
Chương 1 Chương 1 Chương 1 Chương 1 ----    Tái thiTái thiTái thiTái thiết Đền Thờ:ết Đền Thờ:ết Đền Thờ:ết Đền Thờ:    

Qua trung gian ngôn sngôn sngôn sngôn sứ Khácứ Khácứ Khácứ Khác----gaigaigaigai, với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven....    

    ĐĐĐĐỨC CHÚA phán: ỨC CHÚA phán: ỨC CHÚA phán: ỨC CHÚA phán:  Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta -  Nhà của Ta vẫn còn tan hoang, 
trong khi đó các ngươi ai nấy bận rộn lo cho nhà riêng của mình.10- -  Bởi thế, trời đã không nhỏ 
sương xuống cho các ngươi và đất cũng không sinh hoa màu.11  

ông Dơ-rúp-ba-ven con ông San-ti-ên, thượng tế Giê-su-a con ông Giơ-hô-xa-đắc và tất cả những 
người còn sót lại trong dân đã vâng nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ, và nghe lời ngôn sứ 
Khác-gai theo lệnh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ.  Tái thiTái thiTái thiTái thiết Đền Thờ:ết Đền Thờ:ết Đền Thờ:ết Đền Thờ: 

 Họ đã đến và làm việc trong ĐĐĐĐền Thờ ĐỨC CHÚAền Thờ ĐỨC CHÚAền Thờ ĐỨC CHÚAền Thờ ĐỨC CHÚA  -  Vinh quang của Đền Thờ trong năm thứ hai 
triều Đa-ri-ô. 

Chương 2   Chương 2   Chương 2   Chương 2   ----                LLLLễ phẩmễ phẩmễ phẩmễ phẩm    

TiTiTiTiến dâng lễ phẩm lến dâng lễ phẩm lến dâng lễ phẩm lến dâng lễ phẩm lên Đên Đên Đên ĐỨC CHÚAỨC CHÚAỨC CHÚAỨC CHÚA; người dâng sẽ rưới dầu lên trên và đổ nhũ hương vào.2 tinh bột . - 
Lễ phẩm thì đưa đến cho các con A-ha-ron là các tư tế.- Tư tTư tTư tTư tế sẽ bốc một nắm đầy tinh bột, dầu vế sẽ bốc một nắm đầy tinh bột, dầu vế sẽ bốc một nắm đầy tinh bột, dầu vế sẽ bốc một nắm đầy tinh bột, dầu và à à à 
ttttất cả nhũ hất cả nhũ hất cả nhũ hất cả nhũ hương, rương, rương, rương, rồi đốt cho cháy nghi ngút trồi đốt cho cháy nghi ngút trồi đốt cho cháy nghi ngút trồi đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thên bàn thên bàn thên bàn thờ,ờ,ờ,ờ, làm kỷ vật dành cho ĐỨC CHÚA. Đó là llllễ ễ ễ ễ 
hohohohoả tếả tếả tếả tế, là hương thơm làm vui llà hương thơm làm vui llà hương thơm làm vui llà hương thơm làm vui lòng òng òng òng ĐĐĐĐỨC CHÚAỨC CHÚAỨC CHÚAỨC CHÚA.3 Phần còn lại của lễ phẩm thì thuộc về A-ha-ron và 
các con, đó là phần rất thánh lấy từ các lễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA. 

 

Không bao giờ được lấy menmenmenmen và lấy mmmmật ongật ongật ongật ong mà đốt cho cháy nghi ngút làm lễ hoả tế dâng ĐỨC 
CHÚA.12 nhưng có thể dâng những thứ ấy lên ĐỨC CHÚA làm lễ tiến sản phẩm đầu mùa, phải bỏ 
mumumumuốiốiốiối vào mọi lễ phẩm dâng tiến. NNNNếu tiến dâng ĐỨC CHÚA của đầu mếu tiến dâng ĐỨC CHÚA của đầu mếu tiến dâng ĐỨC CHÚA của đầu mếu tiến dâng ĐỨC CHÚA của đầu mùa thì phùa thì phùa thì phùa thì phải tiến dâng gié lúa ải tiến dâng gié lúa ải tiến dâng gié lúa ải tiến dâng gié lúa 
rang, hrang, hrang, hrang, hột lúa mới đột lúa mới đột lúa mới đột lúa mới đã xayã xayã xayã xay, người dâng sẽ đổ dầu lên trên và bỏ nhũ hương vào.  Tư tế sẽ đốt cho cháy 
nghi ngút phần kỷ vật dành cho ĐỨC CHÚA, tức là một phần hột lúa xay và dầu cùng với tất cả nhũ 
hương. Đó là lĐó là lĐó là lĐó là lễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA.ễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA.ễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA.ễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA.    

