
 

 

 

I. DIỄN TỪ MỞ ÐẦU - DIỄN TỪ THỨ NHẤT CỦA MÔSÊ 

Thời gian và nơi chốn 
1 Ðây là những lời Môsê đã nói với toàn thể Israel ở bên kia (sông) Yorđan, trong sa mạc, trong hoang giao 

đối diện với Suph, giữa Pharan, và Tôphel, Laban, Khaxêrôt, Ði-Zahab. 2 (Ðường đi) là mười một ngày từ 

Khôreb đến Cađès Barnêa, theo đường núi Sêir. 3 Năm bốn mươi, tháng mười một, mồng một tháng ấy, Môsê 

đã nói với con cái Israel, chiếu theo mọi điều Yavê đã truyền cho ông (nói) với họ. 4 Sau khi ông đã đánh bại 

Sikhôn, vua Amori đóng đô ở Khesbôn, và Og, vua xứ Bashan, đóng đô ở Astarot (và) Edrêi,5 ở bên kia (sông) 

Yorđan, trên đất Moab, Môsê đã khởi công thuyết trình Luật này, rằng: 

  

Dặn dò tại Khoreb 
6 Yavê, Thiên Chúa của chúng ta đã phán với chúng ta ở Khoreb rằng: Các ngươi đã lưu lại ở núi này đủ 

rồi! 7 Hãy quay lại mà trẩy đi vào vùng núi Amori cùng các lân bang của nó, hoang giao, đồi núi, và hạ bàn, 

Namsa, duyên hải, vùng dân Canaan và Liban, cho đến tận Sông cả, sông Phơrat. 8 Coi! Ta đã đặt (cả giải) đất 

trước mặt các ngươi, hãy vào chiếm lấy đất Yavê đã thề hứa với cha ông các ngươi, Abraham, Ysaac và Yacob 

(là sẽ) ban cho họ và dòng giống họ sau họ. 

"9 Và ta đã nói với các ngươi thuở ấy là: Một mình ta không thể gánh nổi các ngươi. 10 Yavê Thiên Chúa 

của các ngươi đã cho các ngươi nên đông đảo, và này các ngươi hôm nay, đã đông như sao trên trời. 11 Xin 

Yavê Thiên Chúa của cha ông các ngươi gia tăng cho các ngươi ngàn lần hơn (số) các ngươi và chúc lành cho 

các ngươi như Người đã phán với các ngươi. 12 Làm sao ta gánh nổi được một mình nào gồng nào gánh, nào 

yêu sách của các ngươi? 13 Các ngươi hãy đề cử cho mình những người khôn ngoan minh mẫn, từng trải theo 

các chi tộc để ta đặt làm đầu các ngươi. 14 Các ngươi đã đáp lại với ta và nói: "Tốt, điều ngài dạy làm đó!" 15 Và 

ta đã lấy giữa hàng đầu mục các chi tộc những người khôn ngoan từng trải và đặt họ làm cai trên ngàn, làm 

cai trên trăm, làm cai trên năm mươi, làm cai trên chục, cùng những ký lục theo các chi tộc của các 

ngươi. 16Thuở ấy ta đã truyền cho các Thẩm phán của các ngươi rằng: "Các ngươi sẽ nghe điều bất bình giữa 

anh em các ngươi và các ngươi sẽ xử cách công minh giữa người ta với anh em họ hàng, với khách ngụ 

cư. 17 Các ngươi sẽ không nể mặt ai, trong khi xét xử; các ngươi sẽ nghe kẻ bé cũng như người lớn; các ngươi 

sẽ không sợ mặt người đời vì việc xét xử thuộc quyền của Thiên Chúa. Việc nào quá ư nan giải đối với các 

ngươi, các ngươi sẽ đem lại cho ta, và ta sẽ nghe". 18 Ta đã truyền cho các ngươi, thuở ấy, mọi điều các ngươi 

phải làm. 

  

Thái độ cứng tin tại Cađès 
19 Và chúng ta đã bỏ Khoreb trẩy đi và rảo qua sa mạc bao la và kinh khủng, các ngươi đã trông thấy, trên 

đường núi Amori - theo như Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã truyền cho chúng ta - và chúng ta đã đến Cađès-

Barnêa. 20 Và ta đã nói với các ngươi: "Các ngươi đã đến sát rồi vùng núi dân Amori mà Yavê Thiên Chúa 

của chúng ta sắp ban cho chúng ta. 21 Hãy coi! Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đặt (cả giải) đất trước mặt 

ngươi; hãy lên chiếm lấy, theo như Yavê Thiên Chúa của cha ông ngươi đã phán với ngươi, đừng hãi sợ, tán 

đảm!" 22 Và các ngươi đã tiến lại với ta hết thảy và nói: "Ðể chúng tôi phái người đi trước chúng tôi, để họ dò 

thử đất đai và báo cáo lại cho chúng tôi về con đường chúng tôi phải lên, cùng về các thành chúng tôi phải 

vào". 23 Sự đã vừa mắt ta và ta đã lấy giữa các ngươi mười hai người, mỗi chi tộc một người. 24 Và họ đã quay 

đi và lên vùng núi và họ đã đến tận khe Eskôl và đã thám thính. 25 Và họ đã lấy hoa quả trong xứ cầm tay đem 

xuống cho chúng ta và báo cáo lại cho chúng ta; họ nói: "Tốt thật, đất Yavê Thiên chúa cha chúng ta sắp ban 

cho chúng ta!" 26 Nhưng các ngươi đã không muốn đi lên, và các ngươi đã dấy loạn chống lịnh Yavê Thiên 

Chúa của các ngươi. 27 (Ngồi) trong lều trại các ngươi chỉ trích, các ngươi nói: "Vì Yavê oán ghét chúng tôi 



 

 

nên mới đem chúng tôi ra khỏi Aicập để phó nộp chúng tôi trong tay dân Amori mà tru diệt chúng tôi đi. 28 Lên 

đâu nữa? Anh em chúng tôi đã làm cho lòng chúng tôi tan rã, những rằng: dân ấy to người lớn vóc hơn chúng 

ta; thành trì thì lớn lao và kiên cố ngất trời; chúng tôi đã thấy cả những con cái Anaq ở đó nữa!" 
29 (Và) ta đã nói với các ngươi: "Ðừng khiếp vía, đừng sợ chúng! 30 Yavê Thiên Chúa của các ngươi đi 

trước các ngươi, chính Người sẽ giao chiến thay cho các ngươi, mọi sự như Người đã xử với các ngươi, ở 

Aicập, trước mắt các ngươi. 31 Và trong sa mạc nơi ngươi đã thấy Yavê Thiên Chúa của ngươi, bồng bế ngươi 

như người ta bồng bế con mình trên mọi đường nẻo các ngươi đi mãi cho đến khi các ngươi tới được chốn 

này". 32 Dẫu lời lẽ như thế, các ngươi cũng vẫn không tin vào Yavê Thiên Chúa của các ngươi 33 Ðấng đi trước 

các ngươi trên đường để kiếm chỗ cho các ngươi cắm trại, bằng lửa ban đêm để các ngươi thấy đường mà đi 

và bằng đám mây ban ngày". 

  

Yavê dạy dỗ tại Cađès 
34 Yavê nghe lời lẽ các ngươi và Người nổi thịnh nộ mà thề rằng: "35 Không ai trong những người này, 

trong thế hệ xấu xa này sẽ được thấy đất lành Ta đã thề là ban cho cha ông các ngươi, 36 trừ ra Caleb con của 

Yơphunnê: nó sẽ được thấy và Ta sẽ ban cho nó và con cái nó đất nó đã giẵm lên, bởi chưng nó đã trọn nghĩa 

theo Yavê". 37 Yavê cũng đã phẫn nộ với cả ta nữa vì cớ các ngươi, mà rằng: "Cả ngươi nữa ngươi cũng sẽ 

không vào. 38 Yôsua, con của Nun, kẻ đứng hầu trước mặt ngươi, nó sẽ được vào đó; ngươi hãy ủy lạo nó, vì 

chính nó mới chiếm đất ấy làm cơ nghiệp cho Israel. 39 Và những trẻ thơ mà các ngươi nói là chúng sẽ làm 

mồi cho giặc, và con cái các ngươi, ngày hôm nay chưa phân biệt được tốt xấu, chính chúng sẽ được vào đó, 

Ta sẽ ban đất cho chúng và chúng sẽ chiếm lấy. 40 Còn các ngươi: Hãy quay lại mà trẩy đi vào sa mạc theo 

đường Biển sậy". 
41 Và các ngươi đáp lại và nói với ta: "Chúng tôi đã mắc tội với Yavê! Chính chúng tôi sẽ lên và giao chiến, 

mọi sự như Yavê Thiên Chúa của chúng tôi đã truyền cho chúng tôi". Và các ngươi mỗi người đã nai nịt binh 

khí và đã coi nhẹ việc lên miền núi. 42 Nhưng Yavê đã phán với ta: "Hãy bảo chúng: Ðừng lên và đừng giao 

chiến vì không có Ta ở giữa các ngươi, kẻo bị đánh bại trước mặt địch thù các ngươi". 43 Ta đã nói với các 

ngươi nhưng các ngươi không chịu nghe, các ngươi đã chống lại lịnh Yavê và đã hùng hổ hùa nhau lên 

núi. 44 Quân Amori ở trên núi ấy đã ra đón đánh các ngươi. Và chúng đã đuổi các ngươi như đuổi bầy ong, và 

đã giã cho các ngươi một trận trong (vùng) Sêir mãi đến Khorma. 45 Các ngươi trở về và đã than khóc trước 

nhan Yavê. Nhưng Yavê đã không nghe tiếng các ngươi, cùng không ghé tai lại với các ngươi. 46 Và các ngươi 

đã lưu lại Cađès nhiều ngày, bấy nhiêu ngày các ngươi phải lưu lại đó". 

   



 

 

  

Từ Cađès tới Arnon 
1 Và chúng ta đã quay lại mà trẩy đi vào sa mạc, theo đường Yavê đã phán với ta, và chúng ta đã vòng 

quanh núi non Sêir nhiều ngày. 2 Và Yavê đã phán với ta rằng: "3 Các ngươi đã đi vòng quanh núi ấy nhiều 

rồi; các ngươi hãy quay lên hướng Bắc! 4 Ngươi hãy truyền cho dân rằng: Các ngươi sắp ngang qua bờ cõi của 

anh em các ngươi, con cái Esau, dân cư Sêir: chúng sợ các ngươi, nhưng hãy giữ mình hết sức. 5 Ðừng giao 

chiến với chúng, vì Ta sẽ không ban cho các ngươi chút gì thuộc đất đai chúng, dẫu bằng bàn chân giẵm cũng 

không, vì Ta đã ban cho Esau núi Sêir làm chiếm địa. 6 Thức ăn, các ngươi sẽ lấy bạc đong lấy của chúng mà 

ăn, và cả nước cũng vậy, các ngươi sẽ lấy bạc đổi lấy của chúng mà uống. 7 Vì chưng Yavê Thiên Chúa của 

ngươi đã chúc lành cho ngươi mọi công việc tay ngươi làm. Người đã biết hành trình của ngươi trong bãi sa 

mạc rộng lớn này, nay đã bốn mươi năm, Yavê Thiên Chúa của ngươi đã hằng ở với ngươi, ngươi đã chẳng 

phải thiếu thốn gì!" 
8 Và chúng ta đã đi qua tránh bên anh em chúng ta, con cái Esau, dân cư Sêir, tránh con đường Hoang giao, 

Elat và Exion-Gêber chúng ta đã quay đi và đã ngang qua con đường sa mạc Moab. 9 Và Yavê đã phán với ta: 

"Ngươi đừng gây hấn với Moab, đừng khiêu chiến với chúng, vì Ta sẽ không ban cho ngươi đất đai của chúng 

làm chiếm địa, bởi Ta đã ban Ar làm chiếm địa cho con cái Lot. 10 Trước kia dân Emim ở vùng này, một dân 

to lớn, đông đảo, vóc cao như người Anaqim; 11 người ta cũng kể chúng vào số (dân) Rơphaim, như (dân) 

Anaqim, nhưng (dân) Moab đã gọi chúng là Emim. 12 Và tại Sêir, thì trước kia có (dân) Khori ở ; con cái Esau 

đã lấn đất chúng và đã tru diệt chúng đi khỏi trước mặt họ và đã lập cư ở đó thay chúng, cũng như Israel đã 

làm tại đất chúng chiếm cứ, đất Yavê đã ban cho chúng. - 13 (Vậy) bây giờ hãy chỗi dậy qua khe Zaređ! "Và 

chúng ta đã qua khe Zaređ. 14 Thời gian chúng ta đi từ Cađès-Barnêa cho đến khi chúng ta qua khe Zaređ là 

ba mươi tám năm, cho đến khi thế hệ những người đánh giặc được, đã tận tuyệt theo như Yavê đã thề với 

chúng. 15 Vả lại có tay Yavê chống lại chúng để loại chúng khỏi bên trong trại cho đến khi nào chúng đã tận 

tuyệt. 
16 Vậy một khi tất cả những người đánh giặc được (khi xưa) đã chết tận tuyệt khỏi giữa lòng dân, 17 (thì) 

Yavê đã phán với ta rằng: "18 Hôm nay ngươi sẽ vượt quá Ar, biên giới của Moab. 19 Ngươi sẽ chạm phải con 

cái Ammon đằng trước ngươi. Ngươi đừng gây hấn với chúng, đừng khiêu khích chúng vì Ta sẽ không ban 

đất đai con cái Ammon cho ngươi làm chiếm địa, bởi Ta đa ban đất ấy cho con cái Lot làm chiếm địa. 20 (Vùng 

này cũng được) kể là vùng của (dân) Rơphaim: (dân) Rơphaim trước kia đã ở vùng này. Nhưng (dân) Ammon 

đã gọi chúng là Zaaummim, 21 một dân to lớn, đông đảo, vóc cao như người Anaqim. Và Yavê đã tru diệt 

chúng trước mặt (dân) Ammon và họ đã chiếm lấy và lập cư (ở đó) thay chúng. 22 Người cũng đã làm như thế 

cho con cái Esau dân cư Sêir; Người đã tru diệt trước mắt họ dân Khori; và họ đã chiếm lấy mà lập cư (ở đó) 

thay chúng cho đến ngày nay. 23 Còn dân Âu-vi ở trong các thôn trại mãi đến Gaza thì dân Kaptorim phát xuất 

từ Kaptor, đã tru diệt chúng và lập cư (ở đó) thay chúng. 24 Hãy chỗi dậy trẩy đi qua khe Arnon. Coi! Ta đã 

phó nộp trong tay ngươi, Sikhôn người Amori, vua Khesbôn và đất đai của nó. Hãy khởi sự chiếm lấy! Hãy 

khiêu chiến với nó. 25 Hôm nay Ta khởi sự gieo kinh hoàng đằng trước ngươi, hãi hùng đằng trước ngươi, 

trước mặt các dân trong cả thiên hạ: ai ai nghe đồn về ngươi thì đều run lên cầm cập trước mặt ngươi". 

  

Ðánh chiếm vương quốc Sikhôn 
26 Và từ sa mạc Qơđêmôt, ta đã sai sứ đến với Sikhôn vua Khesbôn với những lời hoà nhã mà rằng: "27 Xin 

cho phép tôi đi qua đất của ngài; tôi sẽ cứ đường đường chính lộ mà đi, chớ không rẽ qua phải qua trái. 28 Thức 

ăn, ngài sẽ đong cho tôi bằng giá bạc để tôi ăn, và nước, xin ngài cũng cho với giá bạc để tôi uống, tôi chỉ xin 

ngài cho phép rảo bước đi qua. 29 một thể như con cái Esau ở tại Sêir đã xử với tôi và Moab ở tại Ar, cho đến 

khi tôi qua (sông) Yorđan lên đất Yavê Thiên Chúa của chúng tôi định ban cho chúng tôi!" 
30 Nhưng Sikhôn, vua Khesbôn đã không muốn để chúng ta ngang qua xứ nó, vì Yavê Thiên Chúa của 

ngươi đã làm khí tiết nó cứng cỏi và lòng nó chai đá để phó nộp nó trong tay ngươi, như ngày nầy. 31 Và Yavê 

đã phán với ta: "Coi! Ta đã khởi sự đặt trước mặt ngươi, Sikhôn và đất đai của nó. Hãy khởi sự cuộc xâm 

chiếm bằng cách đoạt lấy đất đai nó". 32 Sikhôn đã ra nghinh chiến với chúng ta, nó và toàn dân của nó ở 



 

 

Yahxah. 33 Và Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã phó nộp nó trước mặt chúng ta và chúng ta đã đánh bại nó 

và con cái nó cùng toàn dân nó. 34 Và thuở ấy chúng ta đã đoạt lấy tất cả các thành của nó, và ta đã thần tru 

mỗi thành: Ðàn ông, đàn bà và trẻ con, không còn để lại mống nào sống sót. 35 Chúng ta đã chỉ hôi của là thú 

vật và chiến phẩm nơi các thành chúng ta đoạt được. 36 Từ Aroer trên bờ khe Arnon và thành trong lòng khe, 

cho đến Galaad không có thành nào cự được với chúng ta; Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã phó nộp tất cả 

trước mặt chúng ta. 37 Duy chỉ có xứ con cái Ammon là ngươi không được lại gần: tất cả triền khe Yabboq, 

các thành vùng núi, tất cả những gì Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã cấm. 

   



 

 

  

Ðánh chiếm vương quốc Og 
1 Và chúng ta đã quay lại mà lên đường đi Bashan. Og, vua Bashan ra nghinh chiến với chúng ta, cùng với 

toàn dân của nó ở Eđrêi. 2 Yavê phán với ta: "Ðừng sợ nó vì Ta đã phó nộp (nó) trong tay ngươi, nó cùng với 

toàn dân, toàn xứ của nó; ngươi sẽ xử với nó như đã xử với Sikhôn vua Amori, trấn tại Khesbôn". 3 Yavê 

Thiên Chúa của chúng ta, đã phó nộp trong tay chúng ta cả Og, vua Bashan và toàn dân của nó. Chúng ta đã 

đánh bại nó đến đỗi không còn để lại mống nào sống sót. 4 Và chúng ta đã đoạt lấy, thuở ấy, tất cả các thành 

của nó; không có thành nào của chúng mà chúng ta đã không lấy được: sáu mươi thành, toàn hạt Argob, nước 

của Og ở Bashan. 5 Các thành ấy hết thảy đều là thành quách tường cao, cổng đóng then cài, không kể những 

thành trống trải nhiều vô số kể. 6 Ta đã thần tru chúng, như ta đã làm cho Sikhôn vua Khesbôn: Thần tru mỗi 

thành: Ðàn ông, đàn bà và trẻ con. 7 Còn tất cả thú vật và chiến phẩm thì chúng ta đã hôi lấy cho chúng ta. 
8 Và thuở ấy chúng ta đã giựt lấy được đất đai khỏi tay hai vua Amori bên kia (sông) Yordan, từ khe Arnon 

cho đến mãi núi Kher-môn, 9 (Dân Siđôn gọi Khermôn là Siryôn và dân Amori gọi nó là Sơnir). 10 Các thành 

vùng cao nguyên, tất cả (xứ) Galaad và tất cả xứ Bashan, cho đến Salka và Eđrêi, thành thuộc nước của Og ở 

Bashan. 11 Là vì chỉ có một mình Og vua Bashan là hậu duệ Rơphaim còn sót lại. Này giường của hắn là chiếc 

giường bằng sắt. Giường ấy lại không còn ở Rabbah của con cáib Ammon đó ư ? Dài chín xích và rộng bốn 

xích, theo thước tấc người ta (thường dùng). 

Phân chia vùng bên kia sông Yorđan 
12 Vậy thuở ấy chúng ta đã chiếm vùng này: Từ Aroer trên khe Arnon với một nửa núi non Galaad và các 

thành vùng ấy, ta đã ban cho nhóm Ruben và nhóm Gad. 13 Nhưng phần Galaad còn lại và cả xứ Bashan, nước 

của Og, thì ta đã ban cho nửa chi tộc Manassê, (tất cả hạt Argob, tóm lại tất cả vùng Bashan ấy, người ta gọi 

là đất Rơphaim. 14 Yair, con của Manassê đã chiếm tất cả hạt Argob cho đến bờ cõi dân Gơshuri và Moakati, 

và đã lấy tên mình mà gọi Bas-han là trang trại Yair cho đến ngày nay). 15 Và ta đã ban Galaad cho 

Makir. 16 Cho các nhóm Ruben và Gad ta đã ban (vùng) từ Galaad cho đến khe Arnon, lấy lòng khe làm ranh 

giới, và cho đến Yabboq là khe làm ranh giới với con cái Ammon, 17 cùng với Hoang giao và (sông) Yorđan 

làm ranh giới, từ Kinneret cho đến Biển của Hoang giao, Biển Muối, dưới triền dãy Pisgah về phía Ðông. 

Ý muốn cuối cùng của Môsê 
18 Thuở ấy, ta đã truyền cho các ngươi rằng: "Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã ban cho các ngươi giải 

đất này làm chiếm địa: các ngươi sẽ binh dị mà đi qua trước anh em các ngươi, con cái Israel, hết thảy như 

những người thiện chiến. 19 Chỉ có đàn bà, con trẻ và thú vật của các ngươi (ta biết là các ngươi có nhiều súc 

vật) là sẽ lưu lại trong cá thành ta đã ban cho các ngươi, 20 cho đến khi nào Yavê cho anh em các ngươi được 

an nghỉ như các ngươi, và chiếm được, cả chúng nữa, đất đai Yavê Thiên Chúa của các ngươi định ban cho 

chúng bên kia (sông) Yorđan, bấy giờ các ngươi sẽ trở về, mỗi người với chiếm địa của mình mà ta đã ban 

cho các ngươi". 21 Thuở ấy, ta cũng đã truyền cho Yôsua rằng: "chính mắt ngươi đã được chứng kiến mọi điều 

Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã làm cho hai vua ấy; Yavê cũng sẽ làm thể ấy cho hết thảy các nước ngươi 

sắp đi qua. 22Các ngươi đừng sợ chúng: Vì Yavê Thiên Chúa của các ngươi, chính Người là Ðấng chiến đấu 

cho các ngươi!" 
23 Thuở ấy ta đã van nài Yavê rằng: "24 Lạy Chúa Yavê, chính Người đã khởi sự tỏ cho tôi tớ Người thấy 

sự lớn lao và tay mạnh mẽ của Người, vì có thần nào trên trời dưới đất làm được như những việc của Người 

và như những chiến công của Người. 25 Xin cho phép tôi qua mà nhìn thấy đất lành bên kia (sông) Yorđan, 

núi non tốt lành kia và dãy Liban". 26 Yavê đã nổi lôi đình lên với ta vì cớ các ngươi, Người đã không nhậm 

lời ta. Yavê đã phán với ta: "Ðủ lắm rồi! Ðừng bao giờ còn thưa lại với Ta về chuyện ấy nữa! 27Hãy lên đỉnh 

Pisgah ; và ngước mắt lên từ phía : Tây, Bắc, Nam, Ðông ; và giương mắt ra mà nhìn vì ngươi sẽ không được 

qua sông Yorđan kia. 28 Hãy truyền lịnh cho Yôsua, hãy ủy lạo nó, và khích lệ nó, vì chính nó sẽ đi qua trước 

dân này ; và chính nó sẽ cho dân chiếm làm cơ nghiệp đất ngươi nhìn thấy đó". 
29 (Bấy giờ) chúng ta đang lưu lại trong thung lũng đối diện với Bet-Pơor. 



 

 

  

Bất trung tại Pơor 
1 Và bây giờ, hỡi Israel, hãy nghe các luật điều và phán quyết ta dạy các ngươi thi hành, ngõ hầu các ngươi 

được sống mà vào chiếm lấy đất Yavê Thiên Chúa của cha ông các ngươi muốn ban cho các ngươi. 2 Các 

ngươi sẽ không thêm gì vào lời ta truyền dạy các ngươi và cũng không xén bớt, để nắm giữ các lịnh truyền 

của Yavê Thiên Chúa của các ngươi, ta truyền dạy cho các ngươi. 3 Chính mắt các ngươi đã chứng kiến điều 

Yavê đã làm ở Paal-Pơor: mọi kẻ đi theo Baal-Pơor, thì đều đã bị Yavê Thiên Chúa của ngươi tiêu diệt khỏi 

giữa ngươi. 4 Còn các ngươi, những kẻ đã khắn khít với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, thì vẫn sống tất cả 

hôm nay. 5 Coi! Ta đã dạy cho các ngươi các luật điều và phán quyết, như Yavê Thiên Chúa của ta đã truyền 

cho ta, để các ngươi thi hành như vậy trong xứ các ngươi sắp vào chiếm lấy. 6 Các ngươi sẽ giữ lấy và làm 

theo, vì đó là đức khôn ngoan minh mẫn của các ngươi trước mắt các dân. Khi chúng nghe nói đến các luật 

điều này, chúng sẽ phải nói: "Chỉ có thể là một dân khôn ngoan minh mẫn thôi, cái dân lớn lao ấy". 7 Vì có 

dân nào lớn lao đến nỗi được có thần ở gần mình như Yavê Thiên Chúa của chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu 

lên với Người. 8 Và có dân nào lớn lao đến nỗi có được những luật điều, phán quyết công minh như toàn thể 

luật này ta đặt trước mặt các ngươi hôm nay! 

