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Levitico
1 Immawag ni Yahweh kenni Moises ken

nakisarita isuna kenkuana manipud iti taber-
nakulo, kinunana, 2 “Makisaritaka kadagiti Is-
raelita ken ibagam kadakuada, 'No ti siasinoman
a tao kadakayo ket mangiyeg iti daton kenni
Yahweh, iyegyo ti maysa kadagiti tarakenyo a kas
datonyo, manipud man daytoy iti pangen wenno
iti arban. 3 No ti datonna ket daton a maipuor
amin manipud iti pangen, masapul a mangida-
ton isuna iti kalakian nga awan ti mulitna.
Masapul nga idatonna daytoy iti pagserkan ti
tabernakulo, tapnomaawat daytoy iti sangoanan
ni Yahweh. 4 Masapul nga ipatayna ti imana iti
ulo ti daton amaipuor amin ket maawatto daytoy
iti biangna a kas daton a mangabbong kadagiti
basbasolna. 5 Kalpasanna, masapul a patayenna
ti bulog a baka iti sangoanan ni Yahweh. Idatag
dagiti padi nga annak ni Aaron ti dara ken ibuy-
atda daytoy iti altar nga adda iti pagserkan iti
tabernakulo. 6 Kalpasanna, masapul a lalatanna
ti daton a maipuor amin ken rangrangkayenna
daytoy iti pidapidaso. 7Kalpasanna, mangpasged
dagiti annak ni Aaron a padi iti rabaw ti altar
ken sungrudanda tapno agapuy. 8 Ikabil dagiti
padi nga annak ni Aaron dagiti paset ti daton a
bulog a baka, ti ulo ken ti taba nga agsasaruno
iti rabaw ti sumsumged a kayo nga adda iti altar.
9 Ngem dagiti lalaem ken dagiti saka, masapul
a buguanna iti danum. Kalpasanna, ipuor ti
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padi dagiti amin a banbanag iti rabaw ti altar
a kas daton a maipuor amin. Mangparnuay
daytoy iti nabanglo nga ayamuom a para kaniak;
datonto daytoy a maipuor a para kaniak. 10No ti
idatonna para iti daton a maipuor amin ket ma-
nipud iti arban, maysa kadagiti karnero wenno
maysa kadagiti kalding, masapul a mangidaton
isuna iti kalakian nga awan mulitna. 11Masapul
a patayenna daytoy iti amianan a sikigan ti altar
iti sangoanan ni Yahweh. Ibuyat dagiti padi
nga annak ni Aaron ti dara kadagiti sikigan ti
altar. 12 Ket masapul a rangrangkayenna daytoy
iti pidapidaso, agraman ti ulo ken ti taba, ken
iparabaw ti padi dagitoy nga agsasaruno iti sum-
sumged a kayo nga adda iti altar, 13 ngem dagiti
lalaem ken dagiti saka, masapul a bugguanna iti
danum. Kalpasanna, idaton ti padi ti sibubukel
ken ipuorna daytoy iti rabaw ti altar. Daytoy
ket daton a maipuor amin, ken mangparnuay
daytoy iti nabanglo nga ayamuom para kenni
Yahweh; daytoy ket daton a maipuor a para
kenkuana. 14 No ti idatonna kenni Yahweh ket
billit para iti daton a maipuor amin, masapul
ngarud a mangiyeg isuna iti kalapati wenno
sibong a pagaw a kas datonna. 15 Masapul
nga ipan ti padi daytoy iti altar, tiritirenna
sana pulsoten ti ulona ken ipuorna iti rabaw
ti altar. Kalpasanna, masapul a maipaaruyot
ti darana iti sikigan ti altar. 16 Masapul nga
ikkatenna ti kinarakaranna ken dagiti nagyanna
ken ibellengna daytoy iti abay ti altar iti akin
daya a sikigan, iti disso a pakaikabilan iti dapu.
17 Masapul a pisangenna daytoy iti payakna,
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ngem masapul a saanna a bingayen daytoy iti
dua a paset. Kalpasanna, ipuor ti padi daytoy
iti rabaw ti altar, iti sumsumged a kayo. Daytoy
ket daton a maipuor amin, ken mangparnuay
iti nabanglo nga ayamuom para kenni Yahweh;
daytoy ket daton a maipuor a para kenkuana.

2
1 No mangiyeg ti siasinoman iti daton a buk-

bukel kenni Yahweh, ti idatonna ket masapul
a napino nga arina, ken bukbukanna daytoy
iti lana ken ikkanna iti insenso. 2 Masapul
nga ipanna ti daton kadagiti padi nga annak
ni Aaron, ken sadiay, mangrakem ti padi iti
napino nga arina nga addaan iti lana ken in-
senso. Ket puoran ti padi ti daton iti rabaw ti
altar kas siyayaman isuna a mangpanpanunot
iti kinaimbag ni Yahweh. Mangparnuay daytoy
iti nabanglo nga ayamuom para kenni Yahweh;
daytoy ket daton a maipuor a para kenkuana.
3 Aniaman a matda iti daton a bukbukel ket
kukua ni Aaron ken dagiti annakna a lallaki.
Naan-anay a naidaton daytoy kenni Yahweh
manipud kadagiti daton a maipuor a para kenni
Yahweh. 4 No mangidatonkayo iti daton a
bukbukel nga awan ti lebadurana a nailuto iti
pugon, masapul a nalukneng a tinapay daytoy
a naaramid iti napino nga arina a nalaokan
iti lana, wenno natangken a tinapay nga awan
ti lebadurana, a napuligadan iti lana. 5 No
ti datonyo a bukbukel ket nailuto iti paryok,
masapul a naaramid daytoy iti napino nga arina
nga awan ti lebadurana a nalaokan iti lana.
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6 Masapul a pisipisienyo daytoy iti babassit ken
bukbukanyo iti lana. Daytoy ket daton a buk-
bukel. 7 No ti datonyo a bukbukel ket nailuto iti
paryok, masapul a naaramid daytoy iti napino
nga arina ken lana. 8 Masapul nga ipanyo
kenni Yahweh ti daton a bukbukel a naaramid
kadagitoy a banbanag, ken maidatagto daytoy
iti padi a mangipan iti altar. 9 Kalpasanna,
mangala ti padi kadagiti daton a bukbukel kas
siyayaman isuna a mangpanpanunot iti kinaim-
bag ni Yahweh, ken puoranna daytoy iti rabaw
ti altar. Daytoy ket daton a maipuor a para
kenkuana, kenmangparnuay daytoy iti nabanglo
nga ayamuom para kenni Yahweh. 10 Ti matda
manipud iti daton a bukbukel ket kukua ni
Aaron ken dagiti annakna a lallaki. Naan-
anay a naidaton daytoy kenni Yahweh manipud
kadagiti daton a maipuor a para kenni Yahweh.
11 Masapul nga awan ti idatonyo kenni Yahweh
a daton a bukbukel a naaramid iti lebadura, ta
masapul a saankayo a mangpuor iti lebadura,
wenno aniaman a diro a kas daton a maipuor
a para kenni Yahweh. 12 Idatonyo dagitoy kenni
Yahweh a kas daton dagiti umuna a bunga, ngem
saanda a mausar a mangparnuay iti nabanglo
nga ayamuom iti altar. 13Masapul a laokanyo iti
asin dagiti tunggal datonyo a bukbukel. Masapul
a saanyo nga itulok a ti asin ti katulagan iti
Diosyo ket mapukaw manipud iti datonyo a
bukbukel. Iti amin kadagiti datonyo masapul a
mangidatonkayo iti asin. 14 No mangidatonkayo
iti bukbukel iti umuna a bunga kenni Yah-
weh, mangidatonkayo iti kaap-apit a bukbukel
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a naikirog ken nabayo. 15 Kalpasanna, masapul
nga ikkanyo daytoy iti lana ken insenso. Daytoy
ket daton a bukbukel. 16 Ket mangpuor ti padi
iti paset iti nabayo a bukbukel ken lana ken
insenso kas siyayaman isuna amangpanpanunot
iti kinaimbag ni Yahweh. Daytoy ket daton a
maipuor a para kenni Yawheh.

3
1 No mangidatag ti siasinoman iti ayup a

kas daton a para iti panagkakadua manipud
kadagiti pangen, kalakian man wenno kabaian,
masapul a mangidaton isuna ti ayup nga awan
ti mulitna iti sangoanan ni Yahweh. 2 Ipatayna
ti imana iti ulo ti datonna ken patayenna daytoy
iti ruangan ti tabernakulo. Kalpasanna, iwarsi
dagiti padi nga annak ni Aaron ti darana kadagiti
sikigan iti altar. 3 Idaton ti tao ti daton para iti
panagkakadua babaen iti apuy kenni Yahweh.
Ti taba a nangbalkot wenno naisilpo kadagiti
lalaem, 4 ken dagiti dua a bekkel ken ti taba
a kimpet kadagiti lumo, ken ti kasayaatan a
paset ti dalem, ken dagiti bekkel— ikkatenna
amin dagitoy. 5 Puoran dagiti annak a lallaki
ni Aaron dagitoy iti rabaw ti altar agraman
dagiti daton a maipuor amin nga adda kadagiti
sumsumged a kayo. Mangparnuay daytoy iti
nabanglo nga ayamuom a para kenni Yahweh;
daton daytoy a maipuor para kenkuana. 6 No ti
daton ti tao para iti daton a panakikadua kenni
Yahweh ket manipud kadagiti arban; kalakian
wenno kabaian, masapul a mangidaton isuna
iti daton nga awan ti mulitna. 7 No urbon a
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karnero ti idatonna, ket masapul nga idatonna
daytoy iti sangngoanan ni Yahweh. 8 Ipatayna
ti imana iti ulo ti datonna ket patayenna daytoy
iti sangoanan ti tabernakulo. Kalpasanna, iwarsi
dagiti annak a lallaki ni Aaron dagiti darana
kadagiti sikigan ti altar. 9 Idaton ti tao dagiti
daton para iti panagkakadua a kas daton a
maipuor para kenni Yahweh. Ti taba, ti entero
a nataba nga ipus a naputed iti asideg iti duri,
ken ti taba a nangbalkot kadagiti lalaem ken
amin dagiti taba nga asideg kadagiti lalaem,
10 ken dagiti dua a bekkel ken dagiti kimpet
a taba nga adda kadagitoy nga adda iti lumo
ken ti kasasayaatan a paset ti dalem, ken dagiti
bekkel-ikatenna amin dagitoy. 11 Ket puoran
ti padi amin dagitoy iti rabaw ti altar a kas
taraon a daton a maipuor para kenni Yahweh.
12 Ket no kalding ti idaton ti tao, ket masapul
nga idatonna daytoy iti sangoanan ni Yahweh.
13 Masapul nga ipatayna ti imana iti ulo ti kald-
ing ket patayenna iti sangoanan ti tabernakulo.
Kalpasanna, iwarsi dagiti annak a lallaki ni
Aaron dagiti darana kadagiti sikigan ti altar.
14 Idaton ti tao ti datonna a maipuor para kenni
Yahweh. Ikkatenna ti taba a nangbalkot kadagiti
lalaem ken amin a taba nga adda iti asideg dagiti
lalaem. 15 Ikkatenna pay dagiti dua a bekkel ken
ti kimpet a taba nga adda kadagiti lumo ken ti
kasayaatan a paset ti dalem ken dagiti bekkel.
16 Puoran amin ti padi dagita iti rabaw ti altar
a kas taraon a daton a maipuor a mangipaay iti
nabanglo nga ayamuom. Amin a taba ket kukua
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ni Yahweh. 17Agnanayon daytoy a linteg kadagiti
amin a henerasion dagiti tattaom iti amin a lugar
a pagnaedanyo, a masapul a saankayo a mangan
iti taba wenno dara.”'

4
1 Nagsao ni Yahweh kenni Moises, kinunana,

2 “Ibagam kadagiti tattao ti Israel, 'No agbasol
ti siasinoman a saanna nga inggagara, a nan-
garamid iti aniaman kadagiti banbanag nga im-
bilin ni Yahweh a saana rumbeng nga aramiden,
ken no nangaramid isuna ti aniaman a maiparit,
masapul a maaramid dagiti sumaganad. 3 No
ti kangatoan a padi ti nagbasol ket mangiyeg
iti biddut kadagiti tattao, ket bay-anyo isuna
a mangidaton iti maysa a bumaro a baka nga
awan mulitna kenni Yahweh a kas daton gapu
iti basol a naaramidna. 4 Masapul nga ipanna
ti bumaro a baka iti pagserkan ti tabernakulo
iti sangoanan ni Yahweh, ipatayna ti imana
iti ulo ti bumaro a baka, sana patayenna iti
sangoanan ni Yahweh. 5 Mangala ti napulotan
a padi iti dara ti bumaro a baka ket ipanna
daytoy iti tabernakulo. 6 Isawsaw ti padi ti
ramayna iti dara ket iwarsina iti maminpito a
daras iti sangoanan ti kurtina ti kasasantoan a
lugar, iti sangoanan ni Yahweh. 7Ket mangikabil
ti padi iti dara kadagiti sinan-sara ti altar iti
nabanglo nga insenso iti sangoanan ni Yahweh,
nga adda iti tabernakulo, ken ibuyatna amin a
natda a dara ti bumaro a baka iti sakaanan ti
altar para kadagiti daton a maipuor amin, nga
adda iti pagserkan ti tabernakulo. 8 Putdenna
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amin a taba ti baka a daton a gapu iti basol,
ti taba a nangbalkot kadagiti lalaem, amin a
taba a nakakapet kadagiti lalaem, 9 dagiti dua a
bekkel ken ti nakakapet a taba kadagitoy, nga
adda kadagiti lumo, ken ti kasayaatan a paset ti
dalem, agraman dagiti bekkel—putdenna amin
dagitoy. 10 Putdenna amin dagitoy, a kas iti
panangputedna manipud iti bumaro a baka a
daton a pakikappia. Kalpasanna, puoran ti padi
dagitoy a paset iti rabaw ti altar para kadagiti
daton a maipuor amin. 11 Ti lalat ti bumaro
a baka ken dagiti dadduma pay a nabati a
karne, agraman ti ulona, dagiti luppona, dagiti
lalaem, ti rugitna, 12 ken amin a natda a paset ti
bumaro a baka—awitenna amin dagitoy a paset
iti ruar ti kampo iti lugar a dinalusanda para
kaniak, ti pangibukbukbokanda kadagiti dapo;
puoranda dagitoy a paset idiay iti kayo. Masapul
a puoranda dagitoy a paset idiay pangibukb-
bukokanda kadagiti dapo. 13 No nagbasol ti
sangkagimongan ti Israel a saanda nga ingga-
gara, ken saan nga ammo ti sangkagimongan
a nakabasolda ken nakaaramidda iti aniaman
kadagiti banbanag nga imbilin ni Yahweh a saan
koma a maaramid, ken no nagbiddutda, 14 ket,
no maduktalan ti basol a naaramidda, masapul a
mangidaton ti bumaro a baka ti sangkagimongan
para iti daton a gapu iti basol ken ipanda daytoy
iti sangoanan ti tabernakulo. 15 Ipatay dagiti
panglakayen ti sangkagimongan dagiti imada iti
ulo ti bumaro a baka iti sangoanan ni Yahweh,
ket patayenda ti baka iti sangoanan ni Yahweh.
16 Ti napulotan a padi ket mangala iti dara ti
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bumaro a baka iti tabernakulo, 17 ket isawsaw
ti padi ti ramayna iti dara ket iwarsina daytoy
ti maminpito a daras iti sangoanan ti kurtina,
iti sangoanan ni Yahweh. 18 Mangikabil isuna
iti dara iti sinan-sara ti altar iti sangoanan ni
Yahweh, nga adda iti tabernakulo, ket ibuyatna
amin a dara iti sakaanan ti altar a para kadagiti
daton a maipuor amin, nga adda iti pagserkan ti
tabernakulo. 19 Putdenna amin a taba manipud
iti daytoy ken puoranna daytoy iti rabaw ti
altar. 20 Dayta ti masapul nga aramidenna iti
bumaro a baka. Kas iti inaramidna iti bumaro
a baka a daton gapu iti basol, kasta met ti
aramidenna iti daytoy a bumaro a baka, ket
agaramid ti padi iti pangabbong para kadagiti
tattao, ket mapakawandanto. 21 Ipanna ti bu-
maro a baka iti ruar ti kampo ket puoranna
daytoy a kas iti panangpuorna iti immuna a
bumaro a baka. Daytoy ti daton a gapu iti
basol para iti sangkagimongan. 22 No agbasol ti
maysa a mangiturturay a saanna nga inggagara,
a nangaramid ti maysa kadagiti banbannag nga
imbilin ni Yahweh a Diosna a saan rumbeng a
maaramid, ken no nagbiddut isuna, 23 ket, no
maamirisna ti naaramidna a basol, masapul a
mangiyeg isuna iti maysa a kalakian a kalding
nga awan ti mulitna para iti datonna. 24 Ipatayna
ti imana iti ulo ti kalding sana patayenna daytoy
iti lugar a pangpatpatayanda iti daton a maipuor
amin iti sangoanan ni Yahweh. Daytoy ket daton
a gapu iti basol. 25 Alaen ti padi ti dara ti daton
a gapu iti basol babaen kadagiti ramayna ket
ikabilna daytoy kadagiti sinan-sara ti altar a para
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kadagiti daton a maipuor amin, ket ibuyatna
ti dara daytoy iti sakaanan ti altar ti daton a
maipuor amin. 26 Puoranna amin a taba iti
rabaw ti altar, a kas iti taba dagiti daton a
pakikappia. Agaramid ti padi iti pangabbong
para ti mangiturturay maipapan iti basolna, ket
mapakawanto ti mangiturturay. 27 No maysa
kadagiti kadawyan a tao ti nagbasol a saanna
nga inggagara, a nangaramid iti aniaman kadag-
iti banbannag nga imbilin ni Yahweh a saan
nga aramiden, ket no nagbiddut isuna, 28 ket
no maamirisna ti naaaramidna a basol, masapul
a mangala isuna ti maysa a kalding para iti
datonna, maysa a kabaian a kalding nga awan
mulitna, para iti basol a naaramidna. 29 Ipatayna
ti imana iti ulo ti daton a gapu iti basol ket
patayenna daytoy iti lugar ti daton a maipuor
amin. 30 Mangala ti padi iti dara babaen ti ra-
mayna ket ikabilna daytoy kadagiti sinan-sara ti
altar para kadagiti daton a maipuor amin. Ibuy-
atna amin a natda a dara iti sakaanan ti altar.
31 Putdenna amin a taba, a kas iti pannakaputed
dagiti taba kadagiti daton a pakikappia. Puoran
daytoy ti padi iti rabaw ti altar a mangipaay
ti nabanglo nga ayamuom para kenni Yahweh.
Mangaramid ti padi iti pangabbong para iti dayta
a tao, ket mapakawanto isuna. 32 No mangiyeg
ti tao iti urbon a karnero a kas datonna para
iti basol, mangiyeg isuna iti kabaian nga awan
mulitna. 33 Ipatayna ti imana iti ulo ti daton a
gapu iti basol ket patayenna daytoy para iti daton
a gapu iti basol iti lugar a pangpatpatayanda
iti daton a maipuor amin. 34 Mangala ti padi
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iti dara ti daton a gapu iti basol babaen iti
ramayna ket ikabilna daytoy kadagiti sinan-sara
ti altar a para kadagiti daton a maipuor amin,
ket ibuyatna amin a natda a dara iti sakaanan
ti altar. 35 Putdenna amin a taba, a kas iti
pannakaputed dagiti taba ti urbon a karnero
manipud iti daton a pakikappia, ket puoran
daytoy ti padi iti altar iti rabaw dagiti daton a
maipuor para kenni Yahweh. Agaramid ti padi
iti pangabbong para kenkuana iti naaramidna a
basol, ket mapakawanto dayta a tao.

5
1 No agbasol ti siasinoman gapu ta saanna a

paneknekan ti maipanggep iti maysa a banag
a nasaksianna a kasapulan a paneknekanna,
nakitana man daytoy wenno nangngeganna,
pagrebbengannanto daytoy. 2 Wenno, no
makasagid ti siasinoman iti aniaman nga imbi-
lang ti Dios a kas narugit, natay man a bagi
daytoy ti narugit nga atap nga ayup wenno natay
a bagi iti aniaman kadagiti dingwen, wenno
agkarkarayam nga ayup, uray no saan nga ing-
gagara ti tao a sagiden daytoy, narugit isuna ken
nagbiddut. 3Wenno, no masagidna ti kinarugit ti
maysa a tao, aniaman dayta a kinarugit, ken no
saanna nga ammo daytoy, ket makabasolto isuna
inton maammoanna ti maipanggep iti daytoy.
4 Wenno, no dagdagus nga agkari ti siasino-
man kadagiti bibigna nga agaramid iti dakes
wenno naimbag, aniaman daytoy a dagdagus
nga ikarkari ti tao babaen iti maysa a sapata,
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uray no saanna nga ammo daytoy, inton maam-
moanna ti maipanggep iti daytoy, ket makaba-
solto isuna iti aniaman kadagitoy a banbanag.
5 No ti maysa a tao ket nakabasol iti aniaman
kadagitoy a banbanag, masapul nga ipudnona
ti aniaman a nagbasolanna. 6 Ket masapul
nga iyegna ti daton a pangsupapak ti biddutna
kenni Yahweh gapu iti nagbasolanna, maysa a
kabaian nga ayup manipud iti arban, karnero
man wenno kalding, para iti daton a gapu iti
basol, ket mangaramidto ti padi iti pangabbong
para kenkuana maipapan iti basolna. 7 No
saanna a kabaelan ti gumatang iti kordero, ket
mabalinna ti mangiyeg iti dua a kalapati wenno
dua a sibong a pagaw a kas daton a pangsupapak
ti biddutna kenni Yahweh, maysa para iti daton
a gapu iti basol ken ti maysa para iti daton a
mapuoran. 8Masapul nga iyegna dagitoy iti padi,
nga isu ti mangidaton iti daton a gapu iti basol
nga umuna - tiritirenna ti ulo daytoy manipud iti
tengnged ngem saanna nga ikkaten a naan-anay
manipud iti bagi. 9 Kalpasanna, iwarsina dagiti
dadduma a dara iti daton a gapu iti basol iti
sikigan ti altar, ken ipaaruyotna ti nabati a dara
iti sakaanan ti altar. Daytoy ket daton a gapu iti
basol. 10 Kalpasanna, masapul nga idatonna ti
maikadua a billit a kas daton a mapuoran amin,
a kas nailadawan kadagiti bilbilin, ken man-
garamid ti padi ti pangabbong para kenkuana
gapu iti nagbasolanna, ket mapakawanto ti tao.
11 Ngem no saanna a kabaelan ti gumatang iti
dua a kalapati wenno dua a sibong a pagaw,
ket masapul a mangiyeg isuna a kas maisagot
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para iti basolna iti apagkapullo ti maysa nga
efa iti napino nga arina para iti daton a gapu
iti basolna. Masapul a saanna daytoy a laokan
iti lana wenno aniaman nga insenso, gapu ta
daytoy ket daton a gapu iti basol. 12 Masapul
nga iyegna daytoy iti padi, ket mangala ti padi
iti sangarakem iti daytoy kas siyayaman isuna
a mangpanpanunot iti kinaimbag ni Yahweh ket
kalpasanna, puoranna daytoy iti rabaw ti altar,
iti rabaw dagiti datdaton a mapuoran a para
kenni Yahweh. Daytoy ket maysa a daton a gapu
iti basol. 13 Mangaramid ti padi iti pangabbong
para iti aniaman a basol a naaramid dayta a
tao, ket mapakawanto dayta a tao. Dagiti matda
manipud iti daton ket kukua ti padi, a kas iti
daton a bukbukel.” 14 Ket nagsao ni Yahweh
kenni Moises a kunana, 15 “No aglabsing ti siasi-
noman iti bilin ken agbasol maibusor kadagiti
banbanag a kukua ni Yahweh, ngem saanna
nga inggagara nga inaramid, ket masapul nga
iyegna ti datonna a pangsupapak iti biddut kenni
Yahweh. Daytoy a daton ket masapul a maysa a
kalakian a karnero nga awan ti mulitnamanipud
iti arban; ti gatadna ket masapul a maikeddeng
babaen kadagiti siklo ti pirak - ti siklo iti san-
tuario - a kas daton a pangsupapak iti biddut.
16 Masapul a maay-ayona ni Yahweh gapu ti
naaramidna a saan a nasayaat maipanggep iti
aniaman a nasantoan, kenmasapul a nayunanna
daytoy ti apagkalima ket itedna daytoy iti padi.
Kalpasanna, mangaramid ti padi iti pangab-
bong para kenkuana babaen iti panangidaton
iti kalakian a karnero a daton a pangsupapak
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iti biddut, ket mapakawanto dayta a tao. 17 No
agbasol ti siasinoman ken agaramid iti aniaman
a banag nga imbilin ni Yahweh a saan a rumbeng
nga aramiden, uray no saanna nga ammo daytoy,
nagbiddut latta isuna ket masapul a baklayenna
ti nagbiddutanna. 18 Masapul a mangiyeg isuna
iti ayan ti padi iti kalakian a karnero nga awan
mulitna manipud iti arban, a magatadan iti
agdama a gatad, a kas daton a pangsupapak iti
biddut. Ket mangaramidto ti padi iti pangabbong
para kenkuanamaipapan iti basol a naaramidna,
a saanna nga ammo, ket mapakawanto isuna.
19 Daytoy ket daton a pangsupapak iti biddut,
ken pudno a nagbiddut isuna iti sangoanan ni
Yahweh.”

