của họ theo các gia-hộ của tổ-phụ mình, và chi-tộc
các con trai Gát theo các gia-hộ những tổ-phụ của họ và
phân nửa chi-tộc Ma-na-se đã nhận sở-hữu của họ. 15Hai
chi-tộc rưỡi đó đã nhận sở-hữu của họ ngang qua sông
Giô-đanh, đối-diện Giê-ri-cô về hướng đông, về phía mặt
trời mọc."
16Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: 17"Đây là
tên các người sẽ chia lô phần đất đó cho các ngươi làm
của kế-thừa: thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa và Giô-suê con trai của
Nun. 18Và các ngươi sẽ chọn một người lãnh-đạo của mỗi
chi-tộc để chia lô phần đất đó làm của kế-thừa. 19Và đây
là tên các người đàn-ông đó: thuộc về chi-tộc Giu-đa, Calép con trai của Giê-phu-nê. 20Và thuộc về chi-tộc các con
trai Si-mê-ôn, Sa-mu-ên con trai của Am-mi-hút. 21Thuộc
về chi-tộc Bên-gia-min, Ê-li-đát con trai của Kít-lon. 22Và
thuộc về chi-tộc các con trai của Đan người lãnh-đạo là
Bu-ki con trai của Giốc-li. 23Thuộc về các con trai Giôsép: thuộc về chi-tộc các con trai Ma-na-se, người lãnhđạo là Ha-ni-ên con trai của Ê-phát. 24Và thuộc về chi-tộc
các con trai Ép-ra-im, người lãnh-đạo là Kê-mu-ên con
trai của Síp-tan. 25Và thuộc về chi-tộc các con trai Sa-bulôn, người lãnh-đạo là Ên-sa-phan con trai của Phác-nát.
26Và thuộc về chi-tộc các con trai Y-sa-ca, người lãnh-đạo
là Pha-ti-ên con trai của A-xan. 27Và thuộc về chi-tộc các
con trai A-se, người lãnh-đạo là A-hi-hút con trai của Selu-mi. 28Và thuộc về chi-tộc các con trai Nép-ta-li người
lãnh-đạo là Phê-đa-ên con trai của Am-mi-hút.

tức là biển Ga-li-lê
cũng gọi là Biển Chết
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Dân-số 34.29-35.18

Numbers 34.29-35.18

29Đấy là những người mà Đức GIA-VÊ truyền chia lô

29These are those whom YHWH commanded to apportion

phần của kế-thừa cho các con trai Y-sơ-ra-ên trong đất Cana-an.

the inheritance to the sons of Israel in the land of Canaan.

Các thành-thị cho những người Lê-vi (35.1-35.5)

The for the Levites (35.1-35.5)

35 1Bấy giờ Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se trong đồng

35 1Now YHWH spoke to Moses in the plains of Moab

bằng Mô-áp, cạnh sông Giô-đanh, đối-diện Giê-ri-cô,
rằng: 2"Hãy truyền cho các con trai Y-sơ-ra-ên rằng chúng
phải cho những người Lê-vi các thành để sống trong đó, từ
tài-sản trong của kế-thừa của chúng; và các ngươi sẽ cho
các người Lê-vi đất có đồng cỏ xung-quanh các thành ấy.
3Và các thành ấy sẽ là của họ để sống; và các đất có đồng
cỏ sẽ để cho gia-súc của họ và cho các đàn bò của họ và
cho tất cả các thú-vật của họ.
4"Và đất đồng cỏ của các thành mà các ngươi sẽ cho
những người Lê-vi, sẽ từ tường thành kéo dài ra phía
ngoài 1 ngàn cu-bít xung-quanh. 5Các ngươi cũng sẽ đo, ở
ngoài thành về phía đông 2 ngàn cu-bít, về phía nam 2
ngàn cu-bít, về phía tây 2 ngàn cu-bít, về phía bắc 2 ngàn
cu-bít, với thành ấy ở chính giữa. Đấy cũng sẽ thành
những đất đồng cỏ của họ cho những thành ấy.

by the Jordan opposite Jericho, saying, 2"Command the
sons of Israel that they give to the Levites from the
inheritance of their possession, cities to live in; and ye
shall give to the Levites pasture lands around the cities.
3And the cities shall be theirs to live in; and their pasture
lands shall be for their cattle and for their herds and for all
their beasts.