  

Mạc khải tại Khoreb 
9 Song ngươi hãy giữ mình hết sức kẻo lãng quên đi các điều chính mắt ngươi đã thấy, kẻo các điều ấy luột 

khỏi lòng ngươi, mọi ngày đời ngươi. Và ngươi sẽ dạy cho con, cho cháu ngươi biết các điều ấy. 10 Ngày 

ngươi đứng trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi ở Khoreb, khi Yavê phán với ta: "Hội dân lại cho Ta, để 

Ta cho chúng nghe biết các lời của Ta, nhờ đó chúng sẽ học cho biết kính sợ Ta mọi ngày chúng sống trên 

đất, và chúng sẽ dạy lại cho con cái chúng", 11 các ngươi đã lại gần mà đứng dưới chân núi, còn núi thì cháy 

rực hỏa hào đến tận tâm khảm trời xanh trời tối tăm, mây đặc sương mù. 12 Và Yavê đã phán với các ngươi từ 

giữa hỏa hào: các ngươi nghe tiếng của lời vang ra, nhưng các ngươi không thấy hình thù nào cả: duy chỉ có 

một tiếng nói. 13 Và Người đã mặc thị cho các ngươi Giao ước của Người và Người đã truyền cho các ngươi 

phải thi hành, mười lời dạy, và Người đã ghi chép các lời ấy trên hai phiến đá. 14 Và thuở ấy, Yavê đã truyền 

cho ta dạy các ngươi về các luật điều và phán quyết để các ngươi thi hành trong đất các ngươi sắp vào chiếm 

lấy. 
15 Các ngươi hãy giữ mình hết sức: vì các ngươi đã không thấy hình thù nào cả, ngày Yavê phán với các 

ngươi ở Khoreb từ giữa hỏa hào, 16 các ngươi đừng ra hư hốt mà tạc cho mình tượng thần, hình thù mọi thứ 

ngẫu tượng, dáng đàn ông hay đàn bà, 17 dáng các loài thú vật trên đất, dáng các giống chim có cánh bay lên 

trời, 18 dáng các loài bò trên đất, dáng các loài cá trong nước bên dưới đất. 19 Khi ngươi ngước mắt lên trời và 

thấy mặt trời, mặt trăng, tinh tú, tất cả các thiên binh bầu trời, ngươi đừng để bị quyến rũ mà bái lạy chúng, 

phụng hờ chúng, chúng mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã phân chia cho muôn dân thiên hạ, 20 còn các ngươi, 

Yavê đã lấy và đã đem ra khỏi lò nung sắt, khỏi Aicập để các ngươi được trở thành dân cơ nghiệp của Người 

như (thấy) ngày hôm nay. 

  

Hình phạt và trở lại 
21 Yavê đã phẫn nộ với ta vì cớ các ngươi. Và Người đã thề không cho ta qua (sông) Yorđan, cũng không 

cho ta vào đất lành Yavê Thiên Chúa của ngươi, sắp ban làm cơ nghiệp cho ngươi, 22 vì ta sắp chết trên đất 

này, chứ không được qua (sông) Yorđan; còn các ngươi sắp qua mà chiếm lấy đất lành ấy. - 23 Vậy các ngươi 

hãy giữ mình kẻo lãng quên Giao ước Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã kết với các ngươi mà đi tạc cho 

mình tượng thần, hình thù mọi thứ Yavê Thiên Chúa của ngươi đã cấm ngươi (làm). 24 Vì Yavê Thiên Chúa 

của ngươi là lửa thiêu, Người là Thiên Chúa ghen tuông. 
25 Khi ngươi đã sinh con, sinh cháu, khi các ngươi đã già đầu trong xứ, nếu các ngươi ra hư hốt và tạc tượng 

thần, hình thù vật nào bất cứ, và nếu các ngươi làm sự dữ trước mắt Yavê Thiên Chúa của ngươi mà chọc tức 

Người, 26 thì hôm nay ta xin lấy trời đất làm chứng cáo tội các ngươi: các ngươi sẽ kíp bị diệt vong khỏi đất 



 

 

các ngươi sắp qua (sông) Yorđan để chiếm lấy, các ngươi sẽ không được dài ngày trên đất ấy, vì các ngươi sẽ 

bị diệt vong hết. 27 Yavê sẽ cho các ngươi tản mác trong các dân, vàcác ngươi sẽ chỉ còn lại ít mạng trong các 

nước, những nơi Yavê sẽ dẫn các ngươi đến. 28 Và ở đó các ngươi sẽ phụng sự những thần do tay phàm nhân 

đã tạc bằng gỗ, bằng đá, (những thần) không thấy, không nghe, không ăn, không ngửi. 
29 Và từ đó ngươi sẽ tìm kiếm Yavê Thiên Chúa của ngươi, và ngươi sẽ gặp được, nếu ngươi tìm Người 

hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi. 30 Khi ngươi lâm bĩ và tất cả các điều ấy xảy đến cho ngươi, trong những 

ngày mai sau, bấy giờ ngươi sẽ trở lại với Yavê Thiên Chúa của các ngươi và vâng nghe tiếng Người, 31 vì 

Yavê Thiên Chúa của ngươi là Thần chạnh thương, Người sẽ không bỏ rơi ngươi, không huỷ diệt ngươi; Người 

sẽ không quên Giao ước với cha ông ngươi, (mà) Người đã thề kết ước với họ. 

  

Ðược tuyển chọn: Ơn huệ lớn lao 
32 Hãy hỏi những ngày ban sơ, có trước ngươi, khởi từ ngày Thiên Chúa dựng nên loài người trên đất, từ 

mút trời bên này đến mút trời bên kia, xem có điều gì đã xảy ra như điều vĩ đại này, hay người ta đã nghe có 

gì như thế? 33 Hỏi có dân nào đã nghe tiếng Thiên Chúa phán bảo từ giữa hỏa hào như ngươi đã được nghe, 

mà còn sống được? 34 Hay có Thiên Chúa nào thử đến tìm lấy cho mình một nước giữa các nước khác bằng 

những thử thách, bằng dấu lạ và điểm thiêng, bằng chinh chiến, bằng tay mạnh, cánh tay dương, bằng kinh sợ 

hãi hùng, như mọi sự Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã làm cho các ngươi ở Aicập, trước mắt các ngươi? 
35 Chính cho ngươi mà điều ấy được tỏ bày ra, để ngươi biết Yavê là Thiên Chúa, không có thần nào khác, 

ngoài người ra! 36 Tự trời Người đã cho ngươi nghe được tiếng Người để sửa dạy ngươi, và trên đất Người đã 

cho ngươi thấy ngọn lửa lớn lao của Người: Ngươi đã nghe các lời của Người từ giữa hoả hào. 37 Bởi chưng 

Người đã yêu mến cha ông ngươi và đã chọn dòng giống họ sau họ, Người đã đem ngươi ra khỏi Aicập, bằng 

Nhan Người và sức mạnh lớn lao Người, 38 Người xua đuổi khỏi trước mặt ngươi những nước lớn lao và hùng 

cường hơn ngươi, để đem ngươi vào đất của chúng mà ban cho ngươi làm cơ nghiệp như (thấy) ngày nay. 
39 Vậy hôm nay ngươi được biết và ngươi sẽ hoài tưởng lại nơi lòng ngươi rằng Yavê là Thiên Chúa cả trời 

cao, lẫn đất thấp: Người, chứ không ai khác nữa. 40 Và ngươi sẽ giữ các luật điều và lịnh truyền của Người 

hôm nay ta truyền cho ngươi, nhờ đó phúc sẽ đến cho ngươi và cho con cái ngươi sau ngươi, để ngươi được 

dài ngày trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi, mọi thời!" 

  

Các thành tị nạn 
41 Bấy giờ Môsê tách riêng ba thành bên kia (sông) Yorđan, phía mặt trời mọc, 42 để cho kẻ sát nhân chạy 

đến nương náu, kẻ đã giết đồng loại vô tình, trong khi nó không thù hận gì người ấy hôm qua hôm kia. Khi nó 

chạy đến nương náu nơi một thành nào trong các thành ấy, nó sẽ được toàn mạng. 43 (Ðó là) Bexer trong sa 

mạc trên vùng cao nguyên, cho nhóm Ruben, Ramôt ở Galaađ do nhóm Gađ ; và Gôlan ở Bashan cho nhóm 

Mannassê. 

  

DIỄN TỪ THỨ HAI CỦA MÔSÊ 

 
44 Ðây là luật Môsê đã trình trước mặt con cái Israel. 45 Ðó là những sấm chỉ, luật điều và phán quyết Môsê 

đã nói với con cái Israel hồi chúng ra khỏi Aicập, 46 bên kia (sông) Yorđan, ở thung lũng đối diện với Bet-

Pơor, trong xứ của Sikhôn người Amori trấn ở Khesbôn, (người) mà Môsê và con cái Israel đánh bại, lúc 

chúng ra khỏi Aicập. 47Chúng đã chiếm lấy đất đai của nó, cùng với đất của Og, vua Bashan - hai vua Amori 

ấy đều ở bên kia (sông) Yorđan, phía mặt trời mọc, 48 từ Aroer trên bờ khe Arnon cho đến núi Sion - tức là 

Khermôn, 49 tất cả Hoang giao bên kia (sông) Yorđan, phía Ðông, cho đến Biển Hoang giao, bên triền dãy 

Pisgah. 

   



 

 

  

Thập giới 
1 Môsê triệu tập toàn thể Israel lại ; và ông nói với chúng: 

"Hãy nghe, hỡi Israel, các luật điều và phán quyết ta sắp nói vào tai các ngươi hôm nay. Các ngươi sẽ học 

và nắm giữ để thi hành. 

"2 Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã kết Giao ước với chúng ta ở Khoreb. 3 Không phải với cha ông chúng 

ta mà Yavê đã kết Giao ước này, nhưng là với chúng ta, những người có ở đây hôm nay, hết thảy chúng ta 

đang sống ở đây. 4 Diện đối diện, Yavê đã phán với các ngươi trên núi giữa hỏa hào. 5 - Còn ta, thuở ấy ta 

đứng giữa Yavê và các ngươi, để minh thị cho các ngươi lời của Yavê, vì các ngươi đã phát sợ bởi có lửa, và 

các ngươi đã không lên núi - Người phán: 

"6 Ta là Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi Aicập, khỏi nhà tôi mọi. 

"7 Ngươi sẽ không có thần khác trước nhan Ta. 

"8 Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì nơi trời bên trên, nơi đất bên dưới hay trong nước bên 

dưới đất. 9 Ngươi sẽ không thờ lạy chúng, và phụng sự chúng, vì Ta, Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ta là Thiên 

Chúa ghen tuông, phạt tội cha ông trên con cháu đến ba bốn đời, đối với những kẻ ghét Ta, 10 những giữ nghĩa 

dư ngàn với những ai yêu mến Ta và giữ các lịnh truyền của Ta. 

"11 Ngươi sẽ không hư từ nêu Danh Yavê Thiên Chúa của ngươi, vì Yavê sẽ không dung kẻ hư từ nêu Danh 

Người. 

"12 Ngươi hãy giữ ngày hưu lễ để tác thánh ngày ấy, như Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho 

ngươi. 13 Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm việc vàn của ngươi.14 Nhưng ngày thứ bảy là Hưu lễ kính 

Yavê, Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không làm bất cứ công việc nào, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ 

trai tớ gái của ngươi, bò lừa và mọi thú vật của ngươi và khách ngụ cư ở bên trong cổng thành ngươi, ngõ hầu 

tớ trai tớ gái của ngươi cũng được nghỉ ngơi như chính mình ngươi. 15 Và ngươi sẽ nhớ là ngươi đã từng làm 

nô lệ ở đất Ai cập và Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi ra khỏi đó bằng tay mạnh, cánh tay dương; vì 

thế nên Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi mừng ngày Hưu lễ. 

"16 Hãy trọng kính cha mẹ ngươi như Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi, ngõ hầu ngày đời 

ngươi kéo dài, và phúc đến cho ngươi trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi. 

"17 Ngươi sẽ không giết người. 
18 Ngươi sẽ không ngoại tình. 
19 Ngươi sẽ không chộm cắp. 
20 Ngươi sẽ không làm chứng gian cáo tội đồng loại. 
21 Ngươi sẽ không mê muốn vợ người đồng loại; ngươi sẽ không ước ao nhà ngươi đồng loại, tớ trai tớ gái 

của nó, bò lừa của nó và bất cứ việc gì của nó ". 
22 Các lời ấy Yavê đã phán với toàn thể đoàn hội các ngươi trên núi, từ giữa hỏa hào, mây đặc và sương 

mù, lớn tiếng; và Người đã không thêm gì nữa; đoạn Người đã viết trên hai phiến đá và đã trao cho ta. 

  

Môsê làm môi giới 
23 Nhưng khi các ngươi nghe tiếng phán từ giữa tối tăm, và núi bốc lửa cháy, thì các ngươi đã lại với ta, tất 

cả các đầu mục các chi tộc và hàng kỳ mục của các ngươi, 24 và các ngươi đã nói: "Này Yavê Thiên Chúa của 

chúng tôi, đã cho chúng tôi thấy vinh quang và sự lớn lao của Người, chúng tôi đã nghe tiếng Người từ giữa 

hỏa hào; ngày hôm nay chúng tôi thấy được là Thiên Chúa đã phán với người phàm mà người phàm vẫn 

sống. 25 Song bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì lửa lớn lao ấy có thể sẽ thiêu cả chúng tôi đi mất. Chúng 

tôi mà còn nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của chúng tôi nữa, thì chúng tôi chết mất! 26 Vả có xác phàm nào 

nghe, như chúng tôi, lời một vị Thiên Chúa hằng sống phán từ giữa hỏa hào, mà vẫn sống? 27 Xin chính ông 



 

 

lại gần nghe lấy mọi điều Yavê Thiên Chúa của chúng tôi phán, đoạn ông sẽ nói cho chúng tôi mọi điều Yavê 

Thiên Chúa của chúng tôi phán với ông và chúng tôi sẽ vâng nghe và thi hành". 
28 Yavê đã nghe tiếng của lời lẽ các ngươi thưa với ta, và Yavê đã phán với ta: "Ta đã nghe tiếng lời lẽ dân 

ấy thưa với ngươi, mọi điều chúng nói đó, đều phải. 29 Phải chi chúng có được luôn tấm lòng như thế, để kính 

sợ Ta và giữ các lịnh truyền của Ta mọi ngày, ngõ hầu phúc đến cho chúng và con cái chúng mãi mãi! 30 Hãy 

đi bảo chúng: Các ngươi hãy về lều trại các ngươi! 31 Còn ngươi, hãy đứng lại đây với Ta, Ta sẽ phán với 

ngươi tất cả các lịnh truyền, luật điều và phán quyết ngươi phải dạy chúng thi hành trên đất Ta sắp ban cho 

chúng chiếm lấy". 

  

Tình yêu thương của Yavê, nòng cốt của Lề luật 
32 Vậy các ngươi hãy cần thủ thi hành như Yavê Thiên Chúa các ngươi đã truyền dạy các ngươi: các ngươi 

sẽ không xiêu qua phải vẹo qua trái; 33 hoàn toàn y theo con đường Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền 

dạy các ngươi, các ngươi sẽ đi theo ngõ hầu các ngươi được sống, được phúc và được dài ngày trên đất các 

ngươi sẽ chiếm lấy. 

   



 

 

  
1 Ðây là lịnh truyền và các luật điều cùng phán quyết Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền phải dạy 

cho các ngươi thi hành trên đất các ngươi sắp qua chiếm lấy, 2 ngõ hầu ngươi kính sợ Yavê Thiên Chúa của 

ngươi, mà giữ các luật điều và lịnh truyền của Người, ta sắp truyền dạy ngươi, ngươi và con cháu ngươi, mọi 

ngày đời ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi được kéo dài. 3 Ngươi sẽ nghe, hỡi Israel, và ngươi sẽ nắm giữ để thi 

hành, nhờ đó phúc sẽ đến cho ngươi, và nhờ đó các ngươi sẽ nên đông đảo vô ngằn - như Yavê Thiên Chúa 

của cha ông ngươi đã phán với ngươi - (nơi) đất tràn sữa mật. 
4 Hãy nghe, hỡi Israel, Yavê Thiên Chúa của chúng ta là Yavê độc nhất. 5 Ngươi sẽ yêu mến Yavê Thiên 

Chúa của ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, hết sức lực ngươi. 6 Các lời ta truyền cho ngươi hôm nay 

hãy ở nơi lòng ngươi, 7 ngươi sẽ lặp lại cho con cái ngươi; và ngươi sẽ ôn lại khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi 

đi đường; khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. 8 Ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi các lời ấy hãy là khăn chít 

nơi chán ngươi, 9 ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi, và trên cửa của ngươi. 
10 Vậy một khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi vào đất Người đã thề với Abraham, Ysaac và 

Yacob là Người sẽ ban cho ngươi: những thành lớn lao đẹp đẽ ngươi đã không xây, 11 những nhà đầy dẫy mọi 

thứ của cải mà ngươi đã không chất vào, những bể nước khoét sẵn ngươi đã không khoét, những vườn nho, 

và cây dầu ngươi đã không trồng, nhưng ngươi hưởng dùng no nê, 12 (bấy giờ) ngươi hãy coi chừng kẻo lãng 

quên Yavê Ðấng đã đem ngươi ra khỏi đất Aicập, khỏi nhà tôi mọi. 13 Ngươi sẽ kính sợ Yavê Thiên Chúa của 

ngươi, ngươi sẽ phụng thờ Người; ngươi sẽ thề nhân danh Người. 
14 Các ngươi sẽ không đi theo các thần khác, thần của các dân ở xung quanh các ngươi, 15 vì Yavê Thiên 

Chúa của ngươi, ở giữa ngươi là Thiên Chúa ghen tuông, khí nộ của Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ bừng lên 

phạt ngươi và Người sẽ tru diệt ngươi khỏi mặt đất. 16 Các ngươi sẽ không thử thách Yavê Thiên Chúa của 

các ngươi, như các ngươi đã thử thách với Người ở Massah. 17 Các ngươi sẽ giữ chín chắn các lịnh truyền của 

Yavê Thiên Chúa của các ngươi, và các sấm chỉ và luật điều Người đã truyền dạy ngươi. 18Ngươi sẽ làm điều 

ngay chính, tốt lành trước mắt Yavê ngõ hầu phúc đến cho ngươi và ngươi thành công chiếm được đất lành 

Yavê đã thề hứa cho cha ông ngươi, 19 khi xua đuổi mọi kẻ thù ngươi khỏi mặt ngươi như Yavê đã phán. 
20 Mai ngày khi con ngươi hỏi ngươi rằng: "Là gì thế, các sấm chỉ, luật điều và phán quyết Yavê Thiên 

Chúa của chúng ta đã truyền cho các ngươi?" 21 Ngươi sẽ bảo con ngươi: "Chúng ta xưa làm tôi mọi cho 

Pharaô ở Aicập và Yavê với tay mạnh mẽ, đã đem chúng ta ra khỏi Aicập. 22 Yavê đã thi thố dấu lạ điềm 

thiêng lớn lao và dữ dằn trên Aicập, trên Pharaô và tất cả nhà nó. 23 Người đã kéo chúng ta ra khỏi đó, để đem 

chúng ta vào, để ban cho chúng ta, đất Người đã thề hứa với cha ông chúng ta. 24 (Và bấy giờ) Yavê đã truyền 

dạy chúng ta phải thi hành tất cả các luật điều này, và kính sợ Yavê Thiên Chúa của chúng ta, để chúng ta 

được phúc mọi thời, để Người cho chúng ta được sống, như (thấy) ngày hôm nay. 25 Và phần hiếu nghĩa của 

chúng ta: là chúng ta nắm giữ và thi hành trọn cả lịnh truyền này trước nhan Yavê Thiên Chúa của chúng ta, 

như Người đã truyền dạy chúng ta". 

   



 

 

  

Israel dân được tách riêng 
1 Khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi vào đất ngươi sắp vào chiếm lấy, và Người xua khỏi mặt 

ngươi những dân đông đảo, dân Hit-tit, Ghirgasi, Amori, Canaan, Phơrizi, Khiu-vi, Yơbusi, bảy nước đông 

đảo và mạnh mẽ hơn ngươi, 2 khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã phó nộp chúng trước mặt ngươi, và ngươi 

đã đánh bại chúng, thì ngươi thần tru chúng, ngươi sẽ không kết ước với chúng, ngươi sẽ không nể thương 

chúng. 3 Ngươi sẽ không sui ra với chúng, ngươi sẽ không gả con gái ngươi cho con trai chúng, và cưới con 

gái chúng cho con trai ngươi, 4 vì nó sẽ dụ con trai ngươi không theo Ta, làm nó thờ những thần khác, và khí 

nộ Yavê sẽ bừng lên trên các ngươi và Người sẽ kíp tru diệt ngươi đi. 5 Nhưng trái lại, các ngươi sẽ xử với 

chúng thế này: các ngươi sẽ triệt hạ các tế đàn của chúng; các ngươi sẽ đập bể các bia thờ, sẽ bằm nát nếu 

cúng, sẽ phóng hoả tượng thần. 6 Vì ngươi là dân thánh thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi; Yavê Thiên 

Chúa của ngươi đã chọn ngươi làm dân sở hữu (của Người) giữa các dân hết thảy trên mặt đất. 

  

Tuyển chọn 
7 Không phải vì các ngươi đông hơn các dân khác hết thảy mà Yavê đã đem lòng quyến luyến các ngươi 

và đã chọn các ngươi: thật các ngươi là dân ít người hơn mọi dân. 8Nhưng vì Yavê đã yêu mến các ngươi và 

vì Người đã giữ lời thề Người đã tuyên thệ với cha ông các ngươi, chính vì thế mà với bàn tay mạnh Yavê đã 

đem các ngươi ra khỏi nhà tôi mọi, khỏi tay Pharaô, vua Aicập. 9 Và ngươi biết rằng Yavê Thiên Chúa của 

ngươi, Người là Thiên Chúa, Thần trung tín, Ðấng giữ Giao ước, tín nghĩ với những ai yêu mến Người và nắm 

giữ các lịnh truyền của Người cho đến ngàn đời, 10 Ðấng oán trả cho mỗi ai thù ghét Người, cho nó diệt vong, 

nơi chính thân mình nó; Người không chậm trễ với kẻ ghét Người: Người oán trả nó đích đáng, nơi chính thân 

mình nó. 11 (Và) ngươi sẽ giữ lịnh truyền và các luật điều cùng phán quyết, hôm nay ta truyền dạy ngươi thi 

hành. 
12 Và sẽ xảy ra là bởi lẽ các ngươi đã nghe các phán quyết này và đã nắm giữ cùng thi hành, vì Yavê Thiên 

Chúa của ngươi sẽ giữ với ngươi: Giao ước và tín nghĩa Người đã thề với cha ông ngươi. 13 Người sẽ yêu mến 

ngươi, chúc lành cho ngươi, cho ngươi tăng số; Người sẽ chúc lành cho hoa quả lòng dạ ngươi và cho hoa quả 

đất đai: lúa, rượu mộng, dầu tươi, lứa con đàn bò, ổ con dê cừu trên thửa đất Người đã thề với cha ông ngươi 

là Người sẽ ban cho ngươi. 14 Ngươi sẽ là kẻ diễn phúc giữa muôn dân. Nơi ngươi sẽ không có son sẻ hiếm 

hoi, nơi đàn ông đàn bà, nơi thú đực thú cái. 15 Yavê sẽ cất khỏi ngươi, mọi thứ bịnh hoạn. Và các thứ dịch tễ 

Aicập ngươi đã từng biết, Người sẽ không gởi đến nơi ngươi, nhưng Người sẽ giáng xuống cho những kẻ ghét 

ngươi. 
16 Ngươi sẽ làm cỏ muôn dân, Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ phó nộp cho ngươi, mắt ngươi sẽ không 

thương hại chúng, để ngươi đừng phụng thờ các thần của chúng: vì đó sẽ là cạm bẫy cho ngươi. 

  

Sức mạnh của Thiên Chúa 
17 Có khi ngươi sẽ tự nói trong lòng: "Các dân ấy đông hơn tôi, làm sao tôi có thể đánh đuổi chúng 

được?" 18 Ðừng sợ chúng: Ngươi chỉ việc nhớ lại điều Yavê Thiên Chúa của ngươi đã làm cho Pharaô và toàn 

thể Aicập: 19 những thử thách lớn lao chính mắt ngươi đã thấy, những dấu lạ và điềm thiêng; với tay mạnh, 

cánh tay giương, Yavê Thiên Chúa của ngươi đã kéo ngươi ra! Cũng vậy, điều Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ 

làm cho hết thảy các dân ngươi khiếp vía khi đứng trước chúng. 20 Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ gieo cả kinh 

hoàng tán đảm trên chúng, cho đến khi những người sống sót, những kẻ chui rúc tránh ngươi cũng phải diệt 

vong. 
21 Vậy, trước mặt chúng, đừng khiếp vía vì có Yavê Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi, Thiên Chúa lớn 

lao và đáng sợ. 22 Và Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ xua đuổi các dân ấy khỏi mặt ngươi dần dần: ngươi sẽ 

không thể kíp tận diệt chúng, kẻo dã thú sinh sôi ra làm hại ngươi. 23 Và Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ phó 

nộp chúng trước mặt ngươi và Người sẽ làm chúng tán loạn đại bại cho đến khi chúng bị tru diệt hết. 24 Người 



 

 

sẽ phó nộp các vua của chúng trong tay ngươi, và ngươi sẽ xoá tên tuổi chúng khỏi gầm trời: sẽ không có ai 

đứng cự được trước mặt ngươi, cho đến khi nào ngươi tru diệt chúng hết. 
25 Tượng các thần của chúng, các ngươi sẽ phóng hỏa, ngươi sẽ không tiếc bạc vàng trên tượng mà lấy cho 

mình, kẻo vì đó mà ngươi sa bẫy, vì đó là sự nhờn tởm đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi. 26 Ngươi không 

được đem đồ nhờn tởm về nhà ngươi, ngươi sẽ thành vật thần tru một thể như nó; ngươi sẽ kị hẳn, ngươi sẽ 

coi là nhờn tởm, vì đó là vật thần tru. 