Chương 3  Chương 3  Chương 3  Chương 3  ----    Hy lHy lHy lHy lễ kỳ anễ kỳ anễ kỳ anễ kỳ an    

1111    NNNNếu lễ tiến của ngếu lễ tiến của ngếu lễ tiến của ngếu lễ tiến của ngưưưười ấy lời ấy lời ấy lời ấy là mà mà mà một hy lễ kỳ anột hy lễ kỳ anột hy lễ kỳ anột hy lễ kỳ an, và người ấy muốn tiến dâng bò đực hay bò cái, hay một 
con dê thì phải tiến dâng trước nhan ĐỨC CHÚA một con vcon vcon vcon vật ật ật ật toàn vtoàn vtoàn vtoàn vẹnẹnẹnẹn.2 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu 
con vật dâng làm lễ tiến, và sẽ sát tsát tsát tsát tế nó ở cửa Lều Hội Ngộế nó ở cửa Lều Hội Ngộế nó ở cửa Lều Hội Ngộế nó ở cửa Lều Hội Ngộ. Các con A-ha-ron, là các tư tcác tư tcác tư tcác tư tế, sẽ rảy máu ế, sẽ rảy máu ế, sẽ rảy máu ế, sẽ rảy máu 
nó chung quanh bàn thnó chung quanh bàn thnó chung quanh bàn thnó chung quanh bàn thờờờờ.3 Người ấy sẽ tiến dâng một phần hy lễ kỳ an làm lễ hoả tế dâng ĐỨC 
CHÚA,  
 
Lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, lớp mỡ trên bộ lòng,4 hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài, gần lưng, và khối 
mỡ trên gan mà người ấy sẽ tách ra cùng với các trái cật.5 Các con A-ha-ron sẽ đốt những thứ ấy cho 
cháy nghi ngút trên bàn thờ, bên trên lễ toàn thiêu đặt trên củi ở trên lửa. Đó là lĐó là lĐó là lĐó là lễ hoả tếễ hoả tếễ hoả tếễ hoả tế, là hương 
thơm làm vui lòng ĐỨC CHÚA. 
 

17 Đây là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi, tại khắp nơi các ngươi ở: tất cả những gì là 
mmmmỡ vỡ vỡ vỡ và huyà huyà huyà huyết, các ngết, các ngết, các ngết, các ngươi không đưươi không đưươi không đưươi không được ăn.ợc ăn.ợc ăn.ợc ăn. 



    

Chương 4  Chương 4  Chương 4  Chương 4  ----    LLLLễ tạ tộiễ tạ tộiễ tạ tộiễ tạ tội    

Tư tTư tTư tTư tế đế đế đế đã ã ã ã đưđưđưđược xức dầu tấn ợc xức dầu tấn ợc xức dầu tấn ợc xức dầu tấn phong mà phphong mà phphong mà phphong mà phạm tội, khiến dân cũng mắc lỗiạm tội, khiến dân cũng mắc lỗiạm tội, khiến dân cũng mắc lỗiạm tội, khiến dân cũng mắc lỗi, phải tiến dâng một con bò tơ toàn vẹn 
lên ĐỨC CHÚA làm llllễ tạ tộiễ tạ tộiễ tạ tộiễ tạ tội.4 sẽ đặt tay trên đầu và sát tế con bò, lấy một phần máu con bò và đưa vào Lều 
Hội Ngộ.6 Tư tế sẽ nhúng ngón tay vào máu và rảy máu đó bảy lần trước nhan ĐỨC CHÚA, phía trước màn 
trướng thánh điện.7 Tư tế sẽ bôi máu lên các góc cong của bàn thờ dâng hương thơm đặt trong Lều Hội Ngộ, 
trước nhan ĐỨC CHÚA, rồi đổ tất cả máu bò còn lại xuống chân bàn thờ dâng lễ toàn thiêu đặt ở cửa Lều Hội 
Ngộ. 8 Còn tất cả mỡ của con bò dâng làm lễ tạ tội, (giống hy lễ kỳ an, Chương 3) rồi tư tế sẽ đốt những thứ 
ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Tất cả phần còn lại con bò, thì tư tế sẽ đưa ra ngoài 
trại, ở một nơi thanh sạch, chỗ đổ tro, và thiêu trên củi đang cháy, thiêu tại chính nơi đổ tro. 

