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Lê-vi

Của lễ thiêu
1 Từ Lều Họp* Chúa gọi và truyền cho Mô-se

như sau, 2 “Hãy bảo dân Ít-ra-en: ‘Khi dâng của
lễ cho Chúa thì hãy mang một con vật bắt từ
trong bầy.

3 Nếu đó là của lễ toàn thiêu từ bầy gia súc,
thì phải dâng con đực không tật nguyền. Ngươi
sẽ mang con vật đến cửa Lều Họp để Chúa đoái
nhận của lễ đó. 4 Ngươi sẽ đặt tay trên đầu con
vật, Chúa sẽ nhận nó và tha tội cho ngươi.

5 Ngươi† sẽ giết con bò đực tơ đó trước mặt
Chúa, rồi các con trai A-rôn, là thầy tế lễ, sẽ lấy
huyết nó rưới chung quanh bàn thờ nơi cửa Lều
Họp. 6 Rồi ngươi sẽ lột da con vật và chặt nó ra
từng miếng. 7 Sau khi chất củi và lửa trên bàn
thờ, các thầy tế lễ 8 sẽ đặt cái đầu, mỡ, và các
miếng khác lên trên củi lửa nơi bàn thờ. 9 Bộ
lòng và chân con vật phải rửa bằng nước. Rồi
thầy tế lễ phải thiêu hết các phần của con vật
trên bàn thờ.
Đó là của lễ toàn thiêu bằng lửa dâng lên, có

mùi thơm làm vừa lòng Chúa.

* 1:1: Từ Lều Họp Phần nầy tiếp nối câu truyện trong Xuất
40:34-35 khi sự vinh quang của Chúa đầy dẫy Lều Họp cho nên
Mô-se không vào được. † 1:5: Ngươi Hay “họ” (tức các thầy
tế lễ). Xem thêm câu 11.
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10 Nếu của lễ thiêu là con chiên hay dê bắt từ
trong bầy, phải chọn con đực không tật nguyền.
11Ngươi phải giết con vật về hướng bắc của bàn
thờ trước mặt Chúa, rồi các con trai A-rôn, là
thầy tế lễ, phải rưới huyết nó xung quanh bàn
thờ. 12Ngươi sẽ chặt con vật ra làm nhiều phần,
rồi thầy tế lễ sẽ đặt cái đầu con vật cùng với
mỡ nó lên củi cháy nơi bàn thờ. 13 Ngươi sẽ lấy
nước rửa bộ lòng và giò. Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu
hết các phần đã chặt trên bàn thờ. Đó là của lễ
toàn thiêu dùng lửa dâng lên, có mùi thơm làm
vừa lòng Chúa.

14 Nếu của lễ toàn thiêu cho Chúa là loài chim
thì phải là con cu đất hay bồ câu con. 15 Thầy tế
lễ sẽ mang con chim đến bàn thờ, vặn đứt đầu ra
rồi thiêu nó trên bàn thờ; còn huyết nó thì cho
chảy bên cạnh bàn thờ. 16 Ngươi sẽ lấy cái đuôi
và nguyên cái bầu diều‡ ném về phía đông của
bàn thờ nơi đổ tro. 17 Sau đó ngươi mổ nó ra nơi
cánh nhưng không cắt rời, rồi thiêu con chim
trên bàn thờ, trên củi đang cháy. Đó là của lễ
toàn thiêu bằng lửa dâng lên, có mùi thơm làm
vừa lòng Chúa.’ ”

2
Của lễ chay

1 “Khi ai dâng của lễ chay cho Chúa thì phải
chọn loại bột mịn. Xong đổ dầu và bỏ trầm
hương lên trên, 2 rồi mang đến cho các con trai
‡ 1:16: cái bầu diều Hay “bộ lòng và lông.”
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A-rôn, là thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ lấy một nắm
bột mịn có dầu và trầm hương, rồi thiêu trên
bàn thờ làm phần kỷ niệm. Đó là của lễ thiêu có
mùi thơm, làm vừa lòng Chúa. 3 Phần còn lại sẽ
thuộc về A-rôn và các thầy tế lễ; đó là phần chí
thánh trong của lễ thiêu dâng lên cho Chúa.

Của lễ chay nướng
4 Nếu ngươi mang của lễ chay đã được nướng

trong lò thì phải dùng bột mịn làm bánh không
men tẩm dầu, hay làm bánh kẹp không men đổ
dầu lên. 5Nếu của lễ chay được chiên trên chảo
thì phải dùng bộtmịn khôngmen trộn dầu. 6 Bẻ
vụn ra rồi đổ dầu lên; của lễ chay là như vậy.
7 Nếu của lễ chay chiên trên chảo lớn thì phải
dùng bột mịn với dầu.

8Mang của lễ chay được chế biến như thế đến
với Chúa. Trao cho thầy tế lễ để ngườimang đến
bàn thờ. 9 Người sẽ lấy phần kỷ niệm từ của lễ
chay đem đốt trên bàn thờ để làm của lễ thiêu.
Mùi thơm sẽ làm vừa lòng Chúa. 10 Phần còn lại
trong của lễ chay thuộc về A-rôn và các thầy tế
lễ. Đó là phần chí thánh dâng lên bằng lửa cho
Chúa.

11Tất cả các của lễ chay dâng cho Chúa, không
được bỏ men vào, ngươi không được đốt men
hay mật ong trong của lễ thiêu dâng lên cho
Chúa. 12Ngươi có thể mang men và mật ong đến
cho Chúa làm của lễ sản vật đầu mùa, nhưng
đừng thiêu để lấy mùi thơm. 13 Ngươi phải bỏ
muối lên mọi của lễ chay. Muối tiêu biểu cho
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giao ước đời đời giữa ngươi với Thượng Đế;
không được thiếu muối trong của lễ chay. Phải
thêm muối vào tất cả các của lễ.

Của lễ chay từ mùa gặt đầu tiên
14Nếu ngươi dâng cho Chúa của lễ chay từ sản

vật đầumùa thì phảimang gié lúa tán rang trong
lửa. 15 Đổ dầu và trầm hương lên; đó là của lễ
chay. 16 Thầy tế lễ sẽ thiêu phần kỷ niệm của gié
lúa tán cùng dầu và trầm hương để lên trên. Đó
là của lễ thiêu dâng lên cho Chúa.”

3
Của lễ thân hữu

1 “Khi người nào dâng cho Chúa của lễ thân
hữu lấy từ trong bầy thì có thể dâng con đực hay
cái cũng được nhưng phải không tật nguyền.
2 Người sẽ đặt tay trên đầu con vật rồi giết nó
tại cửa Lều Họp. Sau đó các con trai của A-rôn,
là thầy tế lễ, phải rưới huyết nó xung quanh bàn
thờ. 3 Từ của lễ thân hữu, người đó phải dâng
một của lễ thiêu cho Chúa. Phải dâng mỡ và bộ
lòng con vật (mỡ bên trong và mỡ bọc bộ lòng),
4 hai trái cật với mỡ trên trái cật gần bắp thịt
dưới lưng, phần tốt nhất của lá gan, lấy ra cùng
một lượt với trái cật. 5 Thầy tế lễ sẽ đốt các phần
nầy nơi bàn thờ, bằng cách đặt lên của lễ toàn
thiêu đang được đốt trên củi cháy. Đó là của lễ
thiêu có mùi thơm cho Chúa.

6 Nếu của lễ thân hữu là cừu con hay dê thì
dâng con đực hay con cái cũng được, nhưng
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phải không tật nguyền. 7Nếu người đó dâng cừu
con thì phải mang nó đến trước mặt Chúa, 8 đặt
tay trên đầu nó rồi giết con vật trước cửa Lều
Họp rồi thầy tế lễ sẽ rưới huyết nó xung quanh
bàn thờ. 9 Từ của lễ thân hữu người sẽ dâng
của lễ thiêu cho Chúa. Người phải mang mỡ,
nguyên cái đuôi cắt gần xương sống, mỡ của bộ
lòng (mỡ trong bộ lòng và mỡ bọc bộ lòng) 10hai
trái cật cùng với mỡ trên trái cật, gần bắp thịt
dưới lưng, phần tốt nhất của lá gan mà người sẽ
lấy ra cùng với trái cật. 11 Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu
các phần nầy trên bàn thờ để làm thức ăn; đó là
của lễ thiêu dâng lên cho Chúa.

12Nếu của lễ là con dê thì phải dâng nó lên cho
Chúa, 13 người sẽ đặt tay trên đầu nó rồi giết nó
trước Lều Họp rồi thầy tế lễ sẽ rưới huyết nó
xung quanh bàn thờ. 14 Từ của lễ nầy, người sẽ
dâng của lễ thiêu cho Chúa. Người sẽ dâng toàn
thể mỡ của bộ lòng con vật gồm mỡ trong bộ
lòng và mỡ bọc bộ lòng, 15 hai trái cật cùng với
mỡ trên trái cật gần bắp thịt dưới lưng, phần tốt
nhất của lá gan mà người lấy ra cùng với trái cật.
16 Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu các phần nầy trên bàn
thờ để làm thức ăn. Đó là của lễ thiêu có mùi
thơm làm vừa lòng Chúa. Tất cả mỡ đều thuộc
về Chúa. 17 Luật nầy áp dụng từ nay về sau cho
toàn thể dân chúng ở bất cứ nơi nào: Các ngươi
không được ăn mỡ hay huyết.”

4
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Của lễ chuộc tội lầm lỡ
1 Chúa phán cùng Mô-se, 2 “Hãy dặn bảo dân

Ít-ra-en như sau: ‘Khi ai vô tình phạm điều Chúa
cấm thì phải làm như sau:

3 Nếu là thầy tế lễ đương nhiệm mà phạm lỗi
gây cho dân chúng mắc tội thì người phải dâng
một con bò tơ đực không tật nguyền cho Chúa để
chuộc tội mình đã vô ý phạm. 4 Người sẽ mang
con vật đến cửa Lều Họp trước mặt Chúa, đặt
tay trên đầu nó rồi giết nó trướcmặt Chúa. 5Rồi
thầy tế lễ đương nhiệm phảimang huyết của con
vật vào trong Lều Họp. 6 Người sẽ nhúng ngón
tay vào huyết và rưới nó bảy lần trướcmặt Chúa
ngay trước bức màn của Nơi Chí Thánh. 7 Thầy
tế lễ cũng phải dùng huyết thoa các góc bàn thờ
xông hương đặt trướcmặt Chúa trong Lều Họp.
Phần huyết còn lại thì đổ nơi chân bàn thờ dâng
làm của lễ nơi cửa Lều Họp. 8 Người sẽ lấy mỡ
khỏi con vật dâng làm của lễ chuộc tội lầm lỡ,
tức mỡ bên trên và mỡ bọc bộ lòng, 9 hai trái
cật và mỡ trên trái cật gần bắp thịt dưới lưng
và phần tốt nhất của lá gan lấy ra cùng với trái
cật. 10 Người phải làm giống y như khi lấy mỡ
ra khỏi con vật dâng làm của lễ thân hữu. Rồi
thầy tế lễ sẽ đốt các phần của con vật trên bàn
thờ làm của lễ thiêu. 11 Nhưng thầy tế lễ phải
mang da con bò đực, thịt nó cùng với các phần
còn lại gồm đầu, chân, ruột và bộ lòng. 12Người
phải mang các thứ đó ra ngoài doanh trại đến
một nơi tinh sạch để đổ tro. Người phải đốt nó
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trên củi cháy ngay trên đống tro.
13 Nếu toàn dân Ít-ra-en vô ý phạm điều Chúa

cấm mà không biết thì toàn dân sẽ mắc tội.
14 Sau khi nhận biết lỗi lầm mình thì họ phải
dâng một con bò tơ làm của lễ chuộc tội, mang
nó đến trước Lều Họp. 15 Các trưởng lão sẽ đặt
tay trên đầu con vật trước mặt Chúa, xong giết
nó trướcmặt Ngài. 16Rồi thầy tế lễ đương nhiệm
phảimang huyết con vật vào bên trong LềuHọp.
17 Người sẽ nhúng ngón tay trong huyết và rảy
bảy lần trước mặt Chúa trước bức màn. 18 Xong
người sẽ bôi huyết trên các góc bàn thờ trước
mặt Chúa trong Lều Họp. Thầy tế lễ phải đổ
phần huyết còn lại nơi chân bàn thờ của lễ thiêu
nơi cửa Lều Họp. 19 Người phải lấy tất cả mỡ
trong con vật rồi thiêu trên bàn thờ; 20 cách dâng
con bò đực nầy cũng giống y như con bò trước
đã dâng làm của lễ chuộc tội. Như thế thầy tế
lễ sẽ chuộc tội lỗi của dân chúng để họ thuộc về
Thượng Đế và sẽ được tha thứ. 21 Sau đó thầy
tế lễ sẽ mang con bò ra bên ngoài doanh trại và
hỏa thiêu nó y như đã làm cho con vật trước. Đó
là của lễ chuộc tội cho cả cộng đồng.

22 Nếu có một quan trưởng nào vô tình làm
điều Chúa cấm, thì người đó mắc tội. 23 Sau khi
người ấy biết mình đã phạm tội thì người phải
mang một con dê đực không tật nguyền để làm
của lễ. 24Quan trưởng đó sẽ đặt tay lên đầu con
dê rồi giết nó nơi chỗ người ta giết con vật làm
của lễ toàn thiêu trước mặt Chúa; đó là của lễ
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chuộc tội. 25 Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay trong
huyết của lễ chuộc tội và bôi trên các góc bàn
thờ của lễ thiêu. Người phải đổ huyết còn lại
nơi chân bàn thờ của lễ thiêu. 26 Thầy tế lễ sẽ
thiêu tất cả mỡ của con dê trên bàn thờ giống
như thiêu mỡ lấy ở của lễ thân hữu. Đó là cách
thầy tế lễ làm sạch tội cho quan trưởng, rồi tội
người sẽ được tha.

27 Nếu có người nào trong cộng đồng vô tình
phạm tội và làm điều Chúa cấm thì người đó mắc
tội. 28 Sau khi nhận biết lỗi mình thì người phải
mang đến một con dê cái không tật nguyền, để
làm của lễ chuộc tội cho mình. 29 Người phải
đặt tay trên đầu con vật rồi giết nó tại nơi dâng
của lễ toàn thiêu. 30 Rồi thầy tế lễ phải nhúng
ngón tay trong huyết con vật và bôi lên các góc
của bàn thờ của lễ thiêu. Phần huyết còn lại thì
đổ nơi chân bàn thờ. 31 Sau đó thầy tế lễ phải
lấy hết mỡ của con dê theo như cách đã lấy mỡ
trong của lễ thân hữu. Người phải thiêu mỡ đó
trên bàn thờ đểmùi thơm bốc lên, làm vừa lòng
Chúa. Đó là cách thầy tế lễ chuộc tội cho người
ấy, rồi tội người sẽ được tha.

32 Nếu người mang chiên con đến để làm của
lễ chuộc lỗi thì phải mang con cái, không tật
nguyền. 33 Người phải đặt tay lên đầu con vật
rồi giết nó làm của lễ chuộc tội tại nơi con vật
dâng làm của lễ toàn thiêu bị giết. 34 Thầy tế lễ
phải nhúng ngón tay trong huyết của lễ chuộc
tội rồi bôi lên các góc bàn thờ của lễ thiêu. Phần
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huyết còn lại của con chiên thì đổ nơi chân bàn
thờ. 35 Rồi thầy tế lễ phải lấy hết mỡ con chiên
con theo cách lấy mỡ của con chiên dâng làm
của lễ thân hữu. Thầy tế lễ phải thiêu nó cùng
với các của lễ thiêu dâng lên cho Chúa. Đó là
cách thầy tế lễ chuộc tội người ấy, để tội người
được tha.’ ”

5
Những tội vô tình khác

1 “Khi ai được lệnh gọi ra khai trước tòa hay
làm chứng về những điều mình nghe thấy mà
không chịu khai thì người ấy mắc tội.

2 Hoặc nếu người nào đụng vào vật không
sạch, chẳng hạn như xác chết của một con vật
hoang không sạch,một gia súc không sạch hoặc
một loài bò sát không sạch, dù không biết mình
đã đụng vào nó hay chưa, người ấy vẫn bị xem
như không sạch và kể như mắc lỗi.

3 Khi ai đụng đến thứ không sạch của con
người—nghĩa là bất cứ vật gì làm cho con người
trở nên dơ bẩn—mà không hay, thì người đó vẫn
bị xem như mắc lỗi khi nhận ra việc mình đã
làm.

4 Hoặc nếu ai đã trót khấn hứa cùng Chúa
bằng những lời lẽ có thể liên quan đến điều ác
hay thiện, mà có lúc quên lời mình khấn hứa,
thì khi sực nhớ lại, người đó bị xem như mắc
lỗi. 5 Khi ai mắc một trong các tội vừa kể thì
phải thú nhận mắc tội như thế nào. 6 Người đó
phải mang một của lễ đền bù đến cho Chúa để
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đền bù tội đã phạm. Của lễ đó phải là con chiên
cái con hoặc dê cái con bắt từ trong bầy. Thầy tế
lễ sẽ thi hành phương thức chuộc tội cho người
ấy.

7 Nếu người không đủ tiền mua con chiên thì
người phải mang đến Chúa hai con cu đất hoặc
hai con bồ câu con, để đền bù lỗi lầm. Một con
để làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ toàn
thiêu. 8Người phải mang chúng đến cho thầy tế
lễ để dâng con chim thứ nhất làm của lễ đền bù.
Thầy tế lễ sẽ vặn cổ nó nhưng không rứt đầu ra.
9 Người sẽ rưới huyết của lễ chuộc tội bên cạnh
bàn thờ rồi đổ phần huyết còn lại nơi chân bàn
thờ. Đó là của lễ đền bù. 10Rồi thầy tế lễ sẽ dâng
con chim thứ hai làm của lễ toàn thiêu theo như
luật định. Đó là cách thầy tế lễ chuộc tội cho
người ấy và Chúa sẽ tha tội cho người.

11 Nhưng nếu người không đủ tiền mua hai
con cu đất hoặc hai con bồ câu con thì người
phải mang khoảng hai lít bột mịn để làm của lễ
chuộc tội. Không được cho dầu hay trầm hương
lên bột vì đó là của lễ đền bù. 12 Người phải
mang bột đến thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ bốc một
nắm làm của lễ kỷ niệm và đốt bột đó trên bàn
thờ cùng với của lễ thiêu dâng cho Chúa; đó là
của lễ đền bù. 13 Đó là cách thầy tế lễ chuộc tội
người, để người thuộc về Chúa, Ngài sẽ tha tội
cho người. Phần của lễ chuộc tội còn lại sẽ thuộc
về thầy tế lễ, giống như của lễ chay.”

Của lễ chuộc lỗi
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14 Chúa phán cùng Mô-se, 15 “Nếu ai vô tình
phạm tội sử dụng các vật thánh của Chúa, thì
người đó phải mang một con chiên đực không
tật nguyền bắt từ trong bầy ra để dùng làm của
lễ chuộc lỗi. Giá trị bằng bạc của con chiên
phải được xác định chính xác bằng cân của Nơi
Thánh. Đó là của lễ chuộc lỗi. 16 Người phải
chuộc lỗi lầm đã phạm vào vật thánh, cộng thêm
một phần năm trị giá của vật. Rồi giao tất cả
cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dùng con chiên đực
chuộc tội người, để người thuộc về Chúa. Chúa
sẽ tha tội cho người.

17 Nếu ai phạm tội và làm điều Chúa cấm, dù
cho không biết đi nữa, người ấy vẫn xem như
phạm tội. Người phải chịu trách nhiệm về tội
mình. 18 Người ấy phải mang đến cho thầy tế lễ
một con chiên đực không tật nguyền bắt từ trong
bầy theo đúng trị giá. Con vật sẽ được dùng làm
của lễ chuộc lỗi. Dù vô tình phạm tội đi nữa, thì
nhờ của lễ nầy thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người.
19Người có lỗi vì đã làm quấy cho nên phải dâng
của lễ chuộc lỗi cho Chúa.”

6
1 Chúa phán cùng Mô-se, 2 “Nếu ai phạm tội

cùng Chúa, hoặc nói dối với người láng giềng
rằng đồ vật được người khác giao cho mình giữ
hộ đã bị lạc mất hay bị đánh cắp, hoặc người
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ấy không ngay thẳng về món đặt cọc*, hoặc đã
đánh cắp hay cưỡng đoạt vật ấy, 3hoặc bắt được
vật đã bị người khác đánh mất rồi chối, hoặc đã
thề dối về điều ấy trước mặt Chúa, hay phạm
một tội nào khác, 4 thì người phạm một trong
những chuyện ấy bị xem như phạm tội. Người
đó phải trả lại vật đã ăn cắp hoặc cưỡng đoạt
mà lấy. Người phải trả lại vật người khác nhờ
giữ hộ. Người đó phải trả lại đồ vật mình lượm
đượcmà chối, 5 hay nếu đã thề dối để chiếm vật
gì, thì người đó phải trả lại nguyên trị giá đồ vật
cộng thêmmột phần năm trị giá vậtmình đã lấy.
Người phải giao số tiền đó cho nguyên chủ trong
ngày người mang của lễ chuộc tội đến.

6 Người phải mang của lễ chuộc tội đến cho
thầy tế lễ gồm một con chiên đực không tật
nguyền, bắt từ trong bầy đúng theo trị giá. Con
vật ấy sẽ dùng làm của lễ đền bù dâng lên cho
Chúa.