   



 

 

  

Thử thách trong sa mạc 
1 Luật điều ta truyền dạy ngươi hôm nay, các ngươi sẽ giữ trọn tất cả mà thi hành ngõ hầu các ngươi được 

sống, được nên đông đảo, và thành công chiếm được đất Yavê đã thề với cha ông các ngươi. 2 Ngươi sẽ hồi 

tưởng lại tất cả con đường Yavê Thiên Chúa của ngươi đã dẫn ngươi đi, trong sa mạc, nay đã bốn mươi năm, 

với dụng ý là hạ ngươi xuống cùng để thử cho biết ngươi có gì nơi đáy lòng, xem ngươi có chịu giữ các lịnh 

truyền của Người hay chăng. 3 Người đã hạ ngươi xuống, đã để ngươi phải chịu đói, rồi Người lại cho ngươi 

ăn manna, ngươi chưa từng biết và cha ông ngươi cũng không hề biết, để dạy cho ngươi biết là người ta không 

sống nhờ bánh mà thôi, nhưng người ta sống nhờ bằng mọi điều xuất ra từ mệng Yavê. 4 Áo xống ngươi không 

ná nơi mình ngươi, chân ngươi đã không phỏng, nay đã bốn mươi năm. 
5 (Nhờ vậy) ngươi tự nhận biết nơi lòng như là một người biết sửa dạy con, thì Yavê Thiên Chúa của ngươi 

đã sửa dạy ngươi, 6 và ngươi sẽ giữ các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của ngươi mà đi theo đường lối của 

Người và kính sợ Người. 
7 Ấy vì Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp đem ngươi vào đất lành, xứ lắm khe nước, mạch suối, âm tuyền 

phun trào nơi thung lũng và cả nơi núi non; 8 xứ lúa miến lúa mạch, với nho, vả, lựu, xứ dầu ô-lưu và mật 

ong; 9 xứ mà ngươi không phải dè xẻn bánh ăn, nơi ngươi không phải thiếu thốn gì, xứ có đá sắt và ngươi khai 

được đồng ở các núi non, 10ngươi sẽ ăn và được no nê và ngươi sẽ chúc tụng Yavê Thiên Chúa của ngươi vì 

đất lành Người đã ban cho ngươi. 
11 (Bấy giờ) ngươi hãy coi chừng kẻo lãng quên Yavê Thiên Chúa của ngươi mà không giữ các lịnh truyền, 

và phán quyết, luật điều của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay,12 kẻo nhỡ ra, khi ngươi đã ăn đã no, đã xây 

nhà đẹp xinh mà ở, 13 khi bò vật chiên dê đã ra nhiều, bạc vàng ngươi cũng lắm, và của cải ngươi mọi thứ đều 

gia tăng, 14 thì lòng ngươi tự cao tự đại mà quên cả Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi 

Aicập, khỏi nhà tôi mọi, 15 Ðấng đã dẫn ngươi đi trong sa mạc bao la và kinh khủng, giữa những rắn lửa với 

bò cạp, trong nơi chết khát không một giọt nước, Ðấng đã cho nước phun ra cho ngươi từ hòn đá cuội, 16 Ðấng 

trong sa mạc đã cho ngươi ăn manna mà cha ông ngươi đã không hề biết đến, với dụng ý là hạ ngươi xuống, 

cùng để thử ngươi hầu giáng phúc cho ngươi vào lúc hậu vận của ngươi. 
17 Ngươi hãy coi chừng, kẻo ngươi tự nói trong lòng: "Ấy sức mạnh tôi, quyền lực tay tôi đã tạo cho tôi cái 

uy thế này", 18 mà là để ngươi nhớ đến Yavê Thiên Chúa của ngươi vì chính Người đã ban cho ngươi sức 

mạnh để tạo nên uy thế ngõ hầu thiết lập Giao ước Người đã thề với cha ông ngươi, như (thấy) ngày hôm 

nay. 19 Giả như ngươi lãng quên Yavê Thiên Chúa của ngươi mà đi theo các thần khác, và phụng thờ bái lạy 

chúng, thì ta tuyên bố với các ngươi hôm nay là các ngươi thế nào cũng sẽ bị diệt vong. 20 Một thể như các 

nước Yavê đã diệt khỏi mặt các ngươi thế nào, các ngươi cũng sẽ bị diệt vong như vậy bởi chưng các ngươi 

đã không nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi. 

   



 

 

  

Chiến thắng là do Yavê 
1 Hãy nghe, hỡi Israel, ngươi sắp qua (sông) Yorđan hôm nay để vào chiếm những nước lớn lao hùng cường 

hơn ngươi, những thành trì lớn lao và kiên cố ngất trời, 2 một dân to người lớn vóc, con cái Anaqim, ngươi 

biết và ngươi đã nghe nói: "Nào ai đương đầu nổi với con cái Anaqim?" 3 Nhưng hôm nay ngươi sẽ biết là 

Yavê Thiên Chúa của ngươi, chính Người sẽ qua trước mặt ngươi, như lửa thiêu, chính Người sẽ tru diệt 

chúng, chính Người sẽ bắt chúng hàng phục trước mặt ngươi, và ngươi sẽ đánh đuổi chúng cho chúng kíp bị 

diệt vong, như Yavê đã phán trước với ngươi. 4 Ngươi đừng tự nhủ trong lòng, khi Yavê Thiên Chúa của ngươi 

xua đuổi chúng khỏi trước mặt ngươi, rằng là: "Ấy chính vì đức nghĩa của tôi mà Yavê đã đem tôi vào chiếm 

lấy đất này" - Trái lại chính bởi tội ác của các nước ấy mà Yavê đành đuổi chúng khỏi mặt ngươi. 5 Không 

phải vì đức nghĩa của ngươi và lòng chính trực của ngươi, mà ngươi vào chiếm được đất đai của chúng - trái 

lại chính bởi tội ác của các nước ấy mà Yavê đánh đuổi chúng khỏi mặt ngươi, để làm ứng nghiệm lời Yavê 

đã thề với cha ông ngươi, với Abraham, Ysaac và Yacob. 6 Và ngươi sẽ biết là không phải vì đức nghĩa của 

ngươi mà Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi đất lành kia để chiếm lấy, vì ngươi (chỉ) là một dân 

cứng cổ. 

  

Tội của Israel tại Khoreb 
7 Hãy nhớ kỹ đừng quên rằng, ngươi đã từng trêu cơn thịnh nộ Yavê Thiên Chúa của ngươi, trong sa mạc, 

từ ngày ngươi ra khỏi đất Aicập cho đến khi các ngươi tới được chốn này, các ngươi hằng ngỗ nghịch với 

Yavê. 8 Như ở Khoreb, ngươi đã trêu cơn thịnh nộ Yavê và Yavê đã nổi nóng định tru diệt các ngươi. 9 Lúc 

ấy ta đã lên núi để lĩnh các phiến đá, phiến ghi Giao ước Yavê kết với các ngươi và ta đã lưu lại trên núi bốn 

mươi ngày và bốn mươi đêm, bánh không ăn, nước không uống. 10 Và Yavê đã ban cho ta hai phiến đá viết 

bằng ngón tay Thiên Chúa và trên đó có tất cả những lời Yavê đã phán với các ngươi trên núi từ giữa hỏa hào, 

trong ngày đại hội. 11 Và cuối khoảng bốn mươi ngày và bốn mươi đêm ấy, Yavê đã ban cho ta hai phiến đá, 

những phiến Giao ước. 12 Yavê phán với ta: "Dậy! Xuống mau khỏi đây vì dân của ngươi đã ra hư đốn, dân 

ngươi đã đem ra khỏi Aicập, chúng đã vội lạc xa con đường Ta đã truyền dạy chúng, chúng đã làm cho mình 

một tượng đúc". 13 Và Yavê phán với ta rằng: "Ta đã thấy dân ấy rồi! Này, nó là một dân cứng cổ! 14 Hãy để 

mặc Ta: để Ta tru diệt chúng đi và xoá tên tuổi chúng khỏi dưới gầm trời, Ta sẽ làm cho ngươi thành một nước 

hùng cường và đông đảo hơn nước ấy". 
15 Và ta đã quay đầu xuống núi, núi hỏa hào rực cháy - và hai phiến Giao ước ở trên hai tay ta. 16 Ta nhìn 

thì này các ngươi đã, phạm tội nghịch với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi đã làm cho mình con bò 

tượng đúc, các ngươi đã vội lạc xa con đường Yavê đã truyền dạy các ngươi. 17 (Và) ta đã nâng hai phiến đá 

mà buông khỏi hai tay xán xuống và đập bể tan tành trước mặt các ngươi. 18 Và ta đã sụp lạy trước nhan Yavê, 

như lần trước, bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, bánh không ăn, nước không uống, vì tất cả tội lỗi các ngươi 

đã phạm, là làm sự dữ nghịch mắt Yavê mà chọc tức Người. 19 Ấy vì ta những hãi hùng trước cơn nghĩa nộ và 

sức lôi đình Yavê phẫn uất với các ngươi, định tru chiệt các ngươi. Nhưng Yavê đã nhậm lời ta cả lần này 

nữa. 20 Yavê đã phẫn nộ với Aharôn quá sức, đến muốn tru diệt ông ấy đi, và thuở ấy ta đã phải van xin cho 

cả Aharôn nữa. 21 Còn cái tôi của các ngươi, con bê các ngươi đã làm, thì ta đã lấy mà phóng hỏa và tán kỹ 

đến nhuyễn ra thành cám, và ta đã vất cám ấy trong khe nước từ núi xuống. 

  

Lời cầu của Môsê 
22 Ở Tabêrah, ở Massah, ở Qibrot-hat-Taavah, các ngươi hằng trêu cơn thịnh nộ Yavê. 23 Và khi Yavê sai 

các ngươi đi khỏi Cađès-Barnêa mà rằng: "Hãy lên chiếm lấy đất Ta đã ban cho các ngươi". thì các ngươi lại 

ngỗ nghịch chống lại lịnh Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi đã không tin vào Người, các ngươi đã 

không nghe theo tiếng Người. 24 Các ngươi hằng ngỗ nghịch với Yavê từ ngày ta đã biết đến các ngươi. 

"25 (Vậy) ta đã sụp lạy trước nhan Yavê bốn mươi ngày và bốn mươi đêm; phải, ta sụp lạy vì Yavê đã phán 

là Người định tru diệt các ngươi. 26 Ta đã van xin Yavê và ta thưa: "Ađonai Yavê xin đừng hủy diệt dân của 



 

 

Người, cơ nghiệp của Người, Người đã chuộc lấy với sự lớn lao của Người, Người đã đem ra khỏi Aicập với 

bàn tay mạnh; 27 Xin hãy nhớ đến các tôi tớ của Người, Abraham, Ysaac và Yacob, xin đừng ngó đến tính 

cứng (cổ) dân này, đến ác đức của nó, đến tội của nó, 28 kẻo (dân) nơi đất Người đã đem chúng tôi ra sẽ rêu 

rao: Ấy vì Yavê không thể đem chúng vào đất Người đã hứa với chúng, vì Người ghét chúng, mà Người đã 

đem chúng ra để giết chết chúng trong sa mạc! - 29 Trong khi chúng là dân của Người, cơ nghiệp của Người, 

Người đã đem ra với sức lớn lao và cánh tay trương thẳng". 

   



 

 

  

Khám Giao ước và việc chọn con cái Lêvi 
1 Thuở ấy, Yavê phán với ta: "Hãy đẽo lấy hai phiến đá như những phiến trước,và hãy lên núi với Ta; và 

ngươi cũng sẽ làm một cái Khám bằng gỗ. 2 Ta sẽ viết trên các phiến ấy những lời đã có trên các phiến trước 

mà ngươi đã đậpbể, rồi ngươi sẽ đặt các phiến ấy trong Khám". 3 (Vậy) ta đã làm Khám bằng gỗ keo, cùng 

đẽo hai phiến đá như những phiến trước; đoạn ta đã lên núi với hai phiến ấy nơi tay. 4 (Và) Người đã viết trên 

các phiến ấy cũng một văn bản như trước, mười lời Yavê đã phán với các ngươi trên núi, từ giữa hỏa hào, 

trong ngày đại hội, và Yavê đã ban cho ta. 5 Ta đã quay đầu xuống núi, ta đã đặt các phiến ấy trong Khám ta 

đã làm, và chúng vẫn ở đó, như Yavê đã truyền cho ta. 
6 Con cái Israel bỏ các giếng Bêney-Yaaqan trẩy đi Môsêrah. Ở đó, Aharôn đã chết và ông cũng được chôn 

cất ở đó. Elêazar, con ông đã trông làm tư tế thay ông. 7 Chúng loại bỏ đó mà trẩy đi Guđgođah, rồi bỏ 

Guđgođah đi Yơtbatah, đất có nhiều khe nước - 8 Thuở ấy, Yavê đã tách chi tộc Lêvi, để khiêng Khám Giao 

ước của Yavê, để chầu hầu trước nhan Yavê và để phụng sự Người cùng chúc lành nhân Danh Người, cho đến 

ngày nay. 9 Vì thế nên Lêvi không có phần hay cơ nghiệp chung với anh em nó, chính Yavê là cơ nghiệp của 

nó như Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã phán với nó. 
10 Còn ta, ta lưu lại trên núi như những ngày trước, bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, và Yavê đã nhậm lời 

ta cả lần này nữa, "11 Ðứng dậy, cầm đầu dân lên đường, cho chúng vào chiếm lấy đất Ta đã thề với cha ông 

chúng là sẽ ban cho chúng". 

  

Cắt bì lòng 
12 Vậy bây giờ, hỡi Israel, Yavê Thiên Chúa của ngươi đòi ngươi những gì, nếu không phải là kính sợ Yavê 

Thiên Chúa của ngươi, là ngươi, đi theo mọi đường lối của Người và yêu mến Người cùng làm tôi Yavê Thiên 

Chúa của ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, 13 là giữ các lịnh truyền của Yavê và các luật điều của 

Người ta truyền dạy ngươi hôm nay để ngươi được phúc? 
14 Này, thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi: trời và thượng đẳng tầng trời, đất và mọi sự trên đất. 15 Nhưng 

chỉ có cha ông ngươi, là Yavê đã đem lòng quyến luyến đến yêu mến họ và chọn dòng giống họ sau họ, tức là 

các ngươi, giữa các dân hết thảy, như (thấy) ngày hôm nay. 16 (Vậy) các ngươi sẽ cắt bì lòng các ngươi, và 

đừng cứng đầu cứng cổ nữa! 17 Vì Yavê Thiên Chúa của các ngươi là Thần của chư thần, và là Chúa trên các 

chúa, Thần lớn lao, hùng tráng và đáng sợ, Ðấng không nể vì, không để ai hối lộ mình, 18Ðấng xử công minh 

cho mồ côi, quả phụ, Ðấng yêu mến khách ngụ cư, cho nó bánh ăn áo mặc. 19 Vậy các ngươi sẽ yêu mến khách 

ngụ cư, vì các ngươi đã là khách ngụ cư ở đất Aicập. 20 Ngươi sẽ kính sợ Yavê Thiên Chúa của ngươi ; ngươi 

sẽ phụng thờ Người; ngươi sẽ khắn khít với Người; ngươi sẽ thề nhân Danh Người. 21 Người chính là Ðấng 

ngươi ca ngợi, chính Người là Thiên Chúa của ngươi, Ðấng đã làm cho ngươi những điều lớn lao, kinh hoàng 

ấy, chính, mắt ngươi đã thấy. 22 Với bảy mươi mạng, cha ông ngươi đã xuống Aicập, và bây giờ, Yavê Thiên 

Chúa của ngươi đã làm ngươi trở thành đông đảo sánh tầy tinh sao trên trời. 

   



 

 

  

Kinh nghiệm của Israel 
1 Vậy ngươi sẽ yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi và giữ điều Người truyền phải giữ cùng các luật điều, 

phán quyết và lịnh truyền của Người mọi ngày. 2 Hôm nay các ngươi biết - vì đây không nói tới con cháu các 

ngươi, chúng nào biết được, chúng nào thấy được bài Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã dạy - sự lớn lao của 

Người, tay mạnh, cánh tay giương của Người, 3 các dấu lạ và những việc Người đã làm ở giữa Aicập đối với 

Pharaô vua Aicập và toàn xứ nó, 4 điều Người đã làm cho đạo binh Aicập, cho ngựa xe của chúng, Người đã 

cho nước Biển sậy trào lên cuốn mất trong khi chúng đuổi theo các ngươi và Yavê đã cho chúng diệt vong mãi 

đến ngày nay; 5 điều Người đã làm cho các ngươi trong sa mạc cho đến khi các ngươi tới được chốn này, 6 điều 

Người đã làm cho Ðatan và Abiram con của Eliab con của Ruben: đất đã há miệng nuốt chúng làm một với 

gia đình, lều trại và tất cả những tên theo chân chúng, ngay giữa toàn thể Israel. 7 Và chính mắt các ngươi đã 

chứng kiến tất cả công trình vĩ đại Yavê đã làm! 

  

Lời hứa và cảnh tỉnh 
8 Vậy các ngươi sẽ giữ tất cả lịnh truyền ta truyền dạy các ngươi hôm nay, ngõ hầu các ngươi được cường 

tráng mà vào chiếm lấy đất các ngươi sắp qua chiếm lấy, 9 ngõ hầu các ngươi được dài ngày trên thửa đất Ta 

đã thề với cha ông các ngươi là Ta sẽ ban cho họ và dòng giống họ ; đất chảy tràn sữa mật. 
10 Ấy là vì đất ngươi sắp vào chiếm lấy không phải như đất Aicập các ngươi đã bỏ ra đi, nơi mà ngươi gieo 

giống rồi ngươi dùng chân tưới đẫm như thể thửa vườn trồng rau.11 Ðất các ngươi sắp qua chiếm lấy là đất có 

núi non, thung lũng, đất được uống nước từ trời, 12 đất mà Yavê Thiên Chúa của ngươi hằng săn sóc và mắt 

Yavê Thiên Chúa của ngươi luôn luôn trông nom từ đầu năm đến cuối năm. 13 Vậy nếu các ngươi chí thú vâng 

nghe các lịnh truyền Ta truyền dạy các ngươi hôm nay mà yêu mến Yavê Thiên Chúa của các ngươi và làm 

tôi Người hết lòng, hết linh hồn các ngươi, 14 thì chắc hẳn Ta sẽ ban cho đất đai các ngươi có mưa đúng thời, 

mưa đầu mùa, mưa cuối vụ, và ngươi sẽ thu gặt lúa, rượu mộng và dầu tươi. 15 Ta sẽ ban cho đồng ruộng ngươi 

có cỏ cho thú vật. Ngươi sẽ được ăn và được no nê. 16 Các ngươi sẽ giữ mình kẻo để lòng bị quyến dụ mà lạc 

xa đi làm tôi các thần khác và thờ lạy chúng, 17 khiến khí nộ Yavê bốc cháy phạt các ngươi và Người đóng 

trời lại : mưa sẽ không có, và đất không đem lại hoa lợi, và các ngươi sẽ kíp bị diệt vong khỏi đất lành Yavê 

sắp ban cho các ngươi. 

  

Kết luận 
18 Các lời của ta đây, các ngươi hãy đặt vào lòng, vào linh hồn các ngươi, các ngươi sẽ buộc làm dấu nơi 

tay các ngươi; các lời ấy hãy là khăn chít nơi trán các ngươi. 19 Các ngươi sẽ dạy lại cho con cái các ngươi và 

nói với chúng, khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi đi đường, khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. 20 Ngươi sẽ viết 

vào thành cửa nhà ngươi và trên cửa của ngươi, 21 ngõ hầu ngày đời các ngươi tăng nhiều, cùng với ngày đời 

con cháu các ngươi, trên thửa đất Yavê đã thề với cha ông các ngươi là Người sẽ ban cho họ, (những ngày 

nhiều) như ngày của trời che trên đất. 
22 Nếu như các ngươi dữ kỹ tất cả lịnh truyền này ta truyền dạy các ngươi thi hành, là yêu mến Yavê Thiên 

Chúa của các ngươi, là đi theo tất cả các đường lối của Người và khắn khít với Người 23 thì Yavê sẽ đánh đuổi 

hết thảy các nước ấy khỏi mặt các ngươi, và các ngươi sẽ chiếm lấy những nước lớn lao hùng cường hơn các 

ngươi. 24 Nơi nào bàn chân các ngươi giẵm lên đều sẽ thuộc về các ngươi, từ sa mạc và Liban, từ Sông cả - 

sông Phơrat - đến Biển phía Tây: đó sẽ là bờ cõi của các ngươi. 25 Sẽ không có một người nào cự lại được 

trước mặt các ngươi: Yavê Thiên Chúa của các ngươi sẽ gieo kinh khiếp và sợ hãi đằng trước ngươi, trên mặt 

toàn xứ các ngươi sẽ giẵm lên, như Người đã phán với các ngươi. 
26 Coi! hôm nay ta đặt chúc lành và chúc dữ trước mặt các ngươi. 27 Chúc lành, khi các ngươi vâng nghe 

các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của các ngươi mà ta truyền dạy các ngươi hôm nay; 28 Chúc dữ, nếu các 

ngươi không nghe các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của các ngươi và lạc xa con đường ta truyền dạy các 

ngươi hôm nay, để đi theo các thần khác các ngươi hiện không biết. 29 Vậy khi Yavê Thiên Chúa của ngươi 



 

 

đã đem ngươi vào đất ngươi sắp vào chiếm lấy, Người sẽ đặt chúc lành trên núi Garizim. và chúc dữ trên núi 

Êbal. 30 - Các núi ấy - ai lại không biết - ở bên kia (sông) Yorđan, sau con đường hướng mặt trời lặn, trong xứ 

người Canaan ở trong Hoang giao, trước mặt Gilgal, bên cạnh đám Sồi Môrê. 31 Bởi các ngươi sắp qua (sông) 

Yorđan để vào chiếm lấy đất Yavê Thiên Chúa của các ngươi sắp ban cho các ngươi, và các ngươi sẽ chiếm 

được và lập cư ở đó, 32 nên các ngươi sẽ nắm giữ lấy mà thi hành tất cả các luật điều và phán quyết ta đặt trước 

mặt các ngươi hôm nay. 

   



 

 

  

II. Bản Thứ Luật 

 1 Ðây là những luật điều, những phán quyết các ngươi sẽ nắm giữ mà thi hành trên đất Yavê Thiên Chúa 

của cha ông ngươi đã ban cho ngươi để ngươi chiếm lấy, - suốt mọi ngày các ngươi sống trên thửa đất (ấy). 

  

Về nơi tế tự 
2 Các ngươi sẽ hủy tận tuyệt mọi chỗ, trên đó các dân tộc các ngươi sắp đánh đuổi, đã dùng để phụng thờ 

các thần của chúng: trên những núi cao, và gò nỗng và dưới mọi cây sồi sum sê. 3 Các ngươi sẽ triệt hạ các tế 

đàn của chúng; các ngươi sẽ đập bể các bia thờ, sẽ phóng hoả các nêu cúng, và bằm nát các tượng thần của 

chúng và khử trừ danh chúng khỏi chỗ ấy. 
4 Ðối với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi sẽ không làm thế, 5 nhưng trái lại, các ngươi chỉ kính 

viếng chỗ mà Yavê Thiên Chúa của các ngươi sẽ chọn giữa các chi tộc của các ngươi hết thảy để đặt Danh 

Người, để lưu trú ở đó, đó là nơi ngươi sẽ đến! 6 Các ngươi sẽ đem lại đó các lễ thượng hiến, và tế tự, thuế 

thập phân, của cúng biếu do tay các ngươi, các hy sinh khấn tạ và tự nguyện, các vật đầu lòng ngưu dương 

của các ngươi. 7 Và ở đó các ngươi sẽ ăn trước nhan Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi sẽ hân hoan, 

các ngươi và gia đình các ngươi, vì mọi điều các ngươi tra tay làm và Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã chúc 

lành cho ngươi. 
8 Các ngươi sẽ không làm như chúng ta hiện đang làm ở đây hôm nay, mỗi người theo như mắt mình thấy 

là phải, 9 vì cho đến rày, các ngươi chưa vào được nơi an nghỉ, trong cơ nghiệp Yavê Thiên Chúa của ngươi 

định ban cho ngươi. 10 (Nhưng khi) các ngươi đã qua (sông) Yorđan và lập cư trên đất Yavê Thiên Chúa của 

các ngươi bạn làm cơ nghiệp cho các ngươi, cùng được Người cho an nghỉ khỏi (bị) các địch thù xung quanh 

(quấy nhiễu), mà an cư lạc nghiệp, 11 thì bấy giờ, ở chỗ Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã chọn để cho Danh 

Người lưu trú, các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta truyền dạy các ngươi: thượng hiến, tế tự, thuế thập phân, 

của chúng biếu do tự tay các ngươi và mọi điều hảo hạng của lễ khấn tạ các ngươi khấn với Yavê. 12 Các ngươi 

sẽ hân hoan trước nhan Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi, con trai con gái các ngươi, với các tớ trai 

tớ gái của các ngươi, cùng Lêvit ở trong cổng thành của các ngươi, vì nó không có phần, hay cơ nghiệp chung 

với các ngươi. 