 

13    CCCCộng đồng Ítộng đồng Ítộng đồng Ítộng đồng Ít----rararara----en vô ý phen vô ý phen vô ý phen vô ý phạm tộiạm tộiạm tộiạm tội tiến dâng một bò tơ làm lễ tạ tội, và sẽ đưa nó đến trước Lều Hội Ngộ.15 
sát tế, rảy bảy lần máu, bôi máu vào các góc, máu còn lại xuống chân bàn thờ, mỡ, phần còn lại con bò… 
(giống hy lễ trên) Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế, cộng đồng được tha. 
 
 

22 ĐĐĐĐầu mục phạm tộiầu mục phạm tộiầu mục phạm tộiầu mục phạm tội, phải đưa đến một con dê làm lễ tiến, một con đực toàn vẹn.24 Nó sẽ đặt tay trên đầu 
con dê và sát tế trước nhan ĐỨC CHÚA, ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu. Đó là lễ tạ tội.25 Tư tế sẽ dùng ngón tay 
lấy máu lễ vật tạ tội và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ máu còn lại xuống chân 
bàn thờ dâng lễ toàn thiêu.26 Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, như mỡ của hy lễ 
kỳ an. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế và người ấy được tha 
 
 

27 ThưThưThưThường dân phạm tộiờng dân phạm tộiờng dân phạm tộiờng dân phạm tội phải đưa đến một con dê làm lễ tiến, một dê cái toàn vẹn.29 Nó sẽ đặt tay trên đầu lễ 
vật tạ tội và sát tế lễ vật tạ tội ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu.30 Tư tế sẽ dùng ngón tay lấy máu con vật và bôi 
lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ.31 Còn tất cả 
mỡ, tư tế sẽ tách ra như người ta tách mỡ ra khỏi hy lễ kỳ an, rồi tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ 
thành hương thơm làm vui lòng ĐỨC CHÚA. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế và người ấy được tha. 
 

32 Nếu người ấy đem dâng tiến một con chiên làm lễ tạ tội, thì phải đem đến một con chiên cái toàn vẹn.33 
Người ấy sẽ đặt tay trên đầu lễ vật tạ tội và sát tế làm lễ tạ tội ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu.34 Tư tế sẽ dùng 
ngón tay lấy máu lễ vật tạ tội và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ tất cả máu còn lại 
xuống chân bàn thờ.35 Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ tách ra như người ta tách mỡ của con chiên dâng làm hy lễ kỳ 
an, rồi tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, bên trên các lễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA. Tư tế sẽ cử hành 
lễ xá tội như thế và người ấy được tha. 

Chương 5  Chương 5  Chương 5  Chương 5  ----    MMMMột số trột số trột số trột số trưưưường hợp phải dâng lễ tạ tộiờng hợp phải dâng lễ tạ tộiờng hợp phải dâng lễ tạ tộiờng hợp phải dâng lễ tạ tội    

1 Khi một người nào phạm tội, vì tuy là nhân chứng về một việc đã thấy hoặc đã biết, mà không chịu nói ra 
sau khi đã nghe lời khuyến cáo long trọng, thì nó phải mang lấy tội một mình; 
 

2 hoặc khi một người nào đụng đến bất cứ vật gì ô uế -như xác chết một dã thú ô uế, xác chết một gia súc ô 
uế, xác chết một con vật ô uế- mà không biết, thì nó trở nên ô uế và mắc lỗi; 
 

3 hoặc khi người ấy đụng đến một cái gì ô uế của người ta -những thứ ô uế khiến người ta trở nên ô uế- mà 
không biết, thì sau khi biết, nó mắc lỗi; 



 

4 hoặc khi một người nào lỡ lời mà thề làm điều gì bất kỳ tốt xấu -trong mọi điều một người có thể lỡ lời mà 
thề- nhưng không biết, thì sau khi biết, nó mắc lỗi về một trong những điều ấy. 
 

5 Vậy khi ai mắc lỗi về một trong những điều trên, thì nó phải xưng thú tội mình đã phạm,6 rồi phải đưa đến 
dâng ĐỨC CHÚA lễ vật là một con chiên cái hay một con dê cái, làm lễ tạ tội. 

LLLLễ tạ tội cho một thễ tạ tội cho một thễ tạ tội cho một thễ tạ tội cho một thưưưường dân (tiếp)ờng dân (tiếp)ờng dân (tiếp)ờng dân (tiếp)    

7 Nếu không có được chiên dê, lễ vật đền tội, là một đôi chim gáy hay một đôi bồ câu non, một con làm lễ tạ 

tội, một con làm lễ toàn thiêu.8Trước tiên tư tế sẽ tiến dâng con chim làm lễ tạ tội; tư tế sẽ cấu đầu con chim 

ở gần gáy, nhưng không tách hẳn ra;9 tư tế sẽ rảy máu lễ vật tạ tội vào thành bàn thờ, phần máu còn lại sẽ 

được bóp vào chân bàn thờ. Đó là lễ tạ tội.10 Còn con thứ hai, tư tế sẽ dâng làm lễ toàn thiêu Tư tế sẽ cử 

hành lễ xá tội như thế và tội được tha. 11 Nếu người ấy không có được một đôi chim gáy hay một đôi bồ câu 

non, thì dâng lễ bốn lít rưỡi tinh bột, làm lễ tạ tội.  