Các thành-phố ẩn-náu (35.6-35.34)
6”Các thành mà các ngươi sẽ cho các người Lê-vi sẽ là 6
thành ẩn-náu, nơi các ngươi sẽ cho phép kẻ ngộ-sát chạy
tới để trốn; và ngoài chúng ra các ngươi sẽ cho 42 thành.
7Tất cả các thành mà các ngươi sẽ cho các người Lê-vi sẽ
là 48 thành, cùng với đất đồng cỏ của họ. 8Về phần các
thành mà các ngươi sẽ cho từ tài-sản của những con trai
Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ lấy nhiều hơn từ những chi-tộc
đông hơn, và các ngươi sẽ lấy ít hơn từ những chi-tộc ít
hơn; mỗi chi-tộc sẽ giao vài thành trong các thành của họ
cho những người Lê-vi tương-ứng với tài-sản của mình
mà mình kế-thừa."
9Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng với Môi-se, rằng: 10"Hãy
bảo các con trai Y-sơ-ra-ên và nói với họ: 'Khi các ngươi
qua sông Giô-đanh vào đất Ca-na-an, 11các ngươi sẽ chọn
cho các ngươi các thành để làm các thành ẩn-náu của các
ngươi, để kẻ ngộ-sát đã không cố ý đánh hạ một ai có thể
chạy trốn tới đó. 12Các thành đó đối với các ngươi sẽ là
một nơi ẩn-náu tránh người báo-thù, ngõ hầu kẻ ngộ-sát có
thể không chết cho đến khi kẻ đó đứng trước mặt hộichúng để chịu phán-xét. 13Và các thành mà các ngươi sắp
cho sẽ là 6 thành ẩn-náu của các ngươi. 14Các ngươi sẽ
cho 3 thành ngang qua sông Giô-đanh, và 3 thành trong
đất Ca-na-an; chúng sẽ là các thành ẩn-náu. 15Sáu thành
này sẽ cho các con trai Y-sơ-ra-ên, và cho người lạ và cho
người tạm-trú giữa họ ẩn-náu; để người nào không cố ý
đánh hạ một người có thể chạy trốn ở đó.
16'Nhưng nếu người ấy đã đánh hạ người kia với một vật
bằng sắt, đến nổi người kia chết, người ấy là kẻ giết người;
kẻ giết người chắc-chắn sẽ bị xử-tử. 17Và nếu người ấy đã
đánh hạ người kia bằng hòn đá trong tay, và hậu-quả là
người kia sẽ chết, và hắn đã chết, người ấy là kẻ giết
người; kẻ giết người chắc-chắn sẽ bị xử-tử. 18Hoặc nếu
người ấy đã đánh người kia bằng một vật bằng gỗ trong
tay, và hậu-quả là người kia sẽ chết, và hắn đã chết, người
ấy là kẻ giết người; kẻ giết người chắc-chắn sẽ bị xử-tử.

4"And the pasture lands of the cities which you shall give

to the Levites shall extend from the wall of the city
outward a thousand cubits around. 5Ye shall also measure
outside the city on the east side two thousand cubits, and
on the south side two thousand cubits, and on the west
side two thousand cubits, and on the north side two
thousand cubits, with the city in the center. This shall
become theirs as pasture lands for the cities.
The cities of refuge (35.6-35.34)
6"And the cities which ye shall give to the Levites shall be
the six cities of refuge, which ye shall give for the
manslayer to flee to; and in addition to them ye shall give
forty-two cities. 7All the cities which ye shall give to the
Levites shall be forty-eight cities, together with their
pasture lands. 8As for the cities which ye shall give from
the possession of the sons of Israel, yeu shall take more
from the larger and ye shall take less from the smaller;
each shall give some of his cities to the Levites in
proportion to his possession which he inherits."
9Then YHWH spoke to Moses, saying, 10"Speak to the