  

Về của lễ 
13 Ngươi hãy coi chừng đừng thượng tiến các hy sinh thượng hiến của ngươi bất cứ chỗ nào ngươi 

thấy, 14 nhưng chỉ ở chỗ nào Yavê đã chọn trong một chi tộc của ngươi, ngươi mới thượng tiến các hy sinh 

thượng hiến của ngươi; và ở đó ngươi sẽ làm mọi điều ta truyền dạy ngươi. 
15 Dẫu vậy, tùy theo sở thích lòng ngươi, ngươi có thể tế sát và ăn thịt, như Yavê Thiên Chúa của ngươi 

chúc lành và ban xuống cho ngươi trong mọi cổng thành của ngươi: kẻ nhơ người sạch đều được ăn, như người 

ta ăn hươu, ăn nai. 16 Trừ một điều: các ngươi sẽ không ăn huyết: ngươi sẽ đổ xuống đất, như nước vậy. 
17 Ngươi không được phép ăn trong cổng thành của ngươi: thuế thập phân, về lúa, rượu mộng, dầu tươi, và 

các vật đầu lòng ngưu dương, cùng mọi lễ khấn tạ ngươi đã khấn, hy sinh tự nguyện và của cúng biếu do tự 

tay ngươi. 18 Ngươi sẽ chỉ ăn các vật ấy trước nhan Yavê mà thôi, trong chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ 

chọn, ngươi và con trai con gái của ngươi, với tớ trai tớ gái, cùng Lêvit ở trong cổng thành của ngươi, ngươi 

sẽ hân hoan trước nhan Thiên Chúa của ngươi trên mọi điều ngươi đã tra tay làm. 19 Ngươi hãy coi chừng 

đừng bỏ bê Lêvi, suốt mọi ngày ngươi ở nơi đất đai của ngươi. 
20 Khi nào Yavê Thiên Chúa của ngươi mở rộng bờ cõi ngươi, như Người đã phán với ngươi, và ngươi nói: 

"Tôi muốn ăn thịt", vì hồn ngươi ước mơ ăn thịt, thì ngươi sẽ ăn thịt tuỳ sở thích của hồn ngươi. 21 Khi chỗ 

Yavê Thiên Chúa của ngươi chọn để đặt Danh Người quá xa đối với ngươi, ngươi có thể tế sát ngưu dương 

Yavê ban cho ngươi, như kiểu ta truyền dạy ngươi và ngươi cứ ăn trong cổng thành củngươi tuỳ sở thích của 

hồn ngươi. 22 Hoàn toàn như người ta ăn hươu ăn nai, ngươi sẽ ăn vật ấy như vậy: kẻ nhơ người sạch đều được 



 

 

ăn một thể như nhau. 23 Nhưng có điều là ngươi hãy cương quyết không ăn huyết, vì huyết tức là hồn và ngươi 

sẽ không ăn hồn làm một với thịt. 24 Ngươi sẽ không ăn huyết, ngươi sẽ đổ xuống đất như nước. 25 Ngươi sẽ 

không ăn huyết ngõ hầu phúc đến cho ngươi và con cái ngươi sau ngươi, khi ngươi đã làm điều ngay chính 

trước mắt Yavê. 26 Song, các của thánh ngươi có được, và hy sinh khấn lạ, ngươi sẽ đem đi và đến chỗ Yavê 

sẽ chọn. 27 Ngươi sẽ tế thượng hiến, thịt và huyết, trên tế đàn của Yavê Thiên Chúa của ngươi, và huyết lễ tế 

của ngươi, ngươi sẽ đổ trên tế đàn của Yavê Thiên Chúa của ngươi, còn thịt thì ngươi ăn được. 28 Hãy tuân 

giữ và vâng nghe tất cả các lời ta truyền dạy ngươi đây, ngõ hầu phúc đến cho ngươi và con cái ngươi sau 

ngươi cho đến muôn đời, bao lâu ngươi làm điều tốt lành trước mắt Yavê Thiên Chúa của ngươi. 

  

Về các lễ tế của người Canaan 
29 Khi Yavê thiên Chúa của ngươi đã tiễu trừ khỏi mặt ngươi các nước nơi ngươi sắp vào để chiếm lấy; khi 

ngươi đã chiếm được các nước ấy và đã lập cư trên đất của chúng,30 bấy giờ ngươi hãy coi chừng kẻo sa bẫy 

mà chạy theo sau chúng, sau khi chúng đã bị tru diệt khỏi trước mặt ngươi, kẻo ngươi đon đả với thần của 

chúng mà rằng: "Các nước ấy đã phụng thờ thần của họ làm sao? Ðể tôi cũng làm như vậy, cả tôi nữa!" 31 Ngươi 

sẽ không làm như thế đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi,vì đối với các thần của chúng, chúng đã làm mọi 

điều Yavê nhờn tởm, gớm ghét, vì chúng phóng hỏa cả con trai con gái của chúng cho các thần của chúng. 

   



 

 

  
1 Mọi điều ta truyền dạy các ngươi sẽ giữ lấy mà thi hành: ngươi sẽ không thêm gì vào, cũng không xén 

bớt. 

  

Về quyến dũ đi theo tà thần 
2 Nếu ở giữa ngươi có tiên tri hay người chiêm mộng chỗi dậy và dạm hứa với ngươi dấu lạ hay điềm 

thiêng, 3 cho đi có xảy đến thực dấu lạ và điềm thiêng nó đã báo với ngươi, nhưng nếu nó nói: "Ta hãy đi theo 

các thần khác - ngươi không hề biết - và ta hãy làm tôi các ngài", 4 ngươi sẽ không nghe lời của tiên tri ấy hay 

người chiêm mộng ấy, vì chính là Yavê Thiên Chúa của các ngươi thử các ngươi hòng biết các ngươi có thực 

yêu mến Yavê Thiên Chúa của các ngươi hết lòng, hết linh hồn các ngươi không. 5 Chính Yavê Thiên Chúa 

của các ngươi, mà các ngươi sẽ theo, và kính sợ, các ngươi sẽ giữ các lịnh truyền của Người, các ngươi sẽ 

vâng nghe tiếng Người, các ngươi sẽ làm tôi Người, các ngươi sẽ khắn khít với Người. 6 Tiên tri ấy hay người 

chiêm mộng ấy sẽ phải chết, vì nó đã hô hào việc phản phúc với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, Ðấng đã 

đem các ngươi ra khỏi đất Aicập, khỏi nhà tôi mọi, để làm ngươi lạc xa con đường Yavê Thiên Chúa của 

ngươi đã truyền dạy ngươi phải noi theo. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. 
7 Nếu anh em ngươi, con của chính mẹ ngươi, con trai hay con hay con gái ngươi, vợ nơi lòng ngươi, bạn 

thân với ngươi như chính mình ngươi, xúi ngươi rằng: "Ta hãy đi làm tôi các thần khác" - ngươi và cha ông 

ngươi không hề biết - 8 thần các dân xung quanh các ngươi, hoặc gần ngươi, hoặc xa ngươi, từ phương đất này 

đến phương đất nọ, 9ngươi sẽ không thuận tình với nó, sẽ không nghe theo nó, mắt ngươi không thương hại 

đối với nó, ngươi sẽ không thương, ngươi sẽ không che lỗi nó. 10 Nhưng ngươi phải giết nó, chính ngươi sẽ 

tra tay xử tử nó trước tiên, rồi toàn dân tra tay sau, 11 ngươi sẽ ném đá nó cho chết đi vì nó đã tìm cách làm 

ngươi lạc xa Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi Aicập, khỏi nhà tôi mọi. 12 Và toàn thể 

Israel sẽ nghe biết và giới sợ, chúng sẽ không còn tái phạm điều xấu xa ấy ở giữa ngươi. 
13 Nếu ngươi nghe nói về một trong các thành Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi ở, rằng: "14 Có 

những người, những đứa vô loài xuất hiện giữa lòng ngươi và chúng đã lung lạc dân cư trong thành chúng, mà 

rằng: Ta hãy đi làm tôi các thần khác" những thần các ngươi không hề biết - 15 ngươi sẽ truy tầm, điều tra và 

hỏi han cặn kẽ, và nếu là thật, việc có chắc : người ta đã làm sự quái gở ấy ở giữa ngươi, 16 thì ngươi sẽ tuốt 

gươm chém sạch dân cư thành ấy, ngươi sẽ tuyên bố "thần tru" trên thành, trên bất cứ vật gì có trong thành, 

cả thù vật của thành (ngươi cũng tuốt) gươm chém hết. 17 Tất cả chiến phẩm ngươi sẽ chất đống ở giữa bùng 

binh, ngươi sẽ phóng thành và tất cả chiến phẩm làm như toàn thiêu cho Yavê Thiên Chúa của ngươi; thành 

ấy sẽ là hoang địa muôn đời, nó sẽ không bao giờ được xây dựng lại. 18 Và không gì thuộc án "thần tru" được 

dính tay ngươi, ngõ hầu Yavê hối lại lửa giận của Người mà dủ lòng thương đối với ngươi, và chạnh thương 

ngươi và cho ngươi được nên đông đảo, như Người đã thề với cha ông ngươi, 19 miễn là ngươi vâng nghe tiếng 

Yavê Thiên Chúa của ngươi mà giữ tất cả các lịnh truyền của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay để ngươi 

làm điều ngay chính trước mắt Yavê Thiên Chúa của ngươi.  



 

 

  

Về một tập tục ngoại 
1 Các ngươi là những người con của Yavê Thiên Chúa của các ngươi! Các ngươi sẽ không rạch mình, không 

cạo trọc trán các ngươi vì người chết. 2 Vì ngươi là dân thánh thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi, Yavê 

Thiên Chúa của ngươi đã chọn ngươi làm dân sở hữu (của Người) giữa các dân hết thảy trên mặt đất. 

  

Vật sạch và vật nhơ 
3 Ngươi sẽ không ăn vật gì đáng gớm. 4 Ðây là những thú vật các ngươi được ăn: bò, cừu, dê, 5 nai, hươu, 

hoãng, sơn dương, linh dương, trâu rừng, mang. 6 Phàm thú nào chân có móng, móng xẻ làm hai và nhai lại, 

thì các ngươi được ăn. 7 Nhưng các ngươi sẽ không ăn các giống này trong các loài nhai lại và có móng xẻ 

hai: lạc đà, thỏ, cu li, vì tuy chúng thuộc loài nhai lại, nhưng lại không có móng xẻ hai; chúng sẽ là nhơ đối 

với các ngươi. 8 Lợn, vì tuy nó có móng xẻ hai, nhưng không nhai lại: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi. Thịt 

chúng các ngươi sẽ không ăn, thây chúng các ngươi sẽ không đụng đến. 
9 Những thứ này, trong tất cả các vật ở dưới nước các ngươi sẽ ăn được; phàm vật nào có vây có vảy thì 

các ngươi ăn được. 10 Phàm vật nào không vây không vẩy, các ngươi sẽ không ăn: nó sẽ là nhơ đối với các 

ngươi. 
11 Mọi loài chim sạch, các ngươi được ăn. 12 Và đây là những thứ thuộc giống chim mà các ngươi sẽ không 

ăn: ưng, cắt, ó, 13 diều hâu, kên kên, các loại lão ưng, 14 mọi thứ quạ, 15 đà điểu, mãnh cầm, hải âu, các loại 

chim diều, 16 cú, vọ, hạc, 17 bồ nông, chèo bẻo, cồng cộc, 18 cò, các loại triệc, rẻ quạt, dơi. 19 Các thứ côn trùng 

có cánh : chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi: không được ăn. 20 Mọi loài có cánh, sạch, các ngươi được ăn. 
21 Các ngươi sẽ không ăn thây vật chết nào: ngươi sẽ cho khách ngụ cư trong cổng thành ngươi, hay bán 

cho người xa lạ, vì ngươi là dân thánh thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không nấu dê con trong 

sữa mẹ nó. 

  

Thập phân hàng năm 
22 Mỗi năm, ngươi sẽ trích thập phân của mọi hoa lợi, xuất từ đồng ruộng, giống ngươi gieo, 23 ngươi sẽ ăn 

trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi ở chỗ Người sẽ chọn để cho Danh Người cư trú, thập phân về lúa, 

rượu mộng, dầu tươi, cùng với vật đầu lòng ngưu dương, ngõ hầu ngươi học cho biết kính sợ Yavê Thiên Chúa 

của ngươi mọi ngày. 
24 Nhưng nếu như đường đi quá dài đối với ngươi và ngươi không thể chuyên chở của thập phân ấy, bởi vì 

chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn để đặt Danh Người quá xa nơi ngươi ở và vì Yavê Thiên Chúa của 

ngươi đã chúc lành (rất hậu) cho ngươi, 25 thì ngươi hãy đổi lấy bạc, và siết bạc nơi tay, ngươi sẽ đi đến chỗ 

Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn, 26 ngươi sẽ đổi bạc lấy mọi sự hồn ngươi ao ước: ngưu dương, rượu 

chua, rượu nồng, tóm lại mọi sự hồn ngươi đòi hỏi, và ngươi sẽ ăn ở đó trước nhan Yavê Thiên Chúa của 

ngươi, ngươi sẽ hân hoan, ngươi và gia đình ngươi. 27 Và Lêvit ở trong cổng thành của ngươi, ngươi sẽ không 

bỏ quên vì nó không có phần hay cơ nghiệp chung với ngươi. 

  

Thập phân ba năm 
28 Cuối mỗi ba năm ngươi sẽ đem ra tất cả thập phân về hoa lợi của ngươi năm ấy và ngươi sẽ cất lại trong 

cổng thành ngươi. 29 (Và) Lêvit, người không có phần hay cơ nghiệp chung với người,và khách ngụ cư, cùng 

mồ côi, quả phụ ở trong cổng thành ngươi sẽ đến, họ sẽ ăn họ sẽ ăn và được no nê, ngõ hầu Yavê Thiên Chúa 

của ngươi chúc lành cho ngươi trong mọi công việc tay ngươi làm. 

   



 

 

  

Năm toàn xá 
1 Cuối mỗi bảy năm, ngươi sẽ thi hành toàn xá. 2 Việc toàn xá ấy thế này: bất cứ chủ nợ nào cũng sẽ buông 

tha điều mình đã tự tay cho đồng loại mình vay mượn, nó sẽ không thúc nợ người đồng loại, khi đã tuyên bố 

lệ toàn xá kính Yavê. 3 Ðối với người tha bang, ngươi được thúc nợ, còn về vật gì của người anh em ngươi 

(vay mượn), tay ngươi sẽ toán xá. 4 Dù sao, thì nghèo khó ắt sẽ không có nơi ngươi, vì chắc rằng Yavê sẽ chúc 

lành cho ngươi trên đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi làm cơ nghiệp để ngươi chiếm 

lấy, 5 miễn là ngươi thật tình vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi, mà tuân giữ thi hành tất cả lịnh 

truyền này ta truyền dạy ngươi hôm nay, 6 vì Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc lành cho ngươi như Người 

đã phán với ngươi, khiến ngươi sẽ cho nhiều dân vay mượn, và ngươi sẽ thống trị trên nhiều dân, mà chẳng 

hề bị người ta thống trị. 
7 Khi nơi ngươi có ai nghèo khó, một người nào trong các anh em ngươi, trong một cổng thành nào trên đất 

Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi, thì ngươi sẽ không cứng lòng khép tay lại đối với anh em 

ngươi, người nghèo khó. 8 Nhưng ngươi sẽ mở rộng tay ngươi với nó và cho nó vay mượn đủ với nhu cầu của 

nó, điều nó thiếu thốn. 9Ngươi hãy coi chừng đừng để nơi lòng ý nghĩ nào càn dở, rằng: "Gần rồi, năm thứ 

bảy, năm toàn xá", mà để mắt ngươi ra ác độc đối với anh em ngươi, người nghèo khó và chẳng cho nó chút 

gì. Nó mà kêu trách ngươi lên với Yavê, thì tội giáng xuống trên ngươi. 10 Nhưng ngươi sẽ ban cho nó, và 

ngươi đừng cực lòng khi ban cho nó, vì chính do điều ấy mà Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc lành cho 

ngươi trong công việc của ngươi, và trong mọi sự ngươi tra tay làm. 11 Vì sẽ không hề thiếu nghèo khó trong 

xứ đâu: bởi thế nên ta truyền dạy ngươi rằng: Ngươi sẽ mở rộng tay ngươi cho anh em ngươi, cho kẻ nghèo, 

người khó trên đất ngươi. 

  

Về nô lệ 
12 Nếu anh em ngươi, đàn ông hay đàn bà Hipri, bán mình cho ngươi, nó sẽ làm tôi ngươi sáu năm, và năm 

thứ bảy, ngươi sẽ thả tự do cho nó ra khỏi nhà ngươi. 13 Khi ngươi thả tự do cho nó ra khỏi nhà ngươi, ngươi 

sẽ không thả nó về tay không: 14 Ngươi sẽ tặng nó chiên dê, hoa lợi sân lúa, bồn nho; với những gì Yavê Thiên 

Chúa của ngươi đã chúc lành cho ngươi, ngươi sẽ trao cho nó. 15 Ngươi sẽ nhớ ngươi đã từng là nô lệ ở đất 

Aicập và Yavê Thiên Chúa của ngươi đã cứu chuộc ngươi, bởi thế nên ta truyền dạy ngươi điều ấy hôm nay. 
16 Nhược bằng nó thưa với ngươi: "tôi không muốn bỏ ông đi ra" vì nó mến ngươi và nhà ngươi, bởi ở với 

ngươi thì tốt hơn đối với nó, 17 ngươi sẽ lấy cái dùi, và xỏ tai nó nơi cửa nhà và nó sẽ thành nô lệ mãi mãi. 

Ngươi cũng sẽ làm như vậy đối với tớ gái ngươi. 
18 Mắt ngươi đừng coi như quá nặng nề việc thả tự do cho nó ra khỏi nhà ngươi vì cũng gấp đôi công người 

làm mướn rồi: việc nó làm tôi ngươi sáu năm. Vả lại Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc lành cho ngươi trong 

mọi điều ngươi làm. 

  

Con đầu lòng 
19 Mọi thú đầu lòng ngưu dương sinh ra, nếu là giống đực, ngươi sẽ dâng làm của thánh cho Yavê Thiên 

Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không dùng bò đầu lòng làm việc, và ngươi sẽ không xén lông chiên dê đầu 

lòng. 20 Trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ ăn nó, năm này qua năm khác, nơi chỗ Yavê sẽ 

chọn, ngươi và gia đình ngươi.21 Nhược bằng nó có tì tích, bị què, hay mù, bất cứ tì tích xấu xa nào, thì ngươi 

cũng không tế sát dâng Yavê Thiên Chúa của ngươi. 22 Trong cổng thành ngươi, ngươi sẽ ăn nó, kẻ nhơ người 

sạch như nhau, như người ta ăn hươu ăn nai; 23 chỉ có huyết là ngươi không được ăn, ngươi sẽ đổ xuống đất 

như nước. 

   



 

 

  

Các ngày lễ: Lễ Vượt qua và lễ Bánh không men 
1 Ngươi hãy giữ tháng Abib: ngươi sẽ tế Vượt qua kính Yavê Thiên Chúa của ngươi; vì trong tháng Abib, 

Yavê thiên Chúa đem ngươi ra khỏi Aicập, ban đêm. 2 Ngươi sẽ tế sát làm Vượt qua dâng Yavê Thiên Chúa 

của ngươi, chiên dê và bò,ở chỗ Yavê sẽ dọn cho Danh Người lưu trú. 3 Ngươi sẽ không ăn bánh dạy men kèm 

vào. Trong bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, bánh cảnh lầm than, vì ngươi đã phải hối hả ra đi khỏi đất 

Aicập, ngõ hầu ngươi nhớ đến ngày ngươi ra khỏi Aicập suốt mọi ngày đời ngươi. 4Người ta sẽ không thấy 

ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi, trong bảy ngày. Và thịt ngươi đã tế sát chiều ngày thứ nhất, sẽ không còn 

gì qua đêm đến sáng. 5 Ngươi không thể tế sát Vượt qua trong bất cứ cổng thành nào Yavê Thiên Chúa của 

ngươi sẽ ban cho ngươi, 6 nhưng chỉ ở chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn cho Danh Người lưu trú mà 

thôi, ngươi sẽ tế sát Vượt qua ban chiều, khi mặt trời lặn, vào giờ ngươi ra khỏi Aicập. 7 Ngươi sẽ nấu mà ăn 

ở chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn. Ðoạn sáng ngày ngươi sẽ quay trở về lều trại của ngươi. 8 Trong 

sáu ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ bảy sẽ có lễ hội kính Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi 

sẽ không làm việc. 

  

Các lễ khác 
9 Ngươi sẽ tính cho mình bảy tuần: vừa bắt đầu hạ liềm vào mùa, ngươi cũng bắt đầu tính cho được bảy 

tuần. 10 Ngươi sẽ mừng lễ các Tuần kính Yavê Thiên Chúa của ngươi, tùy theo của cúng tự nguyện tay ngươi 

dâng lên, theo như Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi. 11 Ngươi sẽ hân hoan trước nhan Yavê 

Thiên Chúa của ngươi, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai tớ gái của ngươi, Lêvit ở trong các cổng thành 

ngươi, khách ngụ cư và mồ côi quả phụ ở giữa ngươi, ở chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn cho Danh 

Người lưu trú. 12 Ngươi sẽ nhớ là ngươi đã từng làm nô lệ ở Aicập, ngươi sẽ giữ và thi hành các luật điều này. 
13 Ngươi sẽ mừng Lễ Lều bảy ngày, khi ngươi đã thu hoạch (hoa lợi) sân lúa, bồn đạp. 14 Ngươi sẽ hân 

hoan mừng Lễ, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai tớ gái ngươi, Lêvit, khách ngụ cư và mồ côi quả phụ ở 

trong các cổng thành ngươi. 15 Ngươi sẽ mở lễ bảy ngày kính Yavê Thiên Chúa của ngươi ở chỗ Yavê sẽ chọn, 

vì Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi về mọi thứ hoa lợi, trong mọi công việc tay ngươi làm, 

ngươi sẽ chỉ còn có việc mừng vui. 
16 Mỗi năm ba lần mọi nam châm của ngươi sẽ ra mắt trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi ở chỗ Người 

sẽ chọn: dịp lễ Bánh không men, lễ các Tuần, và Lễ Lều. Và người ta sẽ không ra mắt trước nhan Yavê tay 

không, 17 nhưng mỗi người lễ tặng cầm tay, chiếu theo ơn chúc lành Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho 

ngươi. 

  

Các thẩm phán 
18 Ngươi sẽ chọn cho mình những thẩm phán và ký lực trong tất cả các cổng thành ngươi, mà Yavê Thiên 

Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi, theo các chi tộc của ngươi: chúng sẽ xử kiện dân theo án xử công 

minh. 19 Ngươi sẽ không làm xiêu vẹo án xử, ngươi sẽ không nể mặt nể mày, ngươi sẽ không nhận quà lỡi : vì 

quà lỡi làm mù con mắt những người khôn ngoan và đảo điên lời lẽ những kẻ công chính. 20 Công lý, công lý 

(mà thôi), ngươi sẽ ruổi cho kỳ được ngõ hầu ngươi được sống và chiếm giữ đất Yavê Thiên Chúa của ngươi 

sắp ban cho ngươi. 
21 Ngươi sẽ không trồng cho ngươi cây nêu thờ hay cây nào bên cạnh tế đàn ngươi sẽ dựng kính Yavê Thiên 

Chúa của ngươi, 22 ngươi sẽ không dựng cho ngươi bia thờ, điều Yavê Thiên Chúa của ngươi gớm ghét. 