6
1 Nagsao ni Yahweh kenni Moises, a ku-

nana, 2 “No agbasol ti siasinoman ken aglabsing
iti linteg a maibusor kenni Yahweh, kas iti
panaglibak iti kaarubana maipapan iti maysa a
banag a naitalek kenkuana, wenno no kaurenna
wenno takawanna isuna, wenno indadanesna
ti kaarubana, 3 wenno nakabirok iti maysa a
banag a napukaw ti kaarubana ken ilibakna
ti maipanggep iti daytoy, ket pagsapataanna ti
inuulbod, wenno kadagiti kastoy a banbanag
a pagbasolan dagiti tattao, 4 ket mapasamakto,
no nagbasol isuna ken nagbiddut, a masapul
nga isublina ti aniaman nga innalana babaen
iti panagtakaw wenno panangidadanes wenno
panangtagikua iti naitalek kenkuana wenno ti
nabirukanna a banag a napukaw. 5 Wenno no
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nagulbod isuna iti maipanggep iti aniaman a
banag, masapul nga isublina a naan-anay daytoy
ken masapul a nayunanna pay ti apagkalima
tapno ibayadna iti akinkukua, iti aldaw a nataku-
atan a nagbiddut isuna. 6 Ket masapul nga
iyegna ti datonna a pangsupapak iti biddut
kenni Yahweh: maysa a kalakian a karnero nga
awan mulitna manipud iti arban a magatadan ti
agdama a gatad, a kas maysa a daton a pangsu-
papak iti biddut iti padi. 7Mangaramidto ti padi
ti pangdabbong para kenkuana iti sangoanan ni
Yahweh, ket mapakawanto isuna maipapan iti
aniaman a nagbiddutanna nga inaramid. 8 Ket
nagsao ni Yahweh kenni Moises, a kunana,
9 “Bilinem ni Aaron ken dagiti annakna a lallaki,
a kunaem, 'Daytoy ti linteg iti daton a maipuor
amin: 'Ti daton a maipuor amin ket masapul nga
adda iti pagapuyan ti altar iti agpatnag agingga
iti agsapa, ket agtalinaedto a sumsumged ti apuy
ti altar. 10 Ikawesto ti padi dagiti lino a pagan-
anayna ken kasta met nga ikawesnanto dagiti
pang-uneg a lino a pagan-anayna. Akupennanto
dagiti dapo kalpasan nga inuram ti apuy ti daton
a maipuor amin iti rabaw ti altar, ket ikabilnanto
dagiti dapo iti sikigan ti altar. 11 Ussubennanto
dagiti pagan-anayna ket mangikawes isuna iti sa-
bali a pagan-anay a mangiruar iti dapo iti kampo
iti maysa a nadalus a lugar. 12 Agtalinaedto a
sumsumged ti apuy iti altar. Masapul a saan a
maiddep daytoy, ken sungrodan ti padi ti apuy
iti tunggal agsapa. Simpaennanto ti daton a
maipuor amin iti rabawna a kas kasapulan iti
daytoy, ket ipuornanto iti daytoy ti taba dagiti
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daton a pakikappia. 13Masapul a mapagtalinaed
a sumsumged ti apuy iti rabaw ti altar. Masapul
a saan a maiddep daytoy. 14 Daytoy ti linteg
iti daton a bukbukel. Idatonto daytoy dagiti
annak a lallaki ni Aaron iti sangoanan ni Yahweh
iti sangoanan ti altar. 15 Mangalanto ti padi
iti sangarakem iti napino nga arina iti daton
a bukbukel ken iti lana ken ti insenso a naka-
parabaw iti daton a bukbukel, ket puorannanto
daytoy iti rabaw ti altar tapno mangparnuay iti
nabanglo nga ayamuom kas siyayaman isuna
a mangpanpanunot iti kinaimbag ni Yahweh.
16 Kanento ni Aaron ken dagiti annakna a lallaki
ti aniaman amatda iti daton. Masapul a kanenda
nga awan lebadurana daytoy iti nasantoan a
disso. Kanendanto daytoy iti paraangan ti
tabernakulo. 17Masapul a saan a mailuto daytoy
nga adda iti lebadurana. Intedko daytoy a kas
bingayda kadagiti datonko a mapuoran. Daytoy
ket kasasantoan, a kas iti daton gapu iti basol ken
iti daton a pangsupapak iti biddut. 18 Iti amin a
tiempo nga umay iti entero a henerasion dagiti
tattaoyo, siasinoman a lalaki nga agtaud kenni
Aaron ket mabalin a mangan iti daytoy a kas
bingayna, a naala manipud kadagiti daton a ma-
puoran kenni Yahweh. Siasinoman a mangsagid
kadagitoy ket agbalinto a nasantoan.'” 19 Isu
a nagsao manen ni Yahweh kenni Moises, a
kunana, 20 “Daytoy ti daton ni Aaron ken dagiti
annakna a lallaki, nga idatondanto kenni Yah-
weh iti aldaw a mapulotan ti tunggal putotna a
lalaki: apagkapullo a paset ti maysa nga efa ti
kasayaatan nga arina a kas kadawyan a daton



Levitico 6:21 xvii Levitico 6:29

a bukbukel, kagudua iti daytoy iti agsapa ken
kagudua iti daytoy iti rabii. 21Mailutonto daytoy
iti pariok nga adda ti lanana. Inton naan-anayen
a nabasa daytoy, ipanmonto daytoy iti uneg. Iti
napidapidaso a naluto a daton a bukbukel ket
idantonmonto daytoy tapno mangparnuay ti na-
banglo nga ayamuom a para kenni Yahweh. 22 Ti
anak a lalaki ti kangatoan a padi nga agbalinto
a barbaro a kangatoan a padi manipud kadagiti
putotna a lallaki ti mangidatonto iti daytoy. Kas
naibilin iti agnanayon, amin dagitoy ket mapuo-
ranto a maipaay kenni Yahweh. 23 Ti tunggal
daton a bukbukel iti padi ket mapuoranto a
naan-anay. Masapul a saan a kanen daytoy.”
24 Nagsao manen ni Yahweh kenni Moises, a
kunana, 25 “Agsaoka kenni Aaron ken kadagiti
annakna a lallaki, a kunaem, “Daytoy ti linteg iti
daton a gapu iti basol. Masapul a mapapatay ti
daton a gapu iti basol iti lugar a pangpatpatayan
ti daton a mapuoran iti sangoanan ni Yahweh.
Daytoy ket kasasantoan. 26 Ti padi a mangidaton
iti daytoy a para iti basol ket kanennanto daytoy.
Masapul a makan daytoy iti nasantoan a disso
iti paraangan ti tabernakulo. 27 Aniaman a
maisagid iti karnena ket agbalinto a nasantoan,
ken no maiparsiak ti dara iti aniaman a lupot,
masapul a labaanyo daytoy, ti paset a naparsi-
akan, iti nasantoan a disso. 28 Ngem ti dinamili
a banga a nakaipaburekanna ket masapul a
maburak. No naipaburek daytoy iti bronse a
banga, masapul a marasrasan ken mabuggoan
daytoy iti nadalus a danum. 29 Siasinoman a
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lalaki kadagiti papadi ket mabalin a mangan iti
daytoy gapu ta daytoy ket kasasantoan. 30 Ken
awan ti daton a gapu iti basol ti mabalin a
kanen a ti darana ket naiserrek iti tabernakulo
a mangaramid iti seremonia ti pannakadalus iti
nasantoan a disso. Masapul a mapuoran daytoy.

7
1 Daytoy ti linteg iti daton a pangsupapak

iti biddut. Kasasantoan daytoy. 2 Masapul a
papatayenda ti daton a pangsupapak ti biddut
iti disso a pangpatpatayanda iti daytoy, ken
masapul nga iwarsida ti darana iti tunggal
sikigan ti altar. 3 Amin a taba iti daytoy ket
maidatonto; ti nalukmeg nga ipus, ti taba a
nangbalkot kadagiti lalaem, 4 ti dua a bekkel
ken ti taba nga adda kadakuada, a kaabay ti
lumo, ken ti mangbalbalkot ti dalem, agraman
kadagiti bekkel - masapul a maikkatto amin
daytoy. 5 Masapul a puoran ti padi dagitoy a
paset iti rabaw ti altar a kas maysa a daton
a mapuoran para kenni Yahweh. Daytoy ti
daton a pangsupapak iti biddut. 6 Tunggal lalaki
kadagiti papadi ket mabalin a mangan iti daytoy
a daton. Masapul a kanenda daytoy iti nasantoan
a disso gapu ta kasasantoan daytoy. 7 Ti daton
a gapu iti basol ket kas met laeng iti daton
a pangsupapak iti biddut. Agpada a linteg ti
maaramat kadagitoy a dua. Kukua ida ti padi
a mangar-aramid iti seremonia ti panangabbong
kadakuada. 8 Ti padi a mangidaton iti daton
a maipuor amin a kukua ti maysa a tao ket
mabalinna nga alaen ti lalat dayta daton a para
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iti bagina. 9 Tunggal daton a bukbukel a nailuto
iti horno, ken tunggal kasta a daton a nailuto iti
pariok wenno iti bandeha ti horno ket kukuanto
ti padi a mangidaton iti daytoy. 10 Tunggal daton
a bukbukel, namaga man wenno nalaokan iti
lana, ket agpapadanto a kukua dagiti amin a
kaputotan ni Aaron. 11 Daytoy ti linteg iti daton
a pakikapia nga idatonto dagiti tattao kenni
Yahweh. 12No idaton ti siasinoman daytoy tapno
agyaman, masapul ngarud nga idatonna daytoy
a buyugen ti sakripisio a tinapay a naaramid
nga awan lebadurana, ngem nalaokan iti lana,
ti tinapay a naaramid nga awan lebadurana,
ngem napulagidan iti lana, ken ti tinapay a
naaramid manipud iti kasasayaatan nga arina
a nalaokan iti lana. 13 Kasta met, maipaay iti
panagyaman, masapul nga idatonna a kadua ti
datonna a pakikapia ti tinapay a naaramid nga
adda ti lebadurana. 14 Masapul a mangidaton
isuna iti maysa ti tunggal kita dagitoy a sakripisio
a kas daton a maidatag kenni Yahweh. Kukuanto
daytoy dagiti papadi a nangiwarsi iti dara dagiti
daton a pakikapia iti altar. 15 Ti tao a mangidatag
iti daton a pakikapia a maipaay iti panagyaman
ket masapul a kanenna ti karne ti datonna iti
aldaw ti panangidatonna. Masapul a saan isuna
a mangibati iti aniaman iti daytoy agingga iti
sumaruno a bigat. 16 Ngem no ti datonna ket
para iti panangtungpalna iti maysa a sapata,
wenno daton a nagtaud iti bukodna a nakem,
ti karne ket masapul a makan iti aldaw iti
panangidatonna, ngem aniaman a matda iti
daytoy ket mabalinto a kanen iti sumaruno
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nga aldaw. 17 Nupay kasta, aniaman a karne
a mabati iti daton iti maikatlo nga aldaw ket
masapul a mapuoran. 18 No ti aniaman a karne
iti daton a pakikappia ti maysa a tao ket nakan
iti maikatlo nga aldaw, saanto a maawat daytoy,
wenno saanto a maibilang daytoy iti nangidaton.
Makarimonto daytoy a banag, ket ti tao a nan-
gan iti daytoy ket ikaronanto ti nagbasolanna.
19 Aniaman a karne a maisagid iti narugit a
banag ket masapul a saan a kanen. Masa-
pul a mapuoran daytoy. Maipanggep kadagiti
dadduma a karne, ti siasinoman a nadalus ket
mabalin a mangan iti daytoy. 20 Nupay kasta, ti
maysa a tao a narugit a mangan iti aniaman a
karne manipud iti daton a pakikapia a kukua ni
Yahweh - dayta a tao ket masapul a mailaksid
manipud kadagiti tattaona. 21 No masagid ti
siasinoman ti aniaman a narugit a banag -
kinarugit man daytoy ti tao, wenno ti narugit nga
ayup, wenno iti aniaman a narugit ken makari-
mon a banag, ket no mangan isuna iti karne iti
daton a pakikapia a kukua ni Yahweh, dayta a
tao ket masapul a mailaksid manipud kadagiti
tattaona.” 22 Ket nagsao ni Yahweh kenni Moises
a kunana, 23 “Kasaritam dagiti tattao ti Israel ket
ibagam, 'Masapul a saankayo a mangan iti taba
ti baka wenno karnero wenno kalding. 24 Ti taba
ti maysa nga ayup a natay a saan a naisakripisio,
wenno ti taba ti ayup a rinangrangkay dagiti
naaatap nga ayup, ket mabalin a maaramat para
iti sabali a pakaipaayanna, ngem masapul a
saanyonto pulos a kanen daytoy. 25 Ti siasino-
man a mangan iti taba ti maysa nga ayup a
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mabalin nga idaton dagiti tattao kenni Yahweh
a kas daton a maipuor, dayta a tao ket masa-
pul a mailaksid kadagiti tattaona. 26 Masapul
a saankayo a mangan iti aniaman a dara iti
sadinoman iti balayyo, nagtaud man daytoy iti
billit wenno ayup. 27 Ti siasinoman a mangan
iti aniaman a dara, dayta a tao ket masapul a
mailaksid manipud kadagiti tattaona.”' 28 Isu a
nagsao ni Yahweh kenni Moises ket kinunana,
29 “Kasaritam dagiti tattao ti Israel ket ibagam, 'Ti
mangidatag iti daton a pakikapia kenni Yahweh
ket masapul a mangiyeg iti paset iti sakripisiona
kenni Yahweh. 30 Ti daton a mapuoran a para
kenni Yahweh ket masapul nga iyegna babaen
kadagiti bukodna nga ima. Masapul nga iyegna
ti taba agraman ti barukong, tapno ti barukong
ket agabalinto a daton a maitag-ay iti sangoanan
ni Yahweh ken maidatag kenkuana. 31 Masapul
a puoran ti padi ti taba iti rabaw ti altar,
ngem ti barukong ket kukuanto ni Aaron ken
dagiti kaputotanna. 32 Masapul nga itedyo iti
padi ti makannawan a luppo a kas maysa a
daton a maidatag manipud kadagiti datonyo a
pakikapia. 33Ti padi, a maysa kadagiti kaputotan
ni Aaron, a mangidaton ti dara dagiti daton a
pakikapia ken ti taba - maitedto kenkuana ti
makannawan a luppo a kas bingayna manipud
iti daton. 34 Ta innalak ti daton a barukong
ken luppo a naitag-ay ken naidatag kaniak, ket
intedko dagitoy kenni Aaron, ti kangatoan a
padi, ken kadagiti kaputonanna; kankanayonto
a daytoy ti bingayda manipud kadagiti daton a
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pakikapia nga aramiden dagiti tattao ti Israel.
35Daytoy ti bingay a para kenni Aaron ken dagiti
kaputotanna manipud kadagiti daton a maipuor
a para kenni Yahweh, iti aldaw nga indatag ni
Moises ida nga agserbi kenni Yahweh iti saad
a kinapadi. 36 Daytoy ti bingay nga imbilin ni
Yahweh a maited kadakuada a naggapu kadagiti
tattao ti Israel, iti aldaw a pinulotanna dagiti
papadi. Kankanayonto daytoy a bingayda iti
amin a henerasion. 37 Daytoy ti linteg ti daton
a maipuor amin, ti daton a bukbukel, ti daton a
gapu iti basol, ti daton a pangsupapak iti biddut,
ti daton a para iti panakakonsagrar, ken dagiti
daton a pakikapia, 38 nga imbilin ni Yahweh
kenni Moises iti Bantay Sinai iti aldaw nga
imbilinna kadagiti tattao ti Israel nga idatonda
dagiti sakripisoda kenni Yahweh iti let-ang ti
Sinai.”'

8
1 Nagsao ni Yahweh kenni Moises, kinunana,

2 “Ikuyogmo ni Aaron a kaduana dagiti annakna,
dagiti kawes ken ti pangpulot a lana, ti kalakian
a baka a daton a gapu iti basol, dagiti dua
a kalakian a karnero, ken ti basket ti tinapay
nga awan lebadurana. 3 Ummongem ti amin a
sangkagimongan iti pagserkan iti tabernakulo.”
4 Inaramid ngarud ni Moises kas imbilin ni Yah-
weh kenkuana, ket immay a sangsangkamaysa
ti sangkagimongan iti pagserkan ti tabernakulo.
5 Kalpasanna, kinuna ni Moises iti sangkagimon-
gan, “Daytoy ti imbilin ni Yahweh a rumbeng
a maaramid.” 6 Intugot ni Moises ni Aaron
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ken dagiti annakna ken binuggoanna isuda iti
danum. 7 Inkabilna kenni Aaron ti tunika ken
inggalotna ti barikes iti siketna, kinawesanna
isuna iti kagay ken insuotna ti efod kenkuana,
ken kalpasanna, pinairutanna ti efod babaen
iti barikes a nasayaat iti pannakaabelna ken
inbedbedna kenkuana. 8 Inkabilna ti pektoral
kenkuana, ken inkapetna ti Urim ken Tummim
iti pektoral. 9 Inkabilna ti turban iti ulona, ken
iti sango ti turban, inkabilna ti balitok a plato,
ti nasantoan a korona, kas imbilin ni Yahweh
kenkuana. 10 Innala ni Moises ti pangpulot a
lana, ket pinulotanna ti tabernakulo ken amin a
banag nga adda iti unegna, ket indatonna dagitoy
kenni Yahweh. 11 Winarsianna ti lana ti altar
iti naminpito a daras, ken pinulotanna ti altar
ken amin nga alikamenna, ken ti pagbuggoan a
palanggana ken ti pagbatayanna, tapno idatonna
dagitoy kenni Yahweh. 12 Imbukbokna ti dad-
duma a pangpulot a lana iti ulo ni Aaron ken
pinulotanna isuna tapno maidaton isuna kenni
Yahweh. 13 Inyeg ni Moises dagiti putot a lallaki
ni Aaron ken kinawesanna isuda kadagiti tunika;
binarikesanna isuda ken pinutipotanna iti lino
a lupot dagiti uloda, kas imbilin ni Yahweh
kenkuana. 14 Innala ni Moises ti kalakian a baka
a maidaton a gapu iti basol, ken impatay ni
Aaron ken dagiti putotna a lallaki dagiti imada
iti ulo ti kalakian a baka nga inyegda a maidaton
para iti basol. 15 Pinatayna daytoy, ket innalana
ti dara ken impulagidna daytoy iti sinan-sara
iti altar babaen iti ramayna, dinalusanna ti
altar, imbukbokna ti dara iti puon ti altar, ket
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inlasinna daytoy para iti Dios a pangaramidan
iti pangabbong iti basol. 16 Innalana dagiti amin
a taba nga adda kadagiti lalaem, ti balkot iti
dalem, ken dagiti dua a bekkel ken dagiti tabada,
ket pinuoran amin ni Moises dagitoy iti rabaw
ti altar. 17 Ngem ti bulog a baka, ti lalatna, ti
karnena ken dagiti rugitna ket pinuoranna iti
ruar ti kampo, kas imbilin ni Yahweh kenkuana.
18 Indatag ni Moises ti kalakian a karnero a
para iti daton a mapuoran amin, ket impatay ni
Aaron ken dagiti putotna a lallaki dagiti imada
iti ulo ti kalakian a karnero. 19 Pinatayna daytoy
ket imbuyatna ti dara kadagiti sikigan ti altar.
20 Rinangrangkayna ti kalakian a karnero ken
pinuoranna ti ulo ken dagiti narangkay ken ti
taba. 21Binuggoanna iti danum dagiti lalaem ken
saksaka, ket pinuoranna ti sibubukel a kalakian
a karnero iti rabaw ti altar. Daytoy ket daton
a maipuor amin ken nangparnuay iti nabanglo
nga ayamuom, maysa a daton a mapuoran para
kenni Yahweh kas imbilin ni Yahweh kenni Moi-
ses. 22 Kalpasanna, indatag ni Moises ti maysa
pay a kalakian a karnero, ti kalakian a karnero a
para iti pannakakonsagrar, ket impatay ni Aaron
ken dagiti putotna a lallaki dagiti imada iti ulo iti
kalakian a karnero. 23 Pinatay ni Aaron daytoy,
nangala ni Moises iti darana ket impulagidna iti
murdong iti makannawan a lapayag ni Aaron, iti
makannawan a tangan iti imana, ken iti dakkel
a ramay ti makannawan a sakana. 24 Innalana
dagiti putot a lallaki ni Aaron, ket impulagidna
ti dara kadagiti murdong ti makannawan a
lapayagda, iti tangan ti makannawan nga ima
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ken sakada. Kalpasanna, imbuyat ni Moises
ti dara kadagiti sikigan iti altar. 25 Innalana
ti taba, ti nataba nga ipus, dagiti amin a taba
nga adda kadagiti lalaem, ti balkot iti dalem, ti
dua a bekkel ken ti tabada, ken ti makannawan
a luppo. 26 Manipud iti basket ti tinapay nga
awan ti lebadurana a naidaton iti sangoanan
ni Yahweh, nangala isuna iti maysa a tinapay
nga awan lebadurana, ken maysa a tinapay a
nalanaan, ken maysa a naingpis a tinapay, ket
imparabawna dagitoy iti taba ken iti makan-
nawan a luppo. 27 Inkabilna amin dagitoy iti ima
ni Aaron ken kadagiti ima dagiti putotna a lal-
laki, intag-ayda dagitoy a kas daton iti sangoanan
ni Yahweh. 28 Kalpasanna, innala ni Moises
dagitoy manipud kadagiti imada ket pinuoranna
dagitoy iti rabaw ti altar para iti daton a maipuor
amin. Dagitoy ket daton ti pannakakonsagrar
ken nangparnuay iti nabanglo nga ayamu-om.
Daytoy ket daton a maipuor kenni Yahweh.
29 Innala ni Moises ti barukong ti ayup ket intag-
ayna daytoy a kas daton kenni Yahweh. Daytoy
ti bingay ni Moises iti kalakian a karnero para
iti pannakadutok dagiti papadi, kas imbilin ni
Yahweh kenkuana. 30Nangala ni Moises iti bassit
a pangpulot a lana ken dara nga adda iti rabaw
ti altar; inwarsina dagitoy kenni Aaron, kadagiti
kawesna, kadagiti putotna, ken kadagiti kawes
dagiti putotna a kaduana. Iti kastoy a wagas,
indatonna ni Aaron ken dagiti kawesna, ken
dagiti putotna ken dagiti kawkawesda kenni Yah-
weh. 31 Isu a kinuna ni Moises kenni Aaron ken
kadagti annakna a lallaki, “Angerenyo ti karne
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iti pagserkan ti tabernakulo, ket kanenyo sadiay
dagitoy agraman ti tinapay nga adda iti basket
iti pannakakonsagrar, kas imbilinko, kinunana,
'Kanen daytoy ni Aaron ken dagiti putotna.' 32 Ti
aniaman a matda iti karne ken iti tinapay ket
masapul a puoranyo. 33Ken masapul a saankayo
a pumanaw iti pagserkan ti tabernakulo iti
pito nga aldaw, inggana iti aldaw a malpas
ti pannakakonsagraryo. Ta konsagrarannakayo
ni Yahweh iti uneg iti pito nga aldaw. 34 Ti
naaramid ita nga aldaw - ket imbilin ni Yahweh a
maaramid tapno maabbongan dagiti basbasolyo.
35 Agtalinaedkayo iti aldaw ken rabii iti las-ud iti
pito nga aldaw idiay pagserkan ti tabernakulo,
ken salimetmetanyo ti bilin ni Yahweh, tapno
saankayo a matay, gapu ta daytoy ti naibilin
kaniak.” 36 Inaramid ngarud ni Aaron ken dagiti
putotna a lallaki dagiti amin a banag nga imbilin
ni Yahweh kadakuada babaen kenni Moises.