sons of Israel and say to them, 'When ye cross the Jordan
into the land of Canaan, 11then ye shall select for
yourselves cities to be your cities of refuge, that the
manslayer who has smote any person unintentionally may
flee there. 12And the cities shall be to you as a refuge from
the avenger, so that the manslayer may not die until he
stands before the congregation for judgment. 13And the
cities which ye are to give shall be your six cities of
refuge. 14Ye shall give three cities across the Jordan and
three cities ye shall give in the land of Canaan; they are to
be cities of refuge. 15These six cities shall be for refuge
for the sons of Israel, and for the alien and for the
sojourner among them; that anyone who smites a person
unintentionally may flee there.
16'But if he struck him down with an iron object, so that
he died, he is a murderer; the murderer shall surely be put
to death. 17And if he struck him down with a stone in the
hand, by which he may die, and as a result he died, he is a
murderer; the murderer shall surely be put to death. 18Or
if he struck him with a wooden object in the hand, by
which he may die, and as a result he died, he is a
murderer; the murderer shall surely be put to death.

Numbers 35.19-36.2

Dân-số 35.19-36.2

19The blood avenger himself shall put the murderer to

19Chính người báo-thù máu sẽ xử-tử kẻ giết người ấy;

death; he shall put him to death when he meets him.
20And if he pushed him of hatred, or threw something at
him lying in wait and as a result he died, 21or if he struck
him down with his hand in enmity, and as a result he died,
the one who struck him shall surely be put to death, he is a
murderer; the blood avenger shall put the murderer to
death when he meets him.

người nọ sẽ xử-tử người kia khi người nọ gặp người kia.
20Nếu người ấy đã xô người kia vì căm hờn, hoặc nằm
chờ để liệng vật gì vào người kia và hậu-quả là người kia
chết, 21hoặc nếu người ấy đã đánh người kia gục bằng tay
của mình trong sự thù-nghịch, và hậu-quả là người kia
chết, người đánh người kia chắc-chắn sẽ bị xử-tử, người
ấy là kẻ giết người; người báo thù máu sẽ xử-tử kẻ giết
người khi người báo-thù máu gặp người ấy.
22 'Nhưng nếu người ấy đã xô người kia một cách thìnhlình không có sự thù-nghịch, hoặc liệng vật gì vào người
kia mà không nằm chờ, 23hoặc bằng một vật nào đó, bởi
nó người kia có thể chết, và không nhìn thấy nó rơi xuống
trên người kia đến nổi người kia chết, trong khi người kia
đã chẳng phải là kẻ thù của mình cũng chẳng tìm cách đả
thương nó, 24thì hội-chúng sẽ phán-xét giữa kẻ giết người
và người báo thù máu theo các luật-lệ này. 25Và hộichúng sẽ giải-phóng kẻ ngộ-sát ấy khỏi tay người báo-thù
máu, hội-chúng sẽ hồi-phục hắn về thành ẩn-náu của hắn
mà hắn đã chạy trốn đến đó; và hắn sẽ sống trong đó cho
đến khi thầy tế-lễ thượng-phẩm là người đã được xức dầu
với dầu thánh chết. 26Nhưng nếu kẻ ngộ-sát ấy có lúc nào
sẽ đi quá ranh-giới của thành ẩn-náu của hắn mà hắn có
thể trốn đến, 27và người báo-thù máu bắt gặp hắn ở bên
ngoài ranh-giới của thành ẩn-náu đó, và người báo-thù
máu giết kẻ ngộ-sát ấy, người báo thù máu sẽ chẳng có tội
đổ máu 28vì kẻ ngộ-sát ấy đáng lẽ đã nên cứ ở lại trong
thành ẩn-náu của hắn cho đến khi thầy tế-lễ thượng-phẩm
chết. Nhưng sau cái chết của thầy tế-lễ thượng-phẩm, kẻ
ngộ-sát ấy sẽ trở về đất có tài-sản của mình.
29'Và các điều này sẽ là vì một giới-luật theo luật-lệ ấnđịnh cho các ngươi xuyên các thế-hệ các ngươi trong mọi
nơi các ngươi ở. 30Nếu người nào giết một người, kẻ giết
người sẽ bị xử-tử do miệng của các người làm chứng,
nhưng không người nào sẽ bị xử-tử căn-cứ trên sự làm
chứng của 1 chứng -nhân. 31Hơn nữa các ngươi sẽ không
được lấy tiền chuộc sinh-mạng của một kẻ giết người bị
tội tử-hình, nhưng kẻ đó chắc-chắc sẽ bị xử-tử. 32Và các
ngươi cũng sẽ chẳng được lấy tiền chuộc cho kẻ đã chạy
trốn tới thành ẩn-náu, để kẻ đó có thể trở về sống trong xứ
cho đến khi thầy tế-lễ chết. 33Thế là các ngươi sẽ chẳng
được làm ô-nhiễm đất mà các ngươi ở; vì máu làm ônhiễm đất đó và không có một sự đền-bù nào có thể được
làm cho đất đó vì máu bị đổ ra trên nó, ngoại trừ bởi máu
của kẻ đã làm đổ máu. 34Và các ngươi sẽ không được làm
ô-uế đất mà các ngươi sống, mà có Ta ở giữa; vì Ta là
GIA-VÊ đang ở giữa các con trai Y-sơ-ra-ên.'"

