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17
11 Nes kūno gyvybė yra kraujyje, ir aš jums

daviau jį ant aukuro *jūsų sieloms atpirkti, nes
būtent kraujas †atperka sielą.

19
14 Neprakeik kurčiojo nei nepadėk suklupimo

kliūties prieš akląjį, bet bijok savo Dievo: aš
esu VIEŠPATS. 15 Jums nevalia neteisingai pasiel-
gti teisme: *nebūk šališkas vargšui ir neduok
pirmenybės †didžiūnui, bet teisk savo ‡artimą
teisingai. 18 Nekeršyk nei laikyk pagiežos prieš
savo §tautiečius, bet mylėk savo artimą kaip
save patį: aš esu VIEŠPATS. 28 Ir nedarykite jokių
įsipjovimų savo kūne dėl mirusio, nei darykite
ant savęs *jokių tatuiruočių: aš esu VIEŠPATS.

23
27 *Būtinai dešimtąją šito septintojo mėnesio

* 17:11 „jūsų sieloms atpirkti“ – Arba „jūsų sielų nuodėmėms
/ kaltei padengti“. † 17:11 „atperka sielą“ – Arba „padengia
sielos nuodėmes / kaltę“. * 19:15 „nebūk šališkas vargšui“ –
T. „nekelk vargšo veido“. † 19:15 „didžiūnui“ – T. „didžiūno
veidui“. ‡ 19:15 „artimą“ – Gal „tėvynainį“, „draugą“,
„bendrąpilietį“. § 19:18 „tautiečius“ t. „savo tautos sūnus“.
* 19:28 „jokių tatuiruočių“ – Arba „jokio pradūrimų rašto“.
* 23:27 „Būtinai“ – Arba „Tiksliai“.
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dieną bus Atpirkimo diena: jums tai bus šventas
susirinkimas ir jūs turėsite nužeminti savo
sielas ir atnašauti VIEŠPAČIUI auką, aukojamą
ugnimi.

24
12 Ir jie įkalino jį, kad jiems *sprendimą

išdėstytų pagal VIEŠPATIES †įsakymą. 22 Jums
‡turi galioti vienokia teisingumo sistema; ji turi
galioti tiek svetimšaliui, tiek ir §tėvynainiui, nes
aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.

26
11 Ir aš pastatysiu savo padangtę tarp jūsų; ir

mano siela nesibjaurės jumis. 12 Ir vaikščiosiu
tarp jūsų ir būsiu jūsų Dievas, o jūs būsitemano
tauta.

27
17 Jei jis pašventins savo lauką nuo jubiliejaus

metų, turi pasilikti tavo nustatyta vertė,

* 24:12 „sprendimą išdėstytų“ – Gal „reikalas išaiškėtų“.
† 24:12 „įsakymą“ – Hbr. „burną“; arba „paliepimą“, „žodį“.
‡ 24:22 „turi galioti“ – Arba „turi būti“ (2 k.). § 24:22
„tėvynainiui“ – Arba „vietiniui“, t. y., Izraelio tautybės žmogui.
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