9
1 Iti maikawalo nga aldaw, inayaban ni Moises

ni Aaron ken dagiti putotna a lallaki ken dagiti
panglakayen iti Israel. 2 Kinunana kenni Aaron,
“Mangalaka iti urbon a baka manipud iti arban
nga agpaay a kas daton a gapu iti basol, ken
maysa a kalakian a karnero nga awan mulitna
para iti daton a maipuor amin, ket idatonmo
dagitoy iti sangoanan ni Yahweh. 3 Masapul a
makisaritaka kadagiti tattao ti Israel ket ibagam,
'Mangalakayo iti kalakian a kalding para iti
daton a gapu iti basol ken maysa nga urbon a
baka ken maysa a karnero, agpada a maysa ti
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tawenna ken awan iti mulitna, a para iti daton
a maipuor amin; 4mangalakayo pay iti kalakian
a baka ken kalakian a karnero para ti daton a
pakikapia a maidaton iti sangoanan ni Yahweh,
ken daton a bukbukel a nailaok iti lana, gapu ta
agparang ni Yahweh kadakayo ita nga aldaw.'”
5 Inyegda ngarud dagiti amin nga imbilin ni
Moises iti uneg ti tabernakulo, ken immasideg
ti sangkagimongan ti Israel ken nagtakderda iti
sangoanan ni Yahweh. 6 Kalpasanna, kinuna ni
Moises “Kastoy ti imbilin ni Yahweh nga arami-
denyo tapno agparang ti dayagna kadakayo.”
7Kinuna ni Moises kenni Aaron, “Umasidegka iti
altar ket idatonmo ti daton a gapu iti basolmo
ken ti daton a maipuor amin, ket mangaramidka
iti pangabbong iti basolmo ken kadagiti bas-
basol dagiti tattao, ken idatonmo ti daton a
para kadagiti tattao tapno maabbongan dagiti
basolda, a kas imbilin ni Yahweh.” 8 Isu nga
immasideg ni Aaron iti altar ket pinatayna ti
urbon a baka a para iti daton a gapu iti basol,
a para kenkuana. 9 Indatag dagiti putot ni
Aaron kenkuana ti dara ti ayup, ket insawsawna
ti ramayna iti daytoy ket impulagidna kadagiti
sinan-sara iti altar; ken imbukbokna ti dara iti
sakaanan ti altar. 10 Nupay kasta, pinuoranna ti
taba, dagiti bekkel, ken ti nangbalkot iti dalem
iti rabaw ti altar a kas daton gapu iti basol,
kas imbilin ni Yahweh kenni Moises. 11 Ken
pinuoranna dagiti karne ken ti lalat iti ruar
iti kampo. 12 Pinatay ni Aaron ti daton a
maipuor amin, ket inted dagiti putotna a lallaki ti
dara kenkuana, nga imbuyatna kadagiti sikigan
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iti altar. 13 Kalpasanna, intedda kenkuana ti
daton a mapuoran, a pidapidaso, agraman ti
ulo, ket pinuoranna dagitoy iti rabaw ti altar.
14 Binuggoanna dagiti lalaem ken dagiti luppo
ken pinuoranna dagitoy iti rabaw ti daton a
maipuor amin iti rabaw ti altar. 15 Indatag ni
Aaron ti daton dagiti tattao-maysa a kalding,
kalpasanna, innalana daytoy ken pinatayna a
kas daton para kadagiti basbasolda; indatonna
daytoy gapu iti basol, kas iti inaramidna iti
umuna a kalding. 16 Indatagna ti daton a
maipuor amin ket indatonna daytoy kas imbilin
ni Yahweh. 17 Indatagna ti daton a bukbukel;
nangrakem isuna iti daytoy ken pinuoranna
daytoy iti rabaw ti altar, a nainayon iti daton
a maipuor amin iti agsapa. 18 Pinatayna pay
ti kalakian a baka ken ti kalakian a karnero,
ti daton ti pakikapia, a para kadagiti tattao.
Inted dagiti putot a lallaki ni Aaron ti dara
kenkuana, nga imbuyatna kadagiti sikigan ti
altar. 19 Nupay kasta, ti taba ti kalakian a baka
ken ti kalakian a karnero, ti nataba nga ipus, ti
taba a nangbalkot iti lalaem, dagiti bekkel, ken
ti nangbalkot iti dalem- 20 imparabawda dagi-
toy kadagiti barukong ti ayup, ket kalpasanna,
pinuoran ni Aaron ti taba iti rabaw ti altar.
21 Intag-ay ni Aaron ti barukong ti ayup ken ti
makannawan a luppo a kas daton iti sangoanan
ni Yahweh, ken indatagna dagitoy kenkuana, a
kas imbilin ni Moises. 22 Kalpasanna, intag-ay ni
Aaron dagiti imana nga agturong kadagiti tattao
ket binendissionanna ida; kalpasanna, bimmaba
isuna manipud iti nangidatonanna ti daton a



Levitico 9:23 xxix Levitico 10:5

gapu iti basol, iti daton a maipuor amin, ken
iti daton iti pakikapia. 23 Napan da Moises ken
Aaron iti tabernakulo, kalapasanna, rimmuarda
met laeng ken binendissionanda dagiti tattao, ket
nagparang ti dayag ni Yahweh kadagiti amin a
tattao. 24 Adda apuy a nagtaud kenni Yahweh
ket pinuoranna a naan-anay ti daton a maipuror
amin ken ti taba iti rabaw ti altar. Idi nakita
dagiti amin a tattao daytoy, nagpukkawda ken
nagpaklebda iti daga.

10
1 Innala ni Nadab ken Abiu, a putot a lallaki

ni Aaron, ti saggaysada a pagpuoran ti insenso,
nangpasgedda iti apuy iti daytoy, ken inikkanda
daytoy iti insenso. Kalpasanna, nangidatonda
iti apuy a saan a naanamongan iti sangoanan
ni Yahweh, a saanna nga imbilin kadakuada
nga idatonda. 2 Isu nga adda timmaud nga
apuy manipud iti sangoanan ni Yahweh ket
pinuoranna ida, ket natayda iti sangoanan ni
Yahweh. 3 Ket kinuna ni Moises kenni Aaron,
“Daytoy ti sarsaritaen ni Yahweh idi imbagana,
“Ipakitakto ti kinasantok kadagiti umasideg ka-
niak. Maitan-okakto iti sangoanan dagiti amin
a tattao.'” Awan a pulos ti imbaga ni Aaron.
4 Inayaban ni Moises ni Misael ken ni Elisafan,
dagiti putot a lallaki ni Uzziel nga uliteg ni Aaron,
ket kinunana kadakuada, “Umaykayo ditoy ket
iruaryo dagiti kakabsatyo a lallaki iti kampo
manipud iti sangoanan ti tabernakulo.” 5 Isu
nga immasidegda ket inawit ken inruarda ida iti
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kampo, a nakakawes pay laeng iti tunika ti kina-
padi, a kas imbilin ni Moises. 6 Kalpasanna, kin-
una ni Moises kenni Aaron ken kadagiti putotna
a lallaki a da Eleazar ken Itamar, “Saanyo nga
iwakray dagiti buok dagiti uloyo, ken saanyo a
pigisen dagiti badoyo, tapno saankayo a matay,
ken tapno saan a makaunget ni Yahweh iti
sangkagimongan. Ngem palubosanyo dagiti kak-
abagianyo, dagiti amin nga agnanaed iti Israel,
nga agladingit para kadagidiay a pinuoran ti
apuy ni Yahweh. 7Masapul a saankayo a rumuar
iti pagserkan ti tabernakulo, ta no aramidenyo
dayta ket mataykayo, ta adda kadakayo ti pang-
pulot a lana ni Yahweh.” Inaramidda ngarud
dagiti imbilin ni Moises. 8 Nakisao ni Yahweh
kenni Aaron, kinunana, 9 “Saanka nga uminom ti
arak wenno iti naingel a mainom, sika, ken dagiti
annakmo a lallaki a nabati a kaduam no sum-
rekkayo iti tabernakulo tapno saankayo a matay.
Agnanayonto daytoy nga alagaden iti amin a
henerasion dagiti tattaom, 10 tapno mailasin ti
nagdumaan ti nasantoan ken ti kadawyan, ken
ti nagdumaan ti narugit ken nadalus, 11 tapno
maisurom kadagiti tattao ti Israel dagiti amin
nga alagaden nga imbilin ni Yahweh babaen
kenni Moises.” 12Nakisao ni Moises kenni Aaron,
ken kadagiti nabati nga putotna a lallaki a da
Eleazar ken Itamar, “Alaenyo dagiti natda a
daton a bukbukel manipud kadagiti daton kenni
Yahweh a naipuor, ken kanenyo daytoy nga
awan ti lebadurana iti abay ti altar, gapu ta
daytoy ket kasasantoan. 13 Masapul a kanenyo
daytoy iti nasantoan a lugar, gapu ta daytoy ti
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bingaymo ken dagiti putotmo a lallaki manipud
iti daton kenni Yahweh a naipuor, ta daytoy
ti naibilin kaniak nga ibagak kadakayo. 14 Ti
barukong ti ayup a naitag-ay a kas daton ken
ti luppo a naidatag kenni Yahweh - masapul a
kanenyo dagitoy iti nadalus a lugar a makaay-
ayo iti Dios. Sika ken dagiti putotmo a lallaki
ken babbai a kaduam ket masapul a kanenyo
dagitoy a paset, ta naited dagitoy a kas bin-
gaymo ken dagiti putotmo a lallaki manipud
kadagiti daton ti panagkakadua dagiti tattao iti
Israel. 15 Ti luppo a daton a naidatag kenni
Yahweh ken ti barukong ti ayup a naitag-ay a
kas daton—masapul a maiyegda amin dagitoy
agraman dagiti daton a taba a naipuor, a maitag-
ay ken maidatag a kas daton para kenni Yahweh.
Kukuayo dagitoy ken dagiti putotmo a lallaki
a kaduam a kas bingayyo iti agnanayon, kas
imbilin ni Yahweh.” 16 Kalpasanna, sinalud-
sod ni Moises ti maipapan iti kalding a daton
para iti basol, ket naduktalanna a napuoranen
daytoy. Isu a nakaunget isuna kenni Eleazar
ken Itamar, dagiti nabati nga annak a lallaki ni
Aaron; kinunana, 17 “Apay a saanyo a kinnan
ti daton a para iti basol iti disso ti tabernakulo,
agsipud ta daytoy ket kasasantoan, ken agsipud
ta inted ni Yahweh daytoy kadakayo a mangikkat
ti nadagsen a basol ti sangkagimongan, a man-
garamid iti pangabbong kadagiti basbasolda iti
sangoananna? 18 Kitaenyo, saan a naiyeg ti dara
ti kalding iti uneg ti tabernakulo, isu a rumbeng
koma a kinnanyo daytoy iti disso ti tabernakulo,
kas imbilinko.” 19 Kalpasanna, simmungbat ni
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Aaron kenni Moises, “Kitaem, ita nga aldaw,
inaramidda ti daton para iti basolda ken ti daton
a maipuor amin iti sangoanan ni Yahweh, ket
napasamak daytoy a banag kaniak ita nga aldaw.
No kinnanko ti daton para iti basol ita nga
aldaw, nakaay-ayo ngata daytoy iti imatang ni
Yahweh?” 20 Idi nangngeg ni Moises dayta,
napnek isuna.

11
1 Nagsao ni Yahweh kada Moises kenni Aaron,

kinunana, 2 “Makisaritakayo kadagiti tattao iti
Israel, ibagayo, 'Dagitoy dagiti sibibiag a ban-
banag a mabalinyo a kanen kadagiti amin nga
ay-ayup nga adda iti daga. 3 Mabalinyo a kanen
ti aniaman nga ayup nga addaan iti napisi
a kuko ken agngatngatingat. 4 Nupay kasta,
adda dagiti dadduma nga ayup a mabalin nga
agngatngatingat wenno addaan iti napisi a kuko,
ket masapul a saanyo a kanen dagitoy, dagiti
ayup a kas iti kamelio, gapu ta agngatngatingat
daytoy ngem saan a napisi ti kukona. Isu a
narugit ti kamelio para kadakayo. 5 Uray met ti
babassit nga ayup nga agnanaed kadagiti nabato
a lugar: gapu ta agngatngatingat daytoy ngem
saan a napisi ti kukona, narugit met laeng daytoy
para kadakayo. 6 Ken ti kuneho: gapu ta
agngatngatingat daytoy ngem saan a napisi ti
kukona, narugit daytoy para kadakayo. 7 Ken
ti baboy: uray no napisi ti kukona, saan nga
agngatngatingat daytoy, isu a narugit daytoy
para kadakayo. 8 Masapul a saanyo a kanen
iti aniaman a karneda wenno sagiden dagiti
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natay a bagida. Narugit dagitoy para kadakayo.
9 Dagiti ayup nga agnanaed iti danum a ma-
balinyo a kanen ket dagiti amin nga addaan iti
pigar ken siksik, iti baybay man wenno kadagiti
karayan. 10 Ngem amin a sibibiag a parsua nga
awanan iti pigar ken siksik nga adda iti baybay
wenno kadagiti karayan, agraman dagiti amin
nga agkutkuti iti danum ken amin nga sibibiag a
parsua nga adda iti danum - masapul a karugityo
dagitoy. 11 Agsipud ta masapul a karugit dagitoy,
masapul a saankayo a mangan kadagiti karneda,
ken masapul a karugityo dagiti natay a bagida.
12 Aniaman nga adda iti danum nga awanan
iti pigar ken siksik ket masapul a karugityo.
13Dagiti billit a masapul a karugityo ken saanyo a
kanen ket dagitoy; ti agila, ti buitre, 14 ti kullaaw,
aniaman a kita ti pelikano, 15 amin a kita ti
uwak, 16 ti saraan a puwek ken ti agariwawa
a puwek, ti agila ti taaw, ken amin nga kita
ti kali. 17 Masapul pay a karugityo ti bassit a
puwek ken ti dakkel a puwek, ti kalamon, 18 ti
puraw a puwek ken ti puwek ti kamalig, dagiti
dadduma pay a puwek, 19 ti tikbaboy, aniaman
a kita ti kannaway, ti abublia ken uray ti paniki.
20 Amin a tumatayab nga insekto a magmagna
babaen kadagiti sakada ket masapul a karugi-
tyo. 21 Ngem mabalinyo a kanen ti aniaman
kadagiti tumatayab nga insekto a magmagna
met laeng babaen kadagiti sakada no adda ti
luppoda, nga isu ti us-usarenda nga aglagto iti
daga. 22 Ken mabalinyo met a kanen ti aniaman
a kita ti dudon ken kuriat wenno pandudon.
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23 Ngem masapul a karugityo dagiti amin a
tumatayab nga insekto nga addaan iti uppat a
saka. 24 Pagbalinen dakayo a narugit dagitoy nga
ayup agingga iti rabii no sagidenyo ti natay a
bagi ti maysa kadakuada. 25 Ken ti siasinoman
a mangpidut iti maysa kadagiti natay a bagida
ket masapul a labaanna dagiti kawesna ken
agtalinaed a narugit agingga iti rabii. 26 Amin
nga ayup nga addaan iti napisi a kuko a saan
a naan-anay ti pannakapisina wenno saan nga
agngatngatingat ket narugit para kadakayo. Ag-
balin a narugit ti tunggal maysa a mangsagid
kadakuada. 27 Aniaman a magmagna babaen
iti sakada nga adda pangkaramutna kadagiti
amin nga ayup a magmagna iti uppat a saka,
narugit dagitoy para kadakayo. Siasinoman a
mangsagid iti kasta a natay a bagi ket agtalinaed
a narugit agingga iti rabii. 28Ken ti siasinoman a
mangpidot iti kasta a natay a bagi ket masapul
a labaanna dagiti kawesna ken agtalinaed a
narugit agingga iti rabii. Narugit dagitoy nga
ay-ayup para kadakayo. 29 Kadagiti ayup nga
agkarkarayam iti daga, dagitoy dagiti ayup a
narugit para kadakayo; ti sangyo, ti utot, amin
a kita ti banias, 30 ti tuko, ti alibut, ti alutiit,
ti alutiit ti darat, ken ti bannagaw. 31 Kadagiti
amin nga ayup nga agkarkarayam, dagitoy dagiti
ayup a narugit para kadakayo. Siasinoman a
mangsagid kadagitoy no natayda ket agbalin
a narugit agingga iti rabii. 32 Ken no matay
ti aniaman kadakuada ket matinnag daytoy iti
aniaman a banag, dayta a banag ket agbalin a
narugit, naaramid man dayta iti kayo, lupot, lalat
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wenno nakirsang a lupot. Aniaman dayta ken
aniaman ti pakaus-usaranna, masapul maikabil
iti danum; agbalin a narugit daytoy agingga iti
rabii. Kalpasanna, agbalinton daytoy a nadalus.
33 Ta iti tunggal banga a matinnagan iti aniaman
a narugit nga ayup, aniaman nga adda iti banga
ket agbalin a narugit, ken masapul a burakenyo
dayta a banga. 34 Amin a makan a nadalus
ken mapalubosan a kanen, ngem no natedtedan
dagitoy iti danum manipud iti narugit a banga,
agbalinton a narugit. Ken amin a mabalin nga
inumen nga adda iti kasta a banga ket agbalin
a narugit. 35 Amin a banag a matinnagan
iti paset ti natay a bagi ti narugit nga ayup
ket agbalinton a narugit, iti urnu man wenno
kadagiti paglutuan a banga. Masapul a buraken
dagitoy. Narugit dagitoy ken masapul a narugit
para kadakayo. 36 Ti ubbog wenno dakkel a
burnay a pagal-alaan iti mainum a danum ket
agtalinaed a nadalus no adda ti kasta a parsua a
matinnag iti daytoy. Ngem no adda ti siasinoman
a mangsagid iti natay a bagi ti narugit nga ayup
nga adda iti danum, agbalin isuna a narugit.
37 No matinnag ti aniaman a paset ti narugit a
natay a bagi kadagiti bukel a maimula, dagitoy a
bukbukel ket nadalus latta. 38 Ngem no naikkan
iti danum dagiti bukel, ken no aniaman a paset
ti narugit a natay a bagi ti matinnag kadakuada,
ket agbalindanton a narugit para kadakayo.
39 No matay ti aniaman nga ayup a mabalinyo
a kanen, ket ti mangsagid iti natay a bagi ti ayup
ket agbalin a narugit agingga iti rabii. 40 Ken no
siasinoman ti mangan iti dayta a natay a bagi ket
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masapul a labaanna dagiti kawesna ken agtali-
naed a narugit agingga iti rabii. Ken siasinoman
a mangpidut iti kasta a bangkay ket labaanna
dagiti kawesna ken agtalinaed a narugit agingga
iti rabii. 41 Amin nga ayup nga agkarkarayam iti
daga ket masapul a karugityo, masapul a saan a
makan dagitoy. 42 Aniaman nga agkarayam iti
buksitna, ken aniaman a magna babaen kadagiti
uppat a saka, wenno aniaman nga addaan iti
adu a saka - amin nga ayup nga agkarkarayam
iti daga, masapul a saanyo a kanen dagitoy, ta
masapul a karugit dagitoy. 43 Masapul a saanyo
nga aramiden a narugit dagiti bagbagiyo kadagiti
aniaman a sibibiag a parsua nga agkarkarayam;
masapul a saanyo nga aramiden a narugit dagiti
bagbagiyo babaen kadagitoy, nga agbalinka a
saan a nasin-aw babaen kadakuada. 44 Ta Siak,
ni Yahweh a Diosyo. Ngarud idatonyo dagiti
bagbagiyo kaniak ken agbalinkayo a nasatoan
gapu ta nasantoanak. Saanyo koma a rugitan
dagiti bagbagiyo babaen kadagiti amin a kita
ti ayup nga agkutkuti ditoy daga. 45 Ta siak
ni Yahweh, a nangiruar kadakayo manipud iti
daga ti Egypto, nga agbalin a Diosyo. Masapul
ngarud nga agbalin kayo a nasantoan, ta nasan-
toanak. 46 Daytoy ti linteg maipapan kadagiti
ayup, kadagiti billit, kadagiti amin a sibibiag
a parsua nga agkutkuti kadagiti danum ken
kadagiti amin a parsua nga agkakarayam iti
daga, 47 ta kadagitoy ket maaramid ti pagiddiatan
iti nagbaetan ti narugit ken nadalus, ken ti
nagbaetan dagiti sibibiag a parsua a mabalin
a kanen ken dagiti sibibiag a parsua a saan a
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mabalin a kanen.'”

12
1 Kinuna ni Yahweh kenni Moises,

2 “Makisaritaka kadagiti tattao iti Israel, ibagam,
'No ti maysa a babai ket agsikog ken aganak iti
ubing a lalaki, ket agbalinto isuna a narugit iti
pito nga aldaw, kas iti kinarugitna kabayatan
dagiti aldaw ti panagreglana iti binulan. 3 Iti
maikawalo nga aldaw, masapul a makugit
ti lasag iti akinruar a kudil ti maladaga a
lalaki. 4 Ket ti pannakadalus ti ina manipud
iti panagpadarana ket agtultuloy aginggana
iti tallopulo ket tallo nga aldaw. Masapul a
saanna a sagiden ti aniaman a banbanag a
nasantoan wenno mapan iti ayan ti tabernakulo
agingga a malpas ti aldaw iti pannakadalusna.
5 Ngem no aganak isuna iti ubing a babai, ket
agbalin isuna a narugit iti dua a lawas, kas iti
panagreglana. Ken agtultuloy ti pannakadalus
ti ina aginggana iti 66 nga aldaw. 6 Inton
nalpasen dagiti aldaw ti pannakadalusna para
iti anak a babai wenno anak a lalaki, masapul a
mangiyeg isuna iti maysa ti tawenna a karnero
a kas daton a maipuor amin, ken sibong a
pagaw wenno kalapati a kas daton gapu iti
basol, iti pagserrekan iti tabernakulo, iti padi.
7 Kalpasanna, idatonna daytoy iti sangoanan ni
Yahweh ken mangaramid iti pangabbong para
kenkuana ket madalusan isuna manipud iti
panagayus ti darana. Daytoy ti linteg maipapan
iti babai nga aganak iti ubing a lalaki wenno
ubing a babai. 8 No saanna a kabaelan ti



Levitico 13:1 xxxviii Levitico 13:6

mangiyeg iti karnero, ket masapul a mangala
isuna iti dua a kalapati wenno dua a sibong
a pagaw, maysa para iti daton a mapuoran
ken ti maysa para iti daton a gapu iti basol,
ken mangaramid ti padi iti pangabbong para
kenkuana, ket agbalinton isuna a nadalus.'”