   



 

 

  
1 Ngươi sẽ không tế sát dâng Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngưu dương có tì tích hay bất cứ điều tật gì, vì 

đó là điều quái gở đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi. 
2 Nếu gặp thấy giữa ngươi, trong một cổng thành nào của ngươi mà Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho 

ngươi, đàn ông hay đàn bà nào làm trái trước mắt Yavê và vi phạm Giao ước của người, 3 và đi làm tôi những 

thần khác, và thờ lạy chúng, hoặc mặt trời, mặt trăng hay tất cả thiên binh bầu trời, điều mà ta đã chẳng hề 

truyền dạy, 4 nếu việc đã được tố cáo tới ngươi và ngươi nghe biết, ngươi sẽ truy tầm cặm kẽ. Và nếu là thật, 

việc có chắc : người ta đã làm sự quái gở ấy trong Israel, 5 ngươi sẽ diệu ra nơi cổng thành của ngươi, người 

đàn ông hay người đàn bà, kẻ đã làm điều trái ấy và ngươi sẽ ném đá người đàn ông hay người đàn bà ấy cho 

chết mới thôi. 6 Theo miệng hai chứng nhân hay ba chứng nhân, người can án chết mới phải chết; theo miệng 

một chứng nhân mà thôi, không ai phải chết. 7 Chính các chứng nhân sẽ tra tay trước hết để xử tử nó và toàn 

dân sẽ tra tay sau. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. 

  

Các thẩm phán Lêvit 
8 Nếu có vụ phải xử nào quá dị thường đối với ngươi, về đổ máu, về quyền lợi, về đả thương, về kiện tụng 

trong các cổng thành của ngươi, ngươi sẽ chỗi dậy lên chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn. 9 Ngươi sẽ 

đến với các tư tế Lêvit và vị thẩm phán đương thời mà bàn hỏi và họ cho ngươi biết án phải tuyên. 10 Ngươi 

sẽ thi hành chiếu theo lời họ cho ngươi biết, từ chỗ Yavê đã chọn, ngươi ngươi sẽ giữ lấy mà thi hành chiếu 

theo mọi điều họ đã chỉ giáo cho ngươi. 11 chiếu theo luật họ sẽ chi giáo cho ngươi và án xử họ tuyên ra, ngươi 

sẽ thi hành, không xiêu qua phải vẹo qua trái khỏi điều họ đã cho ngươi biết. 12 Và người nào hành động cách 

kiêu túng, bất chấp vị tư tế túc trực ở đó để phụng sự Yavê Thiên Chúa của ngươi, hay vị thẩm phán, thì người 

ấy sẽ chết, và ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi Israel. 13 Toàn dân sẽ nghe biết và giới sợ, và chúng sẽ không xử sự 

cách kiêu túng nữa. 

  

Các vua 
14 Khi ngươi đã vào đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi để chiếm lấy mà lập cư ở đó, và 

ngươi nói: "Mình hãy lập vua cai trị mình như hết thảy các nước xung quanh mình" 15 ngươi có thể lập làm 

vua, kẻ sẽ được Yavê Thiên Chúa của ngươi chọn; ngươi sẽ lấy tự giữ anh em ngươi mà đặt người làm vua 

trên ngươi, ngươi không được phép đặt trên ngươi một người xa lạ không phải là anh em ngươi. 
16 Chỉ một điều thôi: là nó đừng có nhiều ngựa và đừng đem dân trở lại Aicập để được có nhiều ngựa, quả 

Yavê đã phán: "Các ngươi sẽ không còn trở lại đường ấy nữa!" 17Nó đừng lấy nhiều vợ cho mình, kẻo lòng nó 

phải xiêu lạc, và nó đừng chuốc cho có nhiều bạc vàng một vô độ. 18 Và khi nó đã ngự trên ngai vua, nó sẽ sao 

lại cho mình một phó bản của Luật này trong một sách có các Lêvit tư tế chứng giám. 19 Bản ấy sẽ có (luôn) 

nơi mình nó, và nó sẽ đọc mọi ngày đời nó, để học cho biết kính sợ Yavê Thiên Chúa của nó và giữ tất các lời 

của luật này cùng các luật điều để mà thi hành, 20 để lòng nó đừng tự cao tự đại trên các anh em nó, và đừng 

lạc xa qua mặt qua trái lịnh truyền, ngõ hầu nó được dài ngày trong triều đại của nó, và con cái nó, và con cái, 

giữa Israel. 

   



 

 

  

Tư tế Lêvit 
1 Các tư tế Lêvit, toàn thể chi tộc Lêvit sẽ không có phần hay cơ nghiệp chung với Israel: chúng sẽ ăn hỏa 

tế dâng Yavê và cơ nghiệp của Người. 2 Sẽ không có cơ nghiệp dành cho nó ở giữa các anh em nó: Yavê là cơ 

nghiệp của nó, như Người đã phán với nó. 
3 Và đây là quyền các tư tế được trên dân, trên những ai tế sát hy sinh, dù là bò hay cừu. Ngươi sẽ dâng cho 

tư tế: một vai, hai hàm, dạ dày 4 Người ta sẽ dâng cho ngài của đầu mùa về lúa, rượu mộng, dầu tươi; của đầu 

mùa về lông xén loài dương, 5 Vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn nó giữa tất cả cá chi tộc để chầu hầu, 

để phụng sự danh Yavê, nó và cái nó mọi ngày. 
6 (Và) khi Lêvit muốn đi khỏi một cổng thành nào của các ngươi trong toàn cõi Israel, là nơi đó đã ngụ cư, 

và hoàn toàn theo ý muốn của hồn mình mà đến choYavê đã chọn,7 nó sẽ được phụng sự Danh Yavê Thiên 

Chúa của nó như hết các anh em nó, các Lêvit hằng túc trực ở đó, trước nhan Yavê, 8 và (ăn) phần như phần 

họ được ăn, thông kể việc nó mua bán gia tài của nó. 

  

Các tiên tri 
9 Khi người vào đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi, ngươi sẽ không học đòi làm theo các 

điều quái gở của các dân ấy. 10 Sẽ không được gặp thấy nơi ngươi: người nào chuyền qua lửa con trai con gái, 

người bói quẻ, hay thầy chiêm, thuật số, phù thủy, 11 phù chú, lên đồng, bóng, bói quẻ, chiêu hồn. 12 Vì phàm 

ai làm các điều ấy sẽ là điều quái gở đối với Yavê; chính vì các điều quái gở ấy mà Yavê Thiên chúa của ngươi 

sẽ đánh bạt chúng khỏi mặt ngươi. 
13 Vậy ngươi phải hoàn hảo đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi. 14 Vì những dân ngươi sắp đánh đuổi ấy 

nghe theo những người chiêm tinh, bói quẻ, còn ngươi, Yavê Thiên Chúa của ngươi không cho phép ngươi 

làm như thế. 15 Từ giữa các anh em ngươi, Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ cho chỗi dậy một tiên tri như ta: các 

ngươi sẽ nghe ngài. 16Hoàn toàn ứng theo lời ngươi xin với Yavê Thiên Chúa của ngươi ở Khoreb trong ngày 

đại hội rằng: "Tôi sẽ không còn nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của tôi và thấy lửa lớn lao ấy lần nữa; chẳng vậy 

tôi sẽ phải chết". 17 Và Yavê đã phán với ta: "Chúng nói phải! 18 Ta sẽ cho chỗi dậy giữa anh em chúng một 

tiên tri như ngươi, Ta sẽ đặt các lời của Ta nơi miệng nó và nó sẽ nói với chúng mọi điều Ta truyền cho 

nó. 19 Mà người nào không nghe các lời của Ta, những lời nó sẽ nói nhân Danh Ta, Ta sẽ hỏi tội người 

ấy. 20 Song tiên tri mà dám nói càn lời nào nhân Danh Ta, Ta đã chẳng truyền dạy nó nói, hay là nói nhân danh 

những thần khác, tiên tri ấy sẽ phải chết!" 
21 Có khi ngươi sẽ tự nói trong lòng: "Làm sao chúng tôi nhận biết được là lời nào Yavê đã không 

phán?" 22 Nếu tiên tri nói nhân danh Yavê, và lời đã không ứng, không xảy ra, thì đó là lời Yavê đã chẳng 

phán, tiên tri đã nói càn, ngươi sẽ không phải sợ nó! 

   



 

 

  

Giết người và các thành tị nạn 
1 Khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã tiễu trừ các nước và Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi 

đất đai của chúng, khi ngươi đã chiếm được và lập cư ở trong các thành, và nhà của chúng, 2 thì ngươi sẽ để 

riêng ra ba thành trong đất của ngươi, mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi chiếm lấy. 3 Ngươi 

sẽ sửa đường sá và chia làm ba bờ cõi đất đai mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi làm cơ nghiệp. 

Cốt là để cho người sát nhân chạy đến đó nương náu. 4 Và đây là trường hợp người sát nhân chạy đến nương 

náu ở đó, để được toàn mạng: kẻ đả thương đồng loại vô tình, trong khi nó không thù hằn gì người ấy hôm 

qua hôm kia, - 5 tỉ như nó vào rừng đốn củi với bạn, và tay nó tung rìu chặt cây và lưỡi sắt sút cán, văng phải 

người bạn, làm người bạn chết mất, - nó được chạy đến nương náu nơi một thành nào trong các thành ấy và 

được toàn mạng. 6 Bằng không người lĩnh huyết thù đuổi theo người sát nhân, trong lúc lòng sôi sục và vì 

đường dài nên bắt kịp mà đánh nó vong mạng, trong khi nó không can án chết, bởi nó không có thù hằn gì 

hôm qua hôm kia với nạn nhân. 
7 Bởi thế nên ta truyền dạy cho ngươi rằng: "Ngươi sẽ để riêng ra ba thành". 8 Và nếu Yavê Thiên Chúa 

của ngươi mở rộng bờ cõi ngươi như Người đã thề với tổ tiên ngươi, và nếu Người ban cho ngươi toàn xứ như 

Người đã hứa sẽ ban cho tổ tiên ngươi, - 9 miễn là ngươi giữ tất cả lịnh truyền này và thi hành điều ta truyền 

dạy ngươi hôm nay, là yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi và đi theo các đường lối của Người mọi ngày, - 

bấy giờ ngươi sẽ thêm ba thành nữa vào số ba thành kia. 10 Như thế, máu vô tội sẽ khỏi bị đổ ra ở giữa đất 

ngươi, đất Yavê Thiên Chúa của ngươi ban làm cơ nghiệp cho ngươi và sẽ không có vạ máu trên ngươi. 
11 Nhưng nếu người nào thù hằn với đồng loại nó, nên rình chực rồi xông vào nó mà đánh nó vong mạng, 

đoạn chạy đi nương náu nơi một trong các thành ấy, 12 thì các kỳ mục trong thành của nó sẽ sai đi bắt lấy nó 

về mà trao nó trong tay người lĩnh huyết thù, nó sẽ phải chết. 13 Mắt ngươi sẽ không rớm lệ vì nó; ngươi sẽ cất 

(án đổ) máu vô tội khỏi Israel, và ngươi sẽ có phúc. 

  

Tôn trọng ranh giới 
14 Ngươi sẽ không lấn ranh giới của đồng loại ngươi, ranh giới tiền nhân đã vạch trên cơ nghiệp ngươi sẽ 

hưởng trong đất Yavê Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi chiếm lấy. 

  

Chứng nhân 
15 Chứng nhân duy nhất không thể đứng lên cáo người nào về tội nào, lỗi nào, quá phạm nào bất cứ nó đã 

phạm. Theo miệng hai nhân chứng hay ba nhân chứng, việc mới vững. 
16 Khi một chứng nhân buộc tội đứng lên cáo người nào là đã vi phạm điều gì, 17 thì cả hai người kiện nhau 

sẽ ra trước nhan Yavê, trước mặt các tư tế và thẩm phán đương thời, 18 các thẩm phán sẽ tra cứu cặn kẽ. Và 

nếu quả chứng nhân làm chứng gian, nếu nó cáo gian anh em nó, 19 thì các ngươi sẽ làm cho nó điều nó tính 

làm cho anh em nó. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. 20 Các kẻ khác nghe biết và giới sợ, chúng sẽ 

không còn tái phạm điều xấu xa ấy ở giữa ngươi. 21 Mắt ngươi sẽ không rớm lệ. 

Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. 

   



 

 

  

Ðánh giặc và các chiến binh 
1 Khi ngươi xuất chinh đánh quân thù của ngươi mà thấy ngựa, xe và quân giặc đông hơn ngươi, ngươi 

không được sợ, vì có Yavê Thiên Chúa của ngươi ở với ngươi, Ðấng đã đem ngươi lên từ đất Aicập. 2 Một 

khi các ngươi lâm chiến, tư tế sẽ tiến lại và nói với dân. 3 Ngài sẽ nói với họ: "hãy nghe, hỡi Israel, hôm nay 

các ngươi lâm chiến đánh với quân thù các ngươi: lòng các ngươi đừng bủn rủn! Trước mặt chúng, các ngươi 

đừng sợ, đừng hoảng hốt, đừng khiếp vía, 4 vì có chính Yavê Thiên Chúa của các ngươi đi với các ngươi, đến 

chiến đấu cho các ngươi với quân thù của các ngươi, để cứu thoát các ngươi". 
5 Ðoạn các ký lực sẽ nói với dân rằng: 

"Ai là người đã xây nhà mới mà chưa khánh thành? thì cứ đi đi! hãy lui về nhà, kẻo phải chết trận mà để 

một người khác khánh thành thay mất. 

"6 Ai là người đã trồng vườn nho mà trái đầu chưa hưởng? Thì cứ đi đi! cứ lui về nhà, kẻo phải chết trận 

mà để người khác hưởng mất! 

"7 Ai là người đã đính hôn mà chưa cưới? Thì cứ đi đi! cứ lui về nhà, kẻo phải chết trận mà để người khác 

cưới mất!" 
8 Ðoạn các ký lục lại bảo dân lần nữa, họ nói: "Ai là người cả sợ, lòng bủn rủn? Thì cứ đi đi, cứ lui về nhà 

kẻo làm tan rã tâm thần anh em mình, cũng như lòng mình!" 
9 Một khi các ký lục nói với dân xong, thì người ta sẽ nhiệm các tướng lĩnh cơ binh cầm đầu dân. 

  

Hạ thành 
10 Khi ngươi tiến lại gần thành nào để giao chiến với nó, ngươi sẽ kêu gọi nó làm hoà. 11 Một khi nó cầu 

hoà với ngươi, và mở cửa thành cho ngươi, thì toàn dân gặp thấy trong thành sẽ phải làm xâu cho ngươi và 

chúng sẽ làm tôi ngươi. 12 Nếu nó không chịu làm hòa với ngươi,nếu nó tuyên chiến với ngươi, ngươi sẽ hãm 

thành; 13 Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ phó nộp nó trong tay ngươi và ngươi sẽ tuốt gươm chém sạch nam 

nhân trong thành. 14 Chỉ trừ đàn bà, trẻ con, thú vật và tất cả những gì có trong thành, tất cả chiến vật ngươi sẽ 

hôi lấy làm chiến phẩm cho ngươi, và ngươi ăn dùng chiến vật lấy trên địch thù ngươi, mà Yavê Thiên Chúa 

của ngươi đã ban cho ngươi. 
15 Ngươi sẽ xử như thế với tất cả những thành quá xa xôi đối với ngươi, không thuộc số những thành của 

các dân này. 16 Song nếu là thuộc số những thành của các dân này, những thành Yavê Thiên Chúa của ngươi 

sẽ ban cho ngươi làm cơ nghiệp, thì ngươi sẽ không để sống một làn hơi thở nào, 17 vì ngươi sẽ lên án "thần 

tru" trên chúng: các dân Hit-tit, Amori, Canaan, Phơrizi, Khiu-vi, Yơbusi, như Yavê Thiên Chúa của ngươi đã 

truyền dạy ngươi, 18 ngõ hầu chúng đừng dạy các ngươi làm theo mọi sự quái gở chúng đã làm cho các thần 

của chúng, điều sẽ làm các ngươi mắc tội với Yavê Thiên Chúa của ngươi. 
19 Khi ngươi vây hãm thành nào lâu ngày, và chiến đấu với thành để đoạt lấy thành, ngươi sẽ không huỷ 

phá cây cối, tung rìu hạ cây, vì chính nhờ cây ấy mà ngươi có của ăn. Vậy ngươi sẽ không chặt cây đi, vì cây 

ngoài đồng có phải là người đâu để mà phải chịu ngươi công hãm? 20 Chỉ trừ cây cối ngươi biết là không phải 

cây ăn quả, (Loại cây ấy) ngươi phá huỷ được, và chặt lấy mà xây vòng vây đánh thành tuyên chiến với ngươi 

cho đến khi nào hạ được thành. 

   



 

 

  

Trường hợp không tìm ra kẻ giết người 
1 Khi trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp cho ngươi chiếm lấy, gặp thấy có tử thi, nằm ngoài 

đồng, mà không biết được ai đã đả thương, 2 thì các kỳ mục và thẩm phán của ngươi sẽ ra mà đo khoảng cách 

các thành xung quanh tử thi, 3 xem thành nào gần với tử thi nhất. Kỳ mục thành ấy sẽ lấy một con bê cái người 

ta chưa dùng làm việc và chưa mang ách. 4 Kỳ mục thành ấy sẽ đem con bê cái xuống một khe nước chảy 

thường xuyên, chỗ không ai làm lụng và gieo vãi. Ở đó, họ sẽ đập bể gáy bê cái trong khe. 5 Các tư tế, con cái 

Lêvi, sẽ tiến lại, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn họ để phụng sự Người và chúc lành nhân Danh Người, 

chiếu theo miệng họ, sẽ kết thúc mọi thứ kiện tụng và mọi vụ ấu đả. 6 Ðoạn hết thảy các kỳ mục của thành ở 

gần bên tử thi hơn hết, sẽ rửa tay trên con bê cái đã bị đập bể gáy trong khe. 7 Họ sẽ xướng lên và nói: "Tay 

chúng tôi không đổ máu này: và mắt chúng tôi đã không chứng kiến. 8 Xin Người miễn xá cho dân Người, 

Israel Người đã cứu chuộc, lạy Yavê, xin đừng để máu vô tội lưu giữa Israel dân của Người!" Và vạ máu sẽ 

được miễn xá cho họ. 9 Và ngươi, ngươi đã cất (án đổ) máu vô tội khỏi giữa ngươi, vì ngươi, ngươi đã làm 

điều ngay chính trước mắt Yavê. 

  

Tù binh phụ nữ 
10 Khi ngươi xuất chinh đánh quân thù của ngươi và Yavê Thiên Chúa của ngươi phó nộp nó trong tay 

ngươi, khi ngươi bắt được tù binh (đem về), 11 và trong bọn gái tù, ngươi thấy có phụ nữ đẹp duyên, nếu ngươi 

đem lòng quyến luyến nó và muốn lấy nó làm vợ, 12 ngươi sẽ đem nó vào trong nhà ngươi. (Và) nó sẽ cạo đầu 

và chuốt móng tay, 13nó sẽ cởi bỏ áo tù và lưu lại trong nhà ngươi. Nó sẽ khóc cha mẹ nó một tháng chẵn, sau 

đó ngươi mới nhập phòng với nó mà thành chồng thành vợ với nhau. 14 Và một khi nó không vừa ý ngươi nữa, 

ngươi sẽ thả cho nó đi đâu tự ý, ngươi sẽ không được bán nó lấy bạc, hay bắt nó làm nô lệ cho ngươi, sau khi 

đã hãm hiếp nó. 

  

Quyền trưởng nam 
15 Khi một người có hai vợ, một được nó yêu thương, một bị nó ruồng rẫy, nếu cả hai, được yêu thương 

hay bị ruồng rẫy đều sinh con trai cho nó, và trưởng nam lại là con của người bị ruồng rẫy, 16 đến ngày nó 

phân chia của cải nó làm gia tài cho các con, nó không được gán quyền trưởng nam cho con người vợ nó yêu, 

làm cho con người vợ bị ruồng rẫy, tức là trưởng nam phải thiệt thòi. 17 Nó sẽ nhìn nhận con của vợ bị ruồng 

rẫy, là trưởng nam là ban cho phần gấp đôi trên tất cả những gì nó có, vì người con ấy là tinh hoa khí lực của 

nó: quyền trưởng nam thuộc về người con ấy. 

  

Ðứa con bất trị 
18 Khi một người có con ương ngạnh và ngỗ nghịch, không vâng nghe tiếng cha, tiếng mẹ : cha mẹ sửa dạy, 

nó chẳng nghe, 19 thì cha mẹ sẽ bắt nó mà điệu ra trước hàng kỳ mục trong thành, nơi cổng thành sở tại, 20 họ 

sẽ thưa với hàng kỳ mục trong thành: "Ðứa con chúng tôi đây ương ngạnh, ngỗ nghịch, không vâng nghe tiếng 

chúng tôi dạy, lại ăn chơi sa đà chè chén!" 21 Toàn dân trong thành sẽ ném đá cho chết thôi. Ngươi sẽ khử trừ 

sự dữ khỏi giữa ngươi. Toàn thể Israel sẽ nghe biết và giới sợ. 

  

Các điều luật khác 
22 Nếu người nào có tội can án chết và đã bị xử tử, ngươi sẽ treo bêu nó lên cây. 23 Ngươi sẽ không để thây 

nó qua đêm trên cây, nhưng ngươi phải chôn cất nó đi ngay chính hôm ấy, vì kẻ đã bị treo là đồ chúc dữ của 

Thiên Chúa. (Và) ngươi sẽ không làm nhơ uế thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi ban làm cơ nghiệp cho 

ngươi. 

   



 

 

  
1 Khi ngươi thấy bò của anh em ngươi, hay cừu của nó lạc đàn, ngươi sẽ không dửng dưng bỏ mặc, ngươi 

phải dẫn chúng về cho nó. 2 Nếu anh em ngươi không ở gần ngươi, và ngươi không biết nó là ai, ngươi sẽ đón 

lấy về nhà cho vật ấy ở lại nhà ngươi cho đến khi nào anh em ngươi tìm kiếm. (Và bấy giờ) ngươi sẽ hoàn lại 

cho nó. 
3 Ngươi sẽ làm thế về con lừa của nó, ngươi sẽ làm thế về áo xống của nó, ngươi sẽ làm thế về bất cứ của 

thất lạc nào anh em ngươi đánh mất. Ngươi gặp được, ngươi không được phép tránh trút. 
4 Khi ngươi thấy con lừa của anh em ngươi, hay bò của nó quị ngã trên đường, ngươi sẽ không tránh trút 

bỏ lơ, ngươi phải cùng nó đỡ con vật dậy. 
5 Ðàn bà sẽ không mang áo xống của đàn ông; và đàn ông sẽ không mặc áo đàn bà, vì kẻ làm thế sẽ là đồ 

quái gở đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi. 
6 Khi bắt gặp có tổ chim trước mặt ngươi, trên đường, trên cây nào, hay dưới đất, và trong có chim con hay 

trứng, và chim mẹ đang nằm trên con hay trứng, ngươi sẽ không bắt cả mẹ lẫn con, 7 ngươi phải thả chim mẹ 

đi, và được lấy con, ngõ hầu phúc đến cho ngươi và ngươi được dài ngày. 
8 Khi ngươi xây nhà mới, ngươi sẽ làm cho mái nhà ngươi bờ ngăn ; và như thế ngươi sẽ không để đổ máu 

nơi nhà ngươi, nếu có ai từ mái nhà ngã xuống. 
9 Ngươi sẽ không gieo giống tạp loại trong vườn nho ngươi, kẻo mùa màng tất cả đều thành của thánh, 

giống ngươi gieo cũng như hoa lợi vườn nho. 
10 Ngươi sẽ không dùng bò lừa cày chung với nhau. 
11 Ngươi sẽ không mặc vải tạp nhạp dệt lẫn lộn len với gai. 
12 Ngươi sẽ làm năm tua nơi bốn góc khăn phủ ngươi dùng để phủ mình. 

  

Xúc phạm đến tiếng tăm của một phụ nữ 
13 Khi người nào cưới vợ và đã nhập phòng với nó, rồi sau chán gét, 14 nên gán cho vợ những hành vi gây 

đàm tiếu, và phao vu về vợ những điều ô danh xấu tiếng, (như) người ấy nói: "Tôi đã cưới người đàn bà này 

và gần gũi nàng, tôi đã không gặp thấy dấu còn trinh", 15 thì cha thiếu nữ và mẹ nó lấy tang chứng đồng trinh 

của thiếu nữ đưa ra cho hàng kỳ mục của thành, ở nơi cổng thành. 16 (Và) cha thiếu nữ sẽ thưa với hàng kỳ 

mục: "Tôi đã gả con tôi cho anh này làm vợ, rồi anh ấy đã chán ghét nó, 17 và này anh ấy lại gán cho nó những 

hành vi gây đàm tiếu, những rằng: Tôi đã không gặp thấy con gái ông còn trinh! - Thì này đây tang chứng 

đồng trinh của con tôi!" (Và) họ sẽ trải tấm vải ra trước mặt hàng kỳ mục trong thành. 18 Các kỳ mục sẽ bắt 

lấy người chồng mà sửa trị. 19 Họ sẽ phạt vạ nó một trăm nén bạc, phải trao cho cha thiếu nữ vì nó đã phao vu 

những điều ô danh xấu tiếng cho một thục nữ của Israel. Thiếu nữ sẽ lại là vợ nó, và suốt đời nó không thể rẫy 

người vợ ấy nữa. 
20 Nhưng nếu điều ấy lại là chuyện thật, nếu tang chứng đồng trinh không gặp được ở nơi thiếu nữ, 21 người 

ta sẽ điệu thiếu nữ đến trước cửa nhà cha nó và dân trong thành sẽ ném đá nó cho chết đi, vì nó đã làm điều 

càn dở trong Israel, là đã làm điếm tại nhà cha mình. (Và) ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. 