    

14 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng: 

 

15 "Khi một người nào bất trung, vô ý phạm đến những của thánh dành cho ĐỨC CHÚA, thì phải đem dâng 

ĐỨC CHÚA lễ vật đền tội, là một con chiên đực toàn vẹn bắt từ bầy chiên, giá trị bằng một số chỉ bạc -tính 

theo đơn vị đo lường của thánh điện- để làm lễ đền tội.16 Tội nó đã làm thiệt thánh điện bao nhiêu, nó sẽ 

phải đền, cộng thêm một phần năm, và nộp cho tư tế. Tư tế sẽ dùng con chiên đực dâng lễ xá tội và sẽ được 

tha. 

 

17 Nếu một người nào phạm tội và vô tình làm một trong những điều mệnh lệnh ĐỨC CHÚA cấm làm, thì mắc 

lỗi và phải mang lấy tội mình.18 Phải đưa đến cho tư tế một con chiên đực toàn vẹn bắt từ bầy chiên, giá trị 

như đã quy định. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội đã vô ý phạm mà không biết, và sẽ được tha.19  

 

20 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng: 

 

21 "Khi một người nào phạm tội và bất trung với ĐỨC CHÚA, vì đã từ chối không trả cho người đồng bào một 

vật ký thác, một vật gởi tay hay một vật mất trộm, hoặc vì đã bóc lột người đồng bào,22 hoặc vì đã từ chối 

không trả một vật bắt được, khi nó đã thề gian về một trong những điều trên là những tội người ta có thể 

phạm,23 thì kẻ phạm tội và mắc lỗi như thế phải trả lại vật mình đã ăn trộm, hoặc của đã bóc lột, hoặc cái đã 

được ký thác cho mình, hoặc vật bị mất mà mình đã bắt được,24 hoặc bất cứ vật nào mà nó đã thề gian là 

không giữ. Nó phải đền đầy đủ, cộng thêm một phần năm, và phải nộp cho chủ của, ngày mà nó dâng lễ đền 

tội.25 Nó phải đem dâng ĐỨC CHÚA lễ vật đền tội, là một con chiên đực toàn vẹn bắt từ bầy chiên, giá trị như 

đã quy định, nộp cho tư tế làm lễ vật đền tội.26 Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội trước nhan ĐỨC CHÚA, thì  sẽ được 

tha, bất kể đã làm gì khiến mình mắc lỗi."    

Chương 6   Chương 6   Chương 6   Chương 6   ----                Hàng tư tHàng tư tHàng tư tHàng tư tế vế vế vế và các là các là các là các lễ tếễ tếễ tếễ tế    

1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 Đây là luật về llllễ toễ toễ toễ toàn thiêuàn thiêuàn thiêuàn thiêu, truyền cho A-ha-ron và các con. Lễ vật 
toàn thiêu phải ở trên lò trên bàn thờ suốt đêm cho đến sáng, và lửa phải cháy luôn trên bàn thờ. 3 Tư tế sẽ 
mặc áo vải gai - mặc phẩm phục khác vào, rồi đưa tro ra ngoài trại, ở một nơi thanh sạch.5 Lửa trên bàn thờ 
phải cháy luôn không tắt: sáng sáng, tư tế sẽ đốt củi trên đó, xếp lễ vật toàn thiêu lên trên và đốt mỡ của lễ 



vật kỳ an.6 Lửa phải thường xuyên cháy trên bàn thờ, không bao giờ tắt. 
 

7777    Đây là luĐây là luĐây là luĐây là luật về lễ phẩmật về lễ phẩmật về lễ phẩmật về lễ phẩm: 8 Từ lễ phẩm đó, tư tế sẽ trích ra một nắm tinh bột, dầu và tất cả nhũ hương ở trên 
lễ phẩm, rồi đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, thành hương thơm làm vui lòng ĐỨC CHÚA, Phần còn lại 
của lễ phẩm thì A-ha-ron và các con sẽ được ăn; phần đó sẽ được làm thành bánh không men và ăn trong 
một nơi thánh;  ăn trong khuôn viên Lều Hội Ngộ.10 -  .11 Mọi đàn ông con trai trong các con A-ha-ron sẽ được 
ăn phần ấy. 