13
1Nagsao ni Yahweh kada Moises ken Aaron, ki-

nunana, 2 “No ti maysa a tao ket adda lumlumteg
iti kudilna, wenno aggadgaddil, wenno adda
nasileng a kabiteg ket nagbalin a makaakar, ken
adda ti sakit ti kudilna, ket masapul a maipan
isuna kenni Aaron, ti nangato a padi wenno iti
maysa kadagiti putotna a lallaki a padi. 3 Ket
kitaen ti padi ti sakit ti kudilna. No pimmuraw
ti buok iti masakit a paset ti kudilna, ken no
naun-uneg ti masakit a paset ngem ti kudil, ket
makaakar daytoy a sakit. Kalpasan a kinita isuna
ti padi, masapul nga ipakaammona a narugit
isuna. 4 No ti nasileng a kabiteg iti kudilna ket
puraw, ken saan a naun-uneg ti langana ngem
ti kudil, ken no saan a pimmuraw ti buok iti
masakit a paset, ket masapul nga ilasin ti padi
dayta a tao nga addaan iti sakit iti pito nga aldaw.
5 Iti maikapito nga aldaw, masapul a kitaen ti
padi isuna tapno makitana a no iti kapanuno-
tanna ket saan a kimmaro ti sakit ken no saan a
nagwaras daytoy iti kudil. No saan a nagwaras
daytoy, ket masapul nga ilasin ti padi isuna iti
pito pay nga aldaw. 6 Kitaen manen isuna ti
padi iti maikapito nga aldaw tapno makitana no
simmayaaten ti sakit ken saan nga ad-adda a
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nagwaras iti kudil. No saan a nagwaras daytoy,
ket ipakaammo ti padi a nadalus isuna. Gagatel
daytoy. Masapul a labaanna dagiti kawesna
ket nadaluston isuna. 7 Ngem no nagwaras ti
gagatel iti kudil kalpasan nga imparangna ti
bagina iti padi para iti pannakadalusna, masapul
nga iparangna manen ti bagina iti padi. 8 Kitaen
ti padi isuna tapno makitana no ad-adda pay
a nagwaras ti gagatel iti kudil. No nagwaras
daytoy, ket masapul nga ipakaammo ti padi a
narugit isuna. Makaakar daytoy a sakit. 9 No
ti makaakar a sakit ket adda iti maysa a tao,
ket masapul a maipan isuna iti padi. 10 Kitaen
ti padi isuna tapno makitana no adda ti puraw
a lumlumteg iti kudilna, no pimmuraw ti buok,
wenno no adda ti saan pay nga naimbag a lasag
iti lumlumteg a kudilna. 11 No adda, ket nakaro
unay a sakit ti kudil daytoy, ket masapul nga
ipakaammo ti padi a narugit isuna. Saanna
nga ilasin isuna gapu ta narugiten isuna. 12 No
nagwaras ti sakit ket kinallubanna ti amin a
kudil ti masakit a tao manipud iti ulona agingga
iti sakana, a kas makita ti padi, 13 ket masapul a
kitaen isuna ti padi tapno makitana no nagwaras
ti sakit ti intero a bagina. No nagwaras daytoy,
masapul nga ipakaammo ti padi a nadalus ti
masakit a tao. No pimmuraw amin dagitoy, ket
nadalus isuna. 14 Ngem no adda ti agparparang
a saan pay a naimbag a lasag kenkuana, narugit
isuna. 15 Masapul a kitaen ti padi ti saan pay
a naimbag a lasag ken ipakaammona a narugit
isuna gapu ta narugit ti saan pay a naimbag a
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lasag. Makaakar daytoy a sakit. 16Ngem no pim-
muraw manen ti saan pay a naimbag a lasag, ket
masapul a mapan dayta a tao iti padi. 17 Kitaen
ti padi isuna tapno makitana no pimmuraw ti
lasag. No pimmuraw daytoy, ipakaammo ti padi
a nadalus dayta a tao. 18 No ti maysa a tao
ket adda ti litteg iti kudilna ken naimbaganen,
19 ken iti ayan ti litteg ket adda iti lumlumteg a
pumuraw wenno nasileng a kabiteg, a lumabaga
a puraw, ket masapul a maipakita daytoy iti
padi. 20 Kitaen ti padi daytoy tapno makita
no naun-uneg ti langana ngem ti kudil ken no
nagbalin a puraw ti buokna idiay. No kasta,
ket masapul nga ipakaammo ti padi a narugit
isuna. Makaakar daytoy a sakit, no nagtubo
daytoy iti sigud nga ayan ti litteg. 21 Ngem no
kinita ti padi daytoy ket nakitana nga awan iti
puraw a buokna, ken saan a naun-uneg ngem ti
kudil ket umim-imbagen, ket masapul nga ilasin
isuna ti padi iti pito nga aldaw. 22 No nagwaras
daytoy iti kudil, masapul nga ipakaammo ti
padi a narugit isuna. Makaakar daytoy a sakit.
23 Ngem no nagtalinaed ti nasileng a kabiteg
iti ayanna ken saan a nagwaras, ngarud, piglat
daytoy ti litteg ket masapul nga ipakaammo ti
padi a nadalus isuna. 24 No nasinit ti kudil
ken ti saan pay a naimbag a lasag ti paset a
nasinit ket nagbalin a lumabaga a puraw wenno
pimmuraw, 25ket masapul a kitaen ti padi daytoy
tapno makitana no pimmuraw ti buok iti dayta
a paset ken no agparang a naun-uneg ngem
ti kudil. No kasta, makaakar ngarud daytoy



Levitico 13:26 xli Levitico 13:32

a sakit. Timmubo daytoy iti nasinit a paset
ket masapul nga ipakaammo ti padi a narugit
isuna. Makaakar daytoy a sakit. 26 Ngem no
kinita ti padi daytoy ket naduktalanna nga awan
ti puraw a buok iti nasinit a paset, ken saan
a naun-uneg ngem ti kudil ket umim-imbagen,
masapul nga ilasin isuna ti padi iti pito nga
aldaw. 27 Kalpasanna, masapul a kitaen ti padi
isuna iti maikapito nga aldaw. No nagwaras
daytoy iti kudil, ket masapul nga ipakaammo ti
padi a narugit isuna. Makaakar daytoy a sakit.
28 No nagtalinaed laeng ti nasinit a paset iti
ayanna ken saan a nagwaras iti kudil ket umim-
imbagen, ngarud, lumlumteg laeng daytoy gapu
iti pannakasinitna ket masapul nga ipakaammo
ti padi a nadalus isuna, ta piglat laeng daytoy
gapu ti pannakasinit. 29 No ti maysa a lalaki
wenno babai ket addaan iti makaakar a sakit
iti ulo wenno timid, 30 ket masapul a kitaen
ti padi dayta a tao para iti makaakar a sakit
tapno kitaenna no agparparang daytoy a naun-
uneg ngem ti kudil, ken no adda ti duyaw a
naingpis a buokna daytoy. No adda, masapul
nga ipakaammo ti padi a narugit isuna. Gagatel
daytoy, maysa a makaakar a sakit iti ulo wenno
timid. 31 No kinita ti padi ti gagatel ket nakitana
a saan daytoy a naun-uneg ngem ti kudil, ken
no awan ti nangisit a buokna daytoy, ket ilasin
ti padi ti tao nga addaan ti gagatel iti pito nga
aldaw. 32 Iti maikapito nga aldaw, masapul
a kitaen ti padi ti sakit tapno makitana no
nagwaras daytoy. No awan ti duyaw a buokna,
ken no agparparang a narabaw laeng ti sakit,
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33 masapul a makuskusan isuna, ngem masapul
a saan a makuskusan ti masakit a paset, ket
masapul nga ilasin ti padi ti tao nga addaan iti
gagatel iti pito pay nga aldaw. 34 Iti maikapito
nga aldaw kitaen ti padi ti sakit tapno makitana
no nagsardengen ti panagwarasna iti kudil. No
saan a naun-uneg ti langana daytoy ngem ti
kudil, ket masapul nga ipakaammo ti padi a
nadalus isuna. Masapul a labaan dayta a tao
dagiti kawesna ket agbalinton isuna a nadalus.
35 Ngem no nagwaras ti sakit a gagatel iti kudil
kalpasan nga imbaga ti padi a nadalus isuna,
36 ket masapul a kitaen manen isuna ti padi. No
nagwaras ti sakit iti kudil, saanen a kasapulan
ti padi a mangsapul iti duyaw a buok. Ti tao
ket narugit. 37 Ngem no iti panagkita ti padi ket
nagsardengen nga agwaras ti gagatel ken addan
ti nagtubo a nangisit a buok iti masakit a paset,
naimbagen ngarud ti gagatel. Nadalus isuna ken
masapul nga ipakaammo ti padi a nadalus isuna.
38 No ti maysa a lalaki wenno babai ket addaan
kadagiti puraw a labang ti kudil, 39 masapul a
kitaen ti padi dayta a tao tapno makitana no
dagiti labang ket nalitem a puraw, a maysa laeng
a gagatel a nagtubo iti kudil. Nadalus isuna.
40No nagregreg ti buok ti tao manipud iti ulona,
makalkalbo isuna, ngem nadalus isuna. 41 Ken
no nagregreg ti buok iti sangoanan ti ulona, ken
no kalbo ti mugingna, nadalus isuna. 42 Ngem
no adda ti gaddil a lumabaga a puraw iti kalbo
nga ulona wenno mugingna, makaakar daytoy
a sakit a nagtubo. 43 Ket masapul a kitaen
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isuna ti padi tapno makitana no ti lumlumteg
iti masakit a paset iti kalbo nga ulona wenno
iti mugingna ket lumabaga a puraw, kas iti
langa ti makaakar a sakit iti kudil. 44 No
kastoy, ket addaan isuna ti makaakar a sakit ket
narugit isuna. Masapul a siguraduen ti padi nga
ipakaammo a narugit isuna gapu iti sakit nga
adda iti ulona. 45 Ti tao nga addaan iti makaakar
a sakit ket masapul nga agisuot kadagiti napigis
a kawkawes, masapul a nakawakray ti buokna,
ken masapul a kallubanna ti rupana agingga
iti agungna ket ipukkawna ti 'Narugit, narugit.'
46 Kadagiti amin nga aldaw nga addaan isuna
iti makaakar a sakit ket narugit isuna. Gapu ta
narugit isuna nga addaan iti makaakar a sakit,
masapul nga agbiag isuna nga agmaymaysa.
Masapul nga agnaed isuna iti ruar ti kampo.
47 Ti lupot a nagbuot, naaramid man daytoy iti
dutdut ti ayup wenno lino a lupot, 48 wenno
aniaman a nalaga wenno nagansilyo a dutdut ti
ayup wenno lino, wenno lalat wenno aniaman a
banag a naaramid ti lalat— 49 no adda ti kasla
maris bulong wenno lumabaga a buot iti lupot,
ti lalat, ti nalaga wenno nagansilyo a banag,
wenno aniaman a banag a naaramid iti lalat, ket
buot daytoy a nagwaras; masapul a maipakita
daytoy iti padi. 50Masapul a kitaen ti padi daytoy
a banag para iti buot; masapul nga ilasinna ti
aniaman a banag nga addaan iti buot iti pito nga
aldaw. 51 Masapul a kitaenna manen ti buot iti
maikapito nga aldaw. No nagwaras daytoy iti
lupot wenno aniaman a banag a nalaga wenno
nagansilio a dutdut ti ayup wenno lino, wenno
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lalat wenno aniaman a banag a nakaaramatan
ti lalat, ngarud makadadael daytoy a buot, ket
dayta a banag ket narugit. 52 Masapul a puo-
ranna ti lupot, wenno aniaman a banag a nalaga
wenno nagansilio a dutdut ti ayup wenno lino,
wenno lalat wenno aniaman a banag a naaramid
iti lalat, aniaman a banag a nakasakaran iti
makadadael a buot, ta mabalin a pagrugian
daytoy iti sakit. Masapul a mapuoran a naan-
anay daytoy a banag. 53 No kinita ti padi daytoy
a banag ket nakitana a saan a nagwaras ti buot iti
lupot wenno iti banag a nalaga wenno nagansilio
a dutdut ti ayup wenno lino, wenno kadagiti
banag a naaramid iti lalat, 54 ket bilinenna ida
a labaanda ti banag a nakasarakan iti buot, ken
masapul nga ilasinna daytoy iti pito pay nga
aldaw. 55 Kalpasanna, kitaen ti padi dayta a
banag kalpasan a nalabaan daytoy. No saan a
nagbaliw ti maris ti buot uray no daytoy ket
saan a nagwaras, daytoy ket narugit. Masapul
a puoranyo dayta a banag, uray no sadinoman
a paset ti nagbuot. 56 No kinita ti padi dayta
a banag, ken no napukaw ti buot kalpasan a
nalabaan daytoy, ket masapul a pigisenna ti
nagbuot a paset ti lupot wenno ti lalat, wenno
ti nalaga wenno nagansilio a banag. 57 No
adda pay laeng ti buot iti lupot, iti nalaga man
wenno nagansilio a banag, wenno iti aniaman a
banag a naaramid iti lalat, agwarwaras daytoy.
Masapul a puoranyo ti aniaman a banag nga
addaan iti buot. 58 Ti lupot wenno aniaman a
banag a nalaga wenno nagansilio a dutdut ti
ayup wenno linen, wenno lalat wenno aniaman
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a banag a naaramid ti lalat- no nilabaanyo
daytoy a banag ket napukaw ti buot, ket masapul
a malabaan daytoy iti maikadua a daras, ket
agbalinto daytoy a nadalus. 59 Daytoy ti linteg
a maipapan iti buot iti lupot a dutdut ti ayup
wenno lino, wenno aniaman a banag a nalaga
wenno nagansilio a dutdut ti ayup wenno lino,
wenno lalat wenno aniaman a banag a naaramid
iti lalat, tapno maipakaamoyo daytoy a nadalus
wenno narugit.”

14
1Nagsao ni Yahweh kenni Moises, a kinunana,

2 “Daytoyto ti linteg para iti agsakit a tao iti
aldaw ti pannakadalusna. Masapul a maipan
isuna iti padi. 3 Rummuarto ti padi iti kampo
tapno sukimatenna ti tao tapno makitana no
naimbagen ti makaakar a sakit ti kudil. 4 Ket
bilinento ti padi a ti madalusan ket masapul a
mangala iti dua a sibibiag, nadalus a billit, kayo a
sedro, nalabaga a sinulid, ken hisopo. 5Bilinento
ti padi isuna a patayenna ti maysa kadagiti billit
iti ngatoen iti nalinis a danum nga adda iti maysa
a banga. 6 Ket alaento ti padi ti sibibiag a billit
ken ti kayo a sedro, ken ti nalabaga a sinulid
ken ti hisopo, ket isawsawnanto amin dagitoy a
banbanag, agraman ti sibibiag a billit, iti dara
ti billit a napapatay iti ngatoen iti nalinis a
danum. 7Ket iwarsinto ti padi daytoy a danum iti
maminpito iti tao a madalusan manipud iti sakit,
ket kalpasanna ipablaakto ti padi a nadalusen
isuna. Ket waya-wayaanto ti padi ti sibibiag a
billit iti kataltalonan. 8 Ti tao a nadalusan ket
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labaanna ti pagan-anayna, kuskosanna amin a
buokna ken digosenna ti bagina iti danum, ket
kalpasanna nadaluston isuna. Kalpasan dayta
masapul a mapan isuna idiay kampo, ngem ag-
naedto isuna iti ruar ti toldana iti pito nga aldaw.
9 Iti maikapito nga aldaw masapul a kuskosanna
amin a buok iti ulona, ken masapul met a
kuskosanna ti barbas ken dagiti kidayna. Mas-
apul a kuskosanna amin a buokna, ken masapul
a labaanna dagiti pagan-anayna ken digosenna
ti bagina iti danum; ket nadaluston isuna. 10 Iti
maikawalo nga aldaw, masapul a mangala isuna
iti dua a kalakian a karnero nga awan mulitna,
maysa a babai a karnero a natawenan nga awan
mulitna, ken tallo nga apagkapullo ti maysa
nga efa iti napino nga arina a nailaok iti lana
kas daton a bukbukel, ken maysa a kakatlo ti
litro a lana. 11 Ti mangdalus a padi kenkuana
ket itakderannanto ti tao a madalusan, a kadua
dagidiay a banbanag, iti sangoanan ni Yahweh
iti pagserrekan ti tabernakulo. 12 Alaento ti
padi ti maysa kadagiti kalakian a karnero ket
idatonna daytoy kas maysa a daton a pangsu-
papak iti biddut, a kadua iti kakatlo a litro ti
lana; itag-aynanto dagitoy a kas maysa a daton
iti sangoanan ni Yahweh ken idatagna dagitoy
kenkuana. 13 Masapul a patayenna ti kalakian
a karnero iti lugar a pangpatpatayanda kadagiti
daton a gapu iti basol ken ti daton a maipuor
amin, iti disso iti tabernakulo, ta ti daton a
gapu iti basol ket kukua ti padi, kas iti daton
a pangsupapak iti biddut, gapu ta daytoy ket
kasasantoan. 14 Mangalanto ti padi iti dara



Levitico 14:15 xlvii Levitico 14:21

iti daton a pangsupapak iti biddut ket ikabilna
daytoy iti murdong iti makannawan a lapayag
iti tao a madalusan, iti tangan ti makannawan
nga imana, ken iti tangan ti makannawan a
sakana. 15 Kalpasanna, mangalanto ti padi iti
lana manipud iti kakatlo a litro ket ibukbokna
daytoy iti dakulap iti makannigid nga imana,
16 ket isawsawna ti makannawan a ramayna
iti lana nga adda iti makannigid nga imana,
ket iwarsina ti dadduma a lana babaen iti
ramayna iti maminpito iti sangoanan ni Yahweh.
17 Ikabilto ti padi ti nabati a lana iti imana
idiay murdong ti makannawan a lapayag ti tao
a madalusan, iti tangan ti makannawan nga
imana, ken iti tangan ti makannawan a sakana.
Masapul nga ikabilna daytoy a lana iti rabaw
ti dara manipud iti daton a pangsupapak iti
biddut. 18 Para iti nabati a lana iti ima ti padi,
ikabilnanto daytoy iti ulo ti tao a madalusan,
ket mangaramidto ti padi iti pangabbong para
kenkuana iti sangoanan ni Yahweh. 19 Ket
idatonto ti padi ti daton a gapu iti basol ken
mangaramid iti pangabbong para kenkuana a
madalusan gapu iti kinarugitna, ket kalpasanna
patayennanto ti daton a maipuor amin. 20 Ket
idatonto ti padi ti daton a maipuor amin ken
ti daton a bukbukel iti altar. Mangaramidto ti
padi ti seremonia ti pannakapakawan para iti
tao, ket kalpasanna, nadaluston isuna. 21 Nupay
kasta, no nakurapay ti tao ken saanna a kabaelan
ti gumatang kadagitoy a daton, ket mabalinna
ti mangala iti maysa a kalakian a karnero a
kas maysa a daton a pangsupapak iti biddut
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a maitag-ay ken maidatagto kenni Yahweh a
mangaramid ti pangabbong para iti bagina, ken
apagkapullo ti maysa nga efa a napino nga
arina a nailaok iti lana kas maysa a daton a
bukbukel, ken kakatlo a litro ti lana, 22 a kadua
dagiti dua a kalapati wenno dua a sibong a
pagaw, kas kabaelanna nga alaen; ti maysa a
billit ket agbalinto a daton a gapu iti basol
ken ti maysa ket agbalinto a daton a maipuor
amin. 23 Iti maikawalo nga aldaw masapul nga
ipanna dagitoy iti padi para iti pannakadalusna,
iti pagserrekan ti tabernakulo, iti sangoanan ni
Yahweh. 24 Ket alaento ti padi ti karnero a
para iti daton a pangsupapak iti biddut ken ti
kakatlo a litro ti lana, ket itag-ayna dagitoy a
kas maysa a daton kenni Yahweh ket idatagna
dagitoy kenkuana. 25 Patayennanto ti karnero
a para iti daton a pangsupapak iti biddut, ket
mangalanto isuna iti dara ti daton a pangsupa-
pak iti biddut ket ikabilna daytoy iti murdong
iti makannawan a lapayag iti tao madalusan,
iti tangan ti makannawan nga imana, ken iti
tangan ti makannawan a sakana. 26 Ket ibuk-
bokto ti padi ti dadduma a lana iti dakulap
ti makannigid nga imana, 27 ket iwarsinanto
babaen ti makannawan a ramayna ti dadduma
a lana nga adda iti makannigid nga imana iti
maminpito iti sangoanan ni Yahweh. 28 Ket
ikabilto ti padi ti dadduma a lana nga adda iti
imana iti murdong ti makannawan a lapayag ti
tao a madalusan, iti tangan ti makannawan nga
imana, ken iti tangan ti makannawan a sakana,
kadagiti isu met laeng a lugar a nangikabilanna
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iti dara ti daton a pangsupapak iti biddut.
29 Ikabilnanto ti nabati a lana nga adda iti imana
iti ulo ti tao a madalusan, tapno mangaramid
ti pangabbong para kenkuana iti sangoanan ni
Yahweh. 30 Masapul nga idatonna ti maysa
kadagiti kalapati wenno sibong a pagaw, kas
kabaelan ti tao nga alaen— 31maysa a kas daton
a gapu iti basol ket ti maysa ket kas daton a
maipuor amin, a kadua ti daton a bukbukel. Ket
mangaramidto ti padi ti pangabbong para iti tao
a madalusan iti sangoanan ni Yahweh. 32Daytoy
ti linteg para iti tao nga addaan iti makaakar a
sakit iti kudil, a saan a makabael a gumatang
iti umno a daton para iti pannakadalusna.”
33 Nagsao ni Yahweh kada Moises ken Aaron,
kinunana, 34 “Inton makadanonkayo idiay daga
ti Canaan nga intedko kadakayo a kas sanikua,
ket no mangikabilak iti buot nga agwaras iti
balay idiay daga a sanikuayo, 35 ket masapul a
mapan ti akinkukua iti balay ken ibagana iti
padi. Masapul nga ibagana, 'Panag kunak ket
kasla adda maysa a banag a kasla buot idiay
balayko.' 36 Ket ibilinto ti padi nga ikkatenda ti
adda iti uneg ti balay sakbay a sumrek isuna a
mangkita iti pakailasinan iti buot, tapno awanto
ti agbalin a narugit idiay balay. Kalpasanna,
masapul a sumrek ti padi a mangkita iti balay.
37 Masapul a sukimatenna ti buot tapno mak-
itana no adda daytoy kadagiti diding ti balay,
ken tapno makitana no aglanglanga daytoy a
berde wenno lumabaga idiay likkaong dagiti
diding. 38No pudno nga addaan iti buot ti balay,
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ket rummuarto ti padi iti balay ket iserrana
ti ruangan ti balay iti pito nga aldaw. 39 Ket
agsublinto manen ti padi iti maikapito nga al-
daw ket sukimatenna daytoy tapno kitaenna no
nagwaras ti buot kadagiti diding ti balay. 40 No
nagwaras daytoy, ibilinto ti padi nga ikkatenda
dagiti bato a pakasarakan iti buot ket ibillengda
dagitoy iti narugit a lugar iti ruar ti siudad.
41 Dawatennanto a makuskusan dagiti amin nga
akin uneg a diding ti balay, ket masapul nga
ipanda ti nakuskusda a banbanag nga adda
buotna iti ruar ti siudad ket ibellengda daytoy
idiay narugit a disso. 42 Masapul a mangalada
kadagiti sabali a bato ket ikabilda dagitoy iti ayan
dagiti bato a nalikkab, ket masapul nga agusarda
iti baro a pitak a pangpalitadada iti balay. 43 No
agsubli manen ti buot ket nagwaras iti balay
a nakaikkatan dagiti bato ken dagiti diding a
nakuskusan ken naulit a napalitadaan, 44 ket
masapul nga umuneg ti padi ket sukimatenna
ti balay tapno kitaenna no ti buot ket nagwaras
iti balay. No nagwaras daytoy, makadadael
ngarud daytoy a buot, ket narugit ti balay.
45 Masapul a marebba ti balay. Dagiti bato,
kayo, ken amin a palitada iti balay ket masapul
a maiyadayo a mairuar iti siudad a maipan iti
narugit a disso. 46 Kanayonna pay, siasinoman
nga umuneg iti balay kabayatan ti tiempo a
nakaserra daytoy ket agbalinto a narugit agingga
iti rabii. 47 Siasinoman a maturog iti balay
ket masapul a labaanna dagiti pagan-anayna,
ken siasinoman a mangan iti dayta a balay ket
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masapul a labaanna ti pagan-anayna. 48 No
sumrek ti padi iti balay tapno kitaenna no ti buot
ket nagwaras iti balay kalpasan napalitadaan
daytoy, ket, no awanen ti buot, ipablaaknanto
a nadalus ti balay. 49 Ket masapul a mangala
ti padi ti dua a billit tapno dalusanna ti balay,
ken kayo a sedro, ken nalabaga a sinulid, ken
hisopo. 50 Patayennanto ti maysa kadagiti billit
iti ngatoen ti nalinis a danum nga adda iti maysa
a banga. 51 Alaennanto ti kayo a sedro, ti hisopo,
ti nalabaga a sinulid, ken ti sibibiag a billit,
ket isawsawna dagitoy iti dara ti natay a billit,
iti nalinis a danum, ket warsianna ti balay iti
maminpito a daras. 52 Dalusannanto ti balay
babaen iti dara ti billit ken babaen ti nilinis
a danum, babaen iti sibibiag a billit, ti kayo
a sedro, ti hisopo, ken ti nalabaga a sinulid.
53 Ngem palubosannanto ti sibibiag a billit a
rummuar iti siudad a mapan iti kataltalonan. Iti
daytoy a wagas mangaramid isuna ti seremonia
ti pannakadalus para iti balay, ket nadaluston
daytoy. 54 Daytoy ti linteg para iti amin a kita iti
makaakar a sakit ti kudil ken kadagiti banbanag
a pakaigapuan iti kastoy a sakit, ken para iti
gagatel, 55 ken para iti buot iti pagan-anay ken
iti balay, 56 para iti lumlumteg, para iti gaddil,
ken para iti letteg, 57 tapno maammoan no ania
kadagitoy ti narugit wenno no kaano a nadalus
daytoy. Daytoy ti linteg para kadagiti makaakar
a saksakit ti kudil ken buot.”