  

Ngoại tình và hãm hiếp 
22 Nếu bắt gặp có đàn ông nằm với đàn bà đã có chồng, chúng sẽ phải chết cả hai, người đàn ông nằm với 

đàn bà, và người đàn bà kia. (Và) ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi Israel. 
23 Nếu một thiếu nữ đồng trinh đã đính hôn với một người, và một người khác gặp nó trong thành và đã 

nằm với nó, 24 các ngươi sẽ điệu cả hai ra nơi cổng thành ấy mà ném đá chúng cho chết đi: thiếu nữ bởi lẽ là 

ở trong thành mà đã không kêu cứu; và người đàn ông, bởi lẽ đã hãm hiếp vợ người đồng loại. (Và) ngươi sẽ 

khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. 25 Nhưng nếu là ở ngoài đồng mà người đàn ông bắt gặp thiếu nữ đã đính hôn, 

và người đàn ông đã cưỡng bách nó và nằm với nó, thì chỉ người đàn ông đã nằm với nó sẽ phải chết mà 



 

 

thôi. 26 Còn đối với thiếu nữ, ngươi sẽ không làm gì vì nó chẳng có tội gì đáng chết, vì cũng như một người 

xông tới người đồng loại mà hạ sát mạng nó thế nào, thì trường hợp này cũng vậy, 27 vì người kia đã gặp nó 

ngoài đồng, thiếu nữ đã đính hôn kia có kêu cứu cũng chẳng có ai đến cứu. 
28 Nếu người nào gặp một thiếu nữ đồng trinh, chưa đính hôn và đã túm lấy nó cùng nằm với nó, và người 

ta bắt gặp chúng, 29 người đàn ông nằm với nó sẽ trao cho cha thiếu nữ năm mươi nén bạc và phải lấy nó làm 

vợ, bởi đã hãm hiếp nó thì suốt đời người đàn ông không thể rẫy người vợ ấy nữa. 

   



 

 

  
1 Người ta sẽ không lấy vợ của cha mình, và nó sẽ không lật hở ra vạt áo cha mình. 

  

Tham dự vào các đám hội tế tự 
2 Kẻ bị đánh đập cao hoàn hay bị cắt niệu đạo sẽ không được vào đám hội của Yavê. 3 Kẻ lai giống sẽ 

không được vào đám hội của Yavê; dẫu mười đời rồi, nó cũng sẽ không được vào đám hội của Yavê. 4 Người 

Ammôn và người Moab sẽ không được nhập đám hội của Yavê, dầu mười đời rồi, chúng cũng sẽ không được 

nhập đám hội của Yavê bao giờ! 5 Bởi lẽ chúng đã không đem bánh đem nước ra đón các ngươi trên đường, 

thuở các ngươi ra khỏi Aicập, và vì để hại ngươi, nó đã thuê Balaam con của Bơor quê ở Pơtor tại Aram 

Naharaim để rủa độc ngươi. 6 Nhưng Yavê Thiên Chúa của ngươi đã không muốn nghe Balaam; Yavê Thiên 

Chúa của ngươi đã đổi lời rủa độc hóa ra chúc lành vì Yavê Thiên Chúa của ngươi yêu mến ngươi. 7 Ngươi sẽ 

không bận tâm tình thịnh vượng và hạnh phúc cho chúng mọi ngày và mãi mãi. 
8 Ngươi sẽ không gớm gét dân Eđom ví nó là anh em ngươi. Ngươi sẽ không gớm gét dân Aicập, vì ngươi 

đã là khách ngụ cư nơi đất nó. 9 Con cái do chúng sinh ra đến đời thứ ba, sẽ được vào đám hội của Yavê. 

  

Trại phải thanh sạch 
10 Khi ngươi xuất chinh đi đánh quân thù, ngươi sẽ giữ mình tránh mọi điều xấu. 11 Nếu nơi ngươi có người 

nào không sạch, bởi đã xuất tinh ban đêm, nó sẽ ra bên ngoài trại, và đừng vào bên trong trại. 12 Nhưng vào 

lúc xế chiều, nó sẽ tắm mình trong nước, và vừa khi mặt trời lặn, nó sẽ vào bên trong trại. 
13 Ngươi sẽ có một góc riêng nào ngoài trại để ngươi ra đó. 14 Kèm theo trang cụ, ngươi sẽ có một cái 

thuổng, khi ngươi ngồi xổm riêng một mình, ngươi sẽ dùng nó mà đào lỗ, đoạn ngươi về, sau khi đã lấp đồ 

phóng uế. 15 Vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đi lại trong trại của ngươi, để đáp cứu ngươi và phó nộp địch thù 

ngươi trước mặt ngươi. Vậy trại của ngươi là trại thánh, (đừng để) Người phải thấy điều gì thô bỉ nơi ngươi, 

chẳng vậy Người sẽ không theo dõi ngươi nữa. 

  

Các luật xã hội và tế tự 
16 Ngươi sẽ không nộp lại cho chủ đứa nô lệ đã trốn chủ nó đến ẩn mình nơi ngươi. 17 Nó sẽ lưu lại nơi 

ngươi, trong nội địa ngươi, chỗ nào tùy nó chọn trong một cổng thành của ngươi theo sở thích của nó; ngươi 

sẽ không hà hiếp nó. 
18 Không được có điếm tế tự trong hàng con gái của Israel; và không được có điếm tế tự trong hàng con 

trai của Israel: 19 Ngươi sẽ không cho nhập vào để tạ một lời khấn nào bất luận, vì đôi đàng hết thảy đều là sự 

quái gở đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi. 
20 Ngươi không cho vay lấy lãi nơi anh em ngươi: lãi trên bạc, lãi trên lương thực, lãi trên bất luận điều gì 

sinh lãi. 21 Ngươi sẽ cho vay lấy lãi nơi người tha bang, chứ ngươi không cho vay lấy lãi nơi anh em ngươi, 

ngõ hầu Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi trong mọi sự ngươi tra tay làm trên đất ngươi sắp 

vào chiếm lấy, 
22 Khi ngươi khấn lời khấn nào với Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không trì hoãn thi hành lời khấn, 

vì Yavê Thiên Chúa của ngươi chắc sẽ đòi ngươi trả lẽ và ngươi sẽ mắc lấy tội. 23 Song nếu ngươi kị hẳn khấn 

vái, ngươi chẳng mắc tội lệ gì. 24 Ðiều xuất tự môi miệng ngươi, ngươi sẽ giữ và thi hành, theo như ngươi đã 

tự nguyện khấn với Yavê Thiên Chúa của ngươi điều tự miệng ngươi, ngươi đã hứa. 
25 Khi ngươi vào vườn nho của người đồng loại, ngươi được phép ăn ít chùm tuỳ thích, đến no thôi, nhưng 

ngươi sẽ không được bỏ vào giỏ. 26 Khi ngươi vào ruộng lúa của người đồng loại, ngươi được phép lấy tay bứt 

ít gié, nhưng ngươi không được khoắng liềm trong ruộng lúa của người đồng loại.  



 

 

  

Ly dị 
1 Một người nào lấy vợ và đã cưới hỏi rồi, nếu xảy ra là nó không được vừa mắt chồng nữa, vì chồng gặp 

thấy nơi nó có điều gì thô bỉ; vậy chồng đã viết cho nó ly thư, mà trao tay nó và đã thải hồi khỏi nhà mình; 2 và 

khi nó ra khỏi nhà chồng mà đi thì lại đã thuộc về một người chồng khác. 3 Nhưng người chồng sau chán ghét 

nó và viết cho nó ly thư mà trao tay nó và đã thải hồi khỏi nhà mình, hay là người chồng sau, người đã lấy nó 

làm vợ, chết đi, 4 thì người chồng đầu hết, người đã thải hồi nó, không thể lấy nó làm vợ mình lại lần nữa, sau 

khi nó đã bị ra uế tạp, vì đó là điều quái gở trước nhan Yavê và ngươi không được làm cho đất mang tội, đất 

mà Yavê Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi làm cơ nghiệp. 

  

Các biện pháp để bảo vệ 
5 Khi người nào mới cưới vợ, người ấy sẽ khỏi phải đầu quân, và người ta sẽ không bắt nó sung vào bất cứ 

dịch vụ nào, nó sẽ được miễn dịch một năm để ở nhà mà mua vui cho vợ nó đã cưới. 
6 Người ta sẽ không bắt cái cối xay làm của cầm, dẫu là bàn quay trên, vì đó sẽ là bắt lấy mạng người làm 

của cầm. 
7 Nếu gặp có người bắt cóc anh em nào của nó trong hàng con cái Israel, hoặc đã bắt làm nô lệ, hoặc là đã 

bán đi, người ăn trộm ấy sẽ chết. Và ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. 
8 Trong trường hợp mắc tật phung, hãy giữ chín chắn cùng thi hành mọi điều các tư tế Lêvit chỉ giáo cho 

các ngươi: như ta đã truyền dạy chúng, các ngươi sẽ giữ lấy mà thi hành. 9 Hãy nhớ cách Yavê Thiên Chúa 

của ngươi đã xử với Miriam trên đường, thuở các ngươi ra khỏi Aicập. 
10 Khi ngươi cho đồng loại ngươi mượn đồ vật gì, ngươi sẽ không vào nhà nó tự lấy của cầm thế. 11 Ngươi 

sẽ đứng ngoài và người ngươi cho mượn sẽ đem ra cho ngươi bên ngoài của cầm thế. 12 Nhược bằng người ấy 

nghèo hèn, ngươi sẽ không nằm trên của nó cầm thế. 13 Ngươi phải hoàn lại cho nó của nó cầm thế lúc mặt 

trời lặn để nó nằm trên áo choàng của nó. Nó sẽ chúc lành cho ngươi và sự sẽ nên đức nghĩa cho ngươi trước 

nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi. 
14 Ngươi sẽ không xử tệ với người làm thuê nghèo khó bần cùng trong hàng anh em ngươi, hay với khách 

ngụ cư trên đất ngươi trong các cổng thành của ngươi. 15 Ngày nào, ngươi sẽ trả công cho nó ngày ấy: mặt trời 

sẽ không lặn trên điều ngươi mắc nó, vì nó nghèo khó và ước nguyện của nó, nó đặt cả vào đó. Như thế nó sẽ 

không kêu trách ngươi lên với Yavê và tội vạ sẽ không có trên ngươi. 
16 Cha sẽ không phải chết vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha, mỗi người sẽ chỉ phải chết vì chính tội 

mình. 
17 Ngươi sẽ không làm xiêu vẹo án xử khách ngụ cư và kẻ mồ côi; ngươi sẽ không lấy áo người goá bụa 

làm của cầm. 18 Ngươi sẽ nhớ ngươi đã từng là nô lệ ở Aicập và Yavê Thiên Chúa của ngươi đã cứu chuộc 

ngươi ra khỏi đó, bởi thế nên ta truyền dạy ngươi làm điều này. 
19 Khi ngươi gặt đồng ruộng của ngươi, và ngươi bỏ quên lượm lúa trong đồng, ngươi sẽ không quay lại 

mà lấy, nó thuộc về khách ngụ cư, và mồ côi, goá bụa, ngõ hầu Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho 

ngươi trong mọi công việc tay ngươi làm. 
20 Khi ngươi đọc ôliu, ngươi sẽ không đáo lại đằng sau: đó là phần của khách ngụ cư, và mồ côi, goá bụa. 
21 Khi ngươi gặt nho, ngươi sẽ không mót lại, đó là phần của khách ngụ cư, và mồ côi, góa bụa. 
22 Ngươi sẽ nhớ ngươi đã từng là nô lệ ở đất Ai cập, bởi thế nên ta truyền dạy ngươi làm điều này. 

   



 

 

  
1 Khi có tranh chấp giữa người ta với nhau, họ sẽ đi hầu tòa, và người ta sẽ phân xử cho họ, người ta sẽ 

tuyên là công chính người công chính, và ác nhân là ác nhân. 2 Một khi ác nhân đáng phải đòn, thẩm phán sẽ 

cho nọc ra trên đất mà đánh đòn trước mặt mình, một số đòn cân xứng với tội ác của nó. 3 Ngài được cho đánh 

đến bốn mươi đòn, chứ không được thêm, kẻo nếu đánh thêm hơn ngằn ấy, hình phạt đòn thành ra thái quá và 

anh em ngươi sẽ bị khinh trước mắt ngươi. 
4 Ngươi sẽ không đóng dàm con bò đạp lúa. 

  

Luật về "Anh em chồng" 
5 Khi anh em ở chung cùng nhau và một người của chúng chết đi mà không con, vợ của người chết sẽ 

không được thuộc về chồng khác ngoài nhà. Một anh em của chồng sẽ nhập phòng với nó và lấy nó làm vợ và 

giữ nghĩa anh em chồng với nó. 6 Và con trai đầu lòng sinh ra sẽ lưu danh người anh em đã chết. Và (như vậy) 

tên nó sẽ không bị xoá khỏi Israel. 7 Nhược bằng người ấy không muốn lấy chị em dâu mình, thì người chị em 

dâu sẽ lên nơi cổng thành đến với hàng kỳ mục mà thưa: "Người anh em chồng tôi không chịu lưu danh cho 

anh em mình trong Israel, y không muốn giữ nghĩa anh em chồng với tôi!" 8 (Và) các kỳ mục trong thành sẽ 

triệu nó đến và nói với nó. Nên nó đứng lên và thưa: "Tôi không muốn lấy nàng!" 9 (thì) người chị em dâu sẽ 

tiến lại gần nó trước mắt các kỳ mục và cởi một chiếc dép khỏi chân nó và nhổ vào mặt nó, đoạn cất tiếng nói: 

"Như thế đó, người ta phải xử với con người không xây dựng cho gia đình anh em nó!" 10 Và người ta sẽ gọi 

tên nó trong Israel là "Nhà kẻ bị tước dép". 

  

Nết na trong khi ấu đả 
11 Khi có đám đàn ông ấu đả nhau mà vợ của một người trong bọn đến để cứu chồng khỏi tay kẻ đánh nó, 

nếu người vợ giơ tay nắm kéo dương vật người này, 12 ngươi sẽ chặt tay người vợ, mắt ngươi sẽ không rướm 

lệ. 

  

Phụ lục 
13 Ngươi sẽ không có trong đãy ngươi, quả cân này, quả cân khác, cái lớn cái bé. 14 Ngươi sẽ không có 

trong nhà ngươi, đấu này đấu khác, cái lớn cái bé. 15 Ngươi sẽ có quả cân chính xác công minh; ngươi sẽ có 

đấu chính xác công minh, ngõ hầu ngươi được dài ngày trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho 

ngươi. 16 Vì thật là đồ quái gở đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi những ai làm thế, những ai làm điều gian 

phi. 
17 Hãy nhớ cách Amalek đã xử với ngươi trên đường, thuở các ngươi ra khỏi Aicập, 18 làm sao nó đã đón 

đường ngươi, và đã chận đường triệt thoái những người lê lết theo sau, trong khi ngươi kiệt quệ, đuối sức. 

(Và) nó đã chẳng kính sợ Thiên Chúa. 19 Vậy khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã cho ngươi an nghỉ khỏi mọi 

địch thù quanh ngươi, trên đất Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi làm cơ nghiệp để ngươi chiếm 

lấy, ngươi sẽ xoá khỏi dưới gầm trời ký ức Amalek. Ðừng quên! 

   



 

 

  

Của đầu mùa 
1 Một khi ngươi vào đất Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi làm cơ nghiệp, và ngươi đã chiếm 

được cùng lập cư ở đó, 2 ngươi sẽ lấy của đầu mùa mọi thứ hoa lợi đất ruộng ngươi thu được nơi đất đai ngươi 

mà Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi; ngươi sẽ đặt vào chiếc giỏ và đi đến chỗ Yavê Thiên 

Chúa của ngươi sẽ chọn để cho Danh Người lưu trú. 3 Ngươi sẽ đến với tư tế đương tại chức trong những ngày 

ấy mà thưa với ngài: 

"Hôm nay tôi xin tuyên cáo với Yavê Thiên Chúa của ngài là tôi đã vào rồi, trong đất Yavê đã thề với tổ 

tiên chúng tôi là Người sẽ ban cho chúng tôi!" 
4 Tư tế sẽ lấy giỏ tự tay ngươi và ngài sẽ đệ lên trước tế đàn của Yavê Thiên Chúa của ngươi. 5 Bấy giờ 

ngươi sẽ xướng lên và nói trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi: 

"Cha tôi là một người Aram phiêu lạc; ngài xuống Aicập và đã ngụ nhờ ở đó, với ít mạng người; nhưng ở 

đó ngài đã nên một nước lớn lao, hùng hậu và đông đảo. 6 (Rồi) người Aicập đã xử ác nghiệt với chúng tôi, và 

đặt trên chúng tôi lao công cực khổ. 7 Và chúng tôi đã kêu lên với Yavê Thiên Chúa của tổ tiên chúng tôi, và 

Người đã nghe tiếng chúng tôi; Người đã nhìn đến cảnh đọa đầy, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. 8 (Và) 

Yavê đã đem chúng tôi ra khỏi Aicập với tay mạnh, cánh tay giương, với khiếp đảm lớn lao, với dấu lạ và 

điềm thiêng. 9 Người đã đem chúng tôi đến chỗ này; Người đã ban cho chúng tôi đất này, đất chảy tràn sữa 

mật. 10 Và bây giờ, này tôi xin dâng của đầu mùa trái trăng đất ruộng Người đã ban cho tôi, lạy Yavê!" 

Ðoạn ngươi đệ lên trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi; và ngươi phục lạy trước nhan Yavê Thiên Chúa 

của ngươi. 11 Và ngươi sẽ hân hoan trên mọi sự lành Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi và gia đình 

ngươi; cùng với ngươi, (sẽ hân hoan) người Lêvit và khách ngụ cư ở giữa ngươi. 

  

Thập phân ba năm 
12 Khi ngươi đã trích xong tất cả thập phân về hoa lợi của ngươi, năm thứ ba tức là năm thập phân, và ngươi 

đã tặng cho Lêvit và khách ngụ cư cùng mồ côi, góa bụa, để họ được ăn trong các cổng thành của ngươi và 

được no nê, 13 thì ngươi sẽ thưa trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi: 

"Tôi đã khử hết của thánh khỏi nhà tôi, và tôi cũng đã tặng cho Lêvit và khách ngụ cư, cùng mồ côi, goá 

bụa, đúng theo lịnh truyền Người đã truyền dạy tôi; tôi đã không phạm đến lịnh truyền nào của Người; thật tôi 

đã không lãng quên: 14 Của ấy tôi đã không ăn khi tôi có tang, tôi đã không hỏa tế như của uế tạp, tôi đã không 

cúng cho vị tử vong. Tôi đã vâng nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của ngươi, tôi đã làm theo mọi sự Người 

đã truyền dạy tôi. 15 Từ thánh cung của Người, từ trời cao, xin Người đoái nhìn và chúc lành cho dân Israel 

của Người cùng thửa đất Người đã ban cho chúng tôi, như Người đã thề với tổ tiên chúng tôi, một đất chảy 

tràn sữa mật". 

  

III. DIỄN TỪ KẾT LUẬT - PHẦN CUỐI DIỄN TỪ THỨ HAI 

 Israel, dân của Yavê 
16 Hôm nay Yavê Thiên Chúa của ngươi truyền cho ngươi thi hành các luật điều, và các phán quyết này; 

ngươi sẽ tuân giữ và thi hành hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi. 
17 Ngươi đã đòi được Yavê tuyên bố hôm nay: Người sẽ là Thiên Chúa của ngươi; là ngươi phải đi theo 

đường lối của Người, và giữ các luật điều, lịnh truyền, phán quyết của Người cùng vâng nghe tiếng của 

Người. 18 Và Yavê đã đòi được ngươi tuyên bố hôm nay: ngươi sẽ là dân sở hữu của Người chiếu theo điều 

Người đã phán với ngươi, là ngươi sẽ tuân giữ tất cả các lịnh truyền của Người; 19 là Người sẽ nhắc ngươi lên 

vượt quá các nước hết thảy Người đã làm nên, về vinh dự thanh danh, huy hoàng; là ngươi sẽ nên một dân 

thánh cho Yavê Thiên Chúa của ngươi như Người đã phán. 

   



 

 

  

Khắc nghi lề luật 
1 Môsê, và các hàng kỳ mục Israel truyền cho dân rằng: "Hãy giữ tất cả lịnh truyền ta truyền dạy các ngươi 

hôm nay. 2 Vào ngày các ngươi qua (sông) Yorđan lên đất Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi, 

ngươi sẽ dựng cho mình những tảng đá lớn và ngươi sẽ tô vôi đá ấy. 3 (Và) ngươi sẽ viết trên đá hết các Lời 

của Luật này, vào lúc ngươi đi qua, ngõ hầu ngươi vào được trong đất Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban 

cho ngươi, đất chảy tràn sữa mật, như Yavê Thiên Chúa của tổ tiên ngươi đã phán với ngươi. 
4 Một khi các ngươi đã qua (sông) Yorđan, các ngươi sẽ dựng các tảng đá ấy, - điều ta truyền dạy các ngươi 

hôm nay - trên núi Êbal và ngươi sẽ tô vôi đá ấy. 5 Ngươi sẽ xây ở đó tế đàn cho Yavê Thiên Chúa của ngươi, 

một tế đàn bằng đá; ngươi sẽ không khua sắt trên đá. 6 Ngươi sẽ dùng đá cả tảng mà xây tế đàn của Yavê Thiên 

Chúa của ngươi, và thượng tiến trên đó lễ thượng hiến cho Yavê Thiên Chúa của ngươi. 7 Ngươi cũng sẽ tế lễ 

kỳ an, và ăn ở đó; và ngươi sẽ hân hoan trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi. 8 Và ngươi sẽ viết trên các 

tảng đá hết các lời của Luật này, cho thật rõ ràng. 
9 Môsê, cùng với các tư tế Lêvit, nói với toàn thể Israel rằng: 

"Hãy nín lặng mà nghe, hỡi Israel! Ngày hôm nay, ngươi đã được trở nên dân của Yavê Thiên Chúa của 

ngươi. 10 (Và) ngươi sẽ vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi, và ngươi sẽ thi hành các lịnh truyền và 

luật điều của Người mà ta truyền dạy ngươi hôm nay!" 
11 Môsê truyền lịnh cho dân ngày hôm ấy rằng: "12 Ðây là những kẻ sẽ đứng trên núi Garizim, để chúc lành 

cho dân, khi các ngươi đi qua (sông) Yorđan: Simêôn, Lêvi, Yuđa, Issakhar, Yuse, Benyamin. 13 Và đây là 

những kẻ sẽ đứng trên núi Ebal để chúc dữ: Ruben, Gađ, Asher, Zabulôn, Ðan, Neptali. 14 Các Lêvit xướng 

lên và nói với mỗi người Israel, tiếng dõng dạc: 

"15 Ðồ chúc dữ, kẻ tạc tượng thần hay ảnh đúc - việc quái gở đối với Yavê, công trình tay người thợ - và 

cất trong nơi kín!" 

Và toàn dân đáp lại thưa: Amen! 

"16 Ðồ chúc dữ, kẻ khinh rẻ cha mẹ mình". Và toàn dân thưa: Amen! 

"17 Ðồ chúc dữ, kẻ lấn ranh giới của đồng loại!" Và toàn dân thưa: Amen! 

"18 Ðồ chúc dữ, kẻ làm cho người mù lòa lạc đường!" Và toàn dân thưa: Amen! 

"19 Ðồ chúc dữ, kẻ làm xiêu vẹo án xử khách ngụ cư, và mồ côi, góa bụa!" Và toàn dân thưa: Amen! 

"20 Ðồ chúc dữ, kẻ nằm với vợ cha mình, - vì nó đã lật hở vạt áo cha nó!" Và toàn dân thưa: Amen! 

"21 Ðồ chúc dữ, kẻ nằm với thú vật nào bất luận!" Và toàn dân thưa: Amen! 

"22 Ðồ chúc dữ, kẻ nằm với chị em mình, con cùng một cha hay một mẹ!" Và toàn dân thưa: Amen! 

"23 Ðồ chúc dữ, kẻ nằm với bà gia mình!" Và toàn dân thưa: Amen! 

"24 Ðồ chúc dữ, kẻ đánh trộm đồng loại mình!" Và toàn dân thưa: Amen! 

"25 Ðồ chúc dữ, kẻ nhận hối lộ để đả thương vong mạng máu vô tội!" Và toàn dân thưa: Amen! 

"26 Ðồ chúc dữ, kẻ không giữ vững các lời có trong Luật này để mà thi hành!" Và toàn dân thưa: Amen! 