Của lễ toàn thiêu
7 Rồi thầy tế lễ sẽ theo phương thức chuộc tội

người ấy, và Chúa sẽ tha lỗi người đã phạm.”
8 Chúa lại phán cùng Mô-se, 9 “Hãy truyền lệnh
nầy cho A-rôn và các thầy tế lễ: Đây là những
chỉ thị về của lễ toàn thiêu: Của lễ thiêu phải
đặt trên bàn thờ trọn đêm cho đến sáng, lửa
trên bàn thờ phải cháy luôn suốt thời gian đó.
10 Thầy tế lễ phải mặc áo dài bằng vải gai và áo
* 6:2: đặt cọc Nguyên văn, “vật bảo chứng.” Đây là một loại
tiền cọc để làm bằng chứng cho một việc quan trọng sắp được
thực hiện.
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lót cũng bằng vải gai. Người sẽ hốt tro từ của lễ
thiêu trên bàn thờ rồi đổ cạnh bàn thờ. 11 Sau
đó người phải thay các áo đó, mặc áo khác vào
để mang tro ra ngoài doanh trại đổ ở một nơi
sạch sẽ. 12 Nhưng phải giữ cho lửa cháy luôn
trên bàn thờ không được tắt. Mỗi sáng thầy tế
lễ phải chụm thêm củi trên bàn thờ, để của lễ
toàn thiêu lên trên rồi thiêu mỡ của của lễ thân
hữu. 13 Phải giữ cho lửa cháy luôn, không được
tắt.”

Của lễ chay
14 “Đây là những chỉ thị về của lễ chay: Thầy tế

lễ phải mang của lễ nầy đến cho Chúa trên bàn
thờ. 15Người sẽ bốcmột nắm bộtmịn có tẩm dầu
và trầm hương rồi xông của lễ chay trên bàn thờ
như là một của lễ kỷ niệm cho Chúa. Mùi thơm
của lễ sẽ làm vui lòng Ngài.

16 A-rôn và các thầy tế lễ có thể ăn phần còn
lại, nhưng không được dùng vớimen và phải ăn
ở một nơi thánh. Của lễ ấy phải được ăn ở sân
Lều Họp. 17Không được nấu vớimen. Ta đã cho
họ của lễ ấy, tức là phần của lễ thiêu cấp cho họ;
của lễ đó rất thánh giống như của lễ chuộc lỗi và
của lễ đền bù. 18 Từ nay về sau, bất cứ các con
cháu trai nào của A-rôn đều có thể ăn phần của
lễ thiêu đã dâng cho Chúa. Tất cả những thứ gì
đụng đến các của lễ đó đều trở nên thánh cả.”

19 Chúa phán cùng Mô-se, 20 “Sau đây là loại
của lễ mà A-rôn và các thầy tế lễ phải mang đến
cho Chúa trong ngày A-rôn được bổ nhiệm làm
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thầy tế lễ tối cao: Hai lít bột mịn để làm của lễ
chay thường, một nửa dùng buổi sáng, nửa kia
dùng vào buổi chiều. 21 Bột mịn phải được trộn
dầu và chiên trên chảo. Mang bột đó đến sau
khi đã trộn nhuyễn. Của lễ chay phải được bẻ ra
từng miếng dâng lên, để có mùi thơm làm vừa
lòng Chúa.

22 Một trong các thầy tế lễ, được chỉ định kế
vị A-rôn làm thầy tế lễ tối cao†, sẽ dâng của lễ
chay. Qui tắc vĩnh viễn là của lễ chay phải được
thiêu đốt hoàn toàn cho Chúa. 23 Tất cả của lễ
chay do thầy tế lễ dâng lên phải được thiêu đốt
hoàn toàn, không được dùng để ăn.”

Của lễ chuộc tội
24 Chúa phán cùng Mô-se, 25 “Hãy dặn A-rôn

và các thầy tế lễ như sau: Đây là những chỉ thị
về của lễ chuộc tội: Con vật dùng trong của lễ
chuộc tội phải được giết trước mặt Chúa tại nơi
mà con vật toàn thiêu bị giết; của lễ đó rất thánh.
26 Thầy tế lễ dâng của lễ chuộc tội phải ăn nó
ở một nơi thánh, như trong sân của Lều Họp
chẳng hạn. 27 Bất cứ những gì chạm đến thịt
của lễ chuộc tội phải được xem như hóa thánh,
và nếu huyết của lễ đó vấy trên quần áo nào thì
phải đem giặt ở một nơi thánh.

† 6:22: thầy tế lễ tối cao Hay “thầy tế lễ được xức dầu.” Một
loại dầu đặc biệt được đổ lên đầu thầy tế lễ để chứng tỏ Thượng
Đế đã chọn người ấy để phục vụ.
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28 Nồi đất dùng nấu thịt đó phải đập bể, còn
nếu nấu nồi đồng thì phải chùi rửa thật sạch
bằng nước.

29 Bất cứ người nam nào thuộc gia đình thầy
tế lễ đều có thể ăn của lễ nầy; đó là của lễ chí
thánh. 30Nhưng nếu huyết của lễ chuộc tội được
mang vào bên trong Lều Họp và dùng để chuộc
tội Nơi Chí Thánh, thì của lễ chuộc tội ấy phải
được thiêu bằng lửa. Không được dùng để ăn.”

7
Của lễ đền bù

1 “Đây là những huấn thị về của lễ đền bù,một
loại của lễ rất thánh: 2 Con vật dùng trong của
lễ đền bù phải được giết nơi con vật của lễ toàn
thiêu bị giết. Thầy tế lễ sẽ rưới huyết của lễ đó
xung quanh bàn thờ.

3 Người phải dâng tất cả mỡ trong của lễ đền
bù, cái đuôi nguyên, mỡ bao bộ lòng, 4 hai trái
cật cùng với mỡ trên trái cật gần bắp thịt dưới
lưng, phần tốt nhất của lá gan được lấy ra cùng
với trái cật. 5 Thầy tế lễ phải thiêu các món đó
trên bàn thờ, để làm của lễ thiêu dâng lên cho
Chúa. Đó là của lễ đền bù.

6 Bất cứ người nam nào thuộc gia đình thầy tế
lễ đều có thể ăn của lễ đó. Vì là của lễ rất thánh
nên phải ăn ở một nơi thánh. 7 Của lễ đền bù
tương tự như của lễ làm sạch tội, cho nên huấn
thị cho cả hai loại của lễ đều giống nhau. Thầy
tế lễ, đứng dâng của lễ để chuộc tội, có thể ăn
thịt thuộc về các của lễ đó. 8 Thầy tế lễ, đứng
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dâng của lễ thiêu, cũng có thể lấy da* từ của lễ
đó. 9 Tất cả của lễ chay, được nướng trong lò,
chiên trên chảo hay nướng trong dĩa, đều thuộc
về thầy tế lễ đứng dâng của lễ. 10 Mọi của lễ
chay, dù dâng khô hay trộn dầu, đều thuộc về
thầy tế lễ và các thầy tế lễ sẽ chia nhau đồng
đều.”

Của lễ thân hữu
11 “Sau đây là huấn thị về của lễ thân hữu mà

người ta có thể dâng lên cho Chúa: 12Nếu người
nào mang của lễ thân hữu đến để tỏ lòng cảm
tạ thì phải mang các ổ bánh không pha men có
tẩm dầu, bánh kẹp khôngmen đổ dầu lên và các
ổ bánh làm bằng bột mịn trộn dầu. 13 Người đó
cũng phải dâng các ổ bánh có pha men, cùng với
của lễ thân hữu mà người dâng lên, để tỏ lòng
cảm tạ. 14Mỗi loại của lễ sẽ thuộc về Chúa, sau
đó được cấp cho thầy tế lễ nào rưới huyết của
con vật dùng trong của lễ thân hữu. 15 Khi của
lễ thân hữu dâng lên để cảm tạ Chúa, thì thịt
con vật đem dâng phải được ăn trong ngày đem
dâng, không được để qua sáng hôm sau.

16 Khi dâng của lễ thân hữu cho Thượng Đế,
nếu người dâng chỉ do tự nguyện hay do một sự
khấn hứa đặc biệt nào đó với Ngài, thì của lễ ấy
nên ăn nội trong ngày. Phần còn dư có thể ăn
ngày hôm sau. 17 Nếu thịt con vật lễ ấy còn dư
lại đến ngày thứ ba, thì phải thiêu đốt hết. 18 Ai
ăn thịt của lễ thân hữu, còn lại đến ngày thứ ba,
* 7:8: da Đây là loại da dùng để thuộc.
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thì người đó không được kể là đã dâng, và của lễ
của họ sẽ không được nhậm. Vì của lễ ấy không
còn tinh sạch nữa, ai ăn thịt ấy xem như mắc
tội.

19 Không ai được ăn thịt đã đụng vào những
gì không sạch; phải thiêu thịt đó trong lửa. Ai
tinh sạch có thể ăn các thứ thịt khác. 20 Nếu ai
không tinh sạch mà ăn thịt của lễ thân hữu đã
dâng cho Chúa sẽ bị loại khỏi† dân chúng.

21Nếu ai đụng đến vật không sạch, tức những
gì dơ bẩn từ người, thú vật hay các vật ghê tởm
khác, thì người đó bị ô dơ. Nếu người đó lại ăn
thịt của lễ thân hữu đã dâng cho Chúa, sẽ bị loại
khỏi dân chúng.”

22 Chúa phán cùng Mô-se, 23 “Hãy dặn dân Ít-
ra-en như sau: Các ngươi không được ăn mỡ
của gia súc, chiên hay dê. 24Nếu con vật bị chết
hay bị thú dữ xé thì có thể dùng mỡ nó cho các
việc khác nhưng các ngươi không được ăn mỡ
đó. 25 Ai ăn mỡ của con vật, đã được dâng làm
của lễ thiêu cho Chúa, sẽ bị loại khỏi dân chúng.

26Dù bất cứ ở đâu, các ngươi cũng không được
ăn huyết của chim chóc hay thú vật. 27 Ai ăn
huyết sẽ bị loại khỏi dân chúng.”

Phần của các thầy tế lễ
28 Chúa phán cùng Mô-se, 29 “Hãy dặn dân Ít-

ra-en như sau: Nếu ai mang của lễ thân hữu đến
cho Chúa thì phải dành một phần đó dâng làm
lễ vật. 30 Người đó phải đích thân cầm phần lễ
† 7:20: bị loại khỏi Còn có nghĩa “trục xuất, trừ khử, xử tử …”
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vật trong tay để làm của lễ thiêu cho Chúa. Mỡ
và ức của con vật thì mang đến cho thầy tế lễ để
dâng lên cho Chúa. 31 Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu mỡ
trên bàn thờ, nhưng ức của con vật thì thuộc về
A-rôn và các thầy tế lễ. 32 Người cũng phải lấy
cái đùi phải, từ trong của lễ thân hữu để biếu
thầy tế lễ; 33 phần ấy sẽ thuộc về thầy tế lễ nào
đứng dâng huyết và mỡ trong của lễ thân hữu.
34 Ta đã lấy cái ức và cái đùi từ trong của lễ thân
hữu nơi dân Ít-ra-en để cấp cho A-rôn và các
thầy tế lễ. Đó là phần của họ mãi mãi nhận từ
dân Ít-ra-en.

35 Sau đây là phần thuộc về A-rôn và các con
trai người, lấy từ các của lễ thiêu dâng lên cho
Chúa. Họ nhận được phần ấy vào ngày các của
lễ nầy được dâng lên cho Chúa trong khi hành
chức tế lễ. 36 Vào ngày Chúa bổ nhiệm các thầy
tế lễ, Ngài truyền cho dân Ít-ra-en cấp phần nầy
cho họ, là phần họ sẽ nhận lãnh từ nay về sau.

37 Đó là những huấn thị về của lễ toàn thiêu,
của lễ chay, của lễ làm sạch tội, của lễ đền bù,
của lễ bổ nhiệm chức tế lễ và của lễ thân hữu.
38 Chúa ban những huấn thị đó cho Mô-se trên
núi Si-nai, trong ngày Chúa truyền cho dân Ít-
ra-en mang của lễ đến cho Ngài trong sa mạc
Si-nai.”

8
Lễ bổ nhiệm A-rôn

và các con trai ông
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1 Chúa phán cùng Mô-se, 2 “Hãy mang A-rôn,
các con trai người, dầu ô-liu đặc biệt dùng trong
việc bổ nhiệm người và đồ vật cho Chúa, con bò
đực dùng trong của lễ chuộc tội, hai con chiên
đực, một giỏ bánh mì không men. 3 Rồi tập họp
dân chúng lại nơi cửa Lều Họp.”

4 Mô-se làm đúng theo như lời Chúa căn dặn
và tập họp dân chúng tại cửa Lều Họp. 5 Sau đó
Mô-se nói với dân chúng như sau: Đây là điều
Chúa phán dặn phải làm.

6Mô-se đưa A-rôn và các con trai người ra rồi
lấy nước tắm họ. 7Ôngmặc áo dài trong vào cho
A-rôn rồi cột đai lưng bằng vải kết tinh xảo. Rồi
Mô-se mặc áo dài bên ngoài cho người và tròng
áo ngắn thánh vào. Ông cẩn thận buộc đai dệt
hông để áo ngắn thánh ôm sát vào người A-rôn.
8 Xong Mô-se buộc bảng che ngực lên A-rôn và
đặt U-rim và Thu-mim lên bảng che ngực. 9Ông
cũng đội khăn lên đầu A-rôn. Ông gắn dải băng
bằng vàng, tức mão triều thánh, lên phía trước
khăn vành y như Chúa căn dặn mình.

10 Sau đó Mô-se xức dầu đặc biệt lên Trại
Thánh cùng các vật trong đó để biệt riêng mọi
thứ ra thánh cho Chúa. 11 Ông cũng rưới dầu
lên bàn thờ bảy lần, rưới bàn thờ cùng các dụng
cụ dùng cho bàn thờ, chậu rửa lớn cùng đế của
chậu. Đó là cách ông thánh hoá mọi thứ cho
Chúa. 12 Ông cũng đổ dầu đặc biệt lên đầu A-
rôn để thánh hoá người cho Chúa. 13 Rồi Mô-se
đưa các con trai A-rôn ra. Ông mặc áo dài trong
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cho họ, cột đai lưng vải, băng quấn đầu theo
như Chúa đã dặn bảo.

14 Sau đó Mô-se mang con bò đực làm của lễ
chuộc tội ra. A-rôn và các con trai người đặt tay
trên đầu nó. 15 Mô-se giết con bò, lấy huyết và
nhúng ngón tay trong huyết và bôi trên các góc
của bàn thờ để biến bàn thờ ra tinh sạch. Sau
đó ông đổ phần huyết còn lại nơi chân bàn thờ.
Đó là cách ông thánh hóa bàn thờ để dâng sinh
tế và khiến bàn thờ tinh sạch. 16 Mô-se lấy tất
cả các mỡ chài của con bò, phần tốt nhất của lá
gan, hai trái cật và mỡ trên trái cật đem thiêu
trên bàn thờ. 17 Còn da, thịt và ruột nó thì ông
đem thiêu ở một nơi ngoài doanh trại y theo như
lời Chúa căn dặn.

18 Kế đó Mô-se mang con chiên đực làm của lễ
thiêu ra, rồi A-rôn và các con trai người đặt tay
trên đầu nó. 19Mô-se giết và rảy huyết nó xung
quanh bàn thờ. 20 Ông sả thịt con chiên đực ra
từng miếng; xong, thiêu cái đầu, các miếng thịt
và mỡ. 21Ông rửa bộ lòng và giò trong nước rồi
thiêu toàn thể con chiên trên bàn thờ để làm của
lễ thiêu lên cho Chúa; mùi thơm của lễ làm vừa
lòng Ngài. Mô-se làm mọi điều y theo lời Chúa
dặn bảo.

22 Sau đó Mô-se mang con chiên đực thứ nhì
ra, tức con vật dùng trong việc bổ nhiệm chức
tế lễ cho A-rôn và các con trai người. A-rôn cùng
các con trai người đặt tay trên đầu nó. 23RồiMô-
se giết con chiên và lấy huyết nó bôi lên vành tai
phải của A-rôn, trên ngón cái tay phải và ngón
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cái chân phải của A-rôn. 24 Xong Mô-se dẫn các
con trai A-rôn đến gần bàn thờ. Ông lấy huyết
xức lên cuối vành tai phải, lên ngón cái tay phải
và ngón cái chân phải của họ. Sau đó ông tạt
huyết xung quanh bàn thờ. 25 Ông lấy mỡ, cái
đuôi nguyên, tất cả mỡ chài của bộ lòng, phần
tốt nhất của lá gan, hai trái cật cùng với mỡ
của trái cật và cái đùi phải. 26 Mô-se lấy một
ổ bánh không men, một ổ bánh không men có
tẩm dầu, và một cái bánh kẹp không men từ giỏ
bánh không men để trước mặt Chúa mỗi ngày.
Ông đặt các bánh đó lên trên lớp mỡ và cái đùi
phải của con chiên đực. 27 Ông đặt tất cả các
thứ đó trong tay A-rôn và các con trai người, để
họ dâng lên làm của lễ đưa lên đưa xuống trước
mặt Chúa. 28 Rồi Mô-se lấy các thứ đó khỏi tay
họ, đem xông trên bàn thờ bên trên của lễ thiêu.
Đó là của lễ bổ nhiệm chức tế lễ cho A-rôn và
các con trai người, tức của lễ thiêu dâng lên cho
Chúa, có mùi thơm làm hài lòng Ngài. 29Mô-se
cũng lấy cái ức con chiên dâng lên làm của lễ
đưa lên đưa xuống trước mặt Chúa. Đó là phần
của Mô-se trong con chiên đực, dùng trong dịp
bổ nhiệm các thầy tế lễ y theo như Chúa dặn bảo.

30 Sau đó Mô-se lấy dầu đặc biệt và huyết trên
bàn thờ rưới trên A-rôn, áo quần ông, rưới trên
các con trai A-rôn và quần áo họ để biệt họ cùng
quần áo họ ra thánh cho Chúa.

31RồiMô-se bảo A-rôn cùng các con trai người
rằng, “Ta ban cho các ngươi mệnh lệnh nầy: A-
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rôn và các con trai người được phép ăn những
thứ nầy. Vậy hãy lấy thịt và giỏ bánh từ của lễ bổ
nhiệm chức tế lễ. Luộc thịt nơi cửa Lều Họp và
ăn tại đó cùng với bánh. 32 Thịt và bánh còn dư
lại thì đốt bỏ. 33 Lễ bổ nhiệm kéo dài bảy ngày;
trong suốt thời gian đó các ngươi không được đi
ra khỏi cửa Lều Họp. Cứ ở trong Lều Họp cho
đến khi lễ bổ nhiệm kết thúc. 34 Chúa đã truyền
những điều chúng ta làm hôm nay để chuộc tội
các ngươi. 35 Trong vòng bảy ngày bảy đêm các
ngươi phải túc trực nơi cửa Lều Họp. Nếu vi
phạmmệnh lệnh Chúa, các ngươi sẽ chết. Chính
Chúa đã truyền cho ta các mệnh lệnh nầy.”

36 Vậy A-rôn và các con trai người làm y theo
mọi điều Chúa truyền dặn Mô-se.

9
A-rôn và các con trai

dâng của lễ
1 Tám ngày sau khi bổ nhiệm, Mô-se gọi A-

rôn và các con trai ông cùng các trưởng lão của
dân Ít-ra-en lại. 2 Ông bảo A-rôn, “Hãy bắt một
con bò đực tơ và một con chiên đực không tật
nguyền dâng lên cho Chúa. Con bò tơ thì làm
của lễ chuộc tội, còn con chiên đực thì làm của
lễ thiêu. 3 Hãy bảo dân Ít-ra-en, ‘Hãy bắt một
con dê đực làm của lễ chuộc tội và một con chiên
đựcmột tuổi không tật nguyền làm của lễ thiêu.
4 Cũng hãy bắtmột con bò đực và một con chiên
đực làm của lễ thân hữu, cùng với của lễ chay



LÊ-VI 9:5 xxiii LÊ-VI 9:14

có trộn dầu. Dâng tất cả lên cho Chúa, vì hôm
nay Ngài sẽ hiện ra cùng các ngươi.’ ”

5 Vậy toàn thể dân chúng tập họp trước cửa
Lều Họp, mang theo tất cả các thứ như Mô-se
dặn biểu. Họ đứng trước mặt Chúa. 6Mô-se nói
cùng họ, “Các ngươi phải làm theo điều Chúa
phán dặn để các ngươi thấy vinh quang Ngài.”

7RồiMô-se bảo A-rôn, “Anh hãy bước đến bàn
thờ, đặng dâng của lễ chuộc tội cùng của lễ toàn
thiêu, để chuộc tội cho anh và tội của cả dân
chúng. Hãy dâng của lễ cho dân chúng và thi
hành các nghi thức chuộc tội cho họ như Ngài
đã dặn.”

8 Vậy A-rôn tiến đến trước bàn thờ. Ông giết
con bò đực tơ làm của lễ chuộc tội cho mình.
9 Rồi các con trai ông mang huyết đến. Ông
nhúng ngón tay trong huyết và bôi lên góc bàn
thờ. Phần huyết còn lại, ông đổ nơi chân bàn
thờ. 10 A-rôn lấy mỡ, hai trái cật, phần tốt nhất
của lá gan lấy từ của lễ chuộc tội, đem thiêu trên
bàn thờ theo như cách thức Chúa dặn bảo Mô-
se. 11 Còn thịt và da thì ông đốt bên ngoài doanh
trại.