15
1 Nagsao ni Yahweh kada Moises ken Aaron, a
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kinunana, 2 “Agsaokayo kadagiti tattao ti Israel,
ket ibagayo kadakuada, 'No adda man ti tao
nga addaan iti narugit a likido a rumrumuar
iti bagina, maibilang isuna a narugit. 3 Ti
kinarugitna ket gapu iti daytoy a narugit a likido.
Agaruyot man ti likido iti bagina wenno nagsar-
deng, daytoy ket narugit. 4 Tunggal pagiddaan
a pagiddaanna ket agbalin a narugit, ket amin
a banag a pagtugawanna ket agbalin a narugit.
5 Siasinoman a mangsagid iti pagiddaanna ket
masapul a labaanna dagiti pagan-anayna ken
digosenna ti bagina iti danum, ket agbalin a
narugit agingga iti rabii. 6 Siasinoman nga
agtugaw iti aniaman a nagtugawan ti tao nga
adda iti rumrumuar a narugit a likido iti bagina,
masapul a labaan dayta a tao dagiti pagan-
anayna ken digosenna ti bagina iti danum, ket
maibilang isuna a narugit agingga iti rabii. 7Ken
ti siasinoman a mangsagid iti bagi ti tao nga
adda iti rumrumuar a narugit a likido iti bagina
ket masapul a labaanna dagiti pagan-anayna ken
digosenna ti bagina iti danum, ket maibilang
isuna a narugit agingga iti rabii. 8 No ti tao nga
adda iti rumrumuar a kasta a likido iti bagina
ket matupraanna ti maysa a nadalus a tao, ket
masapul labaan dayta a tao ti pagan-anayna ken
digusenna ti bagina iti danum, ket maibilang
isuna a narugit agingga iti rabii. 9 Aniaman a
naiyap-ap iti bukot ti kabalyo a pagluganan ti
tao nga adda rumrumuar a likido iti bagina ket
agbalin a narugit. 10 Siasinoman a mangsagid
iti aniaman a banag nga nagsaadan dayta a tao
ket agbalin a narugit agingga iti rabii, ken ti
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siasinoman a mangawit kadagidiay a banbanag
ket masapul a labaanna dagiti pagan-anayna
ken digusenna ti bagina iti danum; maibilang
isuna a narugit agingga iti rabii. 11 Siasinoman
a masagid iti addaan iti kasta a panagruar
a saanna a binugguan nga immun-una dagiti
imana iti danum, ti tao a nasagid ket masapul
a labaanna dagiti pagan-anayna ken digosenna
ti bagina iti danum, ket agbalin isuna a narugit
agingga iti rabii. 12 Aniaman a banga a sagi-
den ti maysa nga addaan iti rumrummuar a
kasta a likido ti bagina ket masapul a maburak,
ken tunggal pagkargaan a kayo ket masapul a
mabuggoan iti danum. 13 Inton isuna nga addaan
iti panagruar ti likido ket madalusan, ket masa-
pul nga agpalabas isuna iti pito nga aldaw para
iti pannakadalusna; ket masapul a labaanna
dagiti pagan-anayna ken digusenna ti bagina iti
agay-ayos a danum. Ket nadaluston isuna. 14 Iti
maikawalo nga aldaw, masapul a mangala isuna
ti dua a kalapati wenno dua a sibong a pagaw
ket mapan iti sangoanan ni Yahweh idiay pagser-
rekan ti tabernakulo; sadiay ket masapul nga
itedna iti padi dagiti billit. 15Masapul nga idaton
ti padi dagitoy, maysa a kas daton a gapu ti basol
ken ti maysa a kas daton a maipuor amin, ken
masapul a mangaramid ti padi iti pangabbong
para kenkuana iti sangoanan ni Yahweh para iti
panagpatedtedna. 16 No ti kissit ti siasinoman
a lalaki ket agtultuloy a rummuar manipud
kenkuana, ket masapul a digusenna ti entero
a bagina iti danum; agbalin isuna a narugit
agingga iti rabii. 17 Tunggal lupot wenno lalat
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nga addaan iti kissit ket masapul a malabaan
babaen iti danum; agbalin a narugit daytoy
agingga iti rabii. 18 Ket no nagkaidda ti maysa
a babai ken maysa a lalaki ket naiyalis ti kissit
kenkuana, masapul a digusenda a dua ti bagida
iti danum; narugitda agingga iti rabii. 19 No
agregla ti babai, ti kinarugitna ket agtultuloy iti
pito nga aldaw, ken siasinoman a mangsagid
kenkuana ket maibilang a narugit agingga iti
rabii. 20Amin a banag a pagiddaanna kabayatan
iti panagreglana ket agbalin a narugit; amin a
banag a pagtugawanna ket agbalinmet a narugit.
21 Siasinoman a mangsagid iti pagiddaan ti babai
ket masapul a labaanna dagiti pagan-anayna
ken digusenna ti bagina iti danum; dayta a tao
ket narugit agingga iti rabii. 22 Siasinoman a
mangsagid iti aniaman a pagtugawan ti babai
ket masapul a labaanna dagiti pagan-anayna
ken digusenna ti bagina iti danum, dayta a
tao ket narugit agingga iti rabii. 23 Uray no
daytoy ket adda iti pagiddaan wenno adda iti
aniaman a nagtugawan ti babai, no sagidenna
daytoy, dayta a tao ket maibilang a narugit
aginga iti rabii. 24 No makikaidda ti siasiniman
iti babai, ket no masagid isuna ti narugit a
panagpabulosna, maibilang isuna a narugit iti
pito nga aldaw. Tunggal pagiddaan a pagiddaan
ti lalaki ket agbalin a narugit. 25 No agpadara
ti babai iti adu nga aldaw a saan a tiempo iti
panagreglana, wenno bo adda ti panagpadarana
a nabaybayag ngem iti tiempo ti panagreglana,
kabayatan iti amin nga aldaw iti panagpadara
iti kinarugitna, agbalin isuna a kasla adda isuna
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kadagiti aldaw ti panagreglana. Narugit isuna.
26Amin a pagiddaan a pagiddaanna kabayatan ti
panagpadarana ket agbalin a kasla ti pagiddaan
a nagiddaanna kabayatan iti panagreglana, ken
amin a banag a pagtugawanna ket agbalin a
narugit, kas iti kinarugit ti panagreglana. 27 Ken
siasinoman a mangsagid iti aniaman kadagidiay
a banbanag ket agbalin a narugit; masapul a
labaanna dagiti pagan-anayna ken digusenna ti
bagina iti danum, ket agbalin isuna a narugit
agingga iti rabii 28 Ngem no nadalusan isuna
manipud iti panagpadarana, ket agpalabas isuna
iti pito nga aldaw, ket kalpasan dayta nadaluston
isuna. 29 Iti maikawalo nga aldaw, mangalanto
isuna iti dua a kalapati wenno dua a sibong a pa-
gaw ket iyegna dagitoy iti padi idiay pagserrekan
ti tabernakulo. 30 Idatonto ti padi ti maysa a billit
kas daton a gapu iti basol ken ti maysa a kas
daton a maipuor amin, ket mangaramidtoisuna
pangabbong para kenkuana iti sangoanan ni
Yahweh para iti kinarugit iti panagpadarana.
31Kastoy ti masapul a panangisinayo kadagiti tat-
tao ti Israel manipud kadagiti kinarugitda, tapno
saanda a matay gapu iti kinarugitda, babaen iti
panangtulawda iti tabernakulok, a pagnanaedak
iti nagtetengngaanda. 32 Dagitoy dagiti ala-
gaden para iti siasinoman nga addaan iti pana-
gruar ti likido iti bagina, para iti siasinoman a
lalaki a nagparuar iti kissitna a mangaramid a
narugit kenkuana, 33 para iti siasinoman a babai
nga agregla, para iti siasinoman nga addaan
iti panagruar ti likido iti bagina, lalaki man
wenno babai, ken para iti siasinoman a lalaki a
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nakikaidda iti maysa a narugit a babai.'''

16
1 Nagsao ni Yahweh kenni Moises—daytoy ket

kalpasan ti pannakatay dagiti dua a putot a
lallaki ni Aaron, idi immasidegda kenni Yahweh
ket natayda. 2 Kinuna ni Yahweh kenni Moi-
ses, “Makisaritaka kenni Aaron a kabsatmo ket
ibagam kenkuana a saan a mapan iti aniaman
a tiempo idiay kasasantoan a lugar iti likudan
ti kurtina, iti sangoanan ti kalub a pakakitaan
iti pannakaabbong ti basol nga adda iti rabaw
ti lakasa ti tulag. No aramidenna dayta, matay
isuna, gapu ta agparangak babaen iti ulep iti
ngatoen ti kalub a pakakitaan iti pannakabbong
ti basol. 3 Isu kastoy ti masapul nga iseserrek
ni Aaron iti kasasantoan a disso. Masapul a
sumrek isuna nga adda tugotna a bumaro a
bulog a baka a kas daton a gapu iti basol, ken
kalakian a karnero kas daton a maipuor amin.
4 Masapul nga ikawesna ti nasantoan a lino a
tunika, ken masapul nga isuotna ti lino a makin-
uneg a pagan-anay, ken masapul nga isuotna ti
lino a barikes ken lino a turban. Dagitoy dagiti
nasantoan a lupot. Masapul nga agdigus isuna
iti danum ket kalpasanna ikawesna dagitoy a
pagan-anay. 5Masapul a mangala isuna iti dua a
kalakian a kalding manipud iti gimong dagiti tat-
tao iti Israel kas daton gapu iti basol ken maysa
a kalakian a karnero kas daton a maipuor amin.
6Ket masapul nga idatag ni Aaron ti bulog a baka
a kas daton a gapu iti basol, nga agbalinto a para
iti bagina, tapno mangaramid iti pangabbong
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para kenkuana ken ti pamiliana. 7 Ket masapul
a mangala isuna iti dua a kalding ket idatagna
dagitoy iti sangoanan ni Yahweh idiay pagser-
rekan ti tabernakulo. 8Ket masapul nga agbunot
ni Aaron para kadagiti dua a kalding, maysa a
bunot a para kenni Yahweh, ken ti maysa ket
para iti mapapanaw a kalding. 9 Masapul nga
idatag ni Aaron ti kalding a nabunot a para
kenni Yahweh, ket idatonna dayta a kalding
kas daton a gapu iti basol. 10 Ngem ti kalding
a nabunot a para iti kalding a mapapanaw
ket masapul a maipan a sibibiag iti sangoanan
ni Yahweh, tapno mangaramid ti pangabbong
babaen iti panangibaonna iti daytoy idiay let-
ang a kas kalding a mapapanaw. 11 Kalpasanna,
masapul nga idatag ni Aaron ti bulog a baka
para iti daton a gapu iti basol, nga agpaayto a
para iti bagina. Masapul a mangaramid isuna
iti pangabbong para iti bagina ken para iti
pamiliana, isu a masapul a patayenna ti bulog a
baka a kas daton a gapu iti basol para iti bagina.
12 Masapul a mangala ni Aaron iti insensario a
napno iti beggang a naggapu manipud iti altar
iti sangoanan ni Yahweh, a napno dagiti imana
iti napino a nagiling a nabanglo nga insenso,
ket ipanna dagitoy a banbanag idiay likudan iti
kurtina. 13 Sadiay ket masapul nga ikabilna ti
insenso iti apoy iti sangoanan ni Yahweh tapno
ti asuk manipud iti insenso ket maabbonganna ti
kalub a pakakitaan iti pannakabbong ti basol iti
rabaw ti pammaneknek iti tulag. Masapul nga
aramidenna daytoy tapno saan isuna a matay.
14 Kalpasanna, masapul a mangala isuna iti dara
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ti bulog a baka ket iwarsina daytoy babaen iti
ramayna idiay sangoanan iti kalub a pakakitaan
iti pannakabbong ti basol. Masapul nga iwarsina
ti dara babaen iti ramayna iti maminpito iti san-
goanan ti kalub a pakakitaan iti pannakabbong
ti basol. 15 Kalpasanna, masapul a patayenna ti
kalding a para iti daton a gapu iti basol a para
kadagiti tattao ken ipanna ti darana iti likudan ti
kurtina. Sadiay ket masapul nga aramidenna iti
dara ti kas iti inaramidna iti dara ti bulog a baka:
masapul nga iwarsina daytoy iti kalub a pakaki-
taan iti pannakabbong ti basol ket kalpasanna iti
sango iti kalub a pakakitaan iti pannakabbong ti
basol. 16 Masapul a mangaramid isuna iti sere-
monia ti pannakadalus para iti nasantoan a lugar
gapu kadagiti narugit nga aramid dagiti Israelita,
ken gapu iti panagsalungasingda ken ti amin
a basbasolda. Masapul met nga aramidenna
daytoy para iti tabernakulo, a pagigianan ni
Yahweh iti nagtetengngaanda, iti imatang dagiti
narugit nga aramidda. 17 Masapul nga awan ti
siasinoman iti uneg iti tabernakulo no sumrek ni
Aaron tapno mangaramid iti seremonia ti pan-
nakadalus iti kasasantoan a lugar, ken agingga
a rummuar isuna ken malpas a nangaramid iti
seremonia ti pannakapakawan para iti bagina
ken iti pamiliana, ken para iti entero a gimong ti
Israel. 18Masapul a rummuar isuna iti altar nga
adda iti sangoanan ni Yahweh ken mangaramid
iti seremonia ti pannakadalus para iti daytoy,
ken masapul a mangala isuna iti dara ti bulog
a baka ken dara ti kalding ket ikabilna daytoy
kadagiti sara iti aglawlaw iti altar. 19 Masapul a
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mangiwarsi isuna iti dara iti daytoy babaen iti
ramayna iti maminpito tapno dalusanna daytoy
ken tapno idatonna daytoy kenni Yahweh, ma-
nipud iti narugit nga ar-aramid dagiti Israelita.
20 Inton malpasnan a maaramid ti seremonia
ti pannakadalus para iti kasasantoan a lugar,
ti tabernakulo, ti altar, masapul nga idatagna
ti sibibiag a kalding. 21 Masapul nga ipatay
ni Aaron dagiti dua nga imana iti ulo ti sibib-
iag a kalding ken ipudnona iti kalding dagiti
amin a kinadakes dagiti tattao ti Israel, amin
a panagsalungasingda, ken amin a basbasolda.
Kalpasanna, masapul nga ikabilna dayta a kina-
managbasol iti ulo ti kalding ket palubosanna ti
kalding babaen iti panangaywan iti maysa a tao a
nakasagana a mangiturong iti kalding idiay let-
ang. 22 Masapul nga awiten ti kalding ti amin
a kinadakes dagiti tattao idiay awan matataona
a lugar. Idiay let-ang, masapul a palubosan ti
lalaki ti kalding. 23 Kalpasanna, masapul nga
agsubli ni Aaron iti uneg ti tabernakulo ket
ikkatenna ti lino a lupot nga inkawesna sakbay
a simmrek iti kasasantoan a lugar, ken masapul
nga ibatina dagitoy a lupot idiay. 24 Masapul
nga agdigus isuna iti danum idiay nasantoan a
lugar, ken ikawesna dagiti gagangay a lupotna;
ket masapul a rummuar isuna ken idatonna ti
datonna a maipuor amin ken ti daton a maipuor
amin a para kadagiti tattao, ken iti daytoy a
wagas, mangaramid isuna iti pangabbong para
iti bagina ken para kadagiti tattao. 25 Masapul
a puoranna ti taba ti daton a gapu iti basol iti
rabaw ti altar. 26 Ti nangpalubos a lalaki iti
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kalding a mapapanaw ket masapul a labaanna
dagiti pagan-anayna ken agdigus iti danum;
kalpasan dayta, mabalinnan ti agsubli iti uneg ti
kampo. 27 Ti bulog a baka a para iti daton a gapu
iti basol ken ti kalding a para iti daton a gapu
iti basol, a makindara iti naiyuneg a naaramat
iti panangaramid iti seremonia ti pannakadalus
iti nasantoan a lugar, ket masapul a mairuar
iti kampo. Sadiay ket masapul a puoranda
dagiti lalat, lasag, ken bagis. 28 Ti mangpuor a
lalaki kadagidiay a paset ket masapul a labaanna
dagiti pagan-anayna ken agdigus iti danum;
kalpasan dayta, mabalinnan ti agsubli iti uneg ti
kampo. 29 Agnanayonto nga annuroten daytoy
para kadakayo nga iti maikapito a bulan, iti
maikasangapulo nga aldaw ti bulan, masapul
nga agpakumbabakayo ken saankayo nga agtra-
baho, naiyanakman ditoy wenno ganggannaet
a makipagnanaed kadakayo. 30 Daytoy ket
gapu ta iti daytoy nga aldaw ti seremonia ti
pannakadalus ket naaramid para kadakayo, a
mangdalus kadakayo manipud kadagiti amin
a basbasolyo tapno agbalinkayo a nadalus iti
sangoanan ni Yahweh. 31 Daytoy ket napasnek
nga Aldaw a Panaginana a para kadakayo, ket
masapul nga agpakumbabakayo ken saankayo
nga agtrabaho. Agnanayonto nga annuroten
daytoy para kadakayo. 32 Ti kangatoan a padi, ti
mapulotan ken madutokan nga agbalin a kanga-
toan a padi a kasukat ti amana, ket masapul nga
aramidenna daytoy a seremonia ti pannakadalus
ken ikawesna dagiti lino a lupot, dayta ket,
dagiti nasantoan a lupot. 33 Masapul a man-
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garamid isuna iti seremonia ti pannakadalus
para iti kasasantoan a lugar; masapul a man-
garamid isuna iti seremonia ti pannakadalus
para iti tabernakulo ken para iti altar, ken mas-
apul a mangaramid isuna iti seremonia ti pan-
nakadalus para kadagiti papadi ken para iti amin
a tattao iti sangkagimongan. 34Agnanayonto nga
annoruten daytoy para kadakayo, a mangaramid
iti seremonia ti pannakadalus para kadagiti
tattao ti Israel gapu kadagiti amin a basbasolda,
maminsan iti makatawen.” Ket naaramid daytoy
kas imbilin ni Yahweh kenni Moises.

17
1 Nagsao ni Yahweh kenni Moises a kin-

unana, 2 “Agsaoka kenni Aaron ken kadagiti
putotna a lallaki, ken kadagiti amin a tattao
ti Israel. Ibagam kadakuada ti imbilin ni
Yahweh: 3 'Siasinoman a tao manipud iti Is-
rael a mangpapatay iti baka, karnero, wenno
kalding iti uneg ti kampo, wenno mangpapatay
kadagitoy iti ruar ti kampo, tapno idatonna—
4 no saanna nga ipan daytoy iti pagserkan
iti tabernakulo tapno idatonna a kas daton
kenni Yahweh iti sangoanan ti tabernakulona,
dayta a tao ket nakabasol iti panangpapatay.
Nangpapatay isuna, ket masapul a mailaksid
dayta a tao manipud kadagiti tattaona. 5 Ti
panggep daytoy a bilin ket tapno ipan dagiti
tattao ti Israel dagiti datonda kenni Yahweh
idiay pagserkan iti tabernakulo, iti padi tapno
maidaton a kas datdaton para iti panagkakadua
kenni Yahweh, imbes nga idaton dagiti daton iti
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away. 6 Iwarsi ti padi ti dara iti rabaw ti altar
ni Yahweh nga adda iti ruangan ti tabernakulo;
puoranna ti taba tapno mangipaay daytoy iti
nabanglo nga ayamuom para kenni Yahweh.
7 Masapul a saanen nga idaton dagiti tattao
dagiti datonda kadagiti sinankalding a didiosen,
a pagtigtignayanda a kasla balangkantis. Agbal-
into daytoy nga agnanayon nga alagaden para
kadakuada iti amin a henerasion dagiti tattaoda.'
8Masapul nga ibagam kadakuada, 'Siasinoman a
tao ti Israel, wenno siasinoman a ganggannaet a
makipagnaed kadakuada, a mangisagut iti daton
a maipuor amin wenno sakrifisio 9 ken saanna
nga ipan daytoy iti ruangan ti tabernakulo
tapno idatonna kenni Yahweh, dayta a tao ket
masapul a mailaksid manipud kadagiti tattaona.
10 Ken siasinoman iti Israel, wenno siasinoman
a ganggannaet a makipagnanaed kadakuada, a
mangan iti aniaman a dara, busorekto dayta a
tao, siasinoman a mangan iti dara; ilaksidkonto
isuna manipud kadagiti tattaona. 11 Ta ti biag
ti ayup ket adda iti darana. Intedko ti darana
kadakayo tapno mangaramid iti pangabbong iti
rabaw ti altar para kadagiti bibiagyo, gapu ta
ti dara ti maaramid a pangdalus, ta ti dara ti
mangpakawan para iti biag. 12 Ngarud, ibagak
kadagiti tattao ti Israel a masapul nga awan ti
uray maysa kadakayo a mangan iti dara, wenno
awan uray siasinoman kadagiti ganggannaet a
makipagnaed kadakayo ti mabalin a mangan
iti dara. 13 Siasinoman kadagiti tattao ti Is-
rael wenno siasinoman kadagiti ganggannaet
a makipagnaed kadakuada a mang-anup ken
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mangpapatay iti ayup wenno billit a mabalin a
makan, masapul nga ibukbok dayta a tao ti dara
ti ayup ket gaburanna ti dara iti daga. 14 Ta
ti biag ti tunggal parsua ket ti darana. Isu
nga ibagak kadagiti tattao ti Israel, “Masapul a
diyo kanen ti dara ti aniaman a parsua, ta ti
biag ti tunggal sibibiag a parsua ket ti darana.
Siasinoman a mangan iti daytoy ket masapul a
mailaksid.” 15 Tunggal tao a mangan iti ayup
a natay wenno rinangrangkay dagiti atap nga
ayup, dayta man a tao ket nayanak nga umili
wenno maysa a ganggannaet a makipagnanaed
kadakayo, masapul a labaanna dagiti pagan-
anayna ken agdigos iti danum, ket maibilang
isuna a narugit agingga iti rabii. Kalpasanna ket
nadaluston isuna. 16 Ngem no saanna a labaan
dagiti pagan-anayna wenno digusen ti bagina,
ket masapul nga ikarona ti basolna.'”

18
1 Nagsao ni Yahweh kenni Moises, a kin-

unana, 2 “Agsaoka kadagiti tattao ti Israel ket
ibagam kadakuada, 'Siak ni Yahweh a Diosyo.
3 Masapul a diyo aramiden dagiti banbanag
nga ar-aramiden dagiti tattao idiay Egipto a
nagnaedanyo idi. Ken masapul a diyo aramiden
dagiti banbanag nga ar-aramiden dagiti tattao
idiay Canaan, ti daga a pangipanak kadakayo.
Diyo suroten dagiti kaugalianda. 4 Dagiti lin-
tegko dagiti masapul nga aramidenyo ken dagiti
bilbilinko ti masapul a salimetmetanyo, tapno
makapagnakayo kadagitoy, gapu ta Siak ni Yah-
weh a Diosyo. 5 Ngarud, masapul a salimet-
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metanyo dagiti alagadek ken dagiti lintegko. No
agtulnog ti maysa a tao kadagitoy, agbiagto isuna
gapu kadagitoy. Siak ni Yahweh. 6 Masapul nga
awan ti uray maysa a makikaidda iti siasinoman
nga asideg a kabagianna. Siak ni Yahweh. 7Dimo
ibabain ti amam babaen iti pannakikaiddam iti
inam. Inam isuna! Masapul a dimo ibabain
isuna. 8 Dimo kaiddaen ti siasinoman kadagiti
assawa ti amam; masapul a dimo ibabain iti
kasta ti amam. 9 Dimo kaiddaen ti siasinoman
kadagiti kakabsatmo a babbai, anak man a
babai isuna ti amam wenno anak a babai ti
inam, napadakkel man isuna iti pagtaenganyo
wenno iti adayo manipud kadakayo. Masapul
a dimo kaiddaen dagiti kakabsatmo a babbai.
10 Dimo kaiddaen ti anak a babai ti anakmo
a lalaki wenno ti anak a babai ti anakmo a
babai. Bukodmo a pakaibabainan dayta. 11Dimo
kaiddaen ti anak a babai ti asawa ti amam, a
putot ti amam. Kabsatmo isuna, ket rumbeng
a dimo kaiddaen isuna. 12 Dimo kaiddaen
ti babai a kabsat ti amam. Asideg isuna a
kabagian ti amam. 13 Dimo kaiddaen ti babai
a kabsat ti inam. Asideg isuna a kabagian ti
inam. 14 Dimo ibabain ti lalaki a kabsat ti amam
babaen iti pannakikaiddam iti asawana. Dika
umasideg kenkuana para iti dayta a panggep;
ikitmo isuna. 15 Dimo kaiddaen ti manugangmo
a babai. Asawa isuna ti anakmo a lalaki; dimo
kaiddaen isuna. 16 Dimo kaiddaen ti asawa ti
kabsatmo a lalaki; dimo ibabain isuna iti kastoy
a wagas. 17 Dimo kaiddaen ti babai ken ti
anakna a babai, wenno ti anak a babai ti anakna
a lalaki wenno ti anak a babai ti anakna a
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babai. Asidegda a kabagianna, ket kinadangkes
ti pannakikaidda kadakuada. 18 Dimo asawaen
ti kabsat a babai ti asawam a kas maikadua
nga asawam ken kaiddaen isuna kabayatan a
sibibiag pay ti umuna nga asawam. 19 Dimo
kaiddaen ti babai kabayatan ti panagreglana.
Narugit isuna kabayatan dayta a tiempo. 20Dimo
kaiddaen ti asawa a babai ti kaarrubam ken
tulawan ti bagim babaen kenkuana iti kastoy
a wagas. 21 Dimo ited ti siasinoman kadagiti
annakmo amapuoran, tapno idatonmo ida kenni
Moloc, gapu ta masapul a dimo ibabain ti nagan
ti Diosmo. Siak ni Yahweh. 22 Dimo kaiddaen
ti padam a lalaki a kasla iti pannakikaiddam
iti babai. Daytoy ket kinadangkes. 23 Dimo
kaiddaen ti aniaman nga ayup ken tulawan
ti bagim iti daytoy. Masapul nga awan ti
babai a mangpanunot a makikaidda iti aniaman
nga ayup. Daytoy ket kinaderrep. 24 Diyo
rugitan dagiti bagiyo iti aniaman kadagitoy a
wagas, ta kadagitoy amin a wagas ket natulawan
dagiti nasion, dagiti nasion a paksiatekto iti
imatangyo. 25 Natulawan ti daga, isu a dinusak
dagiti basolda ket pinapanaw ti daga dagiti ag-
nanaed kenkuana. 26 Dakayo, ngarud, masapul
a salimetmetanyo dagiti bilbilinko ken dagiti ala-
gadek ken masapul a diyo aramiden ti aniaman
kadagitoy a makarimon a banbanag, Israelita
man a naiyanak nga umili wenno ganggannaet
a makipagnanaed kadakayo. 27 Ta daytoy ti
kinadangkes nga inaramid dagiti tattao iti daga,
dagiti nagnaed ditoy sakbay kadakayo ket ita
natulawanen ti daga. 28 Agannadkayo ngarud
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tapno dinakay met isarua ti daga kalpasan
a tinulawanyo daytoy a kas iti panangisaru-
ana kadagiti tattao nga immun-una kadakayo.
29 Siasinoman a mangaramid kadagitoy a maka-
rimon a banbanag, dagiti tattao amangaramid iti
kasta a banbanag ket mailaksid manipud kadag-
iti tattaoda. 30 Ngarud, salimetmetanyo dagiti
bilinko a diyo aramiden ti aniaman kadagitoy a
makarimon a kaugalian a naaramid ditoy sakbay
kadakayo, tapno diyo matulawan dagiti bagiyo
babaen kadagitoy. Siak ni Yahweh a Diosyo.'”