22'But if he pushed him suddenly without enmity, or threw
something at him without lying in wait, 23or with any

object by which he may die, and without seeing it dropped
on him so that he died, while he was not his enemy nor
seeking his injury, 24then the congregation shall judge
between the slayer and the blood avenger according to
these ordinances. 25And the congregation shall deliver the
manslayer from the hand of the blood avenger, and the
congregation shall restore him to his city of refuge to
which he fled; and he shall live in it until the death of the
high priest who was anointed with the holy oil. 26But if
the manslayer shall at any time go beyond the border of
his city of refuge to which he may flee, 27and the blood
avenger finds him outside the border of the city of refuge,
and the blood avenger kills the manslayer, he shall not be
guilty of blood 28because he should have remained in his
city of refuge until the death of the high priest. But after
the death of the high priest the manslayer shall return to
the land of his possession.
29'And these things shall be for a statutory ordinance to

you throughout your generations in all your dwellings.
30If anyone kills a person, the murderer shall be put to
death at the mouth of witnesses, but no person shall be put
to death on the testimony of one witness. 31Moreover, ye
shall not take ransom for the life of a murderer who is
guilty of death, but he shall surely be put to death. 32And
ye shall not take ransom for him who has fled to his city of
refuge, that he may return to live in the land until the death
of the priest. 33So ye shall not pollute the land in which ye
are; for blood pollutes the land and no expiation can be
made for the land for the blood that is shed on it, except
by the blood of him who shed it. 34And ye shall not defile
the land in which ye live, in the midst of which I dwell;
for I YHWH am dwelling in the midst of the sons of
Israel.'"
Inheritance by marriage (36.1-36.13)

Sự thừa-kế bởi hôn-phối (36.1-36.13)

36

36 1Và các gia trưởng của tổ-phụ của gia-đình các con

1And the heads of the fathers' households of the

family of the sons of Gilead, the son of Machir, the son of
Manasseh, of the families of the sons of Joseph, came near
and spoke before Moses and before the leaders, the heads
of the fathers' households of the sons of Israel, 2and they
said, "YHWH commanded my lord to give the land by lot
to the sons of Israel as an inheritance, and my lord was
commanded by YHWH to give the inheritance of
Zelophehad our brother to his daughters.

trai Ga-la-át, con trai của Ma-kia, con trai của Ma-na-se,
thuộc về các gia-đình các con trai của Giô-sép, đến gần và
nói trước mặt Môi-se, và trước mặt các lãnh-tụ, các gia
trưởng của tổ-phụ của các con trai Y-sơ-ra-ên, 2chúng nói:
"Đức GIA-VÊ đã truyền cho chúa tôi để ban đất bằng bắt
thăm cho các con trai Y-sơ-ra-ên làm của kế-thừa; và chúa
tôi đã được Đức GIA-VÊ truyền ban của thừa-kế của anh
của chúng tôi là Xê-lô-phát cho những con gái của anh ấy.