   



 

 

  

Chúc lành sẽ ban 
1 Vậy nếu ngươi chí thú vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi mà tuân giữ cùng thi hành tất cả các 

lịnh truyền ta truyền dạy ngươi hôm nay, thì chắc hẳn Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ nhắc ngươi lên vượt quá 

các nước trần gian hết thảy; 2 và tất cả các chúc lành này sẽ xuống trên ngươi, và thấu tới ngươi, bởi vì ngươi 

nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi. 
3 Phúc cho ngươi trong thành và phúc cho ngươi ngoài đồng! 4 Phúc cho hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả 

đất đai, hoa quả thú vật, lứa con đàn bò, lứa con dê cừu. 5 Phúc cho giỏ bánh và thạp bột của ngươi. 6 Phúc 

cho ngươi khi đi vào, phúc cho ngươi khi đi ra. 7 Yavê sẽ cho các thù địch dấy lên chống lại ngươi phải bại 

hoại trước mắt ngươi: theo một đường, chúng xuất trinh đánh ngươi, và theo bảy đường, chúng sẽ chạy chốn 

trước mặt ngươi. 8 Nguyện xin Yavê truyền cho chúc lành ở lại với ngươi, nơi lẫm lúa và trong mọi sự ngươi 

tra tay làm; Người sẽ chúc lành ngươi trong đất Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi. 
9 Yavê sẽ thiết lập ngươi làm dân thánh cho Người, như Người đã thề với ngươi, nhân bởi ngươi tuân giữ 

các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của ngươi, và ngươi bước theo đường lối của Người. 10 Muôn dân thiên 

hạ sẽ thấy là Danh Yavê đã được kêu khấn trên ngươi, và chúng phải sợ ngươi. 11 Yavê sẽ cho ngươi dư dật 

của lành: hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả thú vật ngươi, hoa quả đất đai ngươi, trên thửa đất Yavê đã thề với 

tổ tiên ngươi là Người sẽ ban cho ngươi. 12 Yavê sẽ mở cho ngươi kho lành của Người, là các tầng trời, để ban 

cho đất ngươi có mưa đúng thời, và chúc lành cho mọi công việc tay ngươi làm; ngươi sẽ cho nhiều dân vay 

mượn, còn ngươi, ngươi sẽ không phải vay mượn.13 Yavê sẽ đặt ngươi làm đầu chứ không phải làm đuôi, 

ngươi chỉ thăng tiến và không hề có lúc trầm luân, bởi chưng ngươi sẽ vâng nghe các lịnh truyền của Yavê 

Thiên Chúa của ngươi, mà ta truyền dạy ngươi hôm nay phải tuân giữ thi hành, 14 và ngươi sẽ không xiêu qua 

phải vẹo qua trái, khỏi các lời ta truyền dạy ngươi hôm nay, để đi theo các thần khác và làm tôi chúng. 

  

Chúc dữ 
15 Nhược bằng ngươi không nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của ngươi để không tuân giữ cùng thi hành 

tất cả các lịnh truyền và luật điều của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay, thì chắc hẳn tất cả các lời chúc dữ 

này sẽ xuống trên ngươi và thấu tới ngươi. 
16 Khốn cho ngươi trong thành và khốn cho ngươi ngoài đồng! 17 Khốn cho giỏ bánh và thạp bột của 

ngươi! 18 Khốn cho hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả đất đai ngươi, lứa con đàn bò, lứa con dê cừu. 19 Khốn cho 

ngươi khi đi vào, khốn cho ngươi đi ra. 
20 Yavê sẽ gửi đến trên ngươi nguyền rủa, tán loạn, đe dọa, trong mọi sự ngươi tra tay làm, cho đến khi 

ngươi bị tru diệt và kíp tận vong, bởi ác đức nơi các hành vi của ngươi do đó ngươi đã bỏ Ta. 21 Yavê sẽ cho 

ôn dịch bám lấy mình ngươi làm ngươi tận tuyệt cho kỳ được, khỏi thửa đất ngươi sắp vào chiếm lấy. 22 Yavê 

sẽ phạt ngươi tiêu hao, cảm sốt, viêm chủng, bốc nhiệt, (hạn hán), nạn lúa vàng úa, hau thối đen ; những họa 

tai sẽ dồn dập đuổi theo ngươi cho đến lúc ngươi phải diệt vong. 23 Và trời trên đầu ngươi sẽ như đồng và đất 

dưới (chân) ngươi như sắt! 24 Yavê sẽ cho mưa cát bụi trên đất của ngươi, tự trời (cát bụi) đổ xuống trên ngươi 

đến làm ngươi tận tuyệt. 25 Yavê sẽ cho ngươi bại hoại trước mặt các thù địch ngươi, theo một đường ngươi 

xuất chinh đánh chúng, và theo bảy đường ngươi sẽ chạy chốn trước mặt chúng, ngươi sẽ thành điềm kinh gở 

cho hết các vương quốc trần gian. 26 Thây ngươi sẽ làm mồi cho chim trời, thú đất, mà chẳng ai dọa đuổi 

chúng. 
27 Yavê sẽ phạt ngươi phải ung nhọt Aicập, sưng hạch, ghẻ hờm, chốc lếch, vô phương chữa lành. 28 Yavê 

sẽ phạt ngươi phải điên dại, mù quáng, rối loạn tâm thần. 29 Ngươi sẽ rờ rẫm giữa trưa, như người mù rờ rẫm 

trong bóng tối, ngươi sẽ không thành công trong nước bước, ngươi sẽ chỉ có việc để người ta áp bức và bóc 

lột suốt mọi ngày, mà không ai đáp cứu. 30 Ngươi đính hôn hỏi vợ, và người khác cuỗm mất. Ngươi sẽ xây 

nhà mà không được ở, ngươi trồng nho nhưng không được hưởng trái đầu. 31 Bò của ngươi người ta chọc tiết 

trước mắt ngươi, mà ngươi không được ăn, lừa của ngươi, người ta cướp lấy trước mặt ngươi, và sẽ không hề 

về lại với ngươi, dê cừu của ngươi bị nộp cho thù địch, mà không ai đáp cứu ngươi. 32 Con trai, con gái ngươi 



 

 

bị nộp cho dân khác, mắt ngươi nhìn theo, trông đến mỏi tròng, nhưng đành bó tay. 33 Hoa quả đất đai ngươi 

và mọi công khó của ngươi thì một dân ngươi không hề biết, sẽ được ăn, ngươi sẽ chỉ có việc để người ta áp 

bức và hành hạ suốt mọi ngày. 34 Và ngươi sẽ ra điên dại trước cảnh mắt ngươi chứng kiến. 35 Yavê sẽ đánh 

bạt ngươi ung hờm độc địa, nơi đầu gối, bắp chân, vô phương chữa lành, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu! 
36 Yavê sẽ đem ngươi đi cùng với vua, ngươi đã lập cho mình, đến nước mà chính ngươi cũng như tổ tiên 

ngươi không hề biết đến; và ở đó ngươi sẽ làm tôi những thần khác, bằng gỗ, đá! 37 (Và) ngươi sẽ nên điều 

kinh tởm, nên câu chửi bới và châm biếm giữa muôn dân, những nơi Yavê đẩy ngươi đến. 
38 Lúa giống ngươi đem gieo nơi đồng ruộng thì nhiều, nhưng sẽ thu ít, vì châu chấu tàn phá cả. 39 Ngươi 

trồng nho và làm lụng, nhưng ngươi sẽ không được uống rượu, không dự trữ vì sâu sẽ đục cây nho. 
40 Ngươi sẽ có cây ôliu khắp bờ cõi ngươi, nhưng ngươi sẽ không có chút dầu xoa mình, vì ôliu của ngươi 

sẽ rụng sạch. 41 Ngươi sẽ sinh con trai con gái, nhưng chúng sẽ không thuộc về ngươi, vì chúng sẽ bị đi 

đày. 42 Cây cối và hoa quả đất đai ngươi hết thảy đều sẽ bị bọ rầy chiếm sạch. 
43 Khách ngụ cư giữa ngươi sẽ lên cao, cao mãi, còn ngươi cứ xuống trầm, trầm mãi, 44 chính nó sẽ cho 

ngươi vay mượn, còn ngươi, ngươi sẽ không có gì cho nó vay mượn, nó sẽ cầm đầu, ngươi sẽ cầm đuôi. 
45 Tất cả các lời chúc dữ này sẽ giáng xuống trên ngươi và đuổi theo ngươi và thấu tới ngươi, cho đến khi 

ngươi bị tru diệt, vì ngươi đã không vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi, mà tuân giữ thi hành các 

lịnh truyền và luật điều Người truyền dạy ngươi. 46 Chúng sẽ là dấu chỉ và điềm gở, trên ngươi cùng trên cả 

dòng giống ngươi. 

  

Chiến tranh và lưu đày 
47 Bởi vì ngươi đã không làm tôi Yavê Thiên Chúa của ngươi trong vui sướng hạnh phúc, bởi được dư đầy 

mọi sự, 48 thì ngươi sẽ làm tôi quân thù Yavê gửi đến trên ngươi trong đói khát, trần truồng, và thiếu thốn đủ 

mọi sự. Nó sẽ tra ách sắt vào cổ ngươi, cho đến khi nó tru diệt được ngươi. 
49 Yavê sẽ chiêu mộ đánh ngươi, một nước từ phương xa, ở mút cùng mặt đất, như diều hâu phóng đến, 

một nước mà ngươi sẽ không hiểu được tiếng nó, 50 một nước có bộ mặt dữ dằn, già không nể, trẻ không 

thương. 51 Nó sẽ ăn hoa quả và thú vật của ngươi, hoa quả đất đai ngươi, cho đến khi ngươi bị diệt, nó sẽ không 

chừa sót lại cho ngươi lúa miến, rượu mộng, dầu tươi, lứa con đàn bò, lứa con dê cừu, cho đến khi nó đã làm 

ngươi bị diệt vong tất cả. 52 Nó sẽ vây hãm ngươi trong hết thảy các cổng thành của ngươi cho đến khi hạ 

được, những tường thành cao ngất và kiên cố nhất trong xứ ngươi, mà ngươi đem lòng tin cậy. Nó sẽ vây hãm 

ngươi trong hết thảy các cổng thành trong toàn xứ ngươi, mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho 

ngươi. 53 Ngươi sẽ ăn hoa quả lòng dạ ngươi, thịt con trai con gái ngươi mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã 

ban cho ngươi, trong cảnh thiết bách quẫn cùng kẻ thù ngươi sẽ áp đặt trên ngươi. 54 Anh chàng mỏng dòn, 

nhũn nhặn nhất đời nơi ngươi sẽ châu mày lườm nguýt anh em nó, hay con vợ của lòng nó, và cả những con 

cái của nó, còn sót lại, 55 sợ phải chia cho đứa nào trong bọn, chút thịt con cái nó, nó đang ăn, vì người ta 

không còn để sót lại vật gì cho nó, trong cảnh thiết bách quẫn cùng quân thù sẽ áp đặt trên ngươi, nơi mọi 

cổng thành của ngươi. 56 Con đàn bà mỏng dòn, mềm mại nhất đời nơi ngươi, đứa không hề đặt thử bàn chân 

xuống đất, bởi quá ư mềm mại mỏng dòn, sẽ châu mày lườm nguýt chồng cũa lòng nó hay con trai con gái 

nó, 57 vì cả cái nhau xuất từ cửa mình, và vì các đứa con nó đã đẻ ra; vì nó sẽ ăn thịt chúng chùng lén bởi thiếu 

thốn tất cả mọi sự, trong cảnh thiết bách quẫn cùng quân thù ngươi sẽ áp đặt trên ngươi, nơi các cổng thành 

của ngươi. 
58 Nếu ngươi không tuân giữ mà thi hành tất cả các lời của Luật này, viết trong sách này, để kính sợ Danh 

trọng vọng và đáng sợ, Yavê Thiên Chúa của ngươi, 59 Yavê sẽ ra những hình phạt kinh dị cho ngươi, hình 

phạt cho dòng giống ngươi, những hình phạt lớn lao, và trường cửu, những tật bịnh dữ dằn và trường 

cửu. 60 Người sẽ cho quay trở lại trên ngươi các thứ dịch tễ Aicập ngươi hãi hùng, và chúng sẽ bám vào 

ngươi. 61 Cả những bịnh hoạn và hình phạt đủ thứ không ghi trong sách luật này, Yavê cũng sẽ cho kéo lên 

trên ngươi, cho đến khi nào ngươi bị tru diệt. 62 Và các ngươi sẽ chỉ còn sót lại một ít mạng người - cho dẫu 

đã từng đông đảo như tinh sao trên trời - bởi vì ngươi đã không vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của 

ngươi. 63 Vậy sẽ xảy ra là cũng như Yavê đã lấy làm sung sướng mà giáng phúc cho các ngươi và làm cho các 

ngươi nên đông đảo, thì cũng vậy, Yavê sẽ lấy làm sung sướng mà để các ngươi bị tận vong, tru diệt; (và) các 

ngươi sẽ bị lôi đi khỏi đất đai ngươi sắp vào chiếm lấy. 64 Yavê sẽ để các ngươi tan tác trong các dân, từ 



 

 

phương đất này đến phương đất nọ và ở đó, ngươi sẽ làm tôi những thần khác, thần mà ngươi đã không hề 

biết, ngươi cũng như tổ tiên ngươi, (những thần) gỗ đá. 65 Nơi các nước ấy, ngươi sẽ ở không yên, sẽ không 

có một chỗ đặt bàn chân; ở đó Yavê sẽ để cho lòng ngươi hồi hộp, mắt mỏi đờ, hồn mệt mỏi, 66 sự sống còn 

của ngươi treo lũng lẳng bấp bênh trước mặt và ngươi sẽ phải kinh hãi đêm ngày, ngươi sẽ không còn tin vào 

sự sống còn của ngươi nữa. 67 Sáng thì ngươi nói: "Phải chi là chiều!" chiều, ngươi lại nói: "Phải chi là sáng!" 

vì kinh hãi xâm chiếm lòng ngươi, vì cảnh mắt ngươi chứng kiến. 68 Và Yavê sẽ bắt ngươi trở lại Aicập bằng 

thuyền, trên đường mà ta đã nói: "Ngươi sẽ không còn thấy lại!" Ở đó các ngươi sẽ tự đem bán mình cho các 

địch thù của ngươi làm nô lệ, làm nữ tỳ, nhưng sẽ chẳng có ai mong mua lấy!" 

  

DIỄN TỪ THỨ BA 

  
69 Ðó là những lời của Giao ước Yavê đã truyền cho Môsê kết với con cái Israel, trên đất Moab, ngoài Giao 

ước Người đã kết với họ ở Khoreb. 

   



 

 

  

Nhắc nhở lịch sử 
1 Môsê triệu tập toàn thể Israel lại; và ông nói với họ: 

Các ngươi đã thấy mọi sự Yavê đã làm trước mắt các ngươi ở đất Aicập, cho Pharaô và tất cả các bầy tôi 

nó cùng toàn xứ nó, 2 những thử thách lớn lao mắt ngươi đã thấy, những dấu lạ và điềm thiêng cả thể 

ấy. 3 Nhưng cho đến hôm nay, Yavê đã không ban cho các ngươi lòng để biết, mắt để thấy, tai để nghe. 
4 Ta đã dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm; áo xống các ngươi đã không nát nơi mình các ngươi, 

giày dép các ngươi đã không nát nơi chân các ngươi. 5 Bánh, các ngươi đã không ăn; rượu chua, chất say, các 

ngươi đã không uống, ngõ hầu các ngươi nhận biết "Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi". 6 Và các ngươi 

đã tới được chốn này; (và) Sikhôn vua Khesbôn và Og vua Bashan đã ra nghinh chiến với chúng ta, và chúng 

ta đã đánh bại chúng. 7 Và chúng ta đã lấy đất của chúng mà ban làm cơ nghiệp cho các nhóm Ruben, Gađ và 

nửa chi tộc Manassê. 
8 Các ngươi sẽ giữ các lời Giao ước này và các ngươi sẽ thi hành các lời ấy ngõ hầu các ngươi thành công 

trong mọi việc các ngươi làm. 9 Các ngươi hết thảy đều đứng chầu hôm nay trước nhan Yavê Thiên Chúa của 

các ngươi: các đầu mục các chi tộc, các kỳ mục và ký lục của các ngươi, tất cả mọi người trong Israel, 10 trẻ 

con, đàn bà của các ngươi, (khách ngụ cư ở trong trại ngươi, từ người mót củi cho đến người kín nước cho 

ngươi), 11 để đi vào Giao ước với Yavê Thiên Chúa của ngươi với lời đoan nguyền, (Giao ước) mà Yavê Thiên 

Chúa của ngươi kết với ngươi hôm nay, 12 ngõ hầu Người thiết lập ngươi làm dân củaNgười, và người nên 

Thiên Chúa của ngươi như Người đã phán với ngươi và đã thề với tổ tiên ngươi, Abraham, Ysaac và Yacob. 
13 Và không phải chỉ riêng với các ngươi thôi, mà ta kết Giao ước này (kèm theo) lời đoan nguyền 

này, 14 nhưng còn với những ai có mặt ở đây hôm nay với chúng ta, trước nhan Yavê Thiên Chúa của chúng 

ta, và cả những ai không có ở đây với chúng ta hôm nay! 
15 Vì các ngươi biết chúng ta đã lưu ngụ làm sao ở đất Aicập, và chúng ta đã ngang qua làm sao giữa các 

nước chúng ta đã ngang qua. 16 Các ngươi đã trong thấy các ố tượng, và các xú thần của chúng, bằng gỗ đá, 

bạc vàng, có ở nơi chúng. 
17 (Coi chừng) kẻo có nơi các ngươi, người nào, nam hay nữ, thị tộc hay chi tộc nào trở lòng với Yavê 

Thiên Chúa của chúng ta hôm nay, mà đi làm tôi thần của các dân ấy! Kẻo nơi các ngươi lại có mầm rễ sinh 

ra chất độc cùng khổ ngải. 18 Vậy nếu kẻ nào, khi nghe các lời nguyền rủa này, lại tự chúc phúc cho mình 

trong lòng, mà rằng: "Có chăng thì nước nhuận sẽ trừ nước khan!" 19 Yavê sẽ không còn muốn dung thứ cho 

nó vì chính bấy giờ khí nộ Yavê và lòng ghen tương của Người sẽ bốc lên ngùn ngụt trên con người ấy; trên 

nó sẽ đậu xuống tất cả lời nguyền rủa ghi trong sách này, và Yavê xoá tên tuổi nó khỏi dưới gầm trời. 20 Và 

Yavê sẽ tách nó ra, đại hoạ cho nó, khỏi toàn thể các chi tộc Israel, chiếu theo các lời nguyền rủa của Giao 

ước ghi trong sách Luật này. 

  

Viễn tượng lưu đày 
21 Thế hệ mai sau, chính con cái các ngươi những kẻ sẽ chỗi dậy sau các ngươi, cùng khách lạ đến từ một 

xứ xa vời, sẽ nói khi chúng thấy hình phạt đất này, và những bịnh hoạn Yavê giáng xuống trên đất ấy: "22 diêm 

sinh, muối mặn, đất đai khắp xứ như một lò lửa cháy; sẽ không còn gieo vãi hay nảy chồi được nữa, không 

một cọng cỏ nào sẽ ngoi lên được trên đất ấy, như cảnh trời lật đất vùi ở Sôđôm, Gomor, Ađma, và Xơboim, 

Yavê đã vùi đi trong cơn lôi đình hoả nộ của Người". 23 Phải, các dân tộc hết thảy sẽ tự hỏi: "Vì lẽ gì Yavê đã 

xử như vậy với đất này? Tại sao lại có cơn giận hoả hào lớn thế?" 24 Và chúng sẽ nói: "Ấy là vì họ đã bỏ Giao 

ước của Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ, Giao ước Người đã kết với họ khi đem họ ra khỏi đất Aicập. 25 Họ 

đã đi làm tôi những thần khác lạ và thờ lạy chúng, những thần mà họ không hề biết và Người đã chẳng phân 

chia cho họ! 26 Nên khí nộ Yavê đã bừng cháy trên đất đai này đến nỗi đã giáng xuống trên nó tất cả lời chúc 

dữ chép trong sách này. 27 Và Yavê đã bứng họ đi khỏi đất đai họ trong lôi đình, hoả nộ, giận hờn, và đã quăng 

họ vào đất khác lạ, như (thấy) ngày nay!" 



 

 

28 Những điều kín ẩn là phần Yavê Thiên Chúa của chúng ta, nhưng các điều đã mạc khải ra là của chúng 

ta và con cái chúng ta cho đến đời đời để thi hành tất cả các lời Luật này. 

   



 

 

  

Trở lại 
1 Vậy khi đã xảy đến cho ngươi tất cả các điều ấy, chúc lành và chúc dữ ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu 

ngươi hồi tâm nhớ lại, trong các nước, những lời mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã xua ngươi đến. 2 Nếu 

ngươi trở lại với Yavê Thiên Chúa của ngươi và vâng nghe tiếng Người, chiếu theo mọi điều ta truyền dạy 

ngươi hôm nay, ngươi và con cái ngươi, hết lòng ngươi và hết linh hồn ngươi, 3 bấy giờ Yavê Thiên Chúa của 

ngươi sẽ đổi vận bĩ cho ngươi, và sẽ dủ lòng thương xót ngươi mà bắt đầu thâu họp ngươi lại tự muôn dân, từ 

(những nơi) Yavê Thiên Chúa của ngươi đã bắt ngươi tản mác. 4 Cho dù ngươi bị xua đến tận mút chân trời, 

Yavê Thiên Chúa của ngươi cũng thâu họp ngươi lại từ đó, và từ đó Người sẽ mang ngươi về. 5 (Và) Yavê 

Thiên Chúa của ngươi sẽ đem ngươi vào đất tổ tiên ngươi đã chiếm và ngươi sẽ chiếm lấy lại; Người sẽ giáng 

phúc cho ngươi và cho ngươi nên đông đảo hơn tổ tiên ngươi. 
6 (Và) Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ cắt bì lòng dạ ngươi và lòng dạ (con cháu) dòng giống ngươi, để 

ngươi có thể yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi và hết linh hồn ngươi, ngõ hầu ngươi được 

sống. 7 Còn tất cả những lời nguyền rủa kia, Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ giáng xuống trên các địch thù 

ngươi, trên những kẻ ghét ngươi và bắt bớ ngươi. 8 Phần ngươi, ngươi sẽ trở lại và vâng nghe tiếng của Yavê 

và thi hành tất cả các lịnh truyền của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay. 9 Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ 

cho ngươi dư dật sự lành trong mọi việc tay ngươi làm, nơi hoa quả lòng dạ ngươi, nơi hoa quả đất đai ngươi, 

và Yavê lại bắt đầu sung sướng mưu hạnh phúc cho ngươi như Người đã sung sướng nơi tổ tiên ngươi, 10 bởi 

ngươi sẽ vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi mà tuân giữ các lịnh truyền và luật điều chép trong sách 

Luật này, khi ngươi trở lại với Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi và hết linh hồn ngươi. 
11 Vì chưng lịnh truyền này ta truyền dạy ngươi hôm nay không phải là điều ngươi vô phương làm nổi, 

cũng không phải là quá ư xa vời. 12 Nó không ở mãi mãi trên trời, để phải nói: "Ai sẽ thay ta lên trời lấy xuống 

cho ta, mà nói cho ta nghe, để ta thi hành?" 13 Nó cũng không ở mải bên kia biển, để phải nói: "Ai sẽ thay ta 

vượt qua bên kia biển lấy về cho ta, mà nói cho ta nghe để ta thi hành?" 14 Vì lời ở rất gần ngươi, nơi miệng 

ngươi, nơi lòng ngươi, để ngươi thi hành. 

  

Hai ngả đường 
15 Coi! Ta đã đặt trước mặt ngươi hôm nay sự sống và sự lành, sự chết và sự dữ. 16 Ðiều ta truyền dạy ngươi 

hôm nay là yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi, là đi theo đường lối của Người và tuân giữ các lịnh truyền 

và luật điều cùng phán quyết của Người. Và ngươi sẽ được sống và nên đông đảo; Yavê Thiên Chúa của ngươi 

sẽ chúc lành cho ngươi trên đất ngươi sắp vào chiếm lấy. 17 Nhưng nếu ngươi trở lòng và không vâng nghe, 

lại để lòng mình bị quyến rũ mà thờ lạy các thần khác lạ và làm tôi chúng, 18 thì ta tuyên bố với các ngươi hôm 

nay là các ngươi tất sẽ bị diệt vong, sẽ không được dài ngày trên thửa đất ngươi sắp qua (sông) Yorđan để vào 

chiếm lấy. 19 Ta xin lấy trời đất làm chứng cáo tội các ngươi: Ta đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, 

chúc lành và chúc dữ! Nhưng ngươi hãy chọn lấy sự sống ngõ hầu ngươi được sống, ngươi và dòng giống 

ngươi, 20 là yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi, là vâng nghe tiếng Người, và khắn khít với Người, vì đó là 

sự sống của ngươi, là sự sống dài ngày, mà an cư trên thửa đất Yavê đã thề với tổ tiên ngươi, với Abraham, 

Ysaac và Yacob, là Người sẽ ban cho họ!" 