19
1 Nagsao ni Yahweh kenni Moises a kinunana,

2 “Agsaoka iti sangkagimongan dagiti tattao ti
Israel ket ibagam kadakuada, 'Masapul a nasan-
toankayo, ta Siak ni Yahweh a Diosyo ket nasan-
toan. 3Masapul a raemen ti tunggal maysa ti ina
ken amana ken masapul a salimetmetanyo dagiti
Aldaw a Panaginana. Siak ni Yahweh a Diosyo.
4Dikay agsubli kadagiti awan pategna a didiosen
wenno agaramid kadagiti didiosen a landok para
kadagiti bagiyo. Siak ni Yahweh a Diosyo. 5 Inton
mangidatonkayo iti daton para iti panagkakadua
kenni Yahweh, masapul nga idatonyo daytoy
tapno mabalinto a maawatkayo. 6 Masapul a
kanenyo daytoy iti isu met laeng nga aldaw nga
idatonyo daytoy wenno iti sumaruno nga aldaw.
No adda man ti mabati agingga iti maikatlo
nga aldaw, masapul a mapuoran daytoy. 7 No
makanyo daytoy iti maikatlo nga aldaw, narugit
daytoy. Masapul a saan a maawat daytoy,
8 ngem tunggal maysa a mangan iti daytoy ket
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rumbeng nga ikarona ti nagbiddutanna gapu ta
rinugitanna ti naidaton kenni Yahweh. Dayta a
tao ket masapul a mailaksid manipud kadagiti
tattaona. 9 Inton apitenyo ti apit ti dagayo,
masapul a diyo apiten a naan-anay dagiti adda
kadagiti suli ti talonyo wenno urnongen amin a
mapataud ti apityo. 10Masapul a diyo urnongen
amin nga ubas manipud iti kaubasanyo wenno
urnongen dagiti ubas a naregreg iti daga ti
kaubasanyo. Masapul nga ibatiyo dagitoy para
kadagiti napanglaw ken para kadagiti ganggan-
naet. Siak ni Yahweh a Diosyo. 11Dikay agtakaw.
Dikay agulbod. Diyo allilawen ti tunggal maysa.
12 Dikay agsapata a siuulbod babaen iti naganko
ken tulawan ti nagan ti Diosyo. Siak ni Yahweh.
13 Diyo idadanes ti kaarrubayo wenno takawan
isuna. Masapul a saan nga agtalinaed kadakayo
iti agpatnag agingga iti agsapa dagiti tangdan
ti mangmangged nga adipen. 14 Diyo ilunod
ti tuleng wenno mangikabil iti pakaitibkolan iti
sangoanan ti bulsek. Ngem ketdi, masapul nga
agbutengkayo iti Diosyo. Siak ni Yahweh. 15Diyo
pagbalinen a palso ti pannakaukom. Masapul
a dikay mangipakita iti panangidumduma iti
maysa a tao gapu ta isuna ket napanglaw ken
masapul a dikay mangipakita iti panangidum-
duma iti maysa a tao gapu ta isuna ket napateg.
Ngem ketdi, ukomenyo a sililinteg ti kaarrubayo.
16 Dikay agpagnapagna iti aglawlaw a mangi-
warwaras iti palso a damag kadagiti tattaoyo
ngem aramidenyo ti kabaelanyo a mangsaluad
iti biag ti kaarrubayo. Siak ni Yahweh. 17 Diyo
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guraen ti kabsatyo dita pusoyo. Masapul a
tubngarenyo a sipupudno ti kaarrubayo tapno
dikay makabasol gapu kenkuana. 18 Dikay
agibales wenno agipempen iti gura a maibusor
iti siasinoman kadagiti tattaoyo, ngem ketdi,
ayatenyo ti kaarrubayo a kas iti bagiyo. Siak
ni Yahweh. 19 Masapul a salimetmetanyo dagiti
bilinko. Diyo padasen nga ipamanada dagiti
ayupyo kadagiti sabali a kita dagiti ayup. Diyo
paglaoken ti dua nga agduma a kita dagiti bukel
no agmulmulakayo iti talonyo. Dikay agisuot
iti pagan-anay a naaramid manipud iti dua a
kita ti naglaok a materiales. 20 Siasinoman
a makikaidda iti tagabu a babai a naikari a
maiyasawa ngem saan pay laeng a nasubbot
wenno nawayawayaan, masapul a madusada.
Masapul a dida mapapatay gapu ta saan isuna
a nawayawayaan. 21 Masapul nga ipan ti lalaki
kenni Yahweh ti datonna a pangsupapak iti
nagbiddutanna iti pagserkan ti tabernakulo —
maysa a kalakian a karnero a kas daton a
pangsupapak iti biddut. 22 Ket aramidento ti
padi ti seremonia ti pangabbong iti basol para
kenkuana babaen iti kalakian a karnero a para
iti daton a pangsupapak iti biddut iti sangoanan
ni Yahweh para iti basol a naaramidna. Ket ma-
pakawanton ti basol a naaramidna. 23 Inton ma-
pankayo iti daga ket nagimulakayo kadagiti amin
a kita dagiti kayo para iti taraon ket masapul
nga ibilangyo dagiti bungada a maiparit a kanen.
Masapul a maiparit ti bunga kadakayo iti las-ud
ti tallo a tawen. Masapul a saan a kanen daytoy.
24 Ngem iti maikapat a tawen ket agbalinto a
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nasantoan dagiti amin a bunga, maysa a daton
a panangidayaw kenni Yahweh. 25 Iti maikalima
ket mabalinyon a kanen ti bunga nga inurayyo
tapno dagiti kayo ket agbunga pay iti ad-adu.
Siak ni Yahweh a Diosyo. 26 Dikay mangan iti
aniaman a karne nga adda pay laeng darana.
Dikay makiuman kadagiti espiritu maipanggep
iti masakbayan ken diyo tarigagayan a tenglen
ti dadduma babaen kadagiti saan a gagangay a
pannakabalin. 27Diyo tuladen dagiti aramid dag-
iti pagano a kas iti panangkuskusyo iti sikigan ti
uloyo wenno panangputed iti barbasyo. 28 Diyo
sugaten ti bagiyo gapu iti natay wenno mangika-
bil kadagiti marka iti bagiyo. Siak ni Yahweh.
29 Diyo ibabain ti anakyo a babai babaen iti
panangaramidyo kenkuana a balangkantis, ta no
saan, agtinnag ti nasion iti panagbalangkantis
ket mapnoan ti daga iti kinadangkes. 30Masapul
a salimetmetanyo dagiti Aldaw a Panaginana ken
dayawen ti santuario ti tabernakulok. Siak ni
Yahweh. 31 Dikay mapan kadagiti makisarsarita
iti natay wenno kadagiti espiritu. Diyo biruken
ida, ta rugitan dakayo. Siak ni Yahweh a Diosyo.
32 Masapul a tumakderkayo iti sangoanan ti
ubanan a tao ken padayawanyo ti presensia ti
nataengan a tao. Masapul nga agbutengkayo iti
Diosyo. Siak ni Yahweh. 33No adda ganggannaet
a makipagnaed kadakayo iti dagayo, masapul a
diyo pagaramidan isuna iti aniaman a biddut.
34 Ti ganggannaet a makipagnaed kadakayo ket
masapul a kaslada Israelita a nayanak nga umili
nga agnaed kadakayo ken masapul nga ayatenyo
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isuna a kas iti bagiyo, gapu ta ganggannaetkayo
met idi iti daga ti Egipto. Siak ni Yahweh
a Diosyo. 35 Dikay agusar kadagiti saan a
husto a pagrukod no agrukodkayo iti kaatid-
dog, kadagsen, wenno kaadu. 36 Masapul nga
agusarkayo kadagiti husto a pagrukod, husto a
pagtimbangan, husto nga efa, ken husto a hin.
Siak ni Yahweh a Diosyo a nangiruar kadakayo
iti daga ti Egipto. 37 Masapul a tungpalenyo
dagiti amin nga alagadek ken amin a lintegko
ken aramidenyo dagitoy. Siak ni Yahweh.'”

20
1 Nagsao ni Yahweh kenni Moises, kinunana,

2 Ibagam kadagiti Israelita, 'Siasinoman kadagiti
tattao ti Israel, wenno siasinoman a ganggannaet
nga agnanaed iti Israel a mangted iti siasinoman
kadagiti annakna kenni Moloc, ket masapul a
mapapatay. Masapul a batuen isuna dagiti tattao
iti dayta a daga. 3 Ilisikto met ti rupak iti
dayta a tao ken ilaksidkonto isuna manipud
kadagiti tattaona gapu ta intedna ti anakna kenni
Moloc, tapno laeng marugitan ti nasantoan a
lugarko ken saan a maraem ti nasantoan a
naganko. 4 No ikidem dagiti tattao iti dayta a
daga dagiti matada iti dayta a tao inton intedna
ti siasinoman kadagiti anakna kenni Moloc, no
saanda isuna a papatayen, 5 ket ibaw-ingkonto
ngarud ti rupak a maibusor iti dayta a tao ken iti
pulina, ket ilaksidkonto isuna ken dagiti isuamin
a nangaramat iti bagina iti dakes tapno agbalin a
balangkantis para kenni Moloc. 6 Ti tao a mapan
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kadagiti makisasao kadagiti natay, wenno kadag-
iti makisasao kadagiti espiritu tapno aramatenda
dagiti bagida kadakuada iti dakes, Ibaw-ingkonto
ti rupak a maibusor iti dayta a tao; ilaksidkonto
isuna manipud kadagiti tattaona. 7 Ngarud,
idatonyo dagiti bagiyo kenni Yahweh ket ag-
balinkayo a nasantoan, gapu ta siak ni Yahweh
a Diosyo. 8Masapul a salimetmetanyo dagiti bil-
bilinko ken masapul a tungpalenyo dagitoy. Siak
ni Yahweh, ti nangilasin kadakayo a maipaay
kaniak. 9 Dagiti amin a mangilunod iti amana
wenno iti inana ket awan duadua a masapul a
mapapatay. Inlunodna ti amana wenno inana,
isu a nagbasol isuna ket maikari a mapapatay.
10 Ti lalaki a makikamalala iti asawa iti sabali
a lalaki, dayta ket, siasinoman a makikamalala
iti asawa ti kaarubana—ti nakikamalala a lalaki
ken ti nakikamalala a babai ket awan duadua a
masapul a mapapatay. 11 Ti lalaki a makikaidda
iti asawa ti amana ket imbabainna ti bukodna
nga ama. Ti anak a lalaki ken ti asawa ti amana
ket agpada a masapul a mapapatay. Nagbasolda
ket maikarida a mapapatay. 12 No makikaiddda
ti maysa a lalaki iti manugangna a babai, isuda
a dua ket awan duadua a masapul a mapapatay.
Nakaaramidda iti kinaderrrep. Nagbasolda ket
maikarida a mapapatay. 13 No ti maysa a lalaki
ket makikaidda iti sabali a lalaki, kasta met
iti babai, agpadada a nakaaramid iti maysa a
banag a makarimon. Awan duadua a masapul
a mapapatayda. Nakabasolda ket maikarida a
matay. 14 No ti maysa a lalaki ket mangasawa
iti babai ken inasawana met laeng ti inana,



Levitico 20:15 lxxii Levitico 20:21

daytoy ket kinadangkes. Masapul amapuoranda,
isuna ken iti babai, tapno awanen ti kinadangkes
kadakayo. 15No ti maysa a lalaki ket makikaidda
iti maysa nga ayup, awan duadua a masapul a
mapapatay isuna, ken masapul a patayenyo ti
ayup. 16No ti maysa a babai ket umasideg ti ania-
man nga ayup tapno kaiddaenna daytoy, masa-
pul a papatayenyo ti babai ken ti ayup. Awan
dua dua a masapul a mapapatayda. Nagbasolda
ket maikarida a matay. 17 No makikaidda ti
maysa a lalaki iti kabsatna a babai, anakman a
babai ti amana wenno iti anak a babai ti inana—
no makikaidda isuna kenkuana ken ti babai ket
makikaidda met kenkuana, nakababain daytoy
a banag. Masapul a mailaksidda iti imatang
dagiti tattaoda, gapu ta nakikaidda isuna iti
kabsatna a babai. Masapul nga ikarona ti
basolna. 18 No makikaidda ti maysa a lalaki
iti maysa a babai kabayatan iti panagreglana
ket nakikaidda kenkuana, inikkatna ti abbong ti
pagayusan ti darana, ti pagtataudan ti darana.
Agpada a masapul a mailaksid ti babai ken
lalaki kadagiti tattaoda. 19 Masapul a dika
makikaidda iti babai a kabsat ti inam wenno
amam, gapu ta ibabainmonto ti asideg a kaba-
giam. Masapul nga ikarom ti bukodmo a basol.
20 No ti maysa a lalaki ket makikaidda iti asawa
ti ulitegna, imbabainna ti ulitegna. Masapul
nga ikaroda iti nagbasolanda ket matayda nga
awanan iti anak. 21 No ti maysa a lalaki
ket asawaenna ti asawa ti kabsatna a lalaki,
daytoy ket kinarugit gapu ta naaddaan isuna iti
pakainaigan a mangsalungasing ti panangasawa
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ti kabsatna a lalaki, ket saandanto a maaddaan
iti anak. 22 Masapul ngarud a salimetmetanyo
dagiti amin nga alagadek ken dagiti amin a
lintegko; masapul a tungpalenyo dagitoy tapno
saanakayo nga isarwa iti daga a pangipanak
kadakayo a pagnaedanyo. 23 Masapul a saanyo
a suroten iti kaugalian dagiti nasion a pak-
siatekto iti sangoananyo, gapu ta inaramidda
amin dagitoy a banbanag, ket karimonko ida.
24 Imbagak kadakayo, “Tawidenyonto ti dagada;
itedkonto kadayo tapno tagikuaenyo, maysa a
daga nga addaan ti agay-ayus a gatas ken diro.
Siak ni Yahweh a Diosyo, a nangisina kadakayo
manipud kadagiti dadduma a tattao. 25Masapul
ngarud nga mailasinyo ti nadalus ken narugit
nga ayup ken ti nadalus a billit ken saan a
nadalus. Masapul a saanyo a rugitan dagiti
bagbagiyo babaen kadagiti narugit nga ayup
wenno billit wenno aniaman nga agkarkarayam
iti daga, nga inlasinko a kas narugit manipud
kadakayo. 26 Masapul a nasantoankayo, ta siak,
a ni Yahweh, ket nasantoan, ken inlasinakayo
manipud kadagiti sabali a tattao, gapu ta kukua
kayo. 27 Ti lalaki wenno babai a makitungtong
iti natay wenno makitungtong kadagiti espiritu
ket awan duadua a masapul a mapapatayda.
Masapul a batoen ida dagiti tattao. Nagbasolda
ket maikarida a matay.”

21
1 Kinuna ni Yahweh kenni Moises: “Makisar-

itaka kadagiti papadi, dagiti annak ni Aaron
ket ibagam kadakuada, “Awan ti siasinoman
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kadakayo ti rumbeng a mangrugit iti bagina
gapu kadagiti natay manipud kadagiti tattaona,
2 malaksid iti asideg a kabagianna—para iti ina
ken amana, para iti anakna a lalaki ken anakna a
babai, wenno para iti kabsatna a lalaki 3 wenno
para iti birhen a kabsatna a babai nga adda iti
balayna ken awan pay ti asawana. Mabalinna
a rugitan ti bagina para kenkuana. 4 Ngem
masapul a saanna a rugitan ti bagina para kadag-
iti sabali a kakabagianna, tapno marugitan ti
bagina. 5Masapul a saan a kuskosan dagiti padi
ti uloda wenno kuskusan ti igid dagiti barbasda,
kasta met a saanda a sugaten dagiti bag- bagida.
6 Masapul a maisinada para iti Diosda, ken
saanda nga ibabain ti nagan ti Diosda, gapu ta
idaton dagiti padi dagiti daton kenni Yahweh
babaen iti apuy, ti “taraon” ti Diosda. Ngarud,
masapul a maisinada. 7Masapul a saanda aman-
gasawa iti siasinoman a balangkantis a babai,
ken narugit, ken masapul a saanda a mangasawa
iti babai a nakisina iti asawana, gapu ta naisi-
nada para iti Diosda. 8 Masapul nga idatonyo
isuna ta idatonna ti “taraon”manipud iti Diosyo.
Masapul a nasantoan isuna iti imatangyo, gapu
ta Siak, a ni Yahweh, a nangilasin kadakayo para
kaniak, ket nasantoanak met. 9 Siasinoman nga
anak a babai ti siasinoman a padi a mangrugit iti
bagina babaen iti panagbalinna a balangkantis
ket ibabainna ti amana. Masapul a mapuoran
isuna. 10 Isuna a kangatoan a padi kadagiti
kakabsatna a lallaki, nga ti ulona ket isu ti
nakaibukbokan ti pammulot a lana, ken nakon-
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sagraran a mangikawes iti naisangsangayan a
pagan-anay ti kangatoan a padi, ket masapul a
saanna nga iwakray ti buokna ken pigisen ti
badona. 11 Masapul a saan a mapan isuna iti
sadinoman nga ayan ti natay ket rugitanna ti
bagina, uray no ti amana wenno ti inana ti natay.
12 Masapul a saan a panawan ti kangatoan a
padi ti nasantoan a disso iti tabernakulo wenno
saanna a raemen ti santuario ti Diosna, gapu
ta nakonsagraran isuna a kas kangatoan a padi
babaen iti pammulot a lana ti Diosna. Siak ni
Yahweh. 13 Ti kangatoan a padi ket masapul
a mangasawa ti maysa a birhen. 14 Masapul a
saan isuna a mangasawa iti balo, wenno babai
a nakisina iti asawana, wenno balangkantis a
babai. Masapul a saanna nga asawaen dag-
iti kakastoy a kita dagiti babai. Mabalinna
laeng ti mangasawa iti maysa a birhen manipud
kadagiti tattaona. 15 Masapul nga agtulnog
isuna kadagitoy nga annuroten, tapno saanna
a marugitan dagiti annakna kadagiti tattaona,
ta siak ni Yahweh, a nangilasin kenkuana para
kaniak.''' 16 Nagsao ni Yahweh kenni Moises,
a kinunana, 17 “Makisaritaka kenni Aaron ket
ibagam kenkuana, 'Siasinoman kadagiti kaputo-
tam iti amin a henerasyonda nga addaan iti
pakapilawan ti bagina, masapul a saan isuna
nga umasideg a mangidaton ti 'taraon' iti Diosna.
18 Siasinoman a tao nga addaan iti pakapilawan
iti bagina ket masapul a saan nga umasideg
kenni Yahweh, kas iti maysa a bulsek a tao,
pilay a tao, maysa a nadadael ti porma ti
bagina wenno adda kurang ti bagina, 19 tao a
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paralitiko ti ima wenno sakana, 20 kubbo wenno
pandek a tao, wenno maysa atao nga adda
dadael ti matana, wenno addaan ti sakit ti kudil,
sugat, gaddil, wenno nadadael ti nailimmeng a
parte ti bagina. 21 Awan ti siasinoman a tao
kadagiti kaputotan ti padi a ni Aaron nga adda
depekto ti bagina ti mabalin nga umasideg tapno
mangidatag iti daton a mapuoran a para kenni
Yahweh. Ti kasta a tao nga adda depekto ti
bagina; masapul a saan isuna nga umasideg a
mangidaton iti 'taraon' ti Diosna. 22 Mabalinna
a kanen ti taraon ti Diosna, dagiti kasasantoan
man wenno sumagmamano kadagiti nasantoan.
23 Nupay kasta, masapul a saan isuna a sumrek
iti nalengdan ti kurtina wenno umasideg iti altar,
gapu ta adda depekto ti bagina, tapno saanna
a rugitan ti nasantoan a lugarko, gapu ta siak
ni Yahweh, a nangidaton kadakuada kaniak.”'
24 Imbaga ngarud ni Moises dagitoy a sasao kenni
Aaron, kadagiti annakna ken kadagiti amin a
tattao ti Israel.

22
1 Nagsao ni Yahweh kenni Moses, kunana,

2 ''Makisaritaka kenni Aaron, ken kadagiti an-
nakna a lallaki ket ibagam kadakuada nga uma-
dayoda kadagiti nasantoan a bambanag dagiti
Israelita, nga idatonda kaniak. Masapul a
saanda a rugitan ti nasantoan a naganko. Siak
ni Yahweh 3 Ibagam kadakuada, 'Siasinoman
kadagiti amin a kaputotanyo iti entero a hen-
erasion dagiti tattaoyo a narugit inton asetganna
dagiti nasantoan a bambanag nga idaton dagiti
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Israelita kenni Yahweh, dayta a tao ket masapul
a mailaksid manipud iti sangoanak. Siak ni
Yahweh. 4 Awan kadagiti kaputotan ni Aaron
nga addaan iti makaakar a sakit ti kudil, wenno
makaakar nga agtedtedted manipud iti bagina,
ti mabalin a mangan iti aniaman a daton a
naaramid para kenni Yahweh agingga nga ag-
balin isuna a nadalus. Siasinoman a mangsagid
iti aniaman a narugit babaen ti panangsagid iti
natay, wenno babaen iti panangsagid iti lalaki
nga addaan ti agtedtedted a kissit, 5 wenno
siasinoman a mangsagid iti aniaman nga ayup
nga agkarkarkarayam a mamagbalin kenkuana
a narugit, wenno siasinoman a tao amamagbalin
kenkuana a narugit, aniaman a kita ti kinarugit
daytoy— 6 ngarud, ti padi a mangsagid iti ania-
man a narugit a banag ket agbalin a narugit
aginggana iti rabii. Masapul a saan isuna a
mangan kadagiti aniaman a nasantoan a bam-
banag malaksid no agdigus isuna iti danum. 7No
limneken ti init, naduluston isuna. No limneken
ti init mabalinnan ti mangan manipud kadagiti
nasantoan a bambanag, gapu ta taraonna dagi-
toy. 8 Masapul a saan isuna a mangan iti ania-
man a nasarakan a natay wenno pinatay dagiti
narungsot nga ayup, a babaen kadagitoy ket
rugitanna ti bagina. Siak ni Yawhweh. 9Masapul
a suroten dagiti papadi dagiti bilinko, ta no
saan agbasolda ket mabalin a matayda gapu iti
saanda a panangraem kaniak. Siak ni Yahweh, a
nangidaton kadakuada para kaniak. 10 Awan ti
siasinoman a saan a kameng ti pamilia ti padi,
karaman dagiti sangaili ti padi wenno dagiti
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natangdanan nga dipenna, ti mabalin a mangan
iti aniaman a nasantoan. 11 Ngem no gumatang
ti padi ti siasinoman a tagabo iti bukodna a
kuarta, mabalin a mangan dayta a tagabo kadag-
iti bambanag a nailasin para kenni Yahweh. Ken
dagiti kamkameng iti pamilia ti padi ken dagiti
tagabo a naiyanak iti balayna, mabalinda met
a makipangan kenkuana manipud kadagidiay a
bambanag. 12 No ti anak a a babai ti padi ket
nakiasawa iti saan a padi, saanna a mabalin ti
mangan iti aniaman kadagiti nasantoan a daton.
13 Ngem no ti anak a babai ti padi ket maysa a
balo, wenno nakisina iti asawana, ken no awan
ti anakna, ken no agsubli isuna nga agnaed iti
balay ti amana kas idi agtutubo isuna, mabalinna
ti mangan manipud iti taraon ti amana. Ngem
awan ti siasinoman a saan a kameng ti pamilia
ti padi iti mabalin a mangan manipud iti taraon
ti padi. 14 No makapangan ti maysa a tao iti
nasantoan a taraon a saanna nga ammo daytoy,
ket masapul a bayadanna ti padi gapu iti daytoy;
masapul a nayunanna daytoy ti apagkalima ket
isublina daytoy iti padi. 15 Masapul a saan
nga ibabain dagiti Israelita dagiti nasantoan a
bambanag nga intag-ay ken indatagda kenni
Yahweh, 16 ken pakaigapuan nga awitenda ti
basol a mamagbalin kadakuada nga makaba-
sol iti pannanganda iti nasantoan a taraon, ta
siak ni Yahweh, a nangilasin kadakuada para
kaniak.''' 17 Nagsao ni Yahweh kenni Moses,
kinunana, 18 “Makisaritaka kenni Aaron ken
kadagiti putotna a lallaki, ken kadagiti amin nga
Israelita. Ibagam kadakuada, 'Siasinoman nga
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Israelita, wenno ganggannaet nga agnanaed iti
Israel, inton mangidatagda iti daton— daytoy
man ket pangtungpal ti sapata, wenno daytoy
man ket daton a nagtaud iti bukod a nakem,
wenno mangidatag kenni Yahweh ti daton a
maipuor amin, 19 no daytoy ket tapno maawat,
masapul nga agidatonda iti kalakian nga ayup
nga awan mulitna manipud iti baka, karnero,
wenno kadagiti kalding. 20 Ngem masapul a
saankayo a mangidaton iti aniaman nga adda
iti mulitna. Saankonto nga awaten daytoy para
iti biangyo. 21 Ti siasinoman a mangidatag
kenni Yahweh iti daton para iti panagkakadua
manipud iti aniaman a kita ti arban kenni
Yahweh a mangtungpal iti sapata, wenno kas
daton a nagtaud iti bukod a nakem, masapul nga
awan ti pakapilawanna tapno maawat daytoy.
Masapul nga awan iti mulitna ti ayup. 22Masapul
a saankayo nga agidaton kadagiti ayup a bulsek,
baldado wenno pilay, wenno adda ritingna, sug-
sugat, wenno gud-gudna. Masapul a saanyo nga
idaton dagitoy kenni Yahweh a kas daton a ma-
puoran iti rabaw ti altar. 23Mabalinyo nga idatag
a kas daton a nagtaud iti bukod a nakem ti maysa
a bassit a bulog a baka wenno karnero wenno
saan a nasayaat ti panagdakkelna, ngem ti kasta
a daton ket saan a maawat a para iti maysa a
sapata. 24 Saankayo nga agidaton kenni Yah-
weh kadagiti ayup nga adda sugatna, natumek,
narangrangkaywenno nakapon. Saanyo nga ida-
ton dagitoy iti dagayo, 25 ken saanyo nga awaten
dagitoy manipud kadagiti ima ti gangannaet a
kas taraon a maidatag iti Dios, gapu ta dagitoy
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ket addaan iti depekto wenno mulitna. Saanko
nga awaten dagitoy para iti biangyo.'” 26 Nagsao
ni Yahweh kenni Moses ket kinunana, “ 27 No
maiyanak ti kalakian a baka wenno karnero
wenno kalding, masapul nga agtalinaed daytoy
iti denna ti inana iti pito nga aldaw. Ket manipud
iti maikawalo nga aldaw, mabalinen nga awaten
daytoy a kas daton a mapuoran kenni Yahweh.
28 Saankayo amangpatay iti baka wenno kabaian
a karnero agraman dagiti urbonda, iti isu met
laeng nga aldaw. 29 No mangipaaykayo iti
daton a panagyaman kenni Yahweh, masapul
nga idatonyo daytoy iti makaay-ayo a wagas.
30Masapul a makan daytoy iti isu met laeng nga
aldaw a naidaton daytoy. Masapul nga awan
ti ibatiyo agingga iti sumaruno a bigat. Siak ni
Yahweh. 31 Masapul ngarud a salimetmetanyo
dagiti bilbilinko ket tungpalenyo dagitoy. Siak
ni Yahweh. 32 Masapul a saanyo nga ibabain
ti nasantoan a naganko. Masapul a bigbigen-
dak dagiti Israelita a kas nasantoan. Siak ni
Yahweh a nangilasin kadakayo para kaniak, 33 a
nangiruar kadakayo manipud iti daga ti Egipto,
tapno agbalin a Diosyo. Siak ni Yahweh.''