Dân-số 36.3-36.13

Numbers 36.3-36.13

3Nhưng nếu chúng thành vợ của một người con trai trong

3But if they become wives to one of the sons of the other

các chi-tộc khác trong con trai Y-sơ-ra-ên, của kế-thừa của
chúng sẽ bị rút khỏi của kế-thừa của tổ-phụ chúng tôi và
sẽ được thêm vào của kế-thừa của chi-tộc mà chúng thuộc
về; như vậy nó sẽ bị rút khỏi của kế-thừa đã được phânchia của chúng tôi. 4Và khi năm hân-hỉ của các con trai Ysơ-ra-ên đến, thì của kế-thừa của chúng sẽ được thêm vào
của kế-thừa của chi-tộc mà chúng thuộc về; thế là của kếthừa của chúng sẽ bị rút khỏi của kế-thừa của chi-tộc của
tổ-phụ chúng tôi."
5Đoạn Môi-se truyền cho các con trai Y-sơ-ra-ên theo
miệng của Đức GIA-VÊ, nói: "Chi-tộc các con trai Giôsép đúng trong các lời phát-biểu của chúng. 6Đây là điều
Đức GIA-VÊ đã truyền về những con gái của Xê-lô-phát,
rằng: "Hãy cho chúng lấy chồng người mà chúng ước
muốn; chúng chỉ lấy chồng từ gia-đình trong chi-tộc của
cha chúng.' 7Như vậy, không có một của kế-thừa nào của
những con trai Y-sơ-ra-ên được chuyển từ chi-tộc này
sang chi-tộc nọ, vì mỗi người trong các con trai Y-sơ-raên sẽ gắn bó với của kế-thừa của chi-tộc của tổ-phụ mình.
8Và mỗi người con gái được kế-thừa tài-sản của một chitộc nào của các con trai Y-sơ-ra-ên, sẽ là vợ của người
thuộc về gia-đình của chi-tộc của cha mình, hầu cho mỗi
người trong các con trai Y-sơ-ra-ên có thể làm chủ của kếthừa của tổ-phụ mình. 9Như vậy không có một của kếthừa nào sẽ được chuyển từ chi-tộc này sang chi-tộc nọ, vì
mỗi người trong các chi-tộc thuộc về các con trai Y-sơ-raên sẽ tiếp-tục gắn bó với của kế-thừa của mình."
10Y như Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se, thế là các
đứa con gái của Xê-lô-phát đã làm: 11Mác-la, Thiệt-sa,
Hốt-la, Minh-ca, và Nô-ê, các đứa con gái của Xê-lô-phát,
lấy những đứa con trai của chú bác của mình làm chồng.
12Chúng lấy chồng từ các gia-đình của những con trai của
Ma-na-se con trai của Giô-sép, của kế-thừa của chúng đã ở
với chi-tộc có gia-đình của cha chúng.
13Đấy là các điều-răn và các giới-luật mà Đức GIA-VÊ đã
truyền cho các con trai Y-sơ-ra-ên qua Môi-se trong đồng
bằng Mô-áp cạnh sông Giô-đanh đối diện Giê-ri-cô.

tribes of the sons of Israel, their inheritance will be
withdrawn from the inheritance of our fathers and will be
added to the inheritance of the tribe to which they belong;
thus it will be withdrawn from our allotted inheritance.
4And when the jubilee of the sons of Israel comes, then
their inheritance will be added to the inheritance of the
tribe to which they belong; so their inheritance will be
withdrawn from the inheritance of the tribe of our fathers."
5Then Moses commanded the sons of Israel according to

the mouth of YHWH, saying, ''The tribe of the sons of
Joseph are right in their statements. 6This is what YHWH
has commanded concerning the daughters of Zelophehad,
saying, 'Let them marry whom they wish; only they must
marry within the family of the tribe of their father.' 7Thus
no inheritance of the sons of Israel shall be transferred
from tribe to tribe, for the sons of Israel shall each cleave
to the inheritance of the tribe of his fathers. 8And every
daughter who comes into possession of an inheritance of
any tribe of the sons of Israel, shall be wife to one of the
family of the tribe of her father, so that the sons of Israel
each may possess the inheritance of his fathers. 9Thus no
inheritance shall be transferred from one tribe to another
tribe, for the tribes of the sons of Israel shall each cleave
to his own inheritance."
10Just as YHWH had commanded Moses, so the daughters
of Zelophehad did: 11Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milcah and

Noah, the daughters of Zelophehad married their uncles'
sons. 12They married those from the families of the sons
of Manasseh the son of Joseph, and their inheritance was
with the tribe of the family of their father.
13These are the commandments and the ordinances which

YHWH commanded to the sons of Israel through Moses in
the plains of Moab by the Jordan opposite Jericho.