12 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng: 13 "Đây là llllễ tiếnễ tiếnễ tiếnễ tiến mà A-ha-ron và các con sẽ dâng lên ĐỨC CHÚA ngày 
được xức dầu tấn phong; bốn lít rưỡi tinh bột làm lễ phẩm thường xuyên, một nửa ban sáng và một nửa ban 
chiều.14 Lễ phẩm ấy sẽ được chiên trên chảo, với dầu. Sau khi trộn kỹ, ngươi sẽ đem dâng lễ phẩm ấy là bánh 
đã bẻ thành miếng: đó là hương thơm làm vui lòng ĐỨC CHÚA.15 Trong số các con A-ha-ron, tư tế được xức 
dầu tấn phong để kế vị nó, cũng sẽ làm như thế: đó là quy luật vĩnh viễn. Lễ phẩm sẽ được đốt trọn vẹn cho 
cháy nghi ngút dâng ĐỨC CHÚA. 16 Mọi lễ phẩm của tư tế phải được dâng trọn vẹn, không được ăn." 
C. Lễ tạ tội 
 

17 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:18 "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó: Đây là luĐây là luĐây là luĐây là luật về lễ tạ tội:ật về lễ tạ tội:ật về lễ tạ tội:ật về lễ tạ tội:    

19 Tư tế cử hành llllễ tạ tộiễ tạ tộiễ tạ tộiễ tạ tội được ăn lễ vật đó; lễ vật sẽ được ăn trong một nơi thánh, trong khuôn viên Lều Hội 
Ngộ,20 tất cả những gì chạm đến thịt lễ vật sẽ được thánh hiến; nếu có máu bắn vào quần áo, thì ngươi phải 
giặt chỗ có máu bắn vào, trong một nơi thánh.21 Nồi đất đã dùng để nấu lễ vật sẽ phải đập vỡ, còn nếu nó đã 
được nấu trong nồi đồng, thì nồi đó phải được cọ sạch và rửa bằng nước.22 Mọi đàn ông con trai thuộc hàng 
tư tế sẽ được ăn: đó là của rất thánh.23 Nhưng mọi lễ vật tạ tội mà máu đã được mang vào Lều Hội Ngộ để cử 
hành lễ xá tội trong nơi thánh, thì không được ăn; lễ vật đó phải bỏ vào lửa mà thiêu.    

Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7 

1 Đây là luĐây là luĐây là luĐây là luật về lễ đền tộiật về lễ đền tộiật về lễ đền tộiật về lễ đền tội -  về một của rất thánh: 
 

2 Phải sát tế lễ vật đền tội ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu, và tư tế sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ.3 Tư tế 
sẽ tiến dâng tất cả mỡ của nó: cái đuôi, lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng,4 hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài, gần lưng, 
và khối mỡ trên gan mà tư tế sẽ tách ra cùng với các trái cật.5 Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút 
trên bàn thờ, làm lễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA. Đó là lĐó là lĐó là lĐó là lễ đền tễ đền tễ đền tễ đền tộiộiộiội.6 Mọi đàn ông con trai thuộc hàng tư tế sẽ được 
ăn; lễ vật ấy sẽ được ăn trong một nơi thánh: đó là cđó là cđó là cđó là của rất thánhủa rất thánhủa rất thánhủa rất thánh. 

QuyQuyQuyQuyền lợi của các tền lợi của các tền lợi của các tền lợi của các tư tư tư tư tếếếế    7 Lễ tạ tội thế nào, lễ đền tội cũng vậy: chỉ có một luật duy nhất cho cả hai. Tư tế nào 
dâng lễ vật để cử hành lễ, thì lễ vật sẽ thuộc về tư tế đó.8  
 

16 Nếu hy lễ tiến dâng là lễ vật đã khấn hứa hay lễ vật tự nguyện, thì phải ăn trong chính ngày tiến dâng hy lễ; 
phần còn lại, được ăn ngày hôm sau.17 Sang ngày thứ ba, những gì còn lại của hy lễ, phải bỏ vào lửa mà thiêu.    

Quy tQuy tQuy tQuy tắc chungắc chungắc chungắc chung    

18 Sang ngày thứ ba mà người ta cứ ăn thịt của hy lễ kỳ an, thì người tiến dâng hy lễ sẽ không được đoái 
nhận; nó sẽ không được kể là đã dâng hy lễ: đó là thịt ôi, và người nào ăn thì phải mang tội. 
 