23
1 Nagsao ni Yahweh kenni Moises: 2 “Agsaoka

kadagiti Israelita, ket ibagam kadakuada, 'Dagiti
naituding a fiesta a maipaay kenni Yahweh, a
masapul nga iwaragawagyo a kas nasantoan
a panagtitipon, ket dagiti kadawyan a fiestak.
3 Mabalinkayo nga agtrabaho iti innem nga al-
daw, ngem ti maikapito nga aldaw ket naan-anay
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nga Aldaw a Panaginana, maysa a nasantoan a
panagtitipon. Masapul a saankayo nga agtra-
baho gapu ta Aldaw a Panaginana daytoy para
kenni Yahweh iti amin a lugar a pagnaedanyo.
4 Dagitoy dagiti naituding a fiesta ni Yahweh,
dagiti nasantoan a panagtitipon a masapul nga
ipablaakyo kadagiti naituding a tiempoda: 5 Iti
umuna a bulan, iti maika-sangapulo ket uppat
nga aldaw ti bulan iti sumipnget ket ti Fiesta
ti Ilalabas ni Yahweh. 6 Ti maika-sangapulo ket
lima nga aldaw iti isu met laeng a bulan ket ti Fi-
esta ti Tinapay nga Awan Lebadurana. Masapul
a mangankayo iti tinapay nga awan lebadurana
iti las-ud iti pito nga aldaw. 7 Iti umuna nga
aldaw, adda iti panagtitiponyo a maipaay kenni
Yahweh, masapul a saanyo nga aramiden ti
kadawyan a trabahoyo. 8 Masapul nga agida-
tonkayo kenni Yahweh iti daton a maipuor iti
las-ud iti pito nga aldaw. Ti maikapito nga
aldaw ket maysa a panagtitipon a maipaay kenni
Yahweh a masapul a saankayo nga agaramid iti
kadawyan a trabahoyo.'” 9 Nagsao ni Yahweh
kenni Moises, kinunana, 10 “Agsaoka kadagiti Is-
raelita ket ibagam kadakuada, 'Inton mapankayo
iti daga nga itedkonto kadakayo, ken inton
agapitkayo, ket nga ipanyo iti padi ti sangkarep-
pet kadagiti umuna a bunga. 11 Itag-aynanto
ti sangkareppet iti sangoanan ni Yahweh ket
idatagnanto daytoy kenkuana, tapno maawat
daytoy iti biangyo. Itag-ay ken idatagto ti padi
daytoy kaniak iti aldaw a kalpasan ti Aldaw
a Panaginana. 12 Iti aldaw nga itag-ayyo ti
sangkareppet ken idatagyo daytoy kaniak, mas-
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apul nga agidatonkayo iti kalakian nga urbon
a karnero nga agtawen iti maysa ken awan
iti mulitna a kas daton a maipuor amin kenni
Yahweh. 13 Masapul a dua nga apagkapullo iti
efa iti napino nga arina ti daton a bukbukel a
nalaokan iti lana, maysa a daton a mapuoran
para kenni Yahweh a mangparnuay iti nabanglo
nga ayamuom, ket kakuyog daytoy ti daton a
mainum nga arak, a kakapat iti hin (3. 70
a litro). 14 Masapul a saankayo a mangan iti
tinapay, inuruban man wenno kaan-ani a bukel,
agingga iti isu met laeng nga aldaw nga impanyo
daytoy a daton iti Diosyo. Agnanayonto daytoy
a bilin kadagiti henerasion dagiti tattaoyo, iti
tunggal lugar a pagnaedanyo. 15 Masapul a
bilangenyo manipud iti aldaw kalpasan dayta
nga Aldaw a Panaginana, manipud iti aldaw nga
inyegyo ti sangkareppet iti daton tapno maitag-
ay ken maidatag, pito a lawas, pito nga Aldaw
a Panaginana, 16 agingga iti aldaw kalpasan
iti maikapito nga Aldaw a Panaginana. Dayta
ket, masapul nga agbilangkayo iti limapulo nga
aldaw. Ket masapul nga agidatonkayo kenni
Yahweh iti daton a baro a bukel. 17Masapul nga
irruaryo manipud iti babbalayyo ti dua a tinapay
a naaramid iti dua nga apagkapullo iti efa.
Masapul a naaramid dagitoy manipud iti napino
nga arina ken naluto nga addaan iti lebadura;
agbalindanto a daton manipud kadagiti umuna a
bunga a maitag-ay ken maidatag kenni Yahweh.
18 Masapul nga idatagyo ti tinapay a kakuyog
dagiti pito nga urbon a karnero nga agtawen
iti maysa ken awan mulitda, maysa a bumaro a
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baka, ken dua a kalakian a karnero. Masapul a
daton a maipuor dagitoy para kenni Yahweh, a
kakuyog dagiti datonda a bukbukel ken dagiti da-
tonda a mainum, maysa a daton a maipuor ken
mangparnuay iti nabanglo nga ayamuom para
kenni Yahweh. 19 Masapul nga agidatonkayo
iti maysa a kalakian a kalding para iti daton
gapu iti basol, ken dua a kalakian nga urbon
a karnero nga agtawen iti maysa a kas daton
para iti panagkakadua. 20Masapul nga itag-ay ti
padi dagitoy iti sangoanan ni Yahweh, a kakuyog
ti tinapay manipud kadagiti umuna a bunga,
ken idatagna dagitoy kenkuana a kas daton a
kakuyog dagiti dua nga urbon a karnero. Agbal-
into dagitoy a nasantoan a daton kenni Yahweh
para iti padi. 21Masapul nga agiwaragawagkayo
iti dayta met laeng nga aldaw. Addanto iti nasan-
toan a panagtitipon, ket masapul a saanyo nga
aramiden ti gagangay a trabahoyo. Agnanayonto
daytoy a bilin kadagiti henerasion dagiti tat-
taoyo, iti tunggal lugar a pagnaedanyo. 22 Inton
apitenyo dagiti maapit iti dagayo, masapul a
saanyo nga apiten a naan-anay dagiti adda iti
suli dagiti taltalonyo, ket masapul a saanyo nga
urnongen dagiti nabati iti apityo. Masapul nga
ibatiyo dagitoy para kadagiti marigrigat ken para
kadagiti ganggannaet. Siak ni Yahweh a Diosyo.'”
23 Nagsao ni Yahweh kenni Moises, imbagana,
24 “Agsaoka kadagiti Israelita ken ibagam, 'Iti
maikapito a bulan, ti umuna nga aldaw iti
dayta a bulan ket napasnek a panaginana para
kadakayo, maysa a pananglaglagip a mabuyogan
iti panagpuyot kadagiti trumpeta, ken maysa a
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nasantoan a panagtitipon. 25 Masapul a saanyo
nga aramiden ti gagangay a trabahoyo, ken
masapul nga agidatonkayo iti daton a maipuor
para kenni Yahweh.'” 26 Kalpasanna, nagsao
ni Yahweh kenni Moises, imbagana, 27 “Ita, ti
maikasangapulo nga aldaw iti maikapito a bulan
ket agbalinto nga Aldaw ti Pannakapakawan ti
basol. Masapul a panagtitipon daytoy a maipaay
kenni Yahweh, masapul nga ipakumbabayo dag-
iti bagbagiyo ken mangidatonkayo iti daton
mapuoran para kenni Yahweh. 28 Masapul a
saankayo nga agtrabaho iti dayta nga aldaw gapu
ta dayta ti Aldaw ti Pannakapakawan ti basol,
tapno mangaramidkayo iti seremonia ti pan-
nakpakawan para iti bagbagiyo iti sangoanan
ni Yahweh a Diosyo. 29 Masapul a mailaksid
manipud kadagiti tattaona ti siasinoman a saan
a mangipakumbaba iti bagina iti dayta nga
aldaw. 30 Siasinoman nga agtrabaho iti dayta
nga aldaw, Siak ni Yahweh, dadaelekto isuna ma-
nipud kadagiti tattaona. 31 Masapul a saankayo
nga agaramid iti aniaman a kita ti trabaho iti
dayta nga aldaw. Agnanayonto daytoy a bilin
kadagiti henerasion dagiti tattaoyo kadagiti amin
a lugar a pagnaedanyo. 32 Masapul a natalna
nga Aldaw a Panaginana para kadakayo daytoy
nga aldaw, ken ipakumbabayo dagiti bagbagiyo
iti maikasiam nga aldaw ti bulan. Masapul a ngi-
linenyo ti Aldaw a Panaginana manipud iti rabii
agingga iti rabii.” 33 Nagsao ni Yahweh kenni
Moises, imbagana 34 “Agsaoka kadagiti Israelita,
ibagam, 'Fiesta dagiti Abong-abong para kenni
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Yahweh ti maika-15 nga aldaw iti maikapito
a bulan. Agpaut daytoy iti pito nga aldaw.
35 Iti umuna nga aldaw, masapul nga adda iti
nasantoan a panagtitipon. Masapul a saanyo
nga aramiden dagiti gagangay a trabahoyo. 36 Iti
las-ud iti pito nga aldaw ket agidatonkayo kenni
Yahweh iti daton a mapuoran. Iti maikawalo
nga aldaw, masapul nga adda iti nasantoan
a panagtitipon, ket masapul nga agidatonkayo
kenni Yahweh iti daton a maipuor. Napasnek
daytoy a panagtitipon, ken masapul a saanyo
nga aramiden dagiti gagangay a trabahoyo.
37 Dagitoy dagiti naituding a fiesta para kenni
Yahweh, a masapul nga iwaragawagyo a kas
nasantoan a panagtitipon tapno agidaton kenni
Yahweh iti daton mapuoran, daton a maipuor
amin ken daton a bukbukel, dagiti sakripisio
ken dagiti daton a mainum, iti tunggal bukod
dagitoy nga aldaw. 38 Mainayonto dagitoy a
fiesta iti Aldaw a Panaginana ni Yahweh ken
dagiti sagutyo, dagiti amin a kariyo, ken amin
dagiti daton a situtulokyo nga ited kenni Yah-
weh. 39 Maipapan iti Fiesta dagiti Abong-abong,
iti maika-15 nga aldaw iti maikapito a bulan,
inton naurnongyon dagiti umuna a bunga ti
daga, masapul a ngilinenyo daytoy a Fiesta ni
Yahweh iti las-ud iti pito nga aldaw. Agbalinto
a napasnek a panaginana ti umuna nga aldaw,
ken agbalinto met a napasnek a panaginana ti
maikawalo nga aldaw. 40 Iti umuna nga aldaw,
masapul nga alaenyo ti kasasayaatan a bunga
manipud kadagiti kaykayo, dagiti palatang dagiti
palma a kaykayo, ken dagiti nabulong a sanga
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dagiti narukbos a kaykayo, ken wilow kadagiti
waig, ket agrag-okayo iti sangoanan ni Yahweh
a Diosyo iti las-ud iti pito nga aldaw. 41 Iti
pito nga aldaw iti tunggal tawen, masapul a
rambakanyo daytoy a fiesta ni Yahweh. Ag-
nanayonto daytoy a bilin kadagiti henerasion
dagiti tattaoyo kadagiti amin a lugar a pag-
naedanyo. Masapul a rambakanyo daytoy a
fiesta iti maikapito a bulan. 42 Masapul nga
agnaedkayo kadagiti babassit nga abong-abong
iti las-ud iti pito nga aldaw. Masapul nga agnaed
dagiti amin a naiyanak nga umili nga Israelita
kadagiti babassit nga abong-abong iti las-ud iti
pito nga aldaw, 43 tapno dagiti kaputotanyo,
dagiti henerasyon, ket maammoanda no kasanok
a pinagnaed dagiti Israelita kadagiti kasta nga
abong-abong idi inruarko ida manipud iti daga
ti Egipto. Siak ni Yahweh a Diosyo.'” 44 Iti kastoy
a wagas, impablaak ni Moises kadagiti Israelita
dagiti naituding a fiesta para kenni Yahweh.

24
1 Nagsao ni Yahweh kenni Moises, imbagana,

2 “Bilinem dagiti Israelita a mangiyegda kenka
iti puro a lana manipud iti olibo para kadagiti
pagsilawanyo, tapno kanayon dagitoy a sigagan-
gat ken mangted iti silaw. 3 Iti ruar ti kurtina
iti sangoanan ti pammaneknek iti tulagmo iti
uneg ti tabernakulo, masapul nga agtultuloy
ni Aaron, iti agpatpatnag, a pagtalinaedenna
a sigagangat ti pagsilawan iti sangoanan ni
Yahweh. Agnanayonto daytoy a bilin kadagiti
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henerasion dagiti tattaoyo. 4 Masapul a pag-
talinaeden a kanayon ti kangatoan a padi a
sigagangat dagiti pagsilawan iti sangoanan ni
Yahweh, ti pagsilawan iti rabaw ti kandelero a
puro a balitok. 5 Masapul a mangalakayo iti
napino nga arina ken aglutokayo iti 12 a tinapay
manipud iti daytoy. Masapul nga adda iti dua
nga apagkapullo iti maysa nga efa iti tunggal
tinapay. 6 Ket masapul nga idasaryo dagitoy iti
dua nga intar, innem iti maysa nga intar, iti
rabaw ti lamisaan a puro a balitok iti sangoanan
ni Yahweh. 7Masapul a mangikabilkayo iti puro
nga insenso iti tunggal intar dagiti tinapay a kas
simbolo dagiti tinapay. Maipuorto daytoy nga
insenso para kenni Yahweh. 8 Tunggal Aldaw a
Panaginana, masapul a kanayon a mangidasar
nangato a padi iti tinapay iti sangoanan ni Yah-
weh iti biang dagiti Israelita, a kas pagilasinan
iti agnanayon a katulagan. 9 Daytoy a daton
ket para kenni Aaron ken kadagiti annakna a
lallaki. Masapul a kanenda daytoy iti lugar
a nasantoan, ta naan-anay a naidaton daytoy
kenkuana, agsipud ta naala daytoy manipud
kadagiti daton a mapuoran para kenni Yahweh.”
10 Ita, napasamak a ti anak a lalaki ti maysa
nga Israelita a babai, a ti amana ket maysa nga
Egipcio, ket napan kadagiti Israelita. Daytoy
nga anak a lalaki ti maysa Israelita a babai ket
nakiapa iti maysa nga Israelita a lalaki idiay
kampo. 11 Ti anak a lalaki ti Israelita a babai
ket tinabbaawanna ti nagan ni Yahweh ken
inlunodna ti Dios, isu nga impan isuna dagiti
tattao kenni Moises. Selomit ti nagan ti inana,
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ti anak a babai ni Dibri, manipud iti tribu ti Dan.
12 Impupokda isuna agingga nga ipakaammo
ni Yahweh ti pagayatanna kadakuada. 13 Ket
nagsao ni Yahweh kenni Moises, imbagana,
14 “Irruaryo iti kampo ti lalaki a nangilunod
iti Dios. Amin a nakangngeg kenkuana ket
masapul nga ipatayda dagiti imada iti ulona, ket
kalpasanna, masapul a batoen isuna iti sangkag-
imongan. 15 Masapul nga ilawlawagmo kadagiti
Israelita ket ibagam, “Siasinoman a mangilunod
iti Diosna ket masapul a sagabaenna ti bukodna
a biddut. 16 Siasinoman a mangtabbaaw iti
nagan ni Yahweh ket awan duadua a mapapatay.
Masapul a batoen isuna iti sangkagimongan,
ganggannaet man isuna wenno naiyanak nga
umili nga Israelita. No tabbaawan ti siasinoman
ti nagan ni Yahweh, masapul a mapapatay isuna.
17Ket ti siasinoman a pumatay iti sabali a tao ket
pudno a masapul a mapapatay. 18 Siasinoman
a mangpatay iti ayup iti sabali a tao ket mas-
apul a bayadanna daytoy, biag para iti biag.
19 No madangran ti maysa a tao ti kaarrubana,
masapul a maaramid met kenkuana a kas iti
inaramidna iti kaarrubana: 20 tukkol para iti
tukkol, mata para iti mata, ken ngipen para iti
ngipen. Kas nangdangran isuna iti maysa a tao,
masapul a kasta met ti maaramid kenkuana.
21 Siasinoman a mangpatay iti ayup ket masapul
a bayadanna daytoy, ken siasinoman a pumatay
iti maysa a tao ket masapul a mapapatay.
22 Masapul nga agpada a lintegyo para kadagiti
ganggannaet ken kadagiti naiyanak nga umili
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nga Israelita, ta Siak ni Yahweh a Diosyo.'”
23 Isu a nakisarita ni Moises kadagiti Israelita,
ket inruar dagiti tattao ti lalaki iti kampo, ti
nangilunod kenni Yahweh. Binato dagiti tattao
isuna. Tinungpal dagiti Israelita ti imbilin ni
Yahweh kenni Moises.

25
1Nagsao ni Yahweh kenni Moises idiay Bantay

Sinai, imbagana, 2 “Agsaoka kadagiti Israelita
ket ibagam kadakuada, 'Inton mapankayo iti
daga nga itedko kadakayo, ket masapul nga
paginanaen ti daga tapno ngilinen ti Aldaw a
Panaginana para kenni Yahweh. 3 Masapul a
mulaanyo ti taltalonyo iti las-ud iti innem a
tawen, ken iti las-ud iti innem a tawen ket masa-
pul nga arbasanyo ti kaubasanyo ken apitenyo
ti bungada. 4 Ngem iti maikapito a tawen,
masapul a mangilin ti natalna a Panaginana ti
daga, maysa a Panaginana para kenni Yahweh.
Masapul a saanyo a mulaan dagiti taltalonyo
wenno arbasan ti kaubasanyo. 5 Masapul a
saanyo nga ipaapit dagiti aniaman a nagtubo
lattan, ket masapul a saanyo nga ipaapit dagiti
aniaman nga ubas a nagtubo kadagiti saanyo a
naarbasan a lanut. Tawen daytoy iti natalna a
panaginana para iti daga. 6 Aniaman nga agtubo
iti saan a nataripato a daga kabayatan ti Tawen a
Panaginana ket taraon para kadakayo. Dakayo,
dagiti lallaki ken babbai nga adipenyo, dagiti
matangtangdanan nga adipenyo ken dagiti gang-
gannaet a makipagnanaed kadakayo ket mabalin
nga agapit iti taraon. 7Ken dagiti dingwenyo ken
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dagiti atap nga ayup ket mabalin a mangan iti
aniaman kadagiti ibunga iti daga. 8 Masapul a
mangbilangkayo iti pito a Tawen a Panaginana,
dayta ket, mamimpito a sagpipito a tawen, tapno
addanto iti pito a tawen a Panaginana, nga
agdagup iti 49 a tawen. 9 Kalpasanna, masapul a
puyotanyo iti napigsa ti trumpeta iti sadinoman
iti maikasangapulo nga aldaw iti maikapito a
bulan. Iti Aldaw ti Pannakapakawan ti basol
ket masapul a puyotanyo ti trumpeta iti entero
a dagayo. 10Masapul nga idatonyo ti maikalima-
pulo a tawen kenni Yahweh ken iwaragawagyo
ti pannakawayawaya iti entero a daga kadagiti
amin nga agnanaed iti daytoy. Daytoy ket Tawen
ti Panagisubli para kadakayo, a dagiti sanikua
ken dagiti tagabu ket masapul a maisubli kadag-
iti pamiliada. 11 Ti maikalimapulo a tawen ket
Tawen ti Panagisubli para kadakayo. Masapul a
saankayo nga agmula wenno agapit. Kanenyo ti
aniaman a nagtubo lattan, ken apitenyo dagiti
ubas a nagtubo kadagiti saan a naarbasan a
lanut. 12 Ta Tawen ti Panagisubli daytoy, nga
agbalinto a nasantoan para kadakayo. Masapul
a kanenyo dagiti bunga dagiti nagtubo lattan
kadagiti taltalonyo. 13 Masapul nga isubliyo iti
tunggal maysa ti bukodna a sanikua iti daytoy a
Tawen ti Panagisubli. 14 No aglakokayo iti ania-
man a daga iti kaarrubayo wenno gumatangkayo
iti daga iti kaarrubayo, saanyo a sauren wenno
pagaramidan iti dakes ti tunggal maysa. 15No gu-
matangkayo iti daga iti kaarrubayo, bilangenyo
dagiti tawen ken dagiti mula a mabalin a maapit
agingga iti sumaruno a Tawen ti Panagisubli.
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Masapul a panunoten met dayta ti kaarrubayo
nga agilaklako iti daga. 16 Ti ad-adu a bilang
iti tawen agingga iti sumaruno a Tawen ti
Panagisubli ket panginaenna ti gatad ti daga,
ken ti basbassit a bilang dagiti tawen agingga iti
sumaruno a Tawen ti Panagisubli ket palakaenna
ti gatad daytoy, gapu ta ti bilang dagiti maapit
manipud iti daga para iti baro nga akinkukua
ket mainaig iti bilang dagiti tawen sakbay iti
sumaruno a Tawen ti Panagisubli. 17 Masapul a
saanyo a sauren wenno pagaramidan iti dakes ti
tunggal maysa; ngem ketdi, masapul a raemenyo
ti Diosyo, ta Siak ni Yahweh a Diosyo. 18Ngarud,
masapul nga agtulnogkayo kadagiti bilbilinko,
salimetmetanyo dagiti lintegko, ken tungpalenyo
dagitoy. Ket agbiagkayonto a sitatalged iti daga.
19 Pataudento ti daga dagiti bungana, ken map-
nekayonto a mangen ket agbiagkayo sadiay a
sitatalged. 20Nalabit nga ibagayo, “Anianto ti ka-
nenmi iti maikapito a tawen? Kitaem, saankami
a makamula wenno makaapit.” 21 Ibaonkonto
ti bendissionko kadakayo iti maikanem a tawen,
ket mangipaayto daytoy iti umdas nga apit para
iti tallo a tawen. 22Agmulakayonto iti maikawalo
a tawen ket agtultuloykayonto a mangan ma-
nipud kadagiti bunga iti napalabas a tawen ken ti
naipenpen a taraon. Agingga a dumteng ti pana-
gaapit iti maikasiam a tawen, mabalinkayonto a
mangan manipud kadagiti taraon a naipenpen
kadagiti napalabas a tawen. 23Masapul a saan a
mailako ti daga iti baro a mangtagikua iti daytoy
nga agnanayon, gapu ta kukuak ti daga. Gang-
gannaetkayo amin ken saankayo nga agnanayon
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nga agnaed iti dagak. 24 Masapul a bigbigenyo
ti kalintegan ti panangsubbot iti amin a daga a
magun-odyo; masapul nga palubosanyo ti daga a
gatangen met laeng ti pamilia a nanggatanganyo
iti daytoy. 25 No pimmanglaw ti padayo nga
Israelita, ket gapu iti dayta, inlakona ti sumag-
mamano a sanikuana, ket mabalin nga umay
ti kaasetgan a kabagianna ket gatangenna met
laeng ti sanikua nga inlakona kadakayo. 26 No
awan ti kabagian ti maysa a tao a mangsubbot
iti sanikuana, ngem no rimmang-ay isuna ket
kabaelannan a subboten daytoy, 27 mabalinna
ngarud a bilangen dagiti tawen manipud idi
nailako ti daga ket bayadanna ti udina iti tao
a nangilakoanna iti daytoy. Ket mabalinnan
ti agsubli iti bukodna a sanikua. 28 Ngem no
saanna a kabaelan a sublien ti dagana, ket
agtalinaed ti daga nga inlakona a kukua ti
gimmatang agingga iti Tawen ti Panagisubli. Iti
Tawen ti Panagisubli, maisublinto ti daga iti tao
a nangilako iti daytoy, ket agsublinto ti sigud nga
akinkukua iti sanikuana. 29 No ilako ti maysa
a tao ti balay nga adda iti napaderan a siudad,
ket mabalinna met laeng a gatangen daytoy iti
las-ud iti maysa a tawen kalpasan a nailako
daytoy. Adda karbenganna a mangsubbot iti
daytoy iti las-ud iti makatawen. 30 No saan
a masubbot ti balay iti las-ud iti makatawen,
ti balay nga adda iti napaderan a siudad ket
agbalinto nga agnanayon a sanikua ti tao a
gimmatang iti daytoy, agingga iti henerasion
dagiti kaputotanna. Saanto a maisubli dayta a
balay iti Tawen ti Panagisubli. 31 Ngem dagiti