12 Rồi A-rôn giết con vật dùng làm của lễ toàn
thiêu. Các con trai người mang huyết đến, rồi
A-rôn tạt huyết xung quanh bàn thờ. 13 Họ trao
cho ông các miếng thịt và đầu để làm của lễ
thiêu. A-rôn đốt các thứ đó trên bàn thờ. 14Ông
cũng rửa bộ lòng và chân giò trong của lễ thiêu,
rồi đem đốt chúng trên của lễ thiêu nơi bàn thờ.
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15 Xong, A-rôn mang của lễ chuộc tội cho dân
đến. Ông bắt con dê làm của lễ chuộc tội cho
dân, giết nó và dâng lên làm của lễ chuộc tội
giống như đã làm trong của lễ chuộc tội đầu tiên.
16 Sau đó A-rôn mang của lễ toàn thiêu và dâng
lên theo như cách thức Chúa dặn biểu. 17 Ông
cũng mang của lễ chay đến bàn thờ. Ông bốc
một nắm bột đem đốt trên bàn thờ, phụ thêm
vào của lễ thiêu buổi sáng.

18 A-rôn giết con bò đực và con chiên đực làm
của lễ thân hữu cho dân chúng. Các con trai ông
mang huyết lại để ông tạt xung quanh bàn thờ.
19 Các con trai A-rôn cũng mang mỡ của con bò
đực và con chiên đực cùng với mỡ chài bao bộ
lòng, các trái cật, phần tốt nhất của lá gan đến
cho A-rôn. 20 Họ đặt các thứ lên ức của con bò
đực và con chiên. Xong, A-rôn thiêu các phần
có mỡ trên bàn thờ. 21 Ông dâng lên cái ức và
đùi bên phải của con vật trước mặt Chúa, tức
là phần của lễ thuộc về các thầy tế lễ theo như
Mô-se dặn biểu.

22 Sau đó A-rôn giơ tay lên hướng về dân chúng
và chúc phước cho họ. Sau khi đã dâng xong của
lễ chuộc tội, của lễ thiêu, của lễ thân hữu, ông
bước xuống khỏi bàn thờ.

23Mô-se và A-rôn đi vào Lều Họp; rồi bước ra
chúc phước cho dân chúng. Sự vinh quang của
Chúa bao phủ dân chúng. 24 Lửa từ Chúa loè ra
thiêu đốt của lễ thiêu và mỡ đặt trên bàn thờ.
Thấy vậy, dân chúng mừng rỡ la lên và sấp mặt
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xuống đất bái lạy.

10
Na-đáp và A-bi-hu bị thiêu sống

1 Na-đáp và A-bi-hu, hai con trai A-rôn, lấy
lư hương, bỏ lửa vào, thêm trầm hương vô lư
hương, nhưng hai người không dùng loại lửa
đặc biệt mà Mô-se đã dặn phải dùng trước mặt
Chúa. 2Một ngọn lửa từ Chúa loè ra đốt tiêu Na-
đáp và A-bi-hu. Cả hai chết tức khắc trước mặt
Chúa.

3 Mô-se bảo A-rôn rằng, “Đây là điều Chúa
phán khi Ngài dặn, ‘Ta phải được tôn thánh qua
mọi người đến gần ta; trướcmặt dân chúngmọi
người phải kính trọng ta.’ ” A-rôn hoàn toàn im
lặng về cái chết của hai con trai mình.

4 Chú của A-rôn là U-xi-ên có hai con trai tên
Mi-sa-ên và Ên-xa-phan. Mô-se bảo hai người
đó, “Hãy đến đây khiêng xác hai người bà con
các anh. Mang xác họ ra ngoài doanh trại, xa
khỏi Nơi Thánh.”

5 Mi-sa-ên và Ên-xa-phan vâng lệnh Mô-se
khiêng xác của Na-đáp và A-bi-hu, vẫn đang
mặc đồng phục đặc biệt của thầy tế lễ, ra ngoài
doanh trại.

6 Rồi Mô-se bảo A-rôn và hai con trai còn lại
của ông là Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma rằng, “Chớ có
bày tỏ sự buồn rầu bằng cách xé quần áo hay
để đầu tóc bù xù*. Nếu không anh và hai cháu

* 10:6: xé quần áo … bù xù Xé quần áo và để tóc bù xù chứng
tỏ người ấy đang than vãn về một người đã chết.
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sẽ chết và Chúa sẽ nổi giận cùng dân chúng.
Nhưng toàn dân Ít-ra-en, và thân nhân gia đình
anh nên kêu khóc về việc Chúa thiêu đốt Na-đáp
và A-bi-hu. 7 Anh và hai cháu cũng không được
rời Lều Họp. Nếu ra khỏi cửa Lều Họp thì sẽ
chết vì Chúa đã bổ nhiệm anh và hai cháu vào
chức vụ phục vụ Ngài.” Vậy A-rôn, Ê-lê-a-sa và
Y-tha-ma liền vâng theo lời Mô-se căn dặn.

8 Sau đó Chúa phán cùng A-rôn, 9 “Ngươi và
các con trai ngươi không được uống rượu hay
bia khi đi vào Lều Họp. Nếu không các ngươi sẽ
chết. Luật nầy sẽ áp dụng vĩnh viễn từ nay về
sau. 10 Các ngươi phải phân biệt các vật thánh
với các vật không thánh; vật sạch và vật chẳng
sạch. 11 Ngươi phải dạy dân chúng biết tất cả
các luật lệ mà Chúa đã ban qua Mô-se.”

12Mô-se bảo A-rôn và hai con trai còn lại của
người là Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma rằng, “Hãy ăn của
lễ chay còn lại từ các của lễ dâng lên cho Chúa,
nhưng đừng cho men vào. Phải ăn gần bàn thờ
vì đó là thức ăn rất thánh. 13 Phải ăn ở một nơi
thánh, vì phần nầy, lấy trong các của lễ thiêu
dâng lên cho Chúa, là thuộc về anh và các cháu.
Chúa đã truyền cho tôi như vậy.

14 Ngoài ra, anh và các cháu, cả trai và gái,
cũng có thể ăn cái ức và cái đùi, lấy trong của lễ
thân hữu dâng lên cho Chúa. Phải ăn ở một nơi
tinh sạch. Đó là phần của anh và các cháu, lấy
từ của lễ thân hữu do dân Ít-ra-en dâng hiến.
15 Dân chúng phải mang mỡ của các con vật
dùng trong của lễ thiêu, cùng với cái đùi và ức
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dùng trong của lễ thân hữu, dâng cho Chúa. Đó
là các phần thường xuyên thuộc về anh và các
cháu theo như Chúa đã truyền.”

16Mô-se tìm con dê đực dùng làm của lễ chuộc
tội, nhưng nó đã bị thiêu rồi, nên ông nổi giận
với Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, hai con trai còn lại của
A-rôn. Ông hỏi, 17 “Tại sao các cháu không ăn
con dê đó trong nơi thánh? Vì đó là món rất
thánh, Chúa đã ban nó cho các cháu để gánh
lấy lỗi lầm và chuộc tội dân chúng. 18 Các cháu
cũng khôngmang huyết dê vào trong Nơi Thánh.
Đáng lẽ các cháu phải ăn con dê đó trong Nơi
Thánh như ta đã dặn!”

19Nhưng A-rôn trả lời, “Hôm nay họ mang của
lễ chuộc tội và của lễ thiêu dâng lên cho Chúa,
nhưng tôi vẫn gặp những chuyện khổ tâm nầy!
Nếu hôm nay tôi ăn của lễ chuộc tội thì liệu em
nghĩ Chúa có vui lòng hơn không?”

20 Khi Mô-se nghe thế thì cho là có lý.

11
Luật lệ về những thú vật ăn được

1 Chúa phán cùngMô-se và A-rôn rằng, 2 “Hãy
bảo dân Ít-ra-en: Các loài vật sống trên đất mà
các ngươi được phép ăn như sau: 3 Các ngươi
được ăn những loài vật nào có móng chẻ ra và
nhai lại.

4Một số con vật chỉ nhai lại hoặc chỉ có móng
chẻ mà thôi, thì các ngươi không được ăn. Con
lạc đà tuy nhai lại nhưng không có móng chẻ
thì xem như không sạch cho các ngươi. 5 Con
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rái đồng nhai lại, nhưng không có móng chẻ,
xem như không sạch. 6 Con thỏ nhai lại, nhưng
không có móng chẻ, xem như không sạch. 7 Con
heo tuy cómóng chẻ, nhưng không nhai lại, xem
như không sạch. 8 Các ngươi không nên ăn thịt
các con vật đó, cũng không được đụng đến xác
chết của chúng, vì đó là các loài vật không sạch.

9 Trong các loài sống dưới biển hay sông ngòi,
con nào có vây và có vảy thì các ngươi được phép
ăn. 10 Nhưng loài nào sống trong biển hay sông
ngòimà không có vây, không có vảy, kể cả những
loài sinh sôi nẩy nở trong nước hay các sinh vật
sống trong đó, thì các ngươi phải ghê tởm. 11Các
ngươi không nên ăn thịt các loại vừa kể cũng
không được đụng đến xác chết của chúng vì đó
là các loài vật ghê tởm. 12 Các ngươi phải ghê
tởm những loài sống trong nước mà không có
vây hay vảy.

13 Ngoài ra, sau đây là những loài chim các
ngươi phải ghê tởm. Vì là loài ghê tởm nên các
ngươi không được phép ăn. Các ngươi không
được ăn con chim ưng, chim kên kên, chim kên
kên đen, 14 con diều và các loại ó, 15 các loại quạ,
16 chim cú có sừng, cú ré, chim hải âu, các loại
diều hâu, 17 chim cú con, vịt bắt cá, chim cú lớn,
18 gà nước, chim chàng bè, chim kên kên ăn xác
thú chết 19 con cò, các loại hạc, chim rẽ quạt và
con dơi.

20 Các ngươi không được ăn các loài côn trùng
có cánh bò bốn chân; đó là các loài ghê tởm.
21 Nhưng các ngươi có thể ăn một số côn trùng
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có cánh và bò bốn chân. Các ngươi cũng có thể
ăn các loài có giò nối khớp phía trên chân để
nhảy. 22 Sau đây là những thứ côn trùng, các
ngươi có thể ăn: các loại châu chấu, châu chấu
có cánh, dế và cào cào.

23Nhưng các loài côn trùng khác có cánh và bò
bốn chân thì các ngươi phải ghê tởm. 24 Những
loại côn trùng đó sẽ khiến các ngươi bị ô dơ. Ai
đụng đến xác chết của một trong các loại côn
trùng ấy sẽ bị ô dơ cho đến chiều tối. 25 Ai lượm
xác của một trong các loại côn trùng vừa nói,
phải giặt quần áomình và bị ô dơ cho đến chiều
tối.

26Một vài loài thú có móng chẻ, nhưng không
chẻ ra hoàn toàn; các loài khác không nhai lại
thức ăn. Những loài đó xem như không sạch, ai
đụng đến xác chết của chúng sẽ bị ô dơ. 27Trong
tất cả các loài thú đi bốn chân, con nào đi trên
bàn chân thì xem như không sạch cho các ngươi.
Ai đụng đến xác chết của chúng sẽ bị ô dơ cho
đến chiều tối. 28 Ai lượm xác các con vật đó,
phải giặt quần áomình và bị ô dơ cho đến chiều
tối; những loài vật đó xem như không sạch.

29 Các động vật bò trên đất sau đây xem như
không sạch: chuột chù, chuột cống, tất cả các
loài kỳ nhông lớn, 30 thằn lằn, cá sấu, các loài bò
sát sống trên cát và con kỳ đà đổi màu. 31 Các
động vật bò sát trên đây xem như không sạch;
ai đụng đến xác chết chúng phải bị ô dơ cho đến
chiều tối.

32 Nếu một động vật không sạch chết và rơi
trên đồ vật nào thì món đó xem như ô dơ, kể
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cả các đồ bằng gỗ, vải, da, vải sô, bất kỳ dùng
vào việc gì. Hễ vật gì bị động vật đó rơi nhằm,
phải được giặt rửa cho sạch và bị ô dơ cho đến
chiều tối; sau đó thì xem như tinh sạch trở lại.
33 Nếu động vật không sạch bị chết và rơi vào
chén bát bằng đất, thì những gì trong chén đó sẽ
bị xem như ô dơ, các ngươi phải đập bể chén bát
đó. 34Nếu nước trong chén bị ô dơ ấy đụng đến
thức ăn nào thì món đó xem như bị ô dơ. Nước
đựng trong dĩa đó sẽ bị ô dơ. 35 Nếu động vật
không sạch bị chết và rơi trên vật gì, thì vật đó
xem như bị ô dơ. Nếu vật đó là lò đất hay chảo
nướng bằng đất thì phải đập bể. Tất cả những
thứ đó xem như ô dơ; các ngươi phải xem chúng
như không sạch.

36 Suối hay nước giếng đọng sẽ vẫn xem như
sạch, nhưng ai đụng đến xác chết con vật không
sạch sẽ bị ô dơ. 37 Nếu xác chết con vật không
sạch rơi trên hột giống sắp gieo, thì hột giống
đó vẫn xem như sạch. 38 Nhưng nếu các ngươi
ngâm hột giống trong nước mà bị một động vật
không sạch chết rơi vào, thì hột giống đó bị ô
dơ.

39 Ngoài ra, nếu một động vật, mà các ngươi
dùng làm thức ăn bị chết, thì ai đụng đến xác
nó sẽ bị ô dơ đến chiều tối. 40 Ai ăn thịt của con
vật chết nầy, phải giặt áo quần và bị ô dơ cho
đến chiều tối. Ai lượm xác con vật chết đó, phải
giặt áo quần và bị ô dơ cho đến chiều tối.

41 Bất cứ loài động vật nào bò trên đất, đều bị
xem như ghê tởm, không nên ăn. 42 Các ngươi
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không nên ăn các động vật bò trênmặt đất, tức
những loài bò bằng bụng, loài đi bốn chân, hay
loài có nhiều chân. Đó là những loài đáng ghê
tởm. 43 Các ngươi không nên làm cho mình bị
ô dơ vì những loài đó. 44 Ta là Chúa và Thượng
Đế của các ngươi. Các ngươi phải giữ mình cho
thánh vì ta là thánh. Đừng làm cho mình bị ô dơ
vì những loài bò sát trên đất ấy. 45 Ta là Chúa đã
đem các ngươi ra khỏi Ai-cập để làm Thượng Đế
các ngươi; các ngươi phải thánh vì ta là thánh.

46 Trên đây là những huấn thị về các loài gia
súc, loài chim và các động vật khác trên đất,
những động vật dưới biển cùng các loài bò trên
mặt đất. 47 Những huấn thị nầy giúp con người
phân biệt loài vật sạch và loài không sạch để
biết loài nào ăn được và loài không ăn được.”

12
Luật lệ về các sản phụ

1 Chúa phán cùngMô-se, 2 “Hãy bảo dân Ít-ra-
en như sau:
Khi người đàn bà sinh con trai thì sẽ bị ô dơ

trong bảy ngày giống như thời gian ô dơ trong
khi có kinh nguyệt. 3 Đến ngày thứ tám phải
làm phép cắt dương bì cho đứa bé. 4 Sau ba
mươi ba ngày thì người mẹ mới được xem như
sạch huyết. Người không được đụng đến vật gì
thánh, hay vào Trại Thánh cho đến khi thời gian
tẩy sạch* đã kết thúc. 5 Nếu sinh con gái thì sẽ
* 12:4: thời gian tẩy sạch Nghĩa là được xem là thanh sạch cho
Chúa.
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bị ô dơ trong hai tuần như trong thời kỳ kinh
nguyệt. Thời gian sạch huyết là sáu mươi sáu
ngày.

6 Sau khi sinh con trai hay con gái và thời kỳ
tẩy sạch đã xong, sản phụ phải mang các của lễ
đến Lều Họp. Người phải trao cho thầy tế lễ ở
cửa Lều Họpmột con chiên con một tuổi để làm
của lễ thiêu vàmột con cu đất hay con bồ câu con
để làm của lễ tẩy sạch. 7 Thầy tế lễ sẽ dâng các
con vật đó trước mặt Chúa để làm cho người ấy
tinh sạch; như thế người sẽ được xem như sạch.
Trên đây là những huấn thị về việc sản phụ sinh
con trai hay con gái. 8Nếu người khôngmua nổi
con chiên con thì phảimang hai con cu đất hoặc
hai con bồ câu con, một con làm của lễ thiêu,
con kia làm của lễ tẩy sạch. Đó là cách thầy tế
lễ làm để tẩy sạch cho người và người sẽ được
sạch.”

13
Luật về các bệnh ngoài da

1 Chúa phán cùng Mô-se và A-rôn rằng, 2 “Khi
ai bị da sưng phồng lên, bị ghẻ hay có vết trắng,
nếu vết lở giống như bệnh ngoài da nguy hại thì
phải mang người đó đến A-rôn là thầy tế lễ, hay
đến một trong các con trai A-rôn đang giữ chức
tế lễ. 3 Thầy tế lễ phải khám vết lở trên da người
đó. Nếu lông chỗ vết lở đã hoá trắng và vết lở
lõm sâu hơnmặt da thì đó là bệnh ngoài da nguy
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hại. Sau khi khám xong, thầy tế lễ phải tuyên bố
rằng người đó bị ô dơ.

4 Nếu vết trắng trên da không lõm sâu hơn
mặt da và nếu lông trên vết không hóa trắng
thì thầy tế lễ phải giữ riêng người ấy trong bảy
ngày. 5 Đến ngày thứ bảy thầy tế lễ sẽ khám lần
nữa. Nếu thấy vết lở không thay đổi hoặc không
lan ra trên da thì thầy tế lễ phải giữ riêng người
thêm bảy ngày nữa. 6 Đến ngày thứ bảy, thầy tế
lễ sẽ khám trở lại. Nếu vết lở đã phai màu hoặc
không lan ra trên da thì thầy tế lễ phải tuyên bố
người đó tinh sạch; vết lở chỉ là vết ghẻ ngứa
thường. Người phải giặt áo quần mình rồi sẽ
được tinh sạch trở lại.

7 Nhưng nếu vết ghẻ ngứa lại lan ra sau khi
thầy tế lễ tuyên bố người tinh sạch, thì người
phải trở lại với thầy tế lễ lần nữa. 8 Thầy tế lễ
phải khám lại. Nếu vết ghẻ đã lan ra trên da thì
thầy tế lễ phải tuyên bố người đó bị ô dơ; đó là
bệnh ngoài da nguy hại.

9 Nếu ai mắc bệnh ngoài da nguy hại thì phải
đem người đó đến thầy tế lễ, 10 thầy tế lễ sẽ
khám. Nếu thấy có vết sưng trên da và nếu lông
đã hóa trắng và da bị lòi thịt nơi chỗ sưng, 11 thì
đó là bệnh ngoài da nguy hại. Người đã mắc
bệnh nầy lâu rồi. Thầy tế lễ phải tuyên bố người
bị ô dơ. Không cần giữ riêng người đó làm gì vì
ai cũng biết người không tinh sạch.

12Nhưng nếu bệnh ngoài da đã lan khắp thân
thể người và phủ từ đỉnh đầu tới bàn chân theo



LÊ-VI 13:13 xxxiv LÊ-VI 13:23

chỗ thầy tế lễ thấy được, thì thầy tế lễ phải khám
toàn thân thể người đó. 13 Nếu thầy tế lễ nhận
thấy bệnh đã phủ kín khiến da người trở nên
trắng hết thì thầy tế lễ phải tuyên bố người là
tinh sạch. 14 Tuy nhiên nếu người có vết lở loét
thì người xem như ô dơ. 15Khi thầy tế lễ thấy vết
lở loét thì phải tuyên bố người đó ô dơ. Vết lở
loét không tinh sạch; đó là bệnh ngoài da nguy
hại.

16 Nếu vết lở loét trở thành trắng lại thì người
phải đến gặp thầy tế lễ. 17 Thầy tế lễ phải khám
người đó, nếu thấy vết lở loét đã hoá trắng thì
thầy tế lễ phải tuyên bố người có vết lở là tinh
sạch. Người được xem như sạch.

18 Nếu ai có mụn nhọt trên da đã được lành
19mà chỗ nhọt có vết sưng trắng hay vết đỏ hồng
thì phải để thầy tế lễ khám nghiệm chỗ vết đó.
20 Thầy tế lễ sẽ khám nghiệm. Nếu vết lõm sâu
hơn da và lông chỗ đó đã hoá trắng, thì thầy tế
lễ phải tuyên bố người đó ô dơ. Vết đó là bệnh
ngoài da nguy hại đã bộc phát ra từ chỗ mụn
nhọt. 21 Nhưng nếu khi khám thầy tế lễ không
thấy lông trắng nơi vết đó, và vết cũng không
lõm sâu hơn mặt da mà đã phai màu, thì thầy
tế lễ phải giữ người ấy riêng ra trong bảy ngày.
22 Nếu vết đã lan ra trên da thì thầy tế lễ phải
tuyên bố người bị ô dơ; đó là bệnh sẽ ăn lan.
23 Nhưng nếu vết trắng không lan ra hay đổi
màu thì đó chỉ là vết sẹo củamụn nhọt cũ. Thầy
tế lễ phải tuyên bố người đó tinh sạch.
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24 Khi ai bị vết bỏng trên da mà vết bỏng lở
ra hoá trắng hay đỏ, 25 thì thầy tế lễ phải khám
nghiệm. Nếu vết lõm sâu hơn da và nếu lông
trên vết đó đã hoá trắng thì đó là bệnh ngoài
da nguy hại. Bệnh đó đã bộc phát từ vết bỏng.
Thầy tế lễ phải tuyên bố người đó ô dơ. Đó là
bệnh ngoài da nguy hại. 26Nhưng nếu khi khám
nghiệm thầy tế lễ không thấy lông trắng nơi vết
bỏng, và vết cũng không lõm sâu hơn da hay đã
phai màu thì thầy tế lễ phải giữ riêng người đó
trong bảy ngày. 27 Đến ngày thứ bảy, thầy tế lễ
sẽ khám nghiệm trở lại. Nếu vết đã lan ra trên
da thì thầy tế lễ phải tuyên bố người đó ô dơ.
Đó là bệnh ngoài da nguy hại. 28 Nếu vết sáng
không lan ra, nhưng đã phai màu thì đó chỉ là
chỗ sưng của vết bỏng. Thầy tế lễ phải tuyên bố
người tinh sạch, vì chỉ là sẹo của vết bỏng.