19 Thịt đã chạm đến bất cứ cái gì ô uế, thì không được ăn, nhưng phải bỏ vào lửa mà thiêu. 
 

20 Nhưng người nào ở trong tình trạng ô uế mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng ĐỨC CHÚA, thì sẽ bị khai trừ khỏi 



dòng họ.21 Người nào chạm tới bất cứ cái gì ô uế -cái gì ô uế của người ta, hay loài vật ô uế, hay bất cứ vật ô 
uế kinh tởm nào- mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng ĐỨC CHÚA, thì người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ." 
 

22 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:  23 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Tất cả những gì là mỡ, mỡ bò, mỡ 
chiên hay mỡ dê, các ngươi không được ăn.24 Mỡ của con vật chết và mỡ của con vật bị thú dữ xé, có thể 
dùng vào mọi việc, nhưng tuyệt đối các ngươi không được ăn.25 Phàm ai ăn mỡ con vật mà người ta đã dâng 
tiến một phần làm lễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA, thì chính người ăn sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. 
 
Tiết chim hay tiết loài vật, các ngươi không được ăn.27 Phàm người nào ăn bất cứ cái gì là tiết, thì sẽ bị khai 
trừ khỏi dòng họ." 

PhPhPhPhần của tần của tần của tần của tư tư tư tư tếếếế        ----        Người nào trong các con A-ha-ron dâng tiến máu và mỡ của lễ kỳ an, thì cái đùi phải sẽ là 
phần của nó.34 Thật vậy, cái ức đã tiến dâng theo nghi thức và cái đùi đã trích ra, thì Ta lấy của con cái Ít-ra-
en, từ các hy lễ kỳ an của chúng, và Ta ban cho tư tế A-ha-ron và các con nó: đó là quy luật vĩnh viễn cho con 
cái Ít-ra-en."    

KKKKết luậnết luậnết luậnết luận        ----    35 Đó là phần của ông A-ha-ron và phần của các con ông, lấy từ các lễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA, từ 
ngày họ được tiến dâng để làm tư tế của ĐỨC CHÚA.36  -  37 Đó là luật về llllễ toễ toễ toễ toàn thiêu, làn thiêu, làn thiêu, làn thiêu, lễ phẩm, lễ tạ tội, lễ ễ phẩm, lễ tạ tội, lễ ễ phẩm, lễ tạ tội, lễ ễ phẩm, lễ tạ tội, lễ 
đđđđền tội, lễ traoền tội, lễ traoền tội, lễ traoền tội, lễ trao    quyquyquyquyền vền vền vền và hy là hy là hy là hy lễ kỳ anễ kỳ anễ kỳ anễ kỳ an;38 luật đó, ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê trên núi Xi-nai, trong ngày 
Người truyền cho con cái Ít-ra-en dâng ĐỨC CHÚA các lễ tiến của họ trong sa mạc Xi-nai. 

II. LỄ TẤN PHONG TƯ TẾ 

Chương 8  -  Nghi thức thánh hiến (Xh 29: 1-37 ) 

1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng: 
 

2 "Hãy đem theo A-ha-ron cùng với các con nó, và lấy các phphphphẩẩẩẩm phm phm phm phụụụục, dc, dc, dc, dầầầầu tu tu tu tấấấấn phongn phongn phongn phong, con bò dùng làm lễ tạ 
tội, hai con cừu đực và giỏ bánh không men.3 RRRRồồồồi hãy ti hãy ti hãy ti hãy tậậậập hp hp hp hợợợợp toàn thp toàn thp toàn thp toàn thểểểể    ccccộộộộng đng đng đng đồồồồng ng ng ng ởởởở    ccccửửửửa La La La Lềềềều Hu Hu Hu Hộộộội Ngi Ngi Ngi Ngộộộộ."."."."    
    

4 Ông Mô-sê làm như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông, và cộng đồng tụ tập ở cửa Lều Hội Ngộ.5 Ông Mô-sê nói 
với cộng đồng: "Đây là điều ĐỨC CHÚA truyền phải làm." 
 

6 Ông Mô-sê cho ông A-ha-ron và các con ông ấy đến gần, và lấy nước ttttắắắắm rm rm rm rửửửửaaaa họ. 
 

7 Ông mmmmặặặặc áo dàic áo dàic áo dàic áo dài cho ông ấy, ththththắắắắt đai lưngt đai lưngt đai lưngt đai lưng, choàng áo khoácchoàng áo khoácchoàng áo khoácchoàng áo khoác, và đặt áo êáo êáo êáo ê----phphphphốốốốtttt trên ông; ông lấy băng chéo 
của áo ê-phốt thắt cho ông và cho ông mặc áo ấy;8 ông đeo khăn ngực cho ông ấy và bỏ các thẻ xăm u-rim và 
tum-mim vào khăn ngực;9 ông lấy mũ tế đội lên đầu ông ấy và đính vào phía trước mũ tế huy hiệu bằng vàng, 
là dấu thánh hiến, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. 
 