Levitico 25:32 xciii Levitico 25:39

babbalay kadagiti barbarrio nga awan iti pader
iti aglawlawda ket maibilang a sanikua a kasla
kadagiti taltalon iti pagilian. Mabalin met laeng
a gatangen dagitoy, ken masapul a maisubli
dagitoy iti tawen ti panagisubli. 32 Nupay kasta,
dagiti babbalay a kukua dagiti Levita kadagiti
siudadda ket mabalin a subboten iti aniaman a
tiempo. 33 No saan a subboten ti maysa a Levita
ti balay nga inlakona, ket masapul a maisubli
ti balay a nailako a masarakan iti siudad iti
Tawen ti Panagisubli, ta dagiti babbalay kadagiti
siudad dagiti Levita ket sanikuada manipud
kadagiti tattao ti Israel. 34 Ngem dagiti taltalon
iti aglawlaw dagiti siudadda ket saan a mabalin
a mailako gapu ta agnanayon a sanikua dagiti
Levita dagitoy. 35 No pumanglaw ti padayo
nga umili, ket saannan a kabaelan a biagen
ti bagina, ket masapul a tulonganyo isuna a
kas iti panangtulongyo iti maysa a ganggannaet
wenno siasinoman a makipagnanaed kadakayo
a kas ganggannaet. 36 Saanyo a paanakan ti
impabulodyo kenkuana wenno padasen a pag-
ganansiaan isuna iti aniaman a wagas, ngem
raemenyo ti Diosyo tapno makapagtultuloy a
makipagnaed ti kabsatyo kadakayo. 37 Saanyo
isuna a pautangan iti kuarta ken paanakanyo
daytoy, wenno lakoan isuna iti taraonyo tapno
agganansiakayo. 38 Siak ni Yahweh a Diosyo,
a nangiruar kadakayo iti daga ti Egipto, tapno
maitedko kadakayo ti daga ti Canaan, ken tapno
agbalinak a Diosyo. 39 No pumanglaw ti pa-
dayo nga umili ket ilakona ti bagina kadakayo,
masapul a saanyo isuna a pagtrabahoen a kasla
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maysa a tagabu. 40 Tratoenyo isuna a kas maysa
a matangtangdanan nga adipen. Masapul a
kasla maysa isuna a tao a saan nga agnanayon
a makipagnanaed kadakayo. Agserbinto isuna
kadakayo agingga iti Tawen ti Panagisubli.
41 Ket panawannakayonto, a kaduana dagiti
annakna, ket agsublinto isuna iti bukodna a
pamilia ken iti sanikua dagiti ammana. 42 Ta
isuda dagiti adipenko nga inruarko iti daga ti
Egipto. Saanda a mailako a kas kadagiti tagabu.
43 Masapul a saankayo nga agturay kadakuada
a siraranggas, ngem masapul a raemenyo ti
Diosyo. 44 Para kadagiti tagabuyo a lallaki
ken babbai, a mabalinyo nga alaen manipud
kadagiti nasion nga agnanaed iti aglawlawyo,
mabalinyo ti gumatang kadagiti tagabu manipud
kadakuada. 45 Mabalinyo met ti gumatang
kadagiti tagabu manipud kadagiti ganggannaet
a makipagnanaed kadakayo, dayta ket manipud
kadagiti pamiliada nga adda kadakayo, dagiti
ubbing a naiyanak iti dagayo. Mabalinyo ida a
tagikuaen. 46 Mabalinyo iti mangipaay kadagiti
kasta a tagabu a kas tawid para kadagiti annakyo
a tagikuaenda intonmataykayo. Mabalinyo ti gu-
matang a kanayon manipud kadakuada kadagiti
tagabuyo, ngemmasapul a saankayo nga agturay
a siraranggas kadagiti kakabsatyo nga Israelita.
47No bumaknang ti ganggannaet wenno ti maysa
a tao a saan nga agnanayon a makipagnanaed
kadakayo, ken no pumanglaw ti maysa kadagiti
padayo nga Israelita ket ilakona ti bagina iti
dayta a ganggannaet, wenno iti maysa iti kameng
ti pamilia ti ganggannaet, 48 kalpasan a nagatang
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ti padayo nga Israelita, mabalin met laeng isuna
a gatangen. Mabalin isuna a subboten ti maysa
kadagiti kameng iti pamiliana. 49 Mabalin a
ti ulitegna, wenno ti anak a lalaki ti ulitegna,
ti mangsubbot kenkuana, wenno siasinoman
nga asideg a kabagianna manipud iti pamiliana.
Wenno, no rimmamng-ay isuna, mabalinna a
subboten ti bagina. 50 Masapul a makiuman
isuna iti tao a gimmatang kenkuana; masapul
a bilangenda dagiti tawen manipud iti tawen
nga inlakona ti bagina iti gimmatang kenkuana
agingga iti Tawen ti Panagisubli. Ti gatad iti
pannakasubbotna ket masapul a mabilang segun
iti tangdan ti matangtangdanan nga adipen, para
iti bilang dagiti tawen a mabalin nga ituloyna ti
panagtrabahona iti gimmatang kenkuana. 51 No
adu pay ti tawen agingga iti Tawen ti Panagisubli,
masapul nga agbayad isuna para iti pannaka-
subbotna iti gatad iti kuarta a kaibatugan iti
bilang dagidiay a tawen. 52 No adda laeng iti
bassit a tawtawen agingga iti Tawen ti Panag-
isubli, masapul ngarud a makiuman isuna iti
gimmatang kenkuana tapno bilangenda dagiti
nabati a tawtawen sakbay iti Tawen ti Panag-
isubli, ket masapul a bayadanna ti pannakasub-
botna segun iti bilang dagiti tawen. 53Masapul a
matrato isuna a kasla maysa a matangtangdanan
a tao iti tunggal tawen. Masapul a siguraduenyo
a saan a naranggas ti pannakatratona. 54No saan
a masubbot isuna babaen kadagitoy a wagas, ket
masapul ngarud nga agserbi isuna agingga iti
Tawen ti Panagisubli, isuna ken dagiti annakna
a kaduana. 55 Para kaniak, dagiti Israelita ket
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adipen. Isuda dagiti adipenko nga inruarko
manipud iti daga ti Egipto. Siak ni Yahweh a
Diosyo.'”

26
1 Masapul a saankayo nga agaramid kadagiti

didiosen, wenno mangipatakder iti nakitikitan a
ladawan wenno maysa a nasagradoan nga adigi
a bato, ken masapul a saankayo a mangikabil
iti aniaman a nakitikitan a ladawan a bato iti
dagayo a pagrukbabanyo, ta siak ni Yahweh a
Diosyo. 2 Masapul a salimetmetanyo dagiti Al-
daw a Panaginanak ken raemenyo ti santuariok.
Siak ni Yahweh. 3 No agbiagkayo kadagiti lin-
tegko ken salimetmetanyo dagiti bilbilinko ken
tungpalenyo dagitoy, 4 ket pagtudoekto iti naitu-
top a tiempona; pataudento ti daga ti bungana,
ken agbunganto dagiti kaykayo kadagiti taltalon.
5Agtultuloyto ti panagirikyo inggana iti tiempo ti
panagaapit iti ubas, ken dumanonto ti panagapi-
tyo iti ubas inggana iti tiempo iti panagmumula.
Kanenyonto ti tinapayyo inggana a mapnekkayo
ket agbiagkayo a sitatalged iti sadinoman a pag-
taenganyo iti daga. 6 Itedkonto ti kapia iti daga;
agiddakayonto nga awan iti aniaman a pagbut-
nganyo. Iyadayokto dagiti narungsot nga ayup
manipud iti daga, ket saanto a lumabas ti kampi-
lan iti dagayo. 7 Kamatenyonto dagiti kabuso-
ryo, ket mapasagdanto iti sangoananyo babaen
iti kampilan. 8 Kamatento ti lima kadakayo
ti sangagasut, ket kamatento ti sangagasut
kadakayo ti sangapulo a ribu; mapasagto dagiti
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kabusoryo iti sangoananyo babaen iti kampi-
lan. 9 Paraburankayonto ket pagbalinenkayo
a nabunga ken paaduenkayonto; patalgedakto
ti katulagak kadakayo. 10 Mangankayonto iti
taraon a naipenpen iti nabayagen a tiempo. Mas-
apul nga irruaryonto dagiti taraon a naipenpen
iti nabayag gapu ta masapulyo ti siled para
kadagiti baro nga apit. 11 Ikabilkonto ti taber-
nakulok kadakayo, ket saankayonto a guraen.
12 Makipagnaakto kadakayo ket siakto ti Diosyo,
ket dakayonto dagiti tattaok. 13 Siak ni Yahweh
a Diosyo, a nangiruar kadakayo manipud iti
daga ti Egipto, tapno saankayo nga agbalin a
tagabuda. Dinadaelkon dagiti sangolyo ket pina-
pagnakayo a nakatakder iti nalinteg. 14 Ngem
no saankayo a dumngeg kaniak, ken saanyo
a tungpalen amin dagitoy a bilbilin, 15 ken
no laksidenyo dagiti pagalagadak ken guraenyo
dagiti lintegko, tapno saanyo a tungpalen dagiti
amin a bilbilinko, ngem dadaelenyo ti katulagak
- 16 - no aramidenyo dagitoy a banbanag, ket
aramidekto daytoy kadakayo: dusaenkayto iti
nakabutbuteng, saksakit ken gurigor a mang-
dadael kadagiti mata a mangpukaw ti biagyo.
Imulayonto dagiti bukbukelyo iti awan kaes-
eskanna, gapu ta kanento dagiti kabusoryo dagiti
bungada. 17 Itallikudkonto ti rupak kadakayo ket
parmekendakayonto dagiti kabusoryo. Iturayan-
dakayonto dagiti tattao a gumurgura kadakayo,
ket agtaraykayonto nga umadayo, uray no awan
iti mangkamkamat kadakayo. 18 No saankayo
a dumngeg kadagiti bilbilinko, ket dusaenkay-
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onto iti mamin-pito daras iti kinakarona para
kadagiti basolyo. 19 Dadaelekto ti kinatangsi-
tyo iti bilegyo. Aramidekto a kasla landok
ti tangatang iti ngatoenyo ken dagiti dagayo
a kasla tanso. 20 Maibusto dagiti pigsayo iti
awan kaes-eskanna, gapu ta saanto nga ag-
pataud ti dagayo iti apitna, ken dagiti kaykay-
oyo iti daga ket saanto nga agbunga. 21 No
magnakayo a maibusor kaniak ken saankayo a
dumngeg kaniak, dusaenkayto iti mamin-pito iti
kadagsenna a maiyannatop kadagiti basbasolyo.
22 Mangipatulodakto kadagiti narungsot nga ay-
ayup a maibusor kadakayo, a mangtakaw kadag-
iti annakyo, mangdadael kadagiti bakayo, ken
mangpabassit iti bilangyo. Isu nga agbalinto
dagiti kalsadayo nga awan ti matataona. 23 No
iti laksid amin dagitoy ket saanyo latta nga
awaten dagiti panursurok ngem itultuloyyo iti
magna a maibusor kaniak, 24 ket magnaakto
met a maibusor kadakayo. Saplitankayonto
pay iti maminpito a daras para kadagiti basba-
solyo. 25 Mangyegakto iti kampilan kadakayo a
mangipatungpal iti panagibales para iti panang-
dadaelyo iti katulagan. Maurnongkayonto iti
uneg iti siudadyo, ket mangyegakto iti sakit
kadakayo sadiay, ket kalpasanna, maparmekkay-
onto babaen iti bileg dagiti kabusoryo. 26 Inton
saankayon nga ikkan iti kanenyo, sangapulo a
babbai iti manglutonto iti kanenyo iti maymaysa
a pugon, ket iwarasdanto ti tinapayyo segun iti
kadagsen. Mangankayonto ngem saankayo a
mapnek. 27 No saankayo a dumngeg kaniak iti
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laksid dagitoy a banbanag, ngem itultuloyyo ti
magna a maibisor kaniak, 28 ket magnaakto a
maibusor kadakayo nga addaan iti pungtot, ket
dusaenkayto iti maminpito pay a kas kadagsen
dagiti basbasolyo. 29 Kanenyonto dagiti lasag
dagiti annakyo a lallaki; kanenyonto dagiti lasag
dagiti annakyo a babbai. 30 Dadaelekto dag-
iti altaryo, rebbaekto dagiti altaryo a pang-
pupuoranyo iti insenso, ken ipurwakkonto dagiti
bangkayyo kadagiti bangkay dagiti didiosenyo,
ket guraenkayonto. 31 Pagbalinekto a dadael
dagiti siudadyo ken dadaelekto dagiti santuar-
ioyo. Saanakto a maay-ayo iti ayamuom dag-
iti datonyo. 32 Dadaelekto ti daga. Makig-
tutto dagiti kabusoryo nga agnaed sadiay iti
pannakadadaelna. 33 Iwarawarakayonto kadag-
iti pagilian, ket asutekto ti kampilanko ket
surutenkayo. Mapanawanto ti dagayo, ket
madadaelto dagiti siudadyo. 34 Ket ragragsak-
ento ti daga dagiti Aldaw ti Panaginanana,
inggana a napanawan daytoy ken addakayo
kadagiti daga dagiti kabusoryo. Kabayatan dayta
a tiempo, aginana ti daga ket ragragsakenna
dagiti Aldaw ti Panaginana. 35 Inggana a na-
panawan daytoy, aginana daytoy iti inana a
saanna a napadasan kadagiti Aldaw a Panag-
inanayo, idi nagnaedkayo iti daytoy. 36 Para
kadakayo a nabati kadagiti daga dagiti kabu-
soryo, mangyegakto iti buteng kadagiti pus-
pusoyo tapno uray ti karasakas ti maiyang-
angin a bulong ket mabutbutengkayto, ket tu-
maraykayonto a kasla itartarayanyo ti kampilan.
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Maitublakkayonto, uray awan iti mangkamka-
mat kadakayo. 37 Agdidinnungparkayonto a
kasla itartarayanyo ti kampilan, uray no awan
met ti mangkamkamat kadakayo. Awanto ti
bilegyo a tumakder iti sangoanan dagiti kabu-
soryo. 38 Mapukawkayonto kadagiti pagilian,
ket alun-unennakayonto ti daga dagiti kabu-
soryo. 39 Madadaelto dagiti mabatikadakayo
kadagiti basbasolda idiay daga dagiti kabuso-
ryo, ken gapu kadagiti basbasol dagiti ammada,
madadaeldanto met. 40Ngem no ipudnoda dagiti
basolda ken dagiti basol dagiti ammada, ken ti
panagsalungasingda a namagbalin kadakuada a
saan a napudno kaniak, ken kasta met iti pan-
nagnada a maibusor kaniak - 41 a nangtallikudak
kadakuada ken panangtedko kadakuada iti daga
dagiti kabusorda - no dagiti natangken a puspu-
soda ket agbalin a napakumbaba, ken no awa-
tenda ti pannusa para kadagiti basbasolda, 42 ket
lagipekto ti katulagak kenni Jacob, ti katulagak
kenni Isaac, ken ti katulagak kenni Abraham;
kasta met a, lagipekto ti daga. 43 Panawandanto
ti daga, ket maragsakanto daytoy kadagiti Aldaw
a Panaginanana kabayatan a napanawan iti
kaawanda. Masapul a bayadanda ti pannusa
para kadagiti basbasolda gapu ta linaksidda
dagiti pagalagadak ken ginurada dagiti lintegko.
44 Ngem iti laksid amin dagitoy, no addada
iti daga dagiti kabusorda, saanko nga ilaksid
ida, wenno guraen ida tapno dadaelen ida a
naan-anay ken saanko nga dadaelen ti katulagak
kadakuada, ta siak ni Yahweh a Diosda. 45Ngem
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para iti pagsayaatanda, lagipekto ti katulagan
kadagiti kapuonanda, nga inruarko iti daga ti
Egipto iti imatang dagiti pagilian, tapno siakto ti
agbalin a Diosda. Siak ni Yahweh.” 46 Dagitoy
dagiti bilbilin, pagalagadan, ken linlinteg nga
inaramid ni Yahweh iti nagbaetanna ken dagiti
tattao ti Israel idiay Bantay Sinai babaen kenni
Moises.

27
1 Nagsao ni Yahweh kenni Moises ket kin-

unana, 2 “Makisaritaka kadagiti tattao ti Israel
ket ibagam kadakuada, 'No ti maysa a tao ket
agsapata iti naisangsangayan a kasapulan a
bayadanna ti gatad iti tao nga idatonna kenni
Yahweh, usarenyo dagiti sumaganad a gatad. 3Ti
ibayadyo a gatad para iti lalaki nga agtawen iti
duapulo inggana ti innem a pulo ket limapulo a
siklo ti pirak kas iti siklo ti santuario. 4 Para iti
babai nga isu met laeng ti tawenna, ti ibayadyo
a gatad ket masapul a tallopulo a siklo. 5 Dagiti
agtawen ti lima inggana iti duapulo, ti ibayadyo
a gatad para iti lalaki ket duapulo a siklo, ket
sangapulo a siklo para iti babai. 6 Ti maladaga
a lalaki a nabulanan inggana kadagiti ubbing
a lallaki nga agtawen iti lima, ti ibayadyo a
gatad ket lima a siklo ti pirak, ken para iti
babai ket tallo a siklo ti pirak. 7 Kadagiti lallaki
nga agtawen iti innem a pulo nga agpangato,
ti ibayadyo a gatad ket sangapulo ket lima a
siklo, ken para iti babai ket sangapulo a siklo.
8 Ngem no ti tao a mangar-aramid ti sapata ket
saanna a kabaelan a bayadan ti gatad, ngarud
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ti tao a mait-ited ket masapul a maiparang iti
padi, ket gatadan ti padi dayta a tao segun iti
gatad a kabaelan iti mangar-armid ti sapata.
9 No kayat ti maysa a tao ti mangidaton ti ayup
kenni Yahweh, ken no awaten ni Yahweh daytoy,
ket maidaton ngarud dayta nga ayup kenkuana.
10 Masapul a saan a baliwan wenno suktan ti
tao daytoy nga ayup, ti napintas para iti naalas
wenno ti naalas para iti napintas. No suktanna
ti maysa nga ayup iti sabali, ket agpada nga
agbalin a nasantoan ti ayup a nangsukat ken
ti nasukatan. 11 Nupay kasta, no ti insapata ti
tao nga itedna kenni Yahweh ket narugit, ket
saan nga awaten ni Yahweh daytoy, masapul nga
iyeg ti tao ti ayup iti maysa a padi. 12 Gatadan
daytoy ti padi, segun iti gatad ti ayup idiay
pagtagilakoan. Aniaman ti igatad ti padi iti ayup,
dayta ti agbalin a gatadna. 13 Ket no tarigagayan
ti akinkukua a subbuten daytoy, ket masapul a
manayunan iti apagkalima iti sigud a gatadna
iti pangsubbot a bayad. 14 No tarigagayan ti
maysa a tao nga idaton ti balayna tapno mailasin
a para kenni Yahweh, ket patta-pattaen ti padi
ti gatadna. Aniaman ti panggatad ti padi iti
daytoy ket daytanto ti gatadna. 15 Ngem no
idaton ti akinkukua ti balayna ngem kalpasanna
ket tarigagayanna a subboten daytoy, ket ti
apagkalima ti sigud a gatadna ket mainayun iti
pangsubbot a bayad, kalpasanna ket kukuana
manen ti balay. 16 No tarigagayan ti maysa a
tao nga idaton ti sumagmamano kadagiti dagana
kenni Yahweh, ngarud ti pannakapatta-patta ti
gatad daytoy ket maibasar iti gatad ti bukel a
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masapul a maimula iti daytoy. Ti maysa nga
omer ti sebada ket magatadan iti limapulo a siklo
ti pirak. 17 No idatonna ti talonna kabayatan iti
Tawen ti Panagisubli, ti napatta-patta a gatadna
ket agtalinaed. 18 Ngem no idatonna ti talonna
kalpasan ti Tawen ti Panagisubli, ket masapul a
patta-pattaen ti padi ti gatad ti talon segun iti bi-
lang dagiti nabati a tawen inggana ti sumaruno a
Tawen ti Panagisubli, ket masapul a makissayan
ti napatta-patta a gatadna. 19 No tarigagayan ti
tao a nangidaton ti talon a subboten daytoy, ket
masapul a nayunanna ti apagkalima ti napatta-
patta a gatad, ket agbalin manen a kukuana
daytoy. 20 No saanna a subboten ti talon, wenno
no inlakona ti talon iti sabali a tao, saanen a
mabalin a subboten pay daytoy. 21 Ngem ketdi,
no ti talon ket naisubli iti Tawen ti Panagisubli,
ket agbalinto daytoy a nasantoan a sagut para
kenni Yahweh, kas iti talon a naan-anay a naited
kenni Yahweh. Kukuanto daytoy ti padi. 22 No
mangidaton ti maysa a tao kenni Yahweh iti
talon a ginatangna, ngem dayta a talon ket saan
a paset ti daga ti pamiliana, 23 ngarud, patta-
pattaen ti padi ti gatadna inggana iti Tawen ti
Panagisubli, ket masapul a bayadan ti tao ti
gatadna iti dayta nga aldaw a kas nasantoan a
sagut kenni Yahweh. 24 Iti Tawen ti Panagisubli,
maisubli ti talon iti tao a nakagatangan daytoy,
iti akinkukua iti daga. 25 Amin a napatta-patta
a gatad ket masapul a maikeddeng segun iti
kadagsen ti siklo ti santuario. Ti duapulo a
“gerahs” ti masapul a kapada ti maysa a siklo.
26 Ngem ti inauna kadagiti ay-ayup ket siguden
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a kukua ni Yahweh ket awan ti siasinoman a
mabalin a mangidaton iti daytoy - baka man
wenno karnero- ta kukuan daytoy ni Yahweh.
27 No narugit daytoy nga ayup, ket mabalin a
gatangen manen ti akinkukua daytoy iti napatta-
patta a gatad, ken ti apagkalima ket masapul
a mainayun iti dayta a gatad. No saan a
nasubbot ti ayup, ket masapul a mailako daytoy
iti naikeddeng a gatad. 28 Nupay kasta, awan
kadagiti idaton ti maysa a tao kenni Yahweh
manipud iti aniaman nga adda kenkuana, tao
man wenno ayup, wenno ti daga ti pamiliana,
ti mabalin a mailako wenno masubbot. Tunggal
banag a naidaton ket nasantoan kenni Yahweh.
29 Awan ti mabalin a pangsubbot a pangbayad
para iti tao a mailasin a madadael. Dayta a
tao ket masapul a mapapatay. 30 Amin dagiti
apagkapullo ti daga, dimmakkel man a bukel iti
daga wenno bunga manipud kadagiti kaykayo,
ket kukua ni Yahweh. Nasantoan daytoy kenni
Yahweh. 31 No subboten ti tao ti aniaman
kadagiti apagkapullona, masapul a nayunanna
iti apagkalima ti sigud a gatadna. 32 Maipapan
kadagiti amin nga apagkapullo kadagiti arban
wenno dingwen, aniaman a lumabas iti sarukod
ti agpaspastor, ti apagkapullona ket masapul a
maidaton kenni Yahweh. 33 Masapul a saan nga
biruken ti agpaspastor ti nasaysayaat wenno ti
naal-alas nga ay-ayup, ken masapul a sanna a
pagsisinnukaten dagitoy. No pagsisinnukatenna
dagitoy, ket agbalin a nasantoan ti nangsukat
ken nasukatan nga ayup. Saanen a mabalin a
subboten dagitoy.'” 34 Dagitoy dagiti bilbilin nga
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inted ni Yahweh kenni Moises idiay Bantay Sinai
para kadagiti Israelita.
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