29 Khi người nào, nam hay nữ, có vết lở trên
da đầu hay trên cằm, 30 thì thầy tế lễ phải khám
nghiệm vết lở đó. Nếu vết lở lõm sâu hơn da và
nếu tóc hay lông quanh vết đó thưa và ngả màu
vàng, thì thầy tế lễ phải tuyên bố người đó ô dơ.
Đó là ghẻ ngứa, một bệnh ngoài da nguy hại*
của da đầu hay cằm. 31 Nhưng nếu khi khám
nghiệm, thấy vết lở không lõm sâu hơn da và
không có lông hay tóc đen trên đó, thì thầy tế lễ
phải giữ riêng người trong bảy ngày. 32Đến ngày
thứ bảy, thầy tế lễ phải khám nghiệm vết lở trở

* 13:30: bệnh ngoài da nguy hại Đây có thể là bệnh cùi, hoặc
một bệnh ngoài da hay lây.
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lại. Nếu vết không lan ra và không có lông hay
tóc vàngmọc trên đó, và vết lở cũng không lõm
sâu hơn da, 33 thì người phải cạo tóc hay lông,
nhưng chừa lại chỗ vết lở. Thầy tế lễ phải giữ
riêng người đó trong bảy ngày nữa. 34Đến ngày
thứ bảy, thầy tế lễ phải khám lại vết lở. Nếu nó
không lan ra trên da hay lõm sâu hơn da, thì
thầy tế lễ phải tuyên bố người tinh sạch. Người
sẽ giặt quần áo mình rồi trở nên sạch. 35Nhưng
nếu vết lở lan ra trên da sau khi người đã được
tinh sạch, 36 thì thầy tế lễ phải khám nghiệm lại.
Nếu vết lở đã lan ra trên da thì thầy tế lễ khỏi
cần tìm lông hay râu vàng, người xem như ô dơ
rồi. 37Nhưng nếu thầy tế lễ nghĩ rằng vết lở chỉ
tập trung ở một chỗ, không lan ra và tóc hay
lông đen đã mọc lại trên vết đó, thì nghĩa là vết
lở đã lành. Người ấy xem như tinh sạch. Thầy
tế lễ phải tuyên bố người đó tinh sạch.

38 Khi người nam hay nữ có vết trắng trên
da 39 thì thầy tế lễ phải khám nghiệm. Nếu là
vết trắng đục, thì chỉ là ghẻ ngứa vô hại thông
thường. Người xem như tinh sạch.

40Ai bị rụng tóc trở thành sói thì vẫn xem như
tinh sạch. 41 Nếu tóc rụng phía trước và trán bị
sói thì vẫn xem như tinh sạch. 42 Nhưng nếu
có vết trắng đỏ trên chỗ trán sói hay trên trán,
thì có nghĩa bệnh ngoài da đã bộc phát chỗ đó.
43 Thầy tế lễ phải khám nghiệm người. Nếu chỗ
sưng của vết lở nơi trán sói hay nơi trán có màu
trắng hồng như thể bệnh ngoài da ăn lan, 44 thì
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người xem như mắc bệnh ngoài da. Người bị ô
dơ. Thầy tế lễ phải tuyên bố người đó ô dơ vì vết
lở trên đầu.

45 Nếu ai mắc bệnh ngoài da ăn lan thì người
đó phải kêu lên cho người khác biết, ‘Ô dơ, ô dơ!’
Phải xé áo quần của mình nơi đường may, để
đầu tóc bù xù† và phải che miệngmình. 46Trong
suốt thời gian mắc bệnh người sẽ bị ô dơ. Vì ô dơ
nên người phải sốngmộtmình bên ngoài doanh
trại.

47 Áo quần có thể bị mốc meo chẳng hạn các
loại áo quần làm bằng vải hay len 48dệt hay đan,
loại làm bằng da thuộc, hay từ da thuộc chế biến
ra. 49Nếu có vếtmốc trên áo quần, da thuộc, loại
dệt hay đan mà ngả màu xanh lá cây hay đỏ, thì
đó là vết mốc ăn lan. Phải mang đến cho thầy
tế lễ khám nghiệm. 50 Thầy tế lễ phải khám vết
mốc đó và sẽ giữ riêngmón đồ đó trong vòng bảy
ngày. 51Đến ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ khám trở
lại. Nếu vết mốc đã lan ra trên miếng vải dệt
hay đan, miếng da, dù là da dùng cho bất cứ
công dụng gì, thì đó là loại mốc phá hoại, phải
kể là ô dơ. 52 Thầy tế lễ phải thiêu hủy món đó.
Không cần biết là đồ dệt hay đan, len hay vải,
làm bằng da hay không, vết mốc đã lan ra, nên
phải thiêu hủy món đồ đó.

53 Nếu nhận thấy vết mốc không ăn lan trên
vải dệt hay đan hay trên da, 54 thì thầy tế lễ phải
cho giặt rửa đồ vải hay da đó rồi giữ riêng món
† 13:45: để đầu tóc bù xù Chứng tỏ người ấy rất đau buồn về
một việc gì đó.
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đồ trong bảy ngày nữa. 55 Sau khi vật bị mốc
đã được giặt rửa xong, thầy tế lễ phải khám trở
lại. Nếu vết mốc vẫn y như cũ, dù chưa lan ra,
thì phải xem món đồ như ô dơ. Phải thiêu hủy
trong lửa; dù cho vết mốc nằm bề mặt hay bề
trái món đồ.

56 Nếu sau khi thầy tế lễ khám xét miếng vải
hay da mà thấy vết mốc đã phai màu sau khi
món đồ được giặt rửa, thì thầy tế lễ phải xé chỗ
mốc ra khỏi miếng da hay vải. 57 Nếu vết mốc
đã tái hiện trênmiếng da hay vải đó, thì có nghĩa
vết mốc đã ăn lan. Bất cứ chỗ nào có vết mốc
cũng phải thiêu hủy. 58Khi miếng vải hay miếng
da được giặt rửa xong, không còn vết mốc, thì
miếng vải đó vẫn phải được giặt lạimột lần nữa,
mới được xem như tinh sạch.

59 Trên đây là những huấn thị về vết mốc trên
vải, trên da để qui địnhmón nào sạch, món nào
ô dơ.”

14
Luật lệ về tẩy sạch các bệnh ngoài da

1 Chúa phán cùng Mô-se, 2 “Sau đây là những
huấn thị áp dụng khi người mắc bệnh ngoài da
nguy hại được tẩy sạch.
Người đó phải được mang đến trình diện thầy

tế lễ, 3 rồi thầy tế lễ phải đích thân đi ra ngoài
doanh trại khám nghiệm người có bệnh ngoài
da. Nếu bệnh đã lành, 4 thì thầy tế lễ phải bảo
mang hai con chim sống và sạch đến,mộtmiếng
gỗ hương nam, một sợi chỉ đỏ, và một nhánh
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cây kinh giới để làm lễ tẩy sạch ngườimắc bệnh
ngoài da. 5 Thầy tế lễ sẽ cho cắt cổ một con chim
trong chậu đất đựng nước lạnh. 6 Rồi bắt con
chim sống, miếng gỗ hương nam, sợi chỉ đỏ, và
nhành kinh giới nhúng trong huyết của con chim
vừa mới bị cắt cổ trong nước lạnh. 7 Thầy tế lễ
sẽ rưới huyết bảy lần trên người được lành bệnh
ngoài da. Sau khi tuyên bố người tinh sạch, thầy
tế lễ sẽ đi ra đồng trống thả con chim sống bay
đi.

8 Người được tinh sạch sẽ giặt quần áo mình,
cạo hết lông và tóc, rồi tắm trong nước. Sau
đó người được xem như tinh sạch và có thể trở
vào doanh trại, tuy nhiên vẫn phải ở ngoài lều
mình trong vòng bảy ngày đầu. 9 Đến ngày thứ
bảy, người sẽ cạo hết tóc và râu, tóc trên đầu,
râu, lông mày và hết lông trong người. Người
phải giặt quần áo mình, tắm trong nước sau đó
sẽ được xem như tinh sạch.

10 Đến ngày thứ tám người mắc bệnh ngoài
da phải mang đến hai con chiên con không vết
tích và một con chiên cái con một tuổi không
tì vết. Người cũng phải mang sáu lít bột mịn
trộn dầu để làm của lễ chay và một phần tư lít
dầu ô-liu. 11 Thầy tế lễ sẽ tuyên bố người tinh
sạch và mang người và của lễ của người ấy đến
trước mặt Chúa nơi cửa Lều Họp. 12 Thầy tế lễ
sẽ bắt một con chiên con dâng cùng với dầu ô-
liu để làm của lễ chuộc lỗi; người sẽ dâng tất
cả những thứ đó trước mặt Chúa, để làm của lễ
đưa lên đưa xuống. 13Rồi người sẽ giết con chiên
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đực ở nơi thánh, tức nơi con vật dùng trong của
lễ chuộc tội và của lễ toàn thiêu bị giết. Của lễ
chuộc lỗi cũng giống như của lễ chuộc tội. Của
lễ ấy thuộc về thầy tế lễ và rất thánh.

14 Thầy tế lễ sẽ lấy một ít huyết trong của lễ
chuộc lỗi xức nơi vành tai phải của người được
trở nên tinh sạch. Người cũng xức huyết lên
ngón cái tay mặt và ngón cái chânmặt của người
đó. 15 Rồi thầy tế lễ sẽ đổ dầu lên tay trái của
mình. 16 Người sẽ lấy ngón tay phải nhúng vào
dầu bên tay trái xong rảy dầu bảy lần trước mặt
Chúa. 17 Sau đó thầy tế lễ sẽ xức dầu trên cuối
vành tai phải của người được trở nên tinh sạch,
xức lên ngón cái tay phải và ngón cái chân phải
của người đó. Dầu phải xức chồng lên trên huyết
đã dùng trong của lễ chuộc lỗi. 18Chỗ dầu còn lại
trong tay trái thì thầy tế lễ sẽ xức lên đầu người
được hóa sạch. Đó là phương thức mà thầy tế
lễ thi hành để chuộc tội cho người trở nên tinh
sạch.

19 Thầy tế lễ sẽ dâng của lễ chuộc tội để khiến
người đó trở nên sạch. Sau đó thầy tế lễ sẽ giết
con vật dùng trong của lễ toàn thiêu, 20 rồi dâng
của lễ thiêu và của lễ chay trên bàn thờ. Đó là
cách thầy tế lễ chuộc lỗi cho người.

21 Tuy nhiên nếu quá nghèo không mua nổi
các của lễ đó, thì người ấy phải mang một con
chiên đực làm của lễ chuộc lỗi. Người sẽ dâng
con chiên đực cho Chúa để chuộc lỗi cho mình.
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Người cũng phảimang đến hai lít bộtmịn trộn
dầu để làm của lễ chay, đồng thời mang thêm
một phần tư lít dầu ô-liu, 22 hai con cu đất hoặc
hai con bồ câu con mà người đủ sức mua. Một
con dùng làm của lễ chuộc lỗi, con kia làm của
lễ toàn thiêu.

23Đến ngày thứ tám, người phảimang mọi thứ
dùng trong lễ hóa sạch đến cho thầy tế lễ nơi cửa
Lều Họp, trước mặt Chúa. 24 Thầy tế lễ sẽ dùng
con chiên làm của lễ đền bù cùng với dầu để
dâng lên làm của lễ đưa lên đưa xuống trước
mặt Chúa. 25 Rồi thầy tế lễ sẽ giết con chiên làm
của lễ chuộc lỗi, lấy huyết của nó xức lên vành
tai phải của người được hóa sạch. Thầy tế lễ
cũng lấy huyết xức lên ngón cái tay phải và ngón
cái chân phải của người đó. 26 Thầy tế lễ sẽ đổ
dầu vào bàn tay trái củamình, 27 và lấy ngón tay
phải nhúng vào dầu trong bàn tay trái và rảy bảy
lần trướcmặt Chúa. 28 Thầy tế lễ lấy dầu nơi tay
xức lên vành tai phải của người được hoá sạch.
Sau đó xức dầu lên ngón cái tay phải và ngón cái
chân phải của người. Dầu phải xức chồng lên
trên huyết dùng trong của lễ chuộc lỗi. 29 Chỗ
dầu còn lại trong tay thì thầy tế lễ xức lên đầu
người được hoá sạch để chuộc tội cho người.

30 Rồi thầy tế lễ sẽ dâng một trong hai con cu
đất hay con bồ câu con mà người đó có thể mua
nổi. 31 Dâng một con làm của lễ chuộc lỗi, con
kia dâng làm của lễ toàn thiêu, cùng với của lễ
chay. Đó là cách thầy tế lễ làm lễ chuộc lỗi cho
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người. Sau đó người sẽ được tinh sạch.”
32 Trên đây là những huấn thị về việc hoá sạch

cho một người sau khi họ mắc bệnh ngoài da
trong trường hợp người không đủ tiền mua các
của lễ thường lệ trong việc tẩy sạch.

Luật lệ về việc tẩy các vết mốc
33 Chúa phán cùngMô-se và A-rôn rằng, 34 “Ta

sẽ ban xứ Ca-na-an cho các ngươi. Sau khi vào
đất đó, nếu ta khiếnmốcmeo mọc lên trong nhà
nào trên đất ấy 35 thì người chủ nhà phải báo cáo
với thầy tế lễ. Người phải nói như sau, ‘Tôi thấy
có cái gì giống như mốc trong nhà tôi.’

36 Trước khi vào khám xét vết mốc, thầy tế lễ
sẽ ra lệnh dọn đồ trong nhà ra hết. Phải làm
như thế để người khỏi tuyên bố là tất cả đồ đạc
trong nhà đều ô dơ. Rồi thầy tế lễ sẽ vào khám
vết mốc. 37 Người sẽ khám xét vết mốc và nếu
thấy vết mốc trên tường nhà ngả màu xanh hay
đỏ hồng và ăn sâu xuống vách, 38 thì người phải
đi ra và niêm phong nhà lại trong bảy ngày.

39 Đến ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ trở lại khám
nhà một lần nữa. Nếu vết mốc đã lan ra trên
vách, 40 thì thầy tế lễ phải ra lệnh cho người ta
gỡ bỏ các viên gạch có mốc quăng đi một nơi
không sạch ở ngoài thành phố. 41 Rồi thầy tế lễ
sẽ cho cạo hết bên trong nhà. Phải ném bỏ tất
cả các vôi cạo khỏi tường ở một nơi ô dơ ngoài
thành phố. 42 Sau đó chủ nhà sẽ lắp gạch mới
vào tường rồi trét vôi mới trên tường.
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43Nếu sau khi đã gỡ gạch cũ, thay gạchmới và
trét vôimới lạimàmốc vẫn xuất hiện trong nhà,
44 thì thầy tế lễ phải trở lại khám xét nhà một lần
nữa. Nếu vết mốc đã lan ra trong nhà, thì đó là
loạimốc phá hoại; nhà đó xem như không sạch.
45 Chủ nhà phải phá sập nhà, tháo gỡ hết gạch,
vôi, gỗ rồi mang bỏ ở một nơi không sạch ngoài
thành phố. 46 Ai đi vào nhà đó, trong khi nhà bị
niêm phong, sẽ bị xem như ô dơ cho đến chiều
tối. 47 Ai ăn ngủ trong nhà đó phải giặt quần áo
mình.

48 Nếu sau khi đã thay gạch mới, trét vôi mới
và sau khi khám nghiệm không thấy vếtmốc lan
ra thì thầy tế lễ phải tuyên bố căn nhà đó tinh
sạch vì hết mốc rồi.

49 Rồi muốn làm cho nhà tinh sạch trở lại thì
thầy tế lễ phải bắt hai con chim, một miếng
gỗ hương nam, một sợi chỉ đỏ và một nhành
cây kinh giới. 50 Người sẽ cắt cổ một trong
hai con chim trong chậu đất chứa nước lạnh.
51 Rồi người bắt con chim còn sống, lấy miếng
gỗ hương nam, nhành kinh giới và sợi chỉ đỏ
nhúng tất cả trong huyết con chim bị giết trên
nước chảy. Người sẽ rảy huyết trên nhà bảy lần.
52 Thầy tế lễ sẽ dùng huyết con chim, nước chảy,
con chim sống, miếng gỗ hương nam, nhành
kinh giới và sợi chỉ đỏ để làm cho nhà được tinh
sạch. 53Rồi người sẽ ra đồng trống thả con chim
sống bay đi. Đó là cách thầy tế lễ chuộc tội cho
căn nhà để căn nhà hóa sạch.
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54 Trên đây là những huấn thị về các bệnh
ngoài da, 55 mốc meo trên quần áo hay trong
nhà, 56 các vết sưng, ghẻ ngứa hay các đốm
sáng trên da, 57 để giúp dân chúng xác định khi
nào vật được xem như không tinh sạch hay tinh
sạch. Đồng thời là những huấn thị về các loại
bệnh ngoài da.”

15
Luật lệ về thân thể

1 Chúa phán cùng Mô-se và A-rôn, 2 “Hãy bảo
dân Ít-ra-en như sau: Khi tinh dịch từ thân
người xuất ra, làm cho người bị ô dơ, 3 thì không
cần biết là chất đó xuất ra bình thường hay bị
tắc; tinh dịch đủ khiến người không sạch. Đây là
lý do tại sao tinh dịch khiến người không sạch:

4 Khi người bị di tinh nằm trên giường thì
giường đó trở nên ô dơ, bất cứ chỗ nào người đó
ngồi lên đều bị ô dơ. 5Ai đụng đến giường người
đó phải giặt quần áomình, tắm trong nước và bị
ô dơ cho đến chiều tối. 6 Ai ngồi trên vật gì, mà
người bị di tinh đã ngồi, thì phải giặt quần áo
mình, tắm trong nước và bị ô dơ cho đến chiều
tối. 7 Ai đụng đến người bị di tinh, thì phải giặt
quần áo mình, tắm trong nước và bị ô dơ cho
đến chiều tối. 8 Nếu người bị di tinh nhổ vào
người tinh sạch, thì người ấy phải giặt quần áo
mình, tắm trong nước và bị ô dơ cho đến chiều
tối. 9Mọi vậtmà người không tinh sạch ngồi lên,
khi đi xe, đều sẽ bị ô dơ. 10 Ai đụng đến những
gì mà người đó ngồi lên, sẽ bị ô dơ đến chiều
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tối. Ai mang các vật đó phải giặt quần áo mình,
tắm trong nước và bị ô dơ cho đến chiều tối.
11Nếu người bị di tinh, chưa rửa tay trong nước
mà đụng đến ai, thì người đó phải giặt quần áo
mình, tắm trong nước và bị ô dơ cho đến chiều
tối.

12 Khi người bị di tinh đụng vào chén đất, thì
phải đập bể chén đó. Nếu người đụng đến chén
gỗ thì phải rửa chén gỗ trong nước.

13 Khi di tinh ngưng thì sau bảy ngày tính từ
lúc ấy, người mới hoàn toàn được tinh sạch.
Người phải giặt quần áo mình, tắm trong nước
chảy rồi sẽ được tinh sạch lại. 14 Đến ngày thứ
tám người phải mang hai con cu đất hoặc hai
con bồ câu con đến trước mặt Chúa nơi cửa Lều
Họp. Người sẽ trao hai con chim đó cho thầy tế
lễ. 15 Thầy tế lễ sẽ dâng hai con chim, một con
làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ thiêu.
Làm như vậy, thầy tế lễ đã chuộc tội cho người
ấy.

16 Nếu ai bị xuất tinh thì phải tắm trong nước
và bị ô dơ cho đến chiều tối. 17 Nếu tinh dịch
dính vào áo quần hay đồ bằng da thì phải giặt
rửa bằng nước, món đồ đó sẽ bị ô dơ đến chiều
tối. 18 Khi một người đàn ông giao hợp với một
người đàn bà mà tinh dịch xuất ra thì cả hai phải
tắm trong nước; cả hai sẽ bị ô dơ cho đến chiều
tối.

Luật về thân thể đàn bà
19 Khi người đàn bà có kinh nguyệt thì sẽ bị ô

dơ trong bảy ngày; ai đụng đến người ấy sẽ bị ô
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dơ cho đến chiều tối. 20 Bất cứ vật gì người ấy
nằm lên sẽ bị ô dơ và vật gì người ấy ngồi lên
cũng bị ô dơ trong thời gian đó. 21 Ai đụng đến
giường người ấy phải giặt quần áo và tắm trong
nước; và sẽ bị ô dơ cho đến chiều tối. 22Ai đụng
đến vật gì người ấy đã ngồi lên phải giặt quần áo
và tắm trong nước; người đó sẽ bị ô dơ cho đến
chiều tối. 23Ai đụng bất kỳ đến giường người ấy
hay vật gì người ấy ngồi lên, thì người đó sẽ bị ô
dơ cho đến chiều tối.