10 Ông Mô-sê lấy dầu tấn phong xức Nhà Tạm cùng mọi vật ở trong, và thánh hiến tất cả;11 ông lấy dầu rảy 
trên bàn thờ bảy lần, rồi xức dầu bàn thờ cùng mọi đồ phụ thuộc, vạc và đế vạc, để thánh hiến những vật 
đó.12 Ông đÔng đÔng đÔng đổổổổ    ddddầầầầu tu tu tu tấấấấn phong lên đn phong lên đn phong lên đn phong lên đầầầầu ông Au ông Au ông Au ông A----hahahaha----ron và xron và xron và xron và xứứứức dc dc dc dầầầầu đu đu đu đểểểể    thánh hithánh hithánh hithánh hiếếếến ông.n ông.n ông.n ông.    
    

13 Ông cho các con ông A-ha-ron đến gần, mặc áo dàiáo dàiáo dàiáo dài cho họ, thắt đai lưngđai lưngđai lưngđai lưng và lấy mmmmũ ũ ũ ũ đội lên đầu họ, như 
ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. 

 

Máu / cử hành llllễễễễ    xoá txoá txoá txoá tộộộộiiii cho bàn thờ để thánh hiến/.16 như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. 
 



18 Mỡ / cháy nghi ngút trên bàn thờ. Đó là llllễễễễ    toàn thiêutoàn thiêutoàn thiêutoàn thiêu, là hương thơm làm vui lòng ĐỨC CHÚA, , , , như ĐỨC 
CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. 

 

Tấm bánh ngọt không men, một tấm bánh ngọt chiên với dầu và một tấm bánh tráng, Đó là hy lễ dâng trong 
ngày trao quyền,/.29 Ông Mô-sê lấy cái ức và làm nghi thức tiến dâng trước nhan ĐỨC CHÚA; đó là phần dành 
cho ông Mô-sê, lấy từ con cừu dâng trong lễ trao quyền, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. 
 

30 Ông Mô-sê lấy dầu tấn phong và lấy máu trên bàn thờ rảy trên ông A-ha-ron và phẩm phục của ông, trên 
các con ông ấy và phẩm phục của họ; như thế ông thánh hiến /."36 Ông A-ha-ron và các con đã làm điều ĐỨC 
CHÚA dùng ông Mô-sê mà truyền.    

Chương 9Chương 9Chương 9Chương 9        ----Các tư tCác tư tCác tư tCác tư tế nhậm chứcế nhậm chứcế nhậm chứcế nhậm chức    

4llllễ kỳ an dâng trễ kỳ an dâng trễ kỳ an dâng trễ kỳ an dâng trưưưước nhan ĐỨC CHÚAớc nhan ĐỨC CHÚAớc nhan ĐỨC CHÚAớc nhan ĐỨC CHÚA, và một lễ phẩm nhào với dầu; vì hôm nay vì hôm nay vì hôm nay vì hôm nay ĐĐĐĐỨC CHÚA sẽ xuất hiện giữa ỨC CHÚA sẽ xuất hiện giữa ỨC CHÚA sẽ xuất hiện giữa ỨC CHÚA sẽ xuất hiện giữa 

anh emanh emanh emanh em." 

 

5 Họ đưa đến trước Lều Hội Ngộ những gì ông Mô-sê đã truyền, rồi toàn thể cộng đồng lại gần và đứng trước 

nhan ĐỨC CHÚA.6 Ông MôÔng MôÔng MôÔng Mô----sê nói: "Đây là đisê nói: "Đây là đisê nói: "Đây là đisê nói: "Đây là điều ĐỨC CHÚA đều ĐỨC CHÚA đều ĐỨC CHÚA đều ĐỨC CHÚA đã truyã truyã truyã truyền cho anh em; anh em hền cho anh em; anh em hền cho anh em; anh em hền cho anh em; anh em hãy thi hành ãy thi hành ãy thi hành ãy thi hành đđđđể vinh ể vinh ể vinh ể vinh 

quang Đquang Đquang Đquang ĐỨC CHÚA xuất hiện giữa anh em."ỨC CHÚA xuất hiện giữa anh em."ỨC CHÚA xuất hiện giữa anh em."ỨC CHÚA xuất hiện giữa anh em."/ / / / 21 ông Aông Aông Aông A----hahahaha----ron làm nghi thron làm nghi thron làm nghi thron làm nghi thức tiến dâng trức tiến dâng trức tiến dâng trức tiến dâng trưưưước nhan ĐỨC CHÚA, ớc nhan ĐỨC CHÚA, ớc nhan ĐỨC CHÚA, ớc nhan ĐỨC CHÚA, 

như ông Mô-sê đã truyền.... 