   



 

 

  

IV. NHỮNG HÀNH ÐỘNG CUỐI CÙNG VÀ CÁI CHẾT CỦA MÔSÊ 

  

Sứ vụ của Yôsua 
1 Môsê đi nói các lời ấy cho toàn thể Israel. 2 Và ông bảo họ: "Năm nay ta đã được một trăm hai mươi tuổi, 

ta không còn có thể ra ra, vào vào được nữa. Vả lại Yavê đã phán với ta: Ngươi sẽ không được qua (sông) 

Yorđan kia. 3 Yavê Thiên Chúa của ngươi, chính Người sẽ qua trước ngươi, chính Người sẽ tru diệt các nước 

ấy khỏi trước mặt ngươi, và ngươi sẽ chiếm lấy các nước ấy. Chính Yôsua sẽ qua trước ngươi, như Yavê đã 

phán. 4 Yavê sẽ xử với chúng như Người đã xử với các vua Sikhôn và Og, Amori, với xứ của chúng, những 

kẻ người đã tru diệt. 5 Yavê đã phó nộp chúng trước mặt các ngươi, và các ngươi đã xử với chúng chiếu theo 

tất cả lịnh truyền dạy các ngươi. 6 Hãy ở mạnh mẽ, can đảm! Trước mặt chúng, các ngươi đừng sợ, đừng khiếp 

vía, vì chính Yavê Thiên Chúa của ngươi đi với ngươi, Người sẽ không bỏ rơi, (hay) để mặc ngươi đâu!" 
7 Môsê đã gọi Yôsua lại mà nói với ông trước mặt toàn thể Israel: "Hãy ở mạnh mẽ, can đảm! vì ngươi sẽ 

cùng dân này vào đất Yavê đã thề với tổ tiên chúng là Người sẽ ban cho chúng. Chính ngươi sẽ cho chúng 

chiếm đất ấy làm cơ nghiệp. 8 Chính Yavê sẽ đi trước ngươi, chính Người sẽ không bỏ rơi, (hay) để mặc ngươi 

đâu! Ðừng hãi!" 

  

Ðọc luật 
9 Và Môsê đã viết Lật này và đã trao cho cáctư tế, con cái Lêvit, những kẻ kiệu Khám Giao ước của Yavê, 

làm với một toàn thể kỳ mục Israel. 10 Ðoạn Môsê truyền cho họ rằng: "Cuối bảy năm, vào định kỳ có năm 

toàn xá, trong dịp Lễ Lều, 11 khi toàn thể Israel đến để ra mắt trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi, ở chỗ 

Người đã chọn, thì ngươi sẽ đọc Luật này trước toàn thể Israel, vào tai chúng. 12 Hội dân lại, đàn ông, đàn bà, 

trẻ con, khách ngụ cư trong các cổng thành của ngươi, ngõ hầu chúng được nghe và ngõ hầu chúng học cho 

biết kính sợ Yavê Thiên Chúa của các ngươi và tuân giữ để thi hành tất cả các lời của Luật này. 13 Và con cái 

chúng, những kẻ không biết, sẽ nghe và học cho biết kính sợ Yavê Thiên Chúa của các ngươi, mọi ngày các 

ngươi sống trên thửa đất các ngươi sắp qua (sông) Yorđan để chiếm lấy". 

  

Yavê đe doạ 
14 Yavê phán với Môsê: "Này ngày ngươi chết đã gần; Hãy gọi ông Yôsua lại, và các ngươi hãy đứng chầu 

trong Trướng Tao phùng, để Ta truyền dạy nó". (Và) Môsê đã đi cùng với Yôsua. Và họ đã đứng chầu trong 

Trướng Tao phùng. 15 Và Yavê đã hiện ra, trong Trướng Tao phùng, nơi cột mây; và cột mây đã dừng lại nơi 

cửa Trướng Tao phùng. 
16 Yavê phán với Môsê: "Này ngươi sắp yên nghỉ với tổ tiên ngươi; và dân này sẽ chỗi dậy mà đàng điếm 

theo các thần xa lạ trong xứ nó sắp vào và nó sẽ bỏ Ta và thủ tiêu Giao ước của Ta, Giao ước Ta đã kết với 

nó. 17 Khí nộ của Ta sẽ bừng cháy trên nó ngày ấy, và Ta sẽ bỏ chúng, Ta sẽ ngoảnh mặt đi khỏi chúng. Nó sẽ 

là mồi ngon (cho địch thù) và nó sẽ gặp tai ương quẫn bách dồn dập. Và trong ngày ấy nó sẽ nói: "Lại không 

phải vì Thiên Chúa của tôi không ở giữa tôi, nên tôi đã gặp các hoạ tai này?" 18 Nhưng Ta, ngày ấy, Ta sẽ một 

mựcngoảnh mặt đi, vì tất cả sự dữ nó đã làm, khi nó quay lại với các thần khác. 

  

Bài ca làm chứng 
19 Vậy bây giờ các ngươi hãy viết cho các ngươi bài ca này để dạy cho con cái Israel. Ngươi hãy đặt bài ca 

ấy nơi miệng chúng, ngõ hầu bài ca ấy thay Ta làm chứng cáo tội con cái Israel. 20 Bởi chưng Ta đem nó vào 

thửa đất Ta đã thề hứa cho tổ tiên nó, đất chảy tràn sữa mật, nhưng khi nó được ăn, được no nê và nên béo tốt, 

thì nó lại quay đầu theo các thần khác cùng làm tôi chúng, mà khinh thị Ta và thủ tiêu Giao ước của Ta. 21 Vậy 

khi nó gặp phải tai ương quẫn bách dồn dập, thì bài ca này sẽ làm chứng tá vạch mặt nó; vì bài ca này sẽ không 



 

 

bị lãng quên nơi miệng dòng giống nó, vì Ta biết nó nặn ra gì được hôm nay, ngay trước khi Ta đem nó vào 

đất Ta đã thề hứa". 22 (Và) hôm ấy Môsê đã viết bài ca này và đã dạy cho con cái Israel. 
23 Và(Yavê) đã truyền dạy Yôsua con cái Nun và phán: "Hãy ở mạnh mẽ, can đảm! Vì chính ngươi sẽ đem 

con cái Israel vào đất Ta đã thề hứa với chúng. Và Ta, Ta sẽ ở với ngươi". 

  

Luật đặt bên cạnh khám 
24 Vậy khi Môsê đã viết xong các lời bộ Luật này vào sách, cho đến hết, 25 thì Môsê truyền cho Lêvit, những 

kẻ kiệu Khám Giao ước của Yavê, mà rằng: "26 Hãy lấy sách Luật này mà đặt bên cạnh Khám Giao ước của 

Yavê Thiên Chúa của các ngươi; ở đó nó sẽ là chứng cáo tội ngươi. 27 Vì Ta, Ta biết tính ngỗ nghịch và cứng 

cổ của ngươi. Này, hôm nay ta còn sống với các ngươi đây, mà các ngươi đã hằng ngỗ nghịch với Yavê, thì 

huống hồ là sau khi ta đã chết. 

  

Israel hội lại để nghe bài ca 

"28 Hãy hội lại cho ta toàn thể các kỳ mục của các chi tộc, các ký lục của các ngươi, để ta nói vào tai chúng 

các lời này và ta sẽ lấy trời đất làm chứng cáo tội chúng. 29 Vì ta biết, sau khi ta chết rồi, các ngươi chắc sẽ ra 

hư đốn mà lạc xa con đường ta đã truyền dạy các ngươi, và tai hoạ sẽ giáng xuống cho các ngươi trong những 

ngày mai sau, vì các ngươi sẽ làm sự dữ trước mắt Yavê mà chọc tức Người bởi các công việc tay các ngươi 

làm!" 30 (Và) Môsê đã nói vào tai toàn thể đám hội Israel, các lời của bài ca này, cho đến hết. 

   



 

 

  

BÀI CA CỦA MÔSÊ 

  
1 Trời hỡi, hãy lắng tai, tôi muốn nói, đất hỡi, hãy nghe lời lẽ miệng tôi! 
2 Ðạo lý của tôi hãy như mưa đổ xuống, 

lời của tôi lấm tấm sương xa, 

như mưa rào gội đám xanh tươi, 

như trận mưa rào trên đồng cỏ! 
3 Bởi chưng tôi kêu Danh Yavê, 

hãy khâm phục Thiên Chúa cao cả ta thờ. 
4 Ðá tảng! Hành vi của Người hoàn hảo, 

đường lối của Người thay thảy công minh, 

Thiên Chúa chí thánh, không mảy may gian giối, 

Người thật công chính, Người rất ngay lành! 
5 Với Người chúng đã lỗi đạo 

- tì vết không có nơi hàng con cái - 

một thế hệ gian giảo vạy vò! 
6 Lẽ nào các ngươi lại đền đáp Yavê thể ấy, 

dân ngu dại, không chút khôn ngoan? 

Cha ngươi, Ðấng sinh thành ra ngươi, 

há lại không phải là Người, 

Ðấng đã dựng, đã lập nên ngươi? 
7 Hãy nhớ lại những ngày xưa kia, 

hãy duyệt lại những năm bao kiếp trước, 

hỏi thử cha ngươi, người sẽ thuật lại, 

cùng hàng bô lão, họ sẽ mách lại cho ngươi! 
8 Khi Thượng đế định phần cơ nghiệp các nước, 

khi Người phân tách con cái người phàm, 

Người đã dựng bờ cõi các dân, 

dựa theo số các con Thiên Chúa. 
9 Về phần Yavê chính dân của Người, 

cơ nghiệp riêng cho người Yacob. 
10 Người gặp nó nơi cõi sa mạc, 

nơi hỗn tiếng rú hoang vu, 

Người đã ôm bảy lo ba, 

Người đã giữ gìn viếng con ngươi trong mắt. 
11 Như đại bàng canh chừng con, 

là là trên đàn chim dại, 



 

 

Người đà chương cánh mà nhắc nó lên, 

và đỡ lấy nó trên bộ lông của Người. 
12 Yavê đã dẫn dắt nó một mình, 

Bên Người không một thần xa lạ! 
13 Người cho rong ruổi, trấn lĩnh trên miền, 

nó đã được ăn hoa màu đồng ruộng, 

Người cho nó bú mật ong bộng đá, 

và dầu từ đá cuội, 
14 bê non bò cái và sữa cừu dê, 

làm một với chiên tơ mỡ béo, 

cao dương giống Bashan, và dê đầu đàn, 

cùng với mỡ cật miến tinh, 

và ngươi đã uống huyết nho rượu nồng. 
15 Yơshurun béo nẫythì đã hất chân đá lại, 

- (ngươi béo, ngươi mập, ngươi được thốn no) - 

Nó đã hẩy đi vị Thiên Chúa đã tác thành ra nó, 

nó đã dể duôi Ðá tảng, chốn nó độ thân. 
16 Chúng làm Người phẫn ghen với (thần) lạ mặt, 

bằng những đồ nhờm tởm chúng chọc tức Người. 
17 Chúng tế cho quỷ, chẳng phải thần, 

những thần chúng đã không hề biết đến, 

những thứ mới toanh, vừa đến từ đâu, 

mà tổ tiên các ngươi không hề hãi sợ. 
18 (Ngươi khinh màng Ðá tảng đã sinh ngươi. 

Thiên Chúa đã mang nặng đẻ đau, ngươi quên lãng). 
19 Yavê thấy thế, lòng Người uất ức, 

Người đã khinh bỏ con trai con gái của Người. 
20 Người phán: Ta sẽ ngoảnh mặt Ta đi khỏi chúng, 

thử xem hậu vận chúng sẽ làm sao, 

vì chúng là giống nòi khéo tài lật lọng, 

lũ con không mảy may hiếu trung. 
21 Chúng đã làm Ta ghen vì cái chẳng phải thần, 

chúng đã làm Ta uất lên vì những đồ phù phiếm, 

thì Ta, Ta làm chúng ghen bởi cái chẳng phải dân, 

bởi một nước vô tri, Ta sẽ làm chúng tức uất. 
22 Lửa khí nộ Ta đã bùng cháy 

và đốt cho đến âm ti địa tạng, 

nó thiêu hủy cả đất đai lẫn hoa màu, 

ngọn lửa ăn thấu cả nền móng núi non. 
23 Ta sẽ đổ xuống trên chúng tai ương dồn dập, 

trên chúng, ta sẽ phóng hết các mũi tên. 



 

 

24 Ðã kiệt sức vì đói, võ vàng bởi càm sốt, 

và ôn dịch tân toan, 

Ta còn gửi đến trên chúng nanh mãnh thú, 

với nọc loài trườn cát bụi. 
25 Ngoài thời gươm giáo chất đống tang con, 

trong thời kinh khiếp hoành hành, 

trên tráng nam, trên đồng nữ, 

trên trẻ thơ, trên người tóc bạc. 
26 Ta phán: Ta sẽ nghiền tán chúng, 

Ta sẽ diệt chúng, đến không còn ai nhớ tới. 
27 Nhưng sợ rằng máu uất quân thù được thế, 

và địch quân sẽ nghĩ quàng xiên, 

những rằng: "Chính tay Ta đắc thắng, 

các nông nỗi ấy nào có phải việc của Yavê!" 
28 Vì chúng là một nước tán tận lương trí, 

nơi chúng không còn chút hiểu biết. 
29 Nếu chúng khôn, chúng đã nhận ra điều này, 

chúng đã hiểu, đó là vận cùng của chúng. 
30 Làm sao một người đuổi được cả ngàn, 

và hai người làm tẩu thoát cả vạn, 

nếu không phải vì Ðá tảng của chúng đã bán chúng đi, 

và chúng bị Yavê phó nộp? 
31 Vì đá tảng của chúng không phải như Ðá tảng của Ta, 

và điều ấy, địch thù ta cũng đoán được: 
32 Vì vườn nho của chúng là vườn nho Sôđôm, 

cũng thuộc hạng nương rẫy Gomor, 

nho của chúng, nho nhiễm độc, 

chùm nho của chúng, chùm nho đắng đót. 
33 Rượu của chúng là rượu rắn độc 

chất độc khốc hại do tự hổ mang. 
34 Ðiều này há không giấu sẵn nơi Ta, 

niêm phong cất giữ bảo tàng ? 
35 Thuộc về Ta trả thù báo oán, 

vào thời chân chúng trợt nhào, 

vì gần rồi ngày chúng tán tận, 

hậu vận dành cho chúng sầm sập đến mau. 
36 Vì Yavê sẽ xử việc dân Người, 

và tôi tớ của Người, Người sẽ rủ thương, 

khi Người thấy mọi tay buông thõng, 

và không còn kẻ nô lệ, người tự do. 
37 Bấy giờ Người phán : Thần của chúng đâu, 



 

 

đá tảng, nơi chúng nương nhờ? 
38 Những vị đã ăn dàn mỡ lễ cúng, 

cùng uống rượu cúng chúng dâng? 

Họ hãy chỗi dậy đáp cứu các ngươi, 

cho các ngươi được chỗ ẩn nhờ! 
39 Bây giờ hãy coi, Ta chính là Ta, 

bên Ta không có thần nào, 

chính Ta cho chết, và cho sống, 

Ta đả thương, Ta cũng chữa lành, 

và không ai tài giựt ra khỏi tay Ta! 
40 Ðây, Ta giơ tay lên trời mà thề, 

và Ta nói: Cũng thực như Ta hằng sống đời đời. 
41 Ta sẽ mài lưỡi sét gươm Ta, 

và tay Ta nắm lấy án xử, 

Ta sẽ trả thù trên kẻ nghịch Ta, 

Ta sẽ báo oán trên kẻ ghét Ta. 
42 Ta sẽ cho mũi tên Ta say máu, 

và gươm Ta tha hồ nhậu thịt, 

do máu tử thi và lũ tù binh, 

do đầu lâu búi tó quân thù. 
43 Trời hỡi, hãy reo vui với Người, 

và các con Thiên Chúa hết thảy hãy thờ lạy Người, 

hãy reo vui với dân Người, hỡi các nước, 

và các thần sứ hết thảy hãy hiên ngang trong Người. 

Vì Người báo thù cho máu các tôi tớ Người, 

và Người trả thù trên các kẻ nghịch cùng Người. 

Người báo oán trên kẻ ghét Người, 

và Người xá tội cho đất đai dân Người". 
44 (Và) Môsê và Yôsua con của Nun, đã đến nói tất cả các lời của bài ca này vào tai dân. 

  

Lề luật, nguồn sự sống 
45 Khi Môsê đã nói xong tất cả các lời ấy với toàn thể Israel, 46 thì ông bảo họ: "Hãy quan tâm vào tất cả 

các lời ta tuyên chứng cáo tội các ngươi hôm nay, các ngươi sẽ đem truyền dạy lại cho con cái các ngươi tuân 

giữ thi hành tất cả các lời của Luật này. 47 Vì đối với các ngươi, đó không phải là lời hư luống: quả đó là sự 

sống của các ngươi, và chính nhờ lời này mà các ngươi sẽ được dài ngày trên thửa đất các ngươi sắp qua (sông) 

Yorđan để chiếm lấy". 

  

Báo trước cái chết của ông Môsê 
48 Cũng trong ngày ấy, Yavê phán với Môsê rằng. 49 Ngươi hãy lên ngọn núi này của dãy Abarim, ngọn 

Nêbô, trong Moab, trước mặt Yêrikhô, và hãy nhìn xem đất Canaan Ta sắp ban cho con cái Israel làm địa 

sở, 50 đoạn ngươi hãy chết trên núi ngươi lên, và hãy qui hồi tiên tổ cũng như Arahôn anh ngươi đã chết ở sơn-

lĩnh và hãy qui hồi tiên tổ. 51Nhân vì các ngươi đã thất trung với Ta ở giữa con cái Israel, nơi trước Mơribah 



 

 

ở Cađès, sa mạc Xin, vì các ngươi đã không làm Ta hiển thánh ở giữa con cái Israel. 52 Ngươi chỉ được thấy 

đất tự đằng xa, chứ không được vào đất Ta sắp ban cho con cái Israel". 

   



 

 

  

Chúc lành của Môsê 
1 Và đây là lời chúc lành, Môsê, người của Thiên Chúa, đã chúc lành cho con cái Israel, trước khi ông 

chết. 2 Ông nói: 

"Yavê từ Sinai đến 

và từ Sêir Người đã hừng lên cho chúng, 

Người đã tỏa hào quang từ núi Pharan, 

và đã tới từ muôn ngàn (Mơribah Qađesh) 

vì chúng, từ cực Nam cho đến triền (Pisgah)! 
3 Ðã hẳn, Người thương mến các dân, 

song các thánh của Người mới ở trong tay Người, 

chúng cố bám sát chân Người, 

mỗi người mang lấy lời Người. 
4 (Môsê đã truyền cho chúng ta một Luật), 

đó là di sản dành cho đám hội Yacob, 
5 đã có vua ngự trị Yơshurun, 

khi các đầu mục của dân tụ lại, 

toàn thể các chi tộc Israel. 
6 Ước gì Ruben được sống và đừng chết, 

và cho đinh tráng nó được còn số đông!" 
7 Và đây là điều ông nói về Yuđa: 

"Xin nghe, lạy Yavê, tiếng của Yuđa, 

xin cho nó về lại với dân, 

tay nó sẽ đối địch với nó, 

và Người sẽ hộ vực nó chống lại địch thù". 
8 Về Lêvi ông nói: 

"Tummim và Urim của Người về kẻ tín nghĩa của Người, 

kẻ Người đã thử tại Massah, 

người đã kình địch bên nước Mơribah. 
9 Kẻ dám nói về cha về mẹ: 

Tôi không nhìn đến họ! 

Kẻ không nhìn nhận anh em 

Và không biết đến con cái! 

Ấy vì chúng tuân giữ sấm ngôn của Người, 

và Giao ước của Người chúng cố thủ. 
10 Chúng chỉ giáo phán quyết của Người cho Yacob, 

và thánh chỉ của Người cho Israel 

chúng thượng hương lên mũi Người, 

và trên tế đàn của Người của lễ thượng hiến 



 

 

11 Xin chúc lành, lạy Yavê, cho thế lực của nó, 

công việc tay nó xin hãy chiếu nhận, 

xin đánh dập sườn những kẻ phản công 

và những người ghét nó: cho chúng đừng hòng ngóc dậy". 
12 Về Benyamin ông nói: 

"Ðược Yavê yêu quí, nó được an cư bên Người. 

Ðấng ngày ngày bao quanh nó, 

và giữa cánh vai nó, Người lưu ngụ". 
13 Ðoạn về Yuse, ông nói: 

"Ðất nó, đất Yavê chúc lành, 

nhờ sương móc trời cao, 

nhờ Vực thẳm bên dưới nằm im, 
14 nhờ tinh tuý sản vật ánh dương, 

nhờ tinh tuý hoa màu vòng nguyệt, 
15 nhờ tinh hoa núi non thiên cổ, 

nhờ tinh hoa gò nỗng thiên thu, 
16 nhờ tinh hoa đất cùng thổ sản, 

và lòng sủng mộ Ðấng ở Bụi gai, 

xin cho đậu đến trên đầu Yuse, 

trên chỏm con người hiến thánh giữa các anh em: 
17 Nó là bò tót đầu lòng của Người, vinh quang cho nó, 

sừng trâu, sừng của nó, 

nó dùng để húc các dân, 

tất cả đám cho đến mút cùng thiên hạ. 

Ðó là vạn vạn của Ephraim, 

đó là ngàn ngàn của Manassê". 
18 Và về Zabulôn, ông nói: 

"Hãy hoan hỉ, Zabulôn, khi ngươi ra quân, 

và ngươi Issakhar, trong lều trại. 
19 Chúng mời các dân lên núi, 

ở đó chúng tế sát lễ tế thành tựu, 

vì chúng được bú nguồn phong phú các biển, 

và những châu báu dưới cát ẩn tàng". 
20 Về Gađ, ông nói: 

"Chúc tụng Ðấng cho Gađ rộng đường, 

như sư tử nó đặt mình xuống, 

nó xé mồi hết cánh tay đến cả sọ đầu, 
21 nó được thấy những gì ưu tú về mình, 

vừa khi đã cất dành phần minh chủ, 

nó đã cầm đầu dân đi trước, 

mà thi hành việc đức nghĩa Yavê 



 

 

và các phán quyết của Người trên Israel". 
22 Và về Ðan, ông nói: 

"Ðan, một sư tử tơ 

từ Bashan chồm tới". 
23 Về Neptali, ông nói: 

"Neptali no đầy phúc trạch, 

dư đầy chúc lành của Yavê: 

hãy chiếm lấy cả Nam lẫn Ðoài". 
24 Về Asher, ông nói: 

"Asher phúc trội trong hàng con cái! 

Hãy là người đặc sủng giữa các anh em, 

cho chân nó được lội trong dầu! 
25 Then cổng ngươi bằng sắt bằng đồng, 

và sức vóc ngươi dai dẵng như ngày đời ngươi. 
26 Không ai như Thiên Chúa, hỡi Yơshurun, 

để đáp cứu ngươi, Người ngự giá qua các tầng trời, 

trên các tầng mây, trong uy lẫm của Người. 
27 Thiên Chúa ngàn sưa là nơi ẩn trú, 

bên dưới có những cánh tay vạn đại. 

Người xua địch thù khỏi trước mặt ngươi, 

và Người phán: "Hãy diệt đi!" 
28 Và Israel đã được an cư 

suối của Yacob ở riêng một mình, 

trên đất lúa mì rượu mộng, 

dưới bầu trời lấm tấm sương sa. 
29 Phúc cho ngươi, hỡi Israel, ai được như ngươi? 

dân được Yavê cứu thoát. 

(Người là) khiên mộc tế độ cho ngươi, 

gươm Người là uy lẫm của ngươi. 

Ðịch thù ngươi gượng mình tán nịnh, 

nhưng ngươi, ngươi chà giẵm trên các cao đàn của chúng". 

   



 

 

  

Môsê qua đời 
1 Từ Hoang giao Moab, Môsê lên núi Nêbô, đỉnh Pisgah, đối diện với Yêrikhô. Và Yavê tỏ cho ông thấy 

tất cả xứ: Galaađ cho đến Ðan, 2 tất cả Neptali và đất của Ephraim và Manassê, tất cả xứ Yuđa cho đến Biển 

phía Tây, 3 Namsa và vùng châu thổ, cánh đồng Yêrikhô, thành Chà là, mãi cho đến Soar. 4 Và Yavê phán với 

Môsê: "Ðó là đất Ta đã thề hứa với Abraham, Ysaac và Yacob rằng: Ta sẽ ban nó cho dòng giống ngươi! Ta 

đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không qua đó!" 
5 Và Môsê tôi tớ Yavê đã chết ở đó, trong xứ Moab, theo lịnh Yavê. 6 Và người ta đã chôn cất ông trong 

thung lũng, ở xứ Moab, trước mặt Bet-Pơor, nhưng không ai biết được mộ ông cho đến ngày nay. 7 Môsê thọ 

được một trăm hai mươi tuổi khi ông chết. Mắt ông không lòa, và khí lực không giảm. 8 Con cái Israel đã khóc 

Môsê trong Hoang giao Moab ba mươi ngày; sau đó những ngày khóc tang Môsê đã mãn. 9 Và Yôsua, con 

của Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì Môsê đã ấn tay trên ông. Con cái Israel đã vâng phục ông và 

thi hành theo điều Yavê đã truyền cho Môsê. 
10 Trong Israel không còn chỗi dậy một tiên tri nào như Môsê, - kẻ đã được Yavê biết đến diện đối diện, 

- 11 dù là về hết các dấu lạ điềm thiêng Yavê đã sai ông làm ở đất Aicập trên Pharaô và tất cả bầy tôi cùng toàn 

xứ của Pharaô, 12 hay là về cả bàn tay mạnh cùng tất cả kinh khủng lớn lao Môsê đã thi hành trước mắt toàn 

thể Israel. 
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