24 Khi một người đàn ông giao hợp với một
người đàn bà mà bị dính huyết kinh nguyệt vào
thì người đó sẽ bị ô dơ trong vòng bảy ngày; bất
cứ giường nào người nằm đều sẽ bị ô dơ.

25 Khi một người đàn bà bị xuất huyết trong
nhiều ngày mà không nhằm kỳ kinh nguyệt
thường lệ, hoặc nếu tiếp tục xuất huyết sau kỳ
kinh nguyệt thường lệ thì người ấy sẽ bị ô dơ như
trong kỳ kinh nguyệt. Người ấy bị xuất huyết
bao lâu thì sẽ bị ô dơ bấy lâu. 26 Bất cứ giường
nào người ấy nằm lên trong thời gian xuất huyết
sẽ bị xem như giường của người nằm trong thời
gian có kinh. Mọi vật người ấy ngồi lên sẽ bị ô
dơ như trong thời kỳ có kinh thường lệ. 27 Ai
đụng đến các vật đó sẽ bị ô dơ. Người đó phải
giặt quần áo mình và tắm trong nước và sẽ bị
ô dơ cho đến chiều tối. 28 Khi người đàn bà đã
sạch huyết thì phải chờ bảy ngày, sau đó sẽ được
tinh sạch lại. 29Đến ngày thứ tám người ấy phải
mang hai con cu đất hoặc hai con bồ câu con
đến thầy tế lễ nơi cửa Lều Họp. 30 Thầy tế lễ sẽ
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dâng một con làm của lễ chuộc tội, con kia làm
của lễ thiêu. Đó là cách thầy tế lễ chuộc tội cho
người.

31 Vậy ngươi phải căn dặn dân Ít-ra-en phải
tránh xa những vật làm cho mình không sạch.
Nếu ngươi không căn dặn, họ sẽ làm cho Lều
Họp ta trở nên ô dơ là họ sẽ chết đó!”

32 Trên đây là những huấn thị về người bị di
tinh và về người bị ô dơ vì xuất tinh. 33 Đồng
thời cũng là những huấn thị về người đàn bà bị
ô dơ trong thời gian có kinh, về người đàn ông
di tinh hay đàn bà các ngươi bị xuất huyết, về
người đàn ông giao hợp với người đàn bà đang
bị ô dơ.

16
Đại lễ chuộc tội

1 Hai con trai A-rôn đã chết trong khi dâng
hương cho Chúa*, sau đó Chúa phán cùng Mô-
se, 2 như sau, “Hãy bảo anh ngươi là A-rôn rằng
không bao giờ được phép đi ra sau bức màn để
vào Nơi Chí Thánh, tức nơi để Rương Giao Ước.
Nếu người đi vào đó trong khi ta hiện ra trong
đám mây phủ trên nắp Rương, người sẽ chết.

3 Phương thức mà A-rôn có thể vào Nơi Chí
Thánh như sau: Trước khi vào, người phải dâng
một con bò đực làm của lễ chuộc tội và một con
chiên đực làm của lễ toàn thiêu. 4 Người phải
mặc áo dài thánh bằng vải gai bên trong, rồimặc
* 16:1: Hai con trai … cho Chúa Xem truyện nầy trong Lê-vi
10:1-2.
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áo lót thánh bằng vải gai. Người phải thắt lưng
bằng vải và vấn khăn vành bằng vải gai. Đó là
những áo quần thánh, nên trước khi mặc các
loại áo quần nầy, người phải tắm sạch sẽ trong
nước.

5 A-rôn phải nhận từ dân Ít-ra-en hai con dê
đực để làm của lễ chuộc tội và một con chiên
đực làm của lễ thiêu. 6 Rồi người sẽ dâng con bò
đực làm của lễ chuộc tội cho chính mình và cho
gia đình mình.

7 Sau đó A-rôn sẽ bắt hai con dê đựcmang đến
trướcmặt Chúa nơi cửa Lều Họp. 8Người sẽ bắt
thăm cho hai con dê,một thăm cho Chúa và một
thăm cho A-xa-xên†.

9 Rồi A-rôn sẽ bắt con dê trúng thăm, dâng lên
cho Chúa làm của lễ chuộc tội. 10 Còn con dê
trúng thăm cho A-xa-xên, phải mang sống đến
trước mặt Chúa. Thầy tế lễ sẽ dùng nó để thi
hành những nghi thức chuộc tội dân Ít-ra-en.
Rồi người ta sẽ thả nó vào sa mạc, để làm con
dê của A-xa-xên.

11 Sau đó A-rôn sẽ dâng con bò đực làm của
lễ chuộc tội cho mình và cho gia đình mình;
người sẽ giết con bò đực làm của lễ chuộc tội
cho chínhmình. 12 Rồi người sẽ lấymột lư đựng
đầy than hồng từ bàn thờ trước mặt Chúa và
hai nắm trầm hương bột. Người phải mang các
thứ vào trong phòng sau bức màn. 13 Người sẽ
† 16:8: A-xa-xên Tên của ma quỉ, cũng có nghĩa là “con dê hi
sinh.” Đây cũng có thể là tên của một địa điểm trong sa mạc,
nơi người ta thả con dê vào. Xem thêm câu 10, 16.
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xông hương trên lửa trước mặt Chúa, sao cho
khói hương phủ nắp Rương Giao Ước. Như thế
để khi đi vào, A-rôn sẽ không chết. 14 Ngoài ra,
người cũng phải dùng ngón tay rảy huyết con
bò đực trước nắp Rương Giao Ước; người sẽ rảy
huyết bảy lần trước nắp Rương.

15 A-rôn sẽ giết con dê để làm của lễ chuộc tội
cho dân chúng, rồi mang huyết nó vào phòng
phía sau bức màn. Người sẽ dùng huyết con dê,
làm giống như đã làm với huyết con bò đực, tức
là rưới nó trên nắp và trước nắp Rương. 16 Vì
dân Ít-ra-en đã bị ô dơ, nên A-rôn phải thi hành
các nghi thức như thế để làm sạch Nơi Thánh,
do các tội lỗi và gian ác của dân Ít-ra-en. Người
cũng phải làm như thế cho Lều Họp, vì lều đó
nằm giữa một dân ô dơ.

17 Trong khi A-rôn đang chuộc tội Nơi Thánh,
không ai được phép vào trong Lều Họp cho đến
khi ông đi ra. Như thế A-rôn sẽ chuộc tội cho
mình, gia đình mình và cho toàn dân Ít-ra-en.
18 Sau đó, người sẽ bước ra đến bàn thờ trước
mặt Chúa để chuộc tội cho bàn thờ. A-rôn sẽ
lấy huyết con bò đực và huyết con dê đực xức
chung quanh các góc bàn thờ. 19 Rồi người sẽ
dùng ngón tay rưới huyết trên bàn thờ bảy lần,
để khiến bàn thờ tinh sạch cho Chúa và tinh sạch
khỏi mọi tội lỗi của dân Ít-ra-en.

20 Sau khi đã chuộc tội cho Nơi Thánh, LềuHọp
và bàn thờ xong xuôi thì A-rôn sẽ dâng con dê
sống. 21 Người sẽ đặt hai tay mình lên đầu con
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dê sống và xưng tất cả các tội lỗi và gian ác của
dân Ít-ra-en. Đó là cách A-rôn đặt lên đầu con
dê tất cả tội của dân Ít-ra-en. Rồi A-rôn sẽ đuổi
con dê vào trong sa mạc, do một người được chỉ
định trước dắt nó đi. 22 Vậy con dê sẽ mang trên
mình tội của cả dân Ít-ra-en vào một nơi vắng
vẻ trong sa mạc. Người dắt nó đi sẽ thả nó vào
đó.

23 Rồi A-rôn sẽ vào Lều Họp cởi các áo vải gai
mà người đã mặc trước khi vào Nơi Chí Thánh
rồi bỏ lại các áo nầy nơi đó. 24Người sẽ tắm trong
nước ở một nơi thánh; xong, mặc áo quần bình
thường trở lại. Rồi người sẽ đi ra dâng của lễ
toàn thiêu cho chính mình và cho cả dân chúng
để chuộc tội cho mình và cho dân chúng. 25 Sau
đó người sẽ thiêu mỡ của lễ chuộc tội trên bàn
thờ.

26 Người dắt con chiên thuộc A-xa-xên vào sa
mạc phải giặt quần áo mình và tắm trong nước.
Rồi người mới được phép trở vào doanh trại.

27 Còn con bò đực, con dê đực làm của lễ
chuộc tội, mà huyết chúng đã được mang vào
Nơi Thánh để chuộc tội cho nơi ấy, thì phảimang
ra ngoài doanh trại; da, xác và ruột của các con
vật đó phải thiêu trong lửa. 28 Ai lo việc thiêu
các thứ đó phải giặt quần áo mình, tắm trong
nước. Sau đó người được phép trở vào doanh
trại.

29 Luật lệ sau đây sẽ áp dụng cho các ngươi:
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Vào ngàymười tháng bảy‡, các ngươi phải cữ ăn
và không được làm công việc gì hết. Các công
dân hay ngoại kiều sống giữa các ngươi cũng
không được phép làm việc gì. 30 Vì đó là ngày
các thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho các ngươi, để các
ngươi được tinh sạch. Các ngươi sẽ được sạch
mọi tội lỗi trước mặt Chúa. 31 Đó là ngày Sa-bát
cho tất cả các ngươi, nên các ngươi phải cữ ăn§.
Luật lệ nầy sẽ áp dụng vĩnh viễn.

32 Thầy tế lễ nào được bổ nhiệm thay cha mình
và được xức dầu sẽ thi hành các nghi thức chuộc
tội. Người phải mặc các trang phục thánh bằng
vải gai, 33 và chuộc tội Nơi Thánh, Lều Họp và
bàn thờ. Người cũng phải chuộc tội các thầy tế
lễ và toàn dân Ít-ra-en. 34 Luật lệ chuộc tội dân
Ít-ra-en để họ thuộc về Chúa sẽ áp dụng vĩnh
viễn. Một năm phải cử hành lễ ấy một lần.”
Vậy họ làm mọi điều theo như Chúa đã truyền

dặn Mô-se.

17
Dâng của lễ

1Chúa phán cùngMô-se, 2 “Hãy bảo A-rôn, các
con trai người và toàn dân Ít-ra-en như sau: Đây
là lời Chúa truyền. 3Nếu người Ít-ra-en nào giết
con bò, con chiên hay một con dê bên trong hay
bên ngoài doanh trại, 4 trong khi đáng lẽ người
phải mang nó đến cửa Lều Họp Thánh để dâng
‡ 16:29: tháng bảy Theo niên lịch Hê-bơ-rơ, tức khoảng giữa
tháng 9 đến giữa tháng 10 Dương Lịch. § 16:31: cữ ăn Hay
“hạ mình xuống.”
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trước mặt Chúa, thì người đó mắc tội sát sinh
trái phép. Vì mắc tội sát sinh nên người sẽ bị loại
khỏi dân chúng. 5 Luật nầy áp dụng để ai dâng
của lễ nơi đồng trống phải mang đến cho Chúa.
Họ phải mang các con vật đó đến cho Chúa nơi
cửa Lều Họp; họ phải mang đến cho thầy tế lễ,
để dâng lên làm của lễ thân hữu. 6 Rồi thầy tế
lễ sẽ rưới huyết các con vật đó lên bàn thờ gần
cửa Lều Họp. Người sẽ thiêu mỡ của các con
vật trên bàn thờ, để có mùi thơm làm vừa lòng
Chúa. 7 Họ không được dâng của lễ nào khác
nữa cho các ‘thần Dê,’ mà họ đã theo đuổi như
gáimãi dâm theo đuổi khách. Những luật lệ nầy
sẽ áp dụng cho toàn thể dân chúng từ nay về sau.

8 Hãy bảo toàn dân như sau: Nếu công dân
Ít-ra-en hay ngoại kiều nào sống giữa các ngươi
mà dâng của lễ thiêu hay sinh tế, 9 thì người đó
phải mang của lễ đến cửa Lều Họp để dâng cho
Chúa. Nếu không, sẽ bị loại khỏi dân chúng.

10 Ta sẽ nghịch lại công dân Ít-ra-en hay ngoại
kiều nào sống giữa các ngươi mà ăn huyết. Ta
sẽ loại người đó ra khỏi dân chúng. 11Vì sự sống
của thân thể nằm trong huyết. Ta đã ban cho các
ngươi các luật lệ về việc đổ huyết trên bàn thờ.
Chính nhờ huyết mà chuộc tội cho các ngươi, vì
huyết là sự sống. 12Cho nên ta căn dặn dân Ít-ra-
en rằng: Không ai trong các ngươi được phép ăn
huyết, cả ngoại kiều sống giữa các ngươi cũng
vậy.

13 Nếu công dân Ít-ra-en hay ngoại kiều nào



LÊ-VI 17:14 liii LÊ-VI 18:6

sống giữa các ngươi bắt đượcmột con vật hoang
hay một con chim được phép ăn, thì phải đổ
huyết ra trên mặt đất rồi lấp đất lại. 14 Nếu
huyết vẫn còn trong thịt, thì sự sống của con
vật vẫn còn trong đó. Vậy nên ta truyền lệnh nầy
cho dân Ít-ra-en: Không được phép ăn thịt mà
còn dính huyết vì sự sống của con vật nằm trong
huyết. Ai ăn huyết sẽ bị loại khỏi dân chúng.

15Bất luận là công dân Ít-ra-en hay ngoại kiều,
nếu ai ăn thịt con vật chết tự nhiên hay bị thú
khác xé, thì người đó phải giặt quần áo và tắm
trong nước. Người sẽ bị ô dơ cho đến chiều tối,
rồi mới được tinh sạch lại. 16 Nếu người không
giặt quần áo và tắm trong nước thì sẽ mắc tội.”

18
Luật lệ về liên hệ tình dục

1 Chúa phán cùngMô-se, 2 “Hãy bảo dân Ít-ra-
en: Ta là Thượng Đế, Chúa các ngươi, 3 Trước
đây các ngươi sống ở Ai-cập nhưng các ngươi
không được phép làm như dân cư ở đó. Các
ngươi cũng sẽ không được phép làm những điều
giống như dân cư xứ Ca-na-an mà ta sẽ dẫn
ngươi đến. Chớ nên theo các luật lệ của họ. 4Các
ngươi phải vâng theo các luật lệ của ta, vì ta là
Chúa và Thượng Đế của các ngươi. 5 Hãy vâng
theo các luật lệ ta; ai vâng theo các luật lệ đó thì
sẽ sống. Ta là Chúa của các ngươi.

6 Các ngươi không được giao hợp với các thân
nhân gần. Ta là Chúa các ngươi.
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7 Các ngươi không được làm nhục cha mình
bằng cách giao hợp vớimẹ mình. Vì người đó là
mẹ ngươi, nên các ngươi không được giao hợp
với mẹ. 8 Các ngươi không được giao hợp với
vợ nào của cha mình* vì người ấy thuộc về một
mình cha ngươi mà thôi.

9 Không được giao hợp với chị em gái mình,
hoặc là em gái cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ
khác cha với ngươi. Dù người chị em gái đó sinh
trong nhà ngươi† hay nơi nào khác cũng vậy.

10 Ngươi không được giao hợp với con gái của
con trai ngươi hay của con gái ngươi vì chúng
nó là ruột thịt với ngươi.

11 Nếu cha hay vợ của cha ngươi‡ có con gái
thì người con gái đó là chị em của ngươi. Ngươi
không được giao hợp với nó.

12Ngươi không được giao hợp với cô ngươi, vì
là thân nhân gần với cha ngươi. 13 Ngươi không
được giao hợp với dì ngươi, vì là thân nhân gần
vớimẹ ngươi. 14Ngươi không được giao hợp với
bác hay thím ngươi, vì sẽ làm nhục bác hay chú
mình. Hai người đó như cô dì của ngươi.

* 18:8: vợ nào của cha mình Có bản thêm “mặc dù người đó
không phải là mẹ ngươi đi nữa.” Nguyên văn, “Vì nàng là sự
trần truồng của cha ngươi.” † 18:9: chị em gái đó sinh trong
nhà ngươi Nếu một người có nhiều vợ, mỗi người vợ và con của
người đó ở lều riêng, hay một phần riêng trong nhà. Như thế
ngươi không được giao hợp với bất cứ con gái nào của cha mình,
dù cho là chị em ruột hay chị em cùng cha khác mẹ. ‡ 18:11:
vợ của cha ngươi Đây có thể nói về mẹ kế.
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15 Ngươi không được giao hợp với con dâu
ngươi, vì nàng là vợ của con trai ngươi. Không
được phép giao hợp với nàng.

16Ngươi không được giao hợp với chị dâu hay
em dâu ngươi, vì họ thuộc riêng về anh em
ngươi.

17 Ngươi không được giao hợp với mẹ lẫn con
gái. Ngươi cũng không được giao hợp với cháu
gái của người đàn bà ấy, hoặc con gái của con
trai bà hay con gái bà ấy, vì là thân nhân gần
của bà ta. Làm như thế là điều gớm ghiếc.

18 Trong khi vợ ngươi còn sống, ngươi không
được lấy chị hay em của vợ làm vợ lẽ. Không
được phép giao hợp với họ.

19 Trong khi đàn bà đang có kinh nguyệt ngươi
không được đến gần đặng giao hợp, vì nàng
đang bị ô dơ.

20Ngươi không được giao hợp với vợ của người
láng giềng ngươi, khiến mình bị ô dơ với nàng.

21 Ngươi không được dâng con cái ngươi cho
thần Mô-léc, vì chứng tỏ ngươi không kính sợ
Thượng Đế ngươi. Ta là Chúa của ngươi.

22Ngươi không được giao hợp với đàn ông như
giao hợp với đàn bà. Đó là tội lỗi gớm ghiếc.

23 Ngươi không được giao hợp với thú vật mà
tự làm mình ô dơ với nó. Đàn bà cũng không
được giao hợp với thú vật; làm như thế là nghịch
bản tính thiên nhiên.

24 Không nên tự làm mình ô dơ bởi những
chuyện bậy bạ trên đây. Sở dĩ ta đuổi các dân
tộc ra khỏi xứ sở của chúng chỉ vì chúng phạm
những tội lỗi xấu xa trên đây. Ta đã giao xứ
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chúng nó cho các ngươi. 25 Đất đã bị ô dơ, và vì
tội nó mà ta phạt, khiến đất mửa chúng nó ra.

26 Các ngươi phải vâng giữ các luật lệ và qui
tắc của ta, chớ phạm những tội lỗi gớm ghiếc
đó. Những luật lệ nầy áp dụng cho công dân
Ít-ra-en và cho cả những ai cư ngụ chung với
các ngươi. 27 Trước các ngươi, dân sống trong
xứ nầy đã phạm những tội lỗi ghê tởm đó, nên
khiến đất trở nên ô dơ. 28 Nếu làm như thế các
ngươi cũng sẽ khiến đất bị ô dơ. Đất sẽ mửa các
ngươi ra như đã mửa các dân khác trước các
ngươi. 29Ai phạm những tội lỗi ghê tởm đó sẽ bị
loại khỏi dân chúng. 30 Hãy giữ các mệnh lệnh
ta, chớ phạm những tội ghê tởm đó, như trước
các ngươi, các dân tộc khác sống trong xứ này
đã phạm. Đừng tự làm mình ra ô dơ mà phạm
những tội lỗi đó. Ta là Chúa, Thượng Đế các
ngươi.”

19
Các luật lệ khác

1 Chúa phán cùngMô-se, 2 “Hãy bảo dân Ít-ra-
en: Ta là Chúa và là Thượng Đế các ngươi. Các
ngươi phải thánh, vì ta là thánh.

3 Ngươi phải kính trọng cha mẹ ngươi và phải
giữ ngày Sa-bát. Ta là Chúa và Thượng Đế ngươi.

4 Đừng thờ lạy thần tượng hay tạc các tượng
chạm hay thần cho mình. Ta là Chúa và Thượng
Đế ngươi.

5 Khi ngươi dâng của lễ thân hữu cho Chúa,
phải dâng thế nào để được nhậm. 6 Ngươi phải
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ăn của lễ ấy nội trong ngày, hay qua ngày sau.
Những gì còn lại đến ngày thứ ba phải thiêu đốt
hết. 7Nếu ăn đồ còn lại đến ngày thứ ba thì xem
như ô dơ* rồi, sẽ không được nhậm. 8Ai ăn thức
ăn đó sẽ mắc tội, vì không kính trọng những vật
thánh thuộc về Chúa. Người đó sẽ bị loại khỏi
dân chúng.

9 Khi ngươi gặt hái mùa màng trên đất mình,
thì không nên gặt sát các góc ruộng. Nếu có
gié lúa rơi trên đất thì đừng lượm lên. 10 Đừng
mót hết tất cả trái nho trong vườn cũng đừng
lượm những trái nho rơi xuống đất. Ngươi phải
chừa những gié lúa và trái đó cho những người
nghèo khổ và những ngoại kiều cư ngụ trong xứ
các ngươi. Ta là Chúa và Thượng Đế ngươi.

11 Ngươi không được ăn cắp. Ngươi không
được lường gạt người khác và cũng không được
nói dối lẫn nhau. 12 Ngươi không được nhân
danh ta mà hứa dối, vì như thế chứng tỏ ngươi
không kính trọng Thượng Đế ngươi. Ta là Chúa
của ngươi.