 

22 Ông A-ha-ron giơ tay trên dân và chúc phúc cho họ; rồi ông đi xuống, sau khi đã cử hành llllễ tạ tội, lễ toễ tạ tội, lễ toễ tạ tội, lễ toễ tạ tội, lễ toàn àn àn àn 

thiêu và lthiêu và lthiêu và lthiêu và lễ kỳ anễ kỳ anễ kỳ anễ kỳ an.23 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron vào Lều Hội Ngộ, rồi đi ra chúc phúc cho dân. Vinh quang ĐVinh quang ĐVinh quang ĐVinh quang ĐỨC ỨC ỨC ỨC 

CHÚA xuCHÚA xuCHÚA xuCHÚA xuất hiện giữa toất hiện giữa toất hiện giữa toất hiện giữa toàn dânàn dânàn dânàn dân.24 Lửa phát ra từ trước nhan ĐỨC CHÚA đốt sạch lễ toàn thiêu và mỡ trên bàn 

thờ. Thấy thế, toàn dân reo mừng và cúi rạp xuống. 

Chương 10Chương 10Chương 10Chương 10 

Quy đQuy đQuy đQuy định bổ sungịnh bổ sungịnh bổ sungịnh bổ sung    ----    .7 Ông và các anh cũng không được rời cửa Lều Hội Ngộ, để khỏi phải chết, vì ông và các 
anh đã đưđưđưđược xức dầu tấn phong của ĐỨC CHÚA." Họ lợc xức dầu tấn phong của ĐỨC CHÚA." Họ lợc xức dầu tấn phong của ĐỨC CHÚA." Họ lợc xức dầu tấn phong của ĐỨC CHÚA." Họ làm theo làm theo làm theo làm theo lời ông Môời ông Môời ông Môời ông Mô----sê.sê.sê.sê.    
 

8888    ĐĐĐĐỨC CHÚA phán với ông AỨC CHÚA phán với ông AỨC CHÚA phán với ông AỨC CHÚA phán với ông A----hahahaha----ron rron rron rron rằng:ằng:ằng:ằng:    ----9 "Ngươi cùng các con ngươi không được uống rượu và đồ uống có 
men, khi các ngươi vào Lều Hội Ngộ, kẻo các ngươi phải chết… hãy làm thành bánh không men mà hãy làm thành bánh không men mà hãy làm thành bánh không men mà hãy làm thành bánh không men mà ăn bên ăn bên ăn bên ăn bên 
ccccạnh bạnh bạnh bạnh bàn thàn thàn thàn thờ, vờ, vờ, vờ, vì ì ì ì đó là cđó là cđó là cđó là của rất thánh.ủa rất thánh.ủa rất thánh.ủa rất thánh.13131313 Ông và các anh hãy ăn trong một nơi thánh, vì đó là quyền lợi của ông 
và quyền lợi của con cái ông, mỗi khi có lễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA. 
 

16 Ông Mô-sê hỏi đi hỏi lại….18 Vì máu nó Vì máu nó Vì máu nó Vì máu nó đđđđã không ã không ã không ã không đưđưđưđược đợc đợc đợc đưa vào nơi thánh, nên lưa vào nơi thánh, nên lưa vào nơi thánh, nên lưa vào nơi thánh, nên lẽ ra các anh phải ăn nó trong ẽ ra các anh phải ăn nó trong ẽ ra các anh phải ăn nó trong ẽ ra các anh phải ăn nó trong 
nơi thánh, như tôi đnơi thánh, như tôi đnơi thánh, như tôi đnơi thánh, như tôi đã truyã truyã truyã truyền."ền."ền."ền."19191919    Ông AÔng AÔng AÔng A----hahahaha----ron nói vron nói vron nói vron nói với ông Môới ông Môới ông Môới ông Mô----sê: "Này, hôm nay chúng đsê: "Này, hôm nay chúng đsê: "Này, hôm nay chúng đsê: "Này, hôm nay chúng đã tiã tiã tiã tiến dâng lễ tạ tội vến dâng lễ tạ tội vến dâng lễ tạ tội vến dâng lễ tạ tội và à à à 
llllễ toễ toễ toễ toàn thiêu càn thiêu càn thiêu càn thiêu của chúng trủa chúng trủa chúng trủa chúng trưưưước nhan ĐỨC CHÚAớc nhan ĐỨC CHÚAớc nhan ĐỨC CHÚAớc nhan ĐỨC CHÚA. …20 Nghe vậy, ông Mô-sê lấy làm vừa lòng. 