13 Ngươi không được lường gạt người láng
giềng hay sang đoạt của người. Ngươi không
được giữ tiền công† của người làm qua đêm.

14Ngươi không được chửi rủa người điếc, hay
đặt chướng ngại vật trước mặt người mù để họ
vấp té. Ngươi phải kính trọng Thượng Đế. Ta là
Chúa của ngươi.
* 19:7: ô dơ Hay “hư, thối,” không còn dùng được. † 19:13:
tiền công Nhân công thường được trả lương vào cuối ngày cho
công việc làm ngày hôm ấy. Xem Ma 20:1-16.



LÊ-VI 19:15 lviii LÊ-VI 19:23

15 Phải dùng lẽ công bằng khi phân xử. Ngươi
không nên thiên vị người nghèo hay người giàu,
nhưng phải công bằng khi phân xử người láng
giềng mình. 16 Ngươi không được phao tin thất
thiệt về người khác, cũng không được im lặng
làm ngơ, khi mạng sống của người làng giềng
ngươi đang lâm nguy. Ta là Chúa của ngươi.

17Ngươi không nên để tâm căm thù đồng bào
mình. Nếu người láng giềng ngươi làm điều gì
sai quấy, thì hãy nói thẳng cho người đó biết, nếu
không ngươi cũng gánh một phần lỗi. 18Hãy bỏ
qua những điều quấy người khác làm cho mình,
đừng tìm cách trả miếng. Hãy yêu người láng
giềng như yêu mình vậy. Ta là Chúa của ngươi.

19 Hãy vâng giữ luật lệ ta. Ngươi không được
cho hai gia súc khác loại giao hợp nhau hoặc
gieo hai loại hột giống khác nhau trong cùng
một thửa ruộng. Ngươi không nênmặc áo quần
may bằng hai loại vải khác nhau.

20 Ai giao hợp với nữ nô lệ đã được hứa hôn
với một người khác, mà người nô lệ đó chưa
được chuộc lại hay phóng thích, thì cả hai phải
bị phạt. Nhưng cả hai sẽ không phải chết, vì
người nô lệ ấy chưa được trả tự do. 21Người đàn
ông phải mang một con chiên đực đến làm của
lễ chuộc tội cho Chúa nơi cửa Lều Họp. 22 Thầy
tế lễ sẽ dâng con chiên làm của lễ chuộc tội trước
mặt Chúa để chuộc lỗi cho người đàn ông. Sau
đó người sẽ được tha tội mình.

23 Trong tương lai khi ngươi vào nhận xứ của
mình, thì ngươi sẽ trồng nhiều loại cây ăn trái.
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Sau khi trồng cây, phải đợi ba năm trước khi hái
trái. 24 Đến năm thứ tư trái của cây sẽ thuộc về
Chúa, tức là một của lễ thánh dâng lên để ca
ngợi Ngài. 25 Đến năm thứ năm ngươi có thể ăn
trái của cây đó. Cây sẽ sai trái cho ngươi. Ta là
Chúa của ngươi.

26 Ngươi không được phép ăn thứ gì có huyết
trong đó.
Ngươi không được bói tử vi hay dùng bùa chú.
27 Ngươi không được cắt tóc hai bên trán hay

cắt khoé râu. 28 Ngươi không được cắt da thịt
mình để tỏ dấu than khóc người chết hay xăm
vẽ trên mình. Ta là Chúa ngươi.

29 Ngươi không được làm nhục con gái mình,
bằng cách bắt nó làm gái mãi dâm. Nếu ngươi
làm như thế cả xứ sẽ tràn đầy tội lỗi.

30 Hãy vâng giữ luật lệ ngày Sa-bát và tôn
trọng Nơi Chí Thánh của ta. Ta là Chúa ngươi.

31 Đừng đi đến các đồng bóng hay thầy bói
mà hỏi ý kiến, vì các ngươi sẽ trở nên ô dơ. Ta
là Chúa ngươi.

32 Hãy kính trọng người già cả; hãy đứng dậy
trước mặt họ. Cũng hãy tôn trọng Thượng Đế‡
ngươi. Ta là Chúa ngươi.

33 Chớ nên ngược đãi các ngoại kiều sống
trong xứ ngươi, 34 nhưng hãy đối xử với họ như
với đồng bào mình. Hãy yêu ngoại kiều như
yêu chính mình, vì chính ngươi cũng đã từng
là ngoại kiều trong xứ Ai-cập. Ta là Chúa và
Thượng Đế ngươi.
‡ 19:32: Thượng Đế Hay “lãnh tụ.”
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35 Chớ gian lận khi đo, cân hay thối lại tiền.
36 Trái cân và cái cân của ngươi phải chính xác,
giỏ cân phải đúng trọng lượng, chai lọ phải chứa
đúng dung tích chất lỏng. Ta là Chúa và Thượng
Đế ngươi. Chính ta đã mang các ngươi ra khỏi
xứ Ai-cập.

37 Hãy ghi nhớ và vâng giữ các luật lệ và qui
tắc của ta. Ta là Chúa ngươi.”

20
Cảnh cáo về những tội lỗi khác

1Chúa phán cùngMô-se, 2 “Ngươi hãy dặn dân
Ít-ra-en như sau: Ai trong xứ ngươi dâng con
mình cho Mô-léc, người đó sẽ bị xử tử. Không
cần biết người là công dân hay ngoại kiều sinh
sống trong xứ Ít-ra-en; ngươi phải ném đá cho
nó chết. 3 Ta sẽ nghịch lại nó và loại nó ra khỏi
dân chúng, vì đã dâng con mình cho Mô-léc. Nó
đã chứng tỏ không tôn kính danh ta và khiến
cho Nơi Thánh ta bị ô dơ. 4Dân chúng trong tập
thể rất có thể làm ngơ không giết kẻ dâng con
cho Mô-léc. 5 Nhưng ta sẽ nghịch lại kẻ đó và
loại nó ra khỏi dân chúng. Ta sẽ đối như thế đối
với bất cứ kẻ nào theo gương nó, bằng cách bất
trung đối với ta mà thờ phụng Mô-léc.

6 Ta sẽ nghịch lại kẻ nào đi cầu đồng bóng hay
thầy bói, vì kẻ đó bất trung với ta. Ta sẽ loại nó
khỏi dân chúng.

7Hãy làm dân thánh cho ta. Hãy trở nên thánh
vì ta là Chúa và là Thượng Đế ngươi. 8 Hãy ghi
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nhớ và vâng giữ luật lệ ta. Ta là Chúa, Đấng đã
khiến ngươi nên thánh.

9 Kẻ nào chửi cha mắng mẹ phải bị xử tử. Nó
đã chửi mắng cha mẹ cho nên phải rước lấy cái
chết cho mình*.

Những hình phạt về tội nhục dục
10 Người nào giao hợp với vợ của người láng

giềng mình, cả hai đều phạm tội ngoại tình cho
nên phải bị xử tử. 11 Người nào giao hợp với vợ
của cha mình tức là phạm tội cùng người đàn
bà vốn thuộc riêng về cha mình. Nó và vợ của
cha nó phải bị xử tử. Chính họ đã rước lấy hình
phạt đó.

12Người nào giao hợp với con dâu mình thì cả
hai phải bị xử tử. Hành động của họ nghịch với
tánh tự nhiên và chính họ đã rước lấy cái chết
cho chính mình.

13 Người đàn ông nào giao hợp với đàn ông
khác như với một người đàn bà tức đã phạm
một tội ghê tởm. Cả hai phải bị xử tử. Họ đã
rước lấy hình phạt đó cho chính mình.

14Người nào giao hợp vớimột người đàn bà và
luôn cả con gái của bà ấy là một hành động cực
ác. Dân chúng phải hỏa thiêu người đàn ông và
cả hai người đàn bà để dân chúng không lây tội
ác.

15Người đàn ông nào giao hợp với thú vật phải
bị xử tử. Ngươi cũng phải giết luôn con vật.
16 Người đàn bà nào đến gần một con vật đặng

* 20:9: rước lấy cái chết cho mình Nguyên văn, “máu nó đổ lại
trên người nó.” Xem thêm các câu 12, 13, 16, 27.
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giao hợp với nó thì ngươi phải giết cả người đàn
bà lẫn con vật. Chúng nó đã rước lấy cái chết
cho mình.

17 Anh lấy chị hay em gái là điều hổ nhục, kể
cả lấy chị em gái cùngmẹ khác cha hay cùng cha
khácmẹmình đặng giao hợp†. Cả hai phải bị loại
khỏi dân chúng trước mặt mọi người. Người đã
vi phạm trách nhiệm gia đình cho nênmang tội.

18Người đàn ông nào giao hợp trong khi người
đàn bà có kinh nguyệt, cả hai phải bị loại khỏi
dân chúng. Họ đã phạm tội vì họ đã phơi bày
gốc tích máu huyết của người đàn bà.

19 Không được giao hợp với dì ngươi hay cô
ngươi vì như thế là phạm tội loạn luân‡ cùng
thân nhân gần của ngươi. Cả hai sẽ mang tội.

20 Người nào giao hợp với bác gái, thím hay
mợ mình tức đã phạm tội cùng người vốn thuộc
riêng về bác, chú hay cậu mình. Người đó và
bác gái, thím hay mợ mình sẽ phải chết tuyệt
tự§ vì đã phạm tội.

21 Người nào lấy chị dâu hay em dâu mình là
điều ô dơ. Người đã phạm tội cùng người vốn
thuộc riêng về anh hoặc em mình, họ sẽ bị tuyệt
tự.

22 Hãy ghi nhớ và vâng giữ các luật lệ và qui
tắc ta. Ta đang dẫn ngươi đến xứ của ngươi.
Nếu ngươi vâng giữ các luật lệ và qui tắc ta, đất
sẽ không mửa các ngươi ra. 23 Ta đang đánh
† 20:17: giao hợp Nguyên văn, “thấy sự trần truồng của nhau.”
Xem câu 21. ‡ 20:19: loạn luân Tức giao hợp với một thân
nhân gần. § 20:20: chết tuyệt tự Nghĩa là “chết không con.”
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đuổi trước các ngươi các dân tộc đang sống ở
đó. Vì chúng nó phạm những tội ác ấy nên ta
không chịu nổi. Đừng bắt chước lối sống của
chúng nó. 24 Ta đã bảo các ngươi rằng các ngươi
sẽ chiếm lấy đất chúng nó do chính ta ban cho;
đó là vùng đất phì nhiêu*.
Ta là Chúa và là ThượngĐế ngươi đã biệt riêng

ngươi ra khỏi các dân tộc khác để các ngươi
thuộc về ta. 25 Cho nên các ngươi phải phân biệt
các loài thú và chim sạch với loài thú và chim
không sạch. Đừng tự làm mình ô dơ vì những
loài thú, loài chim hay loài bò sát trên đất mà ta
đã xếp vào loại không sạch. 26 Các ngươi phải
thánh cho ta vì ta, Chúa ngươi là Đấng thánh.
Ta đã biệt riêng ngươi ra khỏi các dân để ngươi
làm dân ta.

27 Bất cứ người đàn ông hay đàn bà nào làm
đồng bóng hay bói toán sẽ bị xử tử. Ngươi phải
ném đá giết chúng; chính chúng đã tự rước cái
chết cho mình.”

21
Tác phong của thầy tế lễ

1 Chúa phán cùng Mô-se,
“Hãy bảo các con trai A-rôn là thầy tế lễ như

sau: Thầy tế lễ không nên tự làm cho mình ô
dơ bằng cách đụng đến xác chết. 2 Nhưng nếu
người chết là một trong những thân nhân cật
ruột thì người có thể đụng đến xác đó. Thầy tế

* 20:24: đất phì nhiêu Nguyên văn, “đất chảy sữa và mật.”
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lễ có thể tự làmmình ô dơ, nếu người chết là mẹ
hay cha, con trai hay con gái, 3 hoặc một chị em
gần với mình nhưng chưa có chồng*. Thầy tế lễ
có thể tự làm mình ô dơ vì người đó, nếu họ qua
đời. 4 Tuy nhiên thầy tế lễ không thể tự làm cho
mình ô dơ, nếu người chết chỉ có liên hệ thông
gia† với mình.

5 Thầy tế lễ không nên cạo đầu hay cắt khoé
râu hay cắt vào thịt mình. 6 Họ phải thánh cho
Thượng Đế và tôn kính danh Ngài. Vì họ dâng
của lễ thiêu cho Chúa, tức là thực phẩm của
Thượng Đế, nên họ phải thánh.

7 Vì họ phải thánh cho Thượng Đế, thầy tế lễ
không được lấy một người đàn bà không sạch
bởi đã là gái điếm, hay lấy đàn bà đã bị ly dị làm
vợ. 8 Các ngươi phải đối xử với thầy tế lễ như
thánh, vì người dâng thực phẩm cho Thượng Đế.
Phải biệt riêng người ra thánh. Ta là Chúa, Đấng
khiến ngươi ra thánh, vì chính ta là thánh.

9 Nếu con gái thầy tế lễ tự làm mình ra ô dơ
bằng hành nghề mãi dâm, thì nó đã làm nhục
chức vụ thánh của chamình. Phải thiêu nó trong
lửa.

10 Thầy tế lễ tối cao được chọn giữa anh em
mình, được xức dầu ô-liu trên đầu mình. Người
cũng được chỉ địnhmặc các đồng phục của thầy
tế lễ. Cho nên người không được bày tỏ sự buồn
rầu của mình bằng cách để tóc bù xù hay xé
* 21:3: chưa có chồng Nguyên văn, “trinh trắng” hay “chưa
giao tiếp tình dục với ai.” † 21:4: liên hệ thông gia Hay “chủ
không nên bị ô dơ vì người khác.”
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quần áo mình. 11 Người không được đi vào nhà
có người chết. Người không được làmmình ra ô
dơ, vì cha hay mẹ mình đi nữa. 12 Thầy tế lễ tối
cao không được đi ra khỏiNơi Thánh, nếu không
sẽ bị ô dơ và sẽ khiến Nơi Thánh của Thượng Đế
ra ô dơ; vì dầu đã đổ trên đầu người, trong lễ
bổ nhiệm chức tế lễ cho người. Ta là Chúa các
ngươi.

13 Thầy tế lễ tối cao phải lấy gái còn trinh làm
vợ. 14Người không được lấy góa phụ, người đàn
bà ly dị hay gái mãi dâm làm vợ. Người phải
lấy gái trinh giữa vòng dân chúng mình, 15 để
dân chúng không khinh dể dòng dõi người‡ là
bất thánh. Ta là Chúa ngươi. Ta đã biệt riêng
thầy tế lễ ra để đảm nhiệm chức vụ đặc biệt của
người.”

16 Chúa phán cùng Mô-se, 17 “Hãy bảo A-
rôn: Ai trong dòng dõi ngươi mà thân thể bị
tật, thì không được dâng thực phẩm đặc biệt
cho Thượng Đế. 18 Những người có các tật
nguyền sau đây không được đến gần dâng của
lễ: mù, què, mặt mũi méo mó, tứ chi không
đều, 19 người bị thương chân hay tay, 20 người
gù lưng, lùn, mắt vảy cá, người bị ghẻ ngứa hay
bị bệnh ngoài da, hay người bị dập hòn nang.

21 Trong dòng dõi A-rôn, người nào có tật
nguyền thì không được đến gần dâng của lễ
thiêu cho Chúa. Người đó có tật nguyền nên
‡ 21:15: dân chúng không khinh dể dòng dõi người Hay “con
cái người không bị ô dơ vì dân chúng.”
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không thể dâng thực phẩm cho Chúa. 22 Người
có thể ăn các thức ăn chí thánh và thức ăn thánh.
23 Nhưng người không được phép ra sau bức
màn để vào Nơi Chí Thánh, cũng không được
phép đến gần bàn thờ vì người có tật nguyền.
Người không được làm ô dơ Nơi Thánh. Ta là
Chúa đã biến các nơi đó ra thánh.”

24 Vậy Mô-se nói lại cho A-rôn, các con trai
người và toàn thể dân chúng Ít-ra-en biết những
điều ấy.

22
1 Chúa phán cùng Mô-se, 2 “Hãy bảo A-rôn và

các con trai người như sau: Dân Ít-ra-en sẽ dâng
của lễ cho ta. Những của lễ ấy rất thánh và thuộc
về ta, nên các ngươi phải tôn trọng chúng và
không được làm nhục danh ta là danh mà các
ngươi tôn thánh. Ta là Chúa. 3 Hãy bảo họ: Từ
nay về sau, nếu ai trong gia đình ngươi không
tinh sạchmà đến gần các của lễ mà dân Ít-ra-en
đã khiến hóa thánh cho ta, người đó sẽ bị loại
trước mắt ta*. Ta là Chúa.

4 Người nào trong con cháu A-rôn mắc bệnh
ngoài da trầm trọng† hoặc bị di tinh, thì không
được phép ăn của lễ thánh. Người cũng có thể bị
ô dơ vì đụng đến xác chết, đụng đến tinh dịch
của mình, 5 đụng vào con vật bò sát ô dơ hay
đụng người bị ô dơ khác (bất kỳ bị ô dơ vì lý do

* 22:3: bị loại trước mắt ta Hay “không được phép phục vụ
ta.” † 22:4: bệnh ngoài da trầm trọng Đây có thể là bệnh cùi
hay một bệnh ngoài da hay lây khác. Xem câu 22.
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gì). 6 Người nào đụng các vật đó sẽ bị ô dơ cho
đến chiều tối. Người không được phép ăn các
của lễ thánh nếu không tắm trước. 7 Người chỉ
trở nên tinh sạch sau khi mặt trời lặn mà thôi.
Sau đó người được phép ăn của lễ thánh; các của
lễ đó thuộc về người.

8Nếu thầy tế lễ gặp một con vật chết tự nhiên
hay bị thú khác xé thì không được phép ăn thịt
nó. Nếu ăn người sẽ bị ô dơ. Ta là Chúa ngươi.

9 Nếu các thầy tế lễ tuân giữ các luật lệ ta
truyền thì không mắc tội; nếu họ thận trọng thì
không chết. Ta là Chúa đã khiến họ nên thánh.
10 Chỉ có những người trong gia đình thầy tế lễ
mới được phép ăn của lễ thánh mà thôi. Khách
đến thăm thầy tế lễ, hay người làm công, không
được phép ăn các thức ấy. 11 Nhưng nếu thầy
tế lễ bỏ tiền ra mua người nô lệ thì người nô
lệ đó được phép ăn các của lễ thánh; các nô lệ
sinh ra trong nhà thầy tế lễ cũng được phép ăn
thức ăn đó. 12Nếu con gái thầy tế lễ kết hôn với
một người không phải thầy tế lễ thì nàng không
được phép ăn các của lễ thánh. 13 Nhưng nếu
nàng góa chồng hay ly dị, không có con cháu
giúp đỡ và nếu nàng trở về sống chung với cha
mình như lúc còn thơ ấu thì nàng có thể ăn các
thức ăn của chamình. Chỉ có người nhà của thầy
tế lễ mới được phép ăn thức ăn nầy mà thôi.

14 Nếu ai vô tình ăn của lễ thánh thì người đó
phải đền bù lại cho thầy tế lễ phần thức ăn thánh
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đó, cộng thêmmột phần năm trị giá chỗ thức ăn
đã dùng.

15Khi dân Ít-ra-en dâng của lễ thánh cho Chúa
thì thầy tế lễ không nên xem những món đó là
bất thánh. 16 Thầy tế lễ không được cho người
không giữ chức tế lễ ăn các của lễ thánh. Nếu
không, thầy tế lễ sẽ gây cho kẻ ăn mắc tội và họ
phải đền bù thức ăn đó. Ta là Chúa đã khiến các
thức ăn đó nên thánh.”

17 Chúa phán cùng Mô-se, 18 “Hãy bảo A-rôn,
các con trai người và toàn dân Ít-ra-en như sau:
Công dân Ít-ra-en hay ngoại kiều sống giữa dân
Ít-ra-en có thể xin dâng của lễ toàn thiêu để
làm của lễ hứa nguyện hay của lễ tự nguyện
cho Chúa. 19 Người phải mang một con vật đực
không tật nguyền: một con bò đực, chiên đực
hay dê đực, để được nhậm. 20Người không được
mang con vật bị tật nguyền vì sẽ không được
nhận.

21 Nếu ai mang của lễ thân hữu đến cho Chúa
để trả lời khấn hứa, hay của lễ tự nguyện cho
Chúa, thì phải bắt con vật trong bầy. Con
vật phải khoẻ mạnh và nguyên vẹn, không tật
nguyền, mới được nhậm. 22 Ngươi không được
dâng cho Chúa con vật mù mắt, gãy chân, què
quặt, ghẻ chốc hay các bệnh ngoài da khác.
Ngươi không được dâng các con vật như thế trên
bàn thờ làm của lễ thiêu cho Chúa.

23Ngươi có thể dâng con bò hay con chiên nhỏ
hơn bình thường, hoặc một chân quá ngắn hay
quá dài để làm của lễ tự nguyện cho Chúa; con
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vật đó sẽ được nhận, nhưng không được dâng
nó làm của lễ trả lời khấn hứa vì sẽ không được
nhận.

24 Ngươi không được dâng cho Chúa con vật
nào mà hòn nang bị xây xát, dập, thiếu hoặc bị
thiến. Ngươi không được làm như thế trong đất
mình,

25 cũng không được nhận từ tay ngoại kiều
những con vật như thế để làm của lễ cho Chúa.
Vì con vật đã bị thương tích hay tật nguyền, nên
sẽ không được nhậm.”

26 Chúa phán cùng Mô-se, 27 “Những con mới
sinh của bò, chiên, dê phải ở với mẹ nó ít nhất
bảy ngày. Đến ngày thứ tám các ngươi có thể
dùng nó làm của lễ thiêu cho Chúa. 28 Ngươi
không được giết một con vật và cả mẹ nó trong
cùng một ngày, dù là bò hay chiên.

29 Nếu ngươi muốn dâng một của lễ đặc biệt
cảm tạ Chúa, thì phải dâng thế nào để Ngài vừa
lòng. 30 Ngươi phải ăn hết con vật nội trong
ngày, đừng chừa lại gì đến sáng hôm sau. Ta
là Chúa.

31 Hãy ghi nhớ và tuân giữ các mệnh lệnh ta.
Ta là Chúa. 32 Ngươi phải tôn kính danh ta. Mọi
người Ít-ra-en phải nhớ rằng ta là thánh; Ta là
Chúa, Đấng đã khiến ngươi nên thánh. 33 Ta đã
mang ngươi ra khỏi Ai-cập để làm Thượng Đế
ngươi. Ta là Chúa.”

23
Các ngày lễ đặc biệt
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1 Chúa phán cùngMô-se, 2 “Hãy bảo dân Ít-ra-
en: Ngươi phải loan báo những ngày lễ mà Chúa
đã chỉ định để làm những ngày họp thánh. Sau
đây là những ngày đó.

Ngày Sa-bát
3 Có sáu ngày cho ngươi làm việc, nhưng thứ

bảy là một ngày đặc biệt để nghỉ ngơi. Ngày
đó dùng làm ngày hội họp thánh; ngươi không
được phép làm gì cả. Đó là ngày Sa-bát cho Chúa,
áp dụng trong tất cả nơi nào các ngươi cư ngụ.

Lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men
4 Sau đây là những ngày lễ lớn cùng những

ngày họp thánh do Chúa chỉ định. Ngươi phải
loan báo cho dân chúng ngày tháng và thì giờ
ấn định cho từng lễ. 5 Ngày lễ Vượt Qua của
Chúa là ngày mười bốn tháng giêng*, bắt đầu
vào chập tối.

6 Lễ Bánh Không Men bắt đầu vào ngày mười
lăm cùng tháng. Ngươi phải ăn bánh mì không
men trong bảy ngày. 7 Vào ngày đầu tiên của lễ
nầy các ngươi sẽ có một buổi họp thánh. Các
ngươi không được phép làm bất cứ công việc gì.
8 Trong bảy ngày, các ngươi sẽ mang của lễ thiêu
đến cho Chúa. Vào ngày thứ bảy sẽ có một buổi
họp thánh. Vào ngày đó các ngươi không được
làm công việc thường nhật nào.”

Lễ Đầu Mùa Gặt

* 23:5: tháng giêng Tháng đầu tiên của lịch Do-thái gọi là
tháng A-bíp hay Ni-san.
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9 Chúa phán cùng Mô-se, 10 “Hãy bảo dân Ít-
ra-en: Các ngươi sẽ vào xứ mà ta ban cho các
ngươi và sẽ gặt hái mùa màng của xứ. Khi đó
các ngươi phải mang bó lúa đầu tiên đến cho
thầy tế lễ. 11 Thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa trướcmặt
Chúa và Ngài sẽ nhận lễ vật đó. Người sẽ dâng
bó lúa vào hôm sau ngày Sa-bát†.

12 Vào ngày dâng bó lúa, các ngươi cũng hãy
dângmột con chiên con đựcmột tuổi, không tật
nguyền, để làm của lễ thiêu cho Chúa. 13 Ngươi
cũng phải dâng của lễ chay gồm bốn lít bột mịn
trộn dầu ô-liu, để làm của lễ thiêu cho Chúa,
có mùi thơm làm vừa lòng Ngài. Ngươi cũng
phải dâng một lít‡ rượu làm của lễ uống. 14 Cho
đến ngày các ngươi mang của lễ đến cho Chúa,
các ngươi không được ăn gạo mới, gạo rang hay
bánh mì làm bằng gạo mới. Luật lệ nầy sẽ áp
dụng cho toàn thể dân chúng từ nay về sau, bất
kỳ ngươi sống nơi nào.

Lễ Thất Tuần
15Hãy tính bảy tuần lễ trọn kể từ buổi sáng sau

ngày Sa-bát, tức ngày Sa-bát mà các ngươi đem
bó lúa đến dâng làm của lễ. 16Vào ngày thứ năm
mươi tức ngày đầu tiên sau tuần thứ bảy, ngươi
sẽ mang một của lễ chay làm bằng gạo mới đến
cho Chúa. 17 Trong ngày ấy hãymang hai ổ bánh
làm ở nhà đến làm của lễ. Dùng men và bốn lít
bột mịn để làm các ổ bánh đó; các ổ bánh sẽ là
† 23:11: hôm sau ngày Sa-bát Tức là ngày Chúa nhật. Xem
thêm câu 15. ‡ 23:13: lít Nguyên văn, “một phần tư hin.”
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của lễ đầu mùa gặt, mà các ngươi dâng lên cho
Chúa.

18 Cùng với các ổ bánh, ngươi phải mang một
con bò tơ đực, hai con chiên đực, bảy con chiên
con đực một tuổi, không tật nguyền. Dâng các
con vật đó cùng với của lễ chay và của lễ uống,
để làm của lễ thiêu cho Chúa. Các của lễ sẽ được
thiêu bằng lửa dâng lên cho Chúa, có mùi thơm
làm vừa lòng Ngài. 19Ngươi cũng phải dângmột
con dê đực làm của lễ chuộc tội và hai con chiên
con đực một tuổi làm của lễ thân hữu.

20 Thầy tế lễ sẽ dâng hai con chiên con làm của
lễ làm sạch tội trước mặt Chúa, cùng với bánh
mì dùng bột lúa mì đầu mùa. Các món đó biệt
ra thánh cho Chúa và thuộc về thầy tế lễ. 21Cũng
trong ngày đó, các ngươi sẽ có buổi họp thánh;
ngày đó các ngươi không được làm việc gì hết.
Luật lệ nầy sẽ áp dụng cho các ngươi, bất kỳ
sống ở đâu.

22Khi thu hoạchmùa trên đất ngươi, đừng gặt
sát các góc ruộng. Nếu lúa rơi trên đất, đừng cúi
xuống lượm lên. Hãy để dành cho những người
nghèo khổ và các ngoại kiều trong xứ ngươi. Ta
là Chúa, Thượng Đế ngươi.”

Lễ Thổi Kèn
23 Chúa lại phán cùng Mô-se, 24 “Hãy bảo dân

Ít-ra-en: Ngày đầu của tháng bảy, các ngươi
phải dùng làm một ngày nghỉ đặc biệt, có một
buổi họp thánh. Ngươi hãy thổi kèn để làm dịp
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tưởng nhớ đặc biệt. 25 Đừng làm công việc gì
hết và hãy mang đến một của lễ cho Chúa.”

Ngày Tẩy Sạch
26 Chúa phán cùng Mô-se, 27 “Ngày Tẩy Sạch

sẽ là ngày mười tháng bảy. Sẽ có một buổi họp
thánh, các ngươi sẽ cữ ăn§ và mang đếnmột của
lễ thiêu cho Chúa. 28 Đừng làm việc gì hết trong
ngày đó, vì là Ngày Tẩy Sạch. Trong ngày đó các
thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho các ngươi trước mặt
Chúa là Thượng Đế.

29 Ai không cữ ăn hôm đó sẽ bị loại khỏi dân
chúng. 30 Ai làm việc trong ngày đó, ta sẽ diệt
nó khỏi dân chúng. 31 Các ngươi không được
phép làm việc gì hết; luật lệ nầy sẽ áp dụng cho
các ngươi từ nay về sau, bất cứ sống nơi nào.
32 Ngày nầy là một ngày nghỉ đặc biệt cho các
ngươi, nên phải cữ ăn. Ngày nầy sẽ bắt đầu vào
chiều tối của ngày chín trong tháng và kéo dài
từ chiều tối đó đến chiều tối hôm sau*.”

Lễ Lều Tạm
33 Chúa lại phán cùng Mô-se, 34 “Hãy bảo dân

Ít-ra-en: Ngày mười lăm tháng bảy là ngày Lễ
Lều Tạm†. Lễ nầy sẽ kéo dài bảy ngày cho Chúa.
35Ngày đầu tiên sẽ có một buổi họp thánh; đừng
làm việc gì hết. 36 Trong vòng bảy ngày, mỗi
ngày các ngươi phải mang của lễ thiêu đến cho
§ 23:27: cữ ăn Nguyên văn, “ngươi phải hạ mình xuống.” Xem
thêm câu 32. * 23:32: từ chiều tối … hôm sau Ngày của người
Do-thái bắt đầu từ chiều tối hôm trước đến chiều tối hôm sau.
† 23:34: Lều Tạm Hay “Chòi lá.”
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Chúa. Ngày thứ tám các ngươi sẽ có một buổi
họp thánh nữa; các ngươi sẽ mang một của lễ
thiêu cho Chúa. Ngày nầy là ngày họp thánh;
đừng làm việc gì hết.

37 Đó là những kỳ lễ đặc biệt cho Chúa khi
có các buổi họp thánh và khi các ngươi mang
những của lễ thiêu đến cho Chúa. Ngươi sẽ
mang các của lễ toàn thiêu, của lễ chay, các của
lễ hi sinh, của lễ uốngmỗi loại của lễ phảimang
theo đúng thời gian ấn định. 38 Các của lễ nầy là
ngoài các của lễ dâng trong ngày Sa-bát, không
kể các của lễ mà các ngươi dâng để trả sự khấn
hứa riêng hay các của lễ tự nguyện muốn dâng
cho Chúa.

39 Vậy vào ngày mười lăm tháng bảy, sau khi
các ngươi đã thu gópmùamàng của đất, hãy cử
hành đại lễ của Chúa trong bảy ngày. Ngươi phải
lấy ngày đầu tiên và ngày thứ tám làm ngày nghỉ
ngơi hoàn toàn. 40 Vào ngày đầu tiên, các ngươi
sẽ lấy những trái tốt nhất từ các cây ăn trái, các
nhánh chà là, cây bạch dương và các cây có lá
khác. Các ngươi sẽ cử hành lễ trước mặt Chúa
trong vòng bảy ngày. 41 Mỗi năm các ngươi sẽ
cử hành lễ nầy trong bảy ngày cho Chúa. Luật
lệ nầy sẽ áp dụng cho các ngươi từ rày về sau;
ngươi phải cử hành lễ nầy vào tháng thứ bảy.
42 Các ngươi phải ở trong lều suốt bảy ngày. Tất
cả mọi người sinh trưởng trong dân Ít-ra-en phải
ở trong lều, 43 để tất cả con cháu các ngươi biết
rằng ta đã bảo dân Ít-ra-en sống trong lều suốt
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thời gian ta mang họ ra khỏi Ai-cập. Ta là Chúa
và là Thượng Đế ngươi.”

44 Vậy Mô-se thông báo lại cho dân Ít-ra-en
mọi ngày lễ mà Chúa đã chỉ định.

24
Luật lệ về Chân Đèn và Bánh Thánh

1 Chúa phán cùngMô-se, 2 “Hãy bảo dân Ít-ra-
en mang dầu ô-liu tinh khiết mới ép đến. Dầu
đó sẽ dùng thắp các đèn để đèn luôn luôn sáng
không bao giờ tắt. 3 A-rôn sẽ giữ đèn cháy sáng
luôn trong Lều Họp từ chiều tối đến sáng hôm
sau, trước mặt Chúa; đèn đó ở trước màn của
Rương Giao Ước. Luật lệ nầy sẽ bắt đầu từ nay
về sau. 4 A-rôn phải giữ cho đèn cháy luôn trên
chân đèn bằng vàng ròng trước mặt Chúa.

5 Hãy lấy bột mịn làm mười hai ổ bánh mì,
mỗi ổ dùng bốn lít* bột. 6 Xếp các ổ bánh thành
hai dãy trên bàn cẩn vàng trước mặt Chúa, mỗi
hàng sáu ổ. 7Kế bênmỗi hàng, xếp hai dãy trầm
hương nguyên chất để làm phần kỷ niệm, tượng
trưng cho các ổ bánh. Đây là của lễ dâng lên cho
Chúa. 8Mỗi ngày Sa-bát, A-rôn sẽ thay mặt dân
Ít-ra-en, bày bánh ra theo thứ tự như thế trước
mặt Chúa, dùng làm giao ước đời đời. 9Các bánh
đó sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người. Họ sẽ
ăn bánh trong nơi thánh vì đó là phần rất thánh

* 24:5: bốn lít Nguyên văn, “hai phần mười ê-pha” hay 16 cốc.
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trong của lễ dâng lên cho Chúa. Bánh đó là phần
vĩnh viễn thuộc về họ.”

Người nguyền rủa Chúa
10 Có một cậu trai, mà mẹ là người Ít-ra-en cha

là người Ai-cập, cùng đi chung với dân Ít-ra-en.
Người đó đánh nhau vớimột người Ít-ra-en khác
trong doanh trại. 11 Cậu nầy bắt đầu chửi rủa và
nói phạm đến Chúa, nên dân chúng bắt giải nó
đến trước Mô-se. Mẹ nó tên Sê-lô-mít, con gái
Đép-ri thuộc gia tộc Đan. 12 Dân chúng bắt giữ
nó trong khi chờ đợi lệnh của Chúa tỏ ra cho họ.

13 Chúa phán cùng Mô-se rằng, 14 “Hãy bắt
người đã nguyền rủa ta, mang ra ngoài doanh
trại. Sau đó ai trong dân chúng đã nghe nó
nguyền rủa sẽ đặt tay trên đầu† nó, rồi toàn dân
sẽ ném đá cho nó chết. 15 Hãy dặn dân Ít-ra-en
như sau: Nếu ai nguyền rủa Chúa sẽ mắc tội.
16 Ai nói phạm đến Chúa sẽ bị xử tử; dân chúng
phải ném đá cho nó chết. Các ngoại kiều cũng
phải bị trừng phạt giống như những người sinh
trưởng trong dân Ít-ra-en; nếu nói phạm đến
Chúa phải bị xử tử.

17 Ai giết người sẽ bị xử tử. 18 Ai giết một con
vật thuộc về người khác phải đền con vật lại cho
người ấy.

19 Ai gây thương tích cho người láng giềng
phải bị thương tích trở lại: 20 Xương gãy đền
xương gãy,mắt đềnmắt, răng đền răng. Ai làm
† 24:14: đặt tay trên đầu Chứng tỏ mọi người đồng lòng trừng
phạt kẻ ấy.
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người khác bị thương tích phải bị gây thương
tích giống như vậy để đền bù. 21 Ai giết súc vật
của người khác phải đền con vật cho người đó.
Nhưng ai giết người phải bị xử tử.

22 Luật lệ nầy áp dụng cho ngoại kiều cũng
như cho các công dân của xứ các ngươi. Ta là
Chúa và là Thượng Đế ngươi.”

23 Sau khi Mô-se căn dặn dân chúng như thế
thì họ bắt người đã nguyền rủa Chúa ra ngoài
doanh trại ném đá giết chết. Vậy dân Ít-ra-en
làm y theo lời Chúa căn dặn Mô-se.

25
Thời gian cho đất nghỉ ngơi

1 Chúa phán cùngMô-se trên núi Si-nai, 2 “Hãy
bảo dân Ít-ra-en như sau: Khi các ngươi vào
nhận đấtmà ta ban cho, thì mỗi bảy năm hãy để
đất nghỉ ngơi làm năm Sa-bát cho Chúa. 3 Các
ngươi có thể gieo giống và trồng trọt trong sáu
năm, tỉa vườn nho trong sáu năm và hưởng hoa
lợi. 4Nhưng đến năm thứ bảy, ngươi phải để đất
nghỉ. Đó là thời kỳ đặc biệt các ngươi tôn kính
Chúa. Ngươi không được gieo giống trong ruộng
hay tỉa sửa vườn nho ngươi. 5Ngươi không được
gặt hái hoa lợi sinh ra tự nhiên sau mùa gặt hoặc
hái nho trên cây chưa tỉa. Đất phải được nghỉ
trong một năm.

6 Ngươi có thể ăn những gì đất sinh sản tự
nhiên trong năm đất nghỉ. Hoa lợi sẽ làm thức
ăn cho tôi trai tớ gái ngươi, cho những người làm
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công của ngươi và cho những ngoại kiều sống
trong xứ ngươi. 7 Hoa lợi đó cũng sẽ dùng làm
thức ăn cho gia súc và các muông thú trong xứ
ngươi. Bất cứ thứ gì đất sinh sản ra các ngươi
có thể ăn.

Năm Hoan hỉ
8 Tính bảy lần bảy năm tức bốn mươi chín

năm. Sau đó đất sẽ nghỉ trong năm kế tiếp.
9 Trong ngày Thanh Tẩy, ngươi phải thổi kèn làm
bằng sừng chiên đực; đó là ngày mười tháng
bảy. Ngươi phải thổi kèn khắp xứ. 10 Năm thứ
năm mươi sẽ là một năm đặc biệt. Hãy loan
báo trả tự do cho tất cả mọi người sống trong xứ
ngươi. Năm đó gọi là năm Hoan hỉ. Mỗi người
trong các ngươi sẽ trở về với sản nghiệp mình,
với gia đình hay họ hàngmình. 11Năm thứ năm
mươi sẽ làmmột năm kỷ niệm đặc biệt* cho các
ngươi. Đừng gieo giống hay gặt hái mùa màng
sinh sản tự nhiên hay hái trái nho mọc tư nhiên
trên các dây nho chưa tỉa. 12 Đó là năm Hoan
hỉ; thời kỳ thánh cho các ngươi. Ngươi chỉ được
phép ăn thổ sảnmọc tự nhiên trong đồng ruộng.
13 Vào năm Hoan hỉ mỗi người trong các ngươi
sẽ trở về với sản nghiệp mình.

14 Khi ngươi bán đất cho người láng giềng
hoặcmua đất của láng giềng thì đừng lường gạt
nhau. 15 Nếu ngươi mua đất của láng giềng thì
phải tính số năm kể từ nămHoan hỉ chót và dùng

* 25:11: kỷ niệm đặc biệt Nguyên văn, “năm Hoan hỉ.” Xem
“Hoan hỉ” trong phần Giải Thích Từ Ngữ.
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số đó để định giá cho đúng. Nếu láng giềng bán
đất cho ngươi thì cũng phải tính số năm còn lại
có thể gặt hái rồi dùng số đó để định giá cho
đúng. 16 Nếu số năm còn lại nhiều thì giá sẽ
cao. Nhưng nếu chỉ còn một vài năm giá sẽ hạ
vì láng giềng chỉ bán cho ngươi có một vài vụ gặt
thôi. 17 Các ngươi không nên lường gạt lẫn nhau
nhưng phải tôn kính Thượng Đế. Ta là Chúa và
Thượng Đế ngươi.

18 Hãy ghi nhớ và tuân giữ mọi luật lệ và qui
tắc của ta để các ngươi sống bình yên trong xứ.
19Đất sẽ sinh sản hoa lợi tốt cho ngươi, ngươi sẽ
ăn uống no nê và sống bình an trong xứ.

20Nhưng các ngươi có thể hỏi, ‘Nếu chúng tôi
không gieo giống hay gặt hái thì lấy gì mà ăn
trong năm thứ bảy?’ 21 Ta sẽ ban phước lớn
trong năm thứ sáu, đất sẽ sinh sản đủ hoa lợi
bằng ba năm. 22 Nên khi ngươi trồng trọt trong
năm thứ tám, ngươi sẽ vẫn còn ăn thổ sản của
các năm trước; ngươi sẽ vẫn ăn thổ sản cũ cho
đến mùa gặt của năm thứ chín.

Luật về tài sản
23 Thật ra, đất thuộc về ta, cho nên các ngươi

không thể bán đất vĩnh viễn được. Ngươi chỉ là
ngoại kiều và lữ khách tạm cư trên đất của ta
thôi. 24 Dân chúng có thể bán đất, nhưng phải
làm sao cho gia đình người bán có thể chuộc
lại được. 25 Nếu một công dân trong xứ ngươi
quá nghèo khổ buộc phải bán đất, thì một thân
nhân gần có thể chuộc lại. 26Nếu không có thân
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nhân gần chuộc lại đất hoặc nếu người bán có
đủ tiền để chuộc lại, 27 thì phải tính số năm kể từ
ngày bán. Số năm đó sẽ được dùng để tính cho
nguyên chủ phải trả bao nhiêu cho người mua.
Sau đó đất sẽ trở về nguyên chủ. 28 Nhưng nếu
không có đủ tiền để chuộc lại thì người mua sẽ
giữ đất đó cho đến năm Hoan hỉ. Trong khi kỷ
niệm năm ấy, đất sẽ trở về với gia đình nguyên
chủ.

29 Nếu ai bán nhà trong một thành phố có
thành bao quanh, thì người bán có trọnmột năm
để chuộc lại. 30Nhưng nếu cả nămmà người bán
không chuộc lại căn nhà thì tài sản đó sẽ thuộc
về ngườimua và các con trai nối dòng của người.
Căn nhà đó sẽ không trở về nguyên chủ dù cho
đến năm Hoan hỉ cũng vậy. 31 Nhưng nhà cửa
trong các thị trấn nhỏ không có thành bao quanh
thì cũng giống như đồng ruộng, các tài sản đó
có thể chuộc lại và phải trở về nguyên chủ trong
năm Hoan hỉ.

32Người Lê-vi bao giờ cũng có thể chuộc lại các
nhà cửa trong những thành thuộc về họ. 33Nếu
ai mua nhà của người Lê-vi, thì nhà nào nằm
trong thành thuộc về người Lê-vi sẽ trở về với họ
trong năm Hoan hỉ. Vì những nhà trong thành
của người Lê-vi thì thuộc về người Lê-vi. Dân
Ít-ra-en đã cấp các thành đó cho họ. 34 Ngoài ra
các đồng ruộng và đồng cỏ quanh các thành của
người Lê-vi không được phép bán, vì các ruộng
nương đó thuộc về người Lê-vi đời đời.

Luật về chủ nô lệ
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35Nếu ai trong các ngươi quá nghèo khổ không
đủ sống, thì hãy giúp đỡ người để sống giữa các
ngươi như giúp người khách lạ hay ngoại kiều.
36 Đừng tính tiền lời khi cho người vay, nhưng
hãy tôn kính Chúa; hãy để các người nghèo khổ
sống giữa các ngươi. 37 Đừng cho người vay để
lấy tiền lời cũng đừng kiếm lời khi bán thức ăn
cho người đó. 38 Ta là Chúa và Thượng Đế của
ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập để
ban xứ Ca-na-an cho ngươi và để làm Thượng
Đế ngươi.

39 Nếu ai trong xứ quá nghèo khổ phải bán
thân làm nô lệ cho ngươi thì chớ bắt người làm
việc như nô lệ. 40 Người phải được đối xử như
người làm thuê và là khách ở trong nhà ngươi
cho đến năm Hoan hỉ. 41 Sau đó người sẽ ra khỏi
nhà ngươi, mang theo con cái để trở về với gia
tộc và đất ruộng của tổ tiên mình. 42 Luật nầy
qui định như thế, vì toàn dân Ít-ra-en là tôi tớ
của ta. Chính ta đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ
trong xứ Ai-cập, nên họ không thể lại làm nô lệ
lần nữa. 43 Ngươi không nên ngược đãi người,
nhưng phải kính trọng Thượng Đế ngươi.

44 Ngươi phải tìm nô lệ nam hay nữ từ ở các
dân tộc xung quanh ngươi. Hãy mua nô lệ từ
các dân đó. 45 Ngoài ra các ngươi cũng có thể
mua các trẻ con của các gia đình ngoại kiều,
sống giữa các ngươi, để làm nô lệ. Các trẻ con
nô lệ nầy sẽ thuộc về các ngươi. 46 Các ngươi
cũng có thể giao chúng cho con cáimình sau khi
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các ngươi qua đời; các ngươi có thể bắt chúng
làm nô lê đời đời. Nhưng các ngươi không được
ngược đãi đồng bào mình là dân Ít-ra-en.

47 Giả sử có một ngoại kiều hay khách sống
giữa các ngươi trở nên giàu có. Nếu một đồng
bào ngươi nghèo khổ đến nỗi phải bán mình
làm nô lệ cho ngoại kiều sống giữa các ngươi,
hay cho một thân nhân nào trong gia đình ngoại
kiều, 48 thì người nghèo khổ đó có quyền được
chuộc lại và được tự do. Một trong các thân
nhân sau đây có thể chuộc người lại: 49 chú, cậu,
con của chú hay cậu hoặc bất cứ thân nhân nào
gần đều có thể chuộc người lại. Hoặc nếu người
có đủ tiền thì chính người có thể tự chuộc mình.

50 Người và thân nhân chuộc người phải tính
thời gian từ lúc bán mình cho đến năm Hoan
hỉ kế tiếp. Giá để phóng thích người phải dựa
trên giá trả cho một người làm thuê trong cùng
thời gian ấy. 51Nếu số năm còn lại tính đến năm
Hoan hỉ khá nhiều thì người phải trả lại một giá
khá cao. 52 Nhưng nếu chỉ còn vài năm là đến
năm Hoan hỉ thì chỉ phải trả giá hạ. 53 Tuy nhiên
nếu người ở như kẻ làm thuê cho ngoại kiều
từng năm một, thì đừng để ngoại kiều ngược
đãi người.

54 Dù không có ai chuộc người lại, nhưng đến
năm Hoan hỉ, người và con cái người phải được
trả tự do. 55Luật ta định như thế, vì tất cả dân Ít-
ra-en đều là tôi tớ ta, là những người ta đã mua
chuộc ra khỏi Ai-cập. Ta là Chúa và Thượng Đế
ngươi.”
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26
Phần thưởng do vâng lời Thượng Đế

1 “Đừng làm tượng chạm cho mình hoặc xây
tượng hay các đài tưởng niệm. Đừng dựng các
tượng bằng đá trong xứ ngươi để mà thờ lạy
chúng vì ta là Chúa và là Thượng Đế ngươi.

2 Hãy nhớ ngày Sa-bát* ta và tôn kính Nơi
Thánh ta. Ta là Chúa của ngươi.

3Nếu ngươi ghi nhớ và vâng giữ các luật lệ và
mệnh lệnh ta, 4 thì ta sẽ sai mưa thuậnmùa, đất
sẽ sinh sản hoa lợi và cây cối trong đồng ruộng
sẽ sai trái. 5 Mùa đập lúa sẽ lần đến mùa hái
nho, và mùa hái nho sẽ lần đến mùa gieo mạ.
Ngươi sẽ ăn uống dư dả và sống bình yên trong
xứ. 6 Ta sẽ ban hòa bình cho xứ ngươi; ngươi
sẽ nằm ngủ bình yên, không ai khiến ngươi sợ
hãi. Ta sẽ không cho các thú dữ xâm nhập vào
xứ ngươi và sẽ không có đạo binh nào xua quân
qua đó.

7Ngươi sẽ rượt đuổi kẻ thù và đánh bại chúng,
sát hại chúng bằng gươm. 8 Năm người của các
ngươi sẽ rượt đuổi một trăm; một trăm người
các ngươi sẽ rượt đuổi một vạn. Ngươi sẽ đánh
bại quân thù và sát hại chúng bằng gươm.

9 Ta sẽ tỏ lòng nhân từ cùng ngươi, cho ngươi
đông con. Ta sẽ giữ giao ước ta với ngươi.
10 Ngươi sẽ có đủ thổ sản để ăn hơn một năm.

* 26:2: ngày Sa-bát Hay “những ngày nghỉ đặc biệt.” Đây có
thể là ngày thứ bảy trong tuần hay là những ngày đặc biệt khác
mà dân chúng không được phép làm việc.
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Khi ngươi gặtmùamàngmới, ngươi sẽ phải ném
bỏ hoa lợi cũ để lấy chỗ cho mùa màng mới.
11 Ngoài ra ta sẽ đặt Lều Thánh ta ở giữa ngươi.
Ta sẽ không khinh rẻ ngươi. 12 Ta sẽ cùng đi với
ngươi, làm Thượng Đế ngươi, còn ngươi sẽ làm
dân ta. 13 Ta là Chúa và Thượng Đế ngươi, Đấng
đã mang ngươi ra khỏi Ai-cập, nơi ngươi làm nô
lệ. Ta đã bẻ gãy ách nặng trĩu đè trên vai ngươi
và khiến ngươi bước đi hiên ngang trở lại.

Trừng phạt vì không vâng lời
Thượng Đế

14 Nhưng nếu ngươi không vâng lời ta và giữ
các mệnh lệnh ta, 15 hoặc nếu ngươi xây khỏi
các qui tắc và ghét bỏ các luật lệ ta, không chịu
vâng theo mệnh lệnh ta, thì ngươi đã phá giao
ước chúng ta. 16Do đó ta sẽ làm những điều sau:
Ta sẽ giáng những tai ương khủng khiếp xuống
cho ngươi. Ta sẽ giáng bệnh tật và dịch hạch
khiến ngươi bị mù lòa và tiêu diệt ngươi lần lần.
Khi ngươi trồng trọt, đất sẽ chẳng sinh sản, kẻ
thù sẽ cướp hoa lợi của ngươi. 17 Ta sẽ nghịch
lại ngươi và kẻ thù sẽ đánh thắng ngươi. Những
kẻ ghét ngươi sẽ thống trị ngươi. Ngươi sẽ chạy
trốn dù không ai đuổi theo.

18 Nếu sau những việc đó mà ngươi vẫn cứ
ương ngạnh không vâng lời ta, thì ta sẽ giáng
trừng phạt tội ngươi gấp bảy lần. 19 Ta sẽ bẻ gãy
niềm kiêu hãnh ngươi, ta sẽ khiến trời trở thành
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như sắt, đất trở nên như đồng†. 20 Ngươi sẽ vất
vả làm lụng mà chẳng thấy kết quả gì. Đất sẽ
chẳng sinh hoa màu, cây không sinh trái.

21 Nếu ngươi vẫn còn chống nghịch ta, không
vâng lời ta, thì ta sẽ trừng phạt ngươi nặng gấp
bảy lần nữa. Ngươi càng phạm tội bao nhiêu thì
trừng phạt càng nặng nề bấy nhiêu. 22 Ta sẽ sai
thú dữ tấn công ngươi, chúng sẽ tha con cái các
ngươi đi và sẽ cắn xé các gia súc ngươi. Dân số
ngươi sẽ còn ít đến nỗi đường sá ngươi sẽ vắng
tanh.

23 Nếu sau những tai hoạ đó mà ngươi vẫn
chưa học được mà vẫn còn chống nghịch ta,
24 thì ta sẽ nghịch lại ngươi. Ta sẽ gia tăng trừng
phạt ngươi gấp bảy lần nữa. 25 Vì ngươi đã hủy
giao ước ta, nên ta sẽ trừng phạt ngươi. Ta sẽ
đưa các đạo quân chống lại ngươi. Nếu ngươi
đi vào các thành để ẩn núp, ta sẽ giáng bệnh
tật đến trên ngươi, đến nỗi kẻ thù sẽ đánh bại
ngươi. 26 Sẽ không có đủ thức ăn; mười người
đàn bà sẽ chung nhau nướng bánh cùng một lò.
Họ sẽ cânmỗi cái bánh, ngươi sẽ ănmà vẫn đói.

27 Nếu ngươi vẫn không chịu nghe ta và vẫn
chống nghịch ta, 28 thì ta sẽ nổi thịnh nộ; ta sẽ
trừng phạt ngươi gấp bảy lần nữa. 29 Các ngươi
sẽ phải ăn thịt con trai con gáimình. 30 Ta sẽ tàn
phá các chỗ ngươi thờ thần tượng và đánh đổ
các bàn thờ xông hương của ngươi. Ta sẽ chất
thây chết của ngươi lên trên các thần tượng vô
† 26:19: trời trở thành … như đồng Ý nói thời tiết sẽ không còn
thuận lợi để đất sinh sản hoa màu nữa.
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tri của ngươi. Ta sẽ ghét bỏ ngươi. 31 Ta sẽ hủy
phá các thành phố ngươi và khiến các nơi thánh
ngươi thành hoang địa. Ta sẽ không thèm nhậm
mùi thơm từ của lễ ngươi nữa. 32 Ta sẽ khiến
đất đai trở nên hoang tàn đến nỗi các kẻ thù
đến sống trong đó cũng sẽ sửng sốt. 33 Ta sẽ
phân tán ngươi trong các nước. Ta sẽ rút gươm
ta ra giết hại các ngươi. Xứ xở ngươi sẽ trở nên
hoang tàn, các thành phố ngươi hóa tiêu điều.

34 Khi ngươi bị bắt mang đến xứ của quân thù
thì đất ngươi sẽ được nghỉ ngơi. Trong thời gian
bị hoang vu là thời gian đất tha hồ được nghỉ
ngơi. 35 Trong thời gian bị hoang vu, đất được
nghỉ ngơi mà đáng lẽ ngươi phải cho nó nghỉ
trong khi ngươi còn sống trong đất đó. 36Những
ai còn sống sót trong các ngươi sẽ mất tinh thần
trong xứ của kẻ thù ngươi. Thậm chí đến chiếc
lá bị gió thổi rơi cũng làm họ kinh hoàng. Họ
bỏ chạy như thể bị ai lấy gươm rượt đuổi. Họ
sẽ ngã té mặc dù không ai rượt đuổi. 37 Họ sẽ
ngã chồng lên nhau như thể bị ai lấy gươm rượt
đuổi mặc dù chẳng ai rượt cả.
Ngươi sẽ không chống nổi kẻ thù. 38 Ngươi sẽ

chết trong các nước ngoại quốc và bị tiêu diệt
trong các nước thù nghịch. 39 Những kẻ sống
sót sẽ mục nát trong các nước thù nghịch, vì tội
mình. Họ cũng sẽ bị mục nát, vì tội lỗi của tổ
tiên mình.

Bao giờ cũng vẫn còn hi vọng
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40 Có thể dân chúng sẽ xưng tội của mình
và tội của tổ tiên; có thể họ sẽ nhìn nhận đã
chống nghịch ta và phạm tội cùng ta, 41 nên ta
đã nghịch lại họ, đày họ qua xứ quân thù. Nếu
những dân bất vâng phục nầy ăn năn hối hận
những điều mình làm và chấp nhận hình phạt
của mình, 42 thì ta sẽ nhớ lại giao ước ta với Gia-
cốp, với Y-sác, với Áp-ra-ham và ta sẽ nhớ lại xứ
các ngươi.

43 Đất sẽ bị hoang vu vì tội của dân chúng và
sẽ được nghỉ ngơi khi nằm trơ trọi không người.
Sau đó những kẻ còn sống sót sẽ nhận hình phạt
vì tội mình. Họ sẽ biết rằng họ bị phạt vì đã
ghét luật lệ ta và không vâng giữ các qui tắc ta.
44Nhưng dù quả thật như thế, ta sẽ không quay
mặt khỏi họ khi họ đang sống trong đất nước
của quân thù. Ta sẽ không ghét họ đến nỗi ta
hoàn toàn tiêu diệt họ và hủy giao ước ta với họ,
vì ta là Chúa và là Thượng Đế họ. 45 Vì lợi ích
của họ ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với tổ tiên
họ, những người mà ta từng mang ra khỏi Ai-
cập để ta trở thành Thượng Đế của họ; các dân
tộc khác cũng nhận thấy những điều đó. Ta là
Chúa.”

46 Đó là những luật lệ, qui tắc và những huấn
thị Chúa lập ra giữa Ngài và dân Ít-ra-en qua
Mô-se trên núi Si-nai.

27
Lời hứa rất quan trọng
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1 Chúa phán cùng Mô-se, 2 “Hãy nói cùng dân
Ít-ra-en như sau: Khi ai hứa dâng người nào làm
tôi tớ cho Chúa bằng cách trả giá tương đương
với trị giá của người đó, 3 thì giá của một người
đàn ông từ hai mươi đến sáu mươi tuổi là mười
lăm lượng bạc. Ngươi phải dùng đơn vị trọng
lượng của Nơi Thánh mà định. 4 Giá của một
người đàn bà từ hai mươi đến sáu mươi tuổi là
chín lượng bạc. 5 Giá của một người nam từ
năm đến hai mươi tuổi là sáu lượng; người nữ
là ba lượng bạc. 6Giá củamột em bé trai từ một
tháng đến năm tuổi là mười lăm chỉ; củamột bé
gái là chín chỉ. 7 Giá của một người đàn ông sáu
mươi tuổi trở lên là bốn mươi lăm chỉ bạc; giá
của người đàn bà ba lượng.

8 Nếu ai nghèo quá không trả nổi giá đó thì
mang người ấy đến để thầy tế lễ định giá. Thầy
tế lễ sẽ ấn định giá mà người khấn hứa có thể
trả nổi.

Của lễ dâng cho Chúa
9Vài loại súc vật có thể dâng làm của lễ hi sinh

cho Chúa. Nếu ai hứa nguyện mang một trong
các con vật đó đến cho Chúa thì con vật sẽ trở
nên thánh. 10 Người đó không được phép đánh
đổi nó cho con vật khác, đổi con tốt cho con xấu
hay con xấu cho con tốt. Nếu làm như thế thì cả
hai con vật đều trở nên thánh hết.

11 Nếu ai dâng con vật không tinh sạch làm
của lễ thì phải mang nó đến cho thầy tế lễ.
12 Thầy tế lễ sẽ định giá con vật, tùy tình trạng
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xấu hay tốt; thầy tế lễ định giá bao nhiêu, thì đó
là giá trị của con vật. 13 Nếu người nào muốn
chuộc con vật thì phải trả thêm một phần năm
trị giá con vật.

Giá trị của nhà cửa
14 Nếu ai muốn dâng biệt riêng ra thánh một

căn nhà cho Chúa thì thầy tế lễ sẽ định giá trị căn
nhà đó tùy tình trạng xấu tốt; thầy tế lễ định bao
nhiêu thì đó sẽ là trị giá căn nhà. 15 Nếu người
dâng nhà muốn chuộc lại thì phải trả thêm một
phần năm trị giá. Sau đó căn nhà sẽ lại thuộc về
người ấy.

Giá trị đất đai
16Nếu ai dâng tài sản gia đình cho Chúa thì giá

trị của miếng ruộng sẽ tùy thuộc vào số lượng
hột giống cần có để gieo trênmiếng đất đó. Sáu
hộc* hột giống lúa mạch trị giá một cân một
phần tư bạc. 17 Nếu người dâng đám ruộng vào
năm Hoan hỉ thì giá trị thửa ruộng đó sẽ theo
giá mà thầy tế lễ ấn định. 18 Nhưng nếu người
dâng ruộng sau năm Hoan hỉ thì thầy tế lễ phải
ấn định giá chính xác tính từ năm đó cho đến
năm Hoan hỉ kế tiếp. Rồi người sẽ khấu trừ số
năm đó vào trị giá miếng đất. 19 Nếu người nào
muốn chuộc lại thửa ruộng thì phải trả thêm
một phần năm trị giá. Rồi thửa ruộng sẽ trở về
nguyên chủ. 20 Nếu người không muốn chuộc
lại thửa ruộng hay nếu thửa ruộng đã được bán
* 27:16: hộc Nguyên văn, “ô-me.” Mỗi ô-me chứa khoảng 220
lít.
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cho người khác thì chủ cũ không thể chuộc lại
được. 21Khi thửa ruộng được giải tỏa trong năm
Hoan hỉ thì nó sẽ trở nên thánh cho Chúa, giống
như đất đã được dâng hiến đặc biệt cho Ngài.
Nó sẽ trở thành tài sản của thầy tế lễ.

22 Nếu ai dâng cho Chúa ruộng mà mình đã
mua, nghĩa là ruộng không thuộc về tài sản gia
đình† mình, 23 thì thầy tế lễ phải tính số năm cho
đến năm Hoan hỉ kế tiếp. Người sẽ ấn định trị
giá cho thửa ruộng, và giá đó phải được thanh
toán trong ngày. Miếng ruộng sẽ trở nên thánh
cho Chúa. 24 Đến năm Hoan hỉ ruộng đó sẽ trở
về nguyên chủ tức trở về với gia đình đã bán
ruộng.

25 Ngươi phải dùng trái cân Nơi Thánh để ấn
định các giá phải trả;mỗi trái cân nặng hai phần
năm lượng‡.

Giá trị của con vật
26Con vật đầu lòng thì xem như thuộc về Chúa

rồi, cho nên không ai có thể dâng nó lần nữa.
Nếu là bò cái hay chiên thì chúng nó thuộc về
Chúa. 27 Nếu con vật không tinh sạch thì người
đó phải chuộc lại con vật theo trị giá do thầy tế lễ
ấn định cộng thêm một phần năm. Nếu không
ai chuộc con vật thì thầy tế lễ sẽ bán nó theo trị
giá người đã ấn định.
† 27:22: tài sản gia đình Vào thời xưa trong dân Ít-ra-en, đất
được Thượng Đế cấp cho gia đình chứ không phải cho cá nhân vì
thế không thể bán đi, chỉ có thể cho thuê tới 50 năm. ‡ 27:25:
hai phần năm lượng Nguyên văn, “ghê-ra” (khoảng 1 gờ-ram).
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28 Có những của lễ đặc biệt§ mà người ta dành
riêng cho Chúa chẳng hạn như người, gia súc,
hay đám ruộng thuộc về tài sản gia đình. Loại
của lễ đó không thể chuộc hay bán lại. Bất
cứ của lễ dâng hiến đặc biệt nào đều cũng trở
thành rất thánh cho Chúa. 29Nếu ai bị kết án tử
hình thì không thể chuộc lại, người ấy phải chết.

30 Một phần mười mùa màng thuộc về Chúa
kể cả các hoa lợi trong đồng ruộng hay các trái
cây. Phần mười đó là thánh cho Chúa. 31 Nếu
người nào muốn chuộc lại khoản phần mười đó
thì phải cộng thêm một phần năm vào trị giá.

32 Thầy tế lễ sẽ chọnmỗi con súc vật thứ mười
trong bầy, và biệt chúng riêng ra thánh cho
Chúa. 33 Chủ nhân không thể lựa con tốt từ
những con xấu để đánh đổi. Nếu làm như thế
thì cả hai con vật đều trở nên thánh; các con vật
đó không thể chuộc lại được.”

34 Trên đây là những mệnh lệnh mà Chúa
truyền cho Mô-se trên núi Si-nai để thông báo
lại cho dân Ít-ra-en.

§ 27:28: của lễ đặc biệt Đây thường là những của chiếm được
trong chiến tranh. Những vật ấy thuộc về Chúa cho nên không
thể dùng vào việc gì khác.
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