
Tuần 3  
LUẬT VỀ SỰ THÁNH THITHITHITHIỆNỆNỆNỆN 

 
Chương 17 - TÍNH THIÊNG THÁNH CỦA MÁU (17,1-15) 

    
Thiên Chúa là nguThiên Chúa là nguThiên Chúa là nguThiên Chúa là nguồồồồn sn sn sn sựựựự    ssssốốốống, Máu là sng, Máu là sng, Máu là sng, Máu là sựựựự    ssssốốốốngngngng, mất máu là chết, “Mạng sống 
của xác thịt thì ở trong máu, và Ta, Ta đTa đTa đTa đã ban máu cho các ngã ban máu cho các ngã ban máu cho các ngã ban máu cho các ngươiươiươiươi.    Máu xá Máu xá Máu xá Máu xá 
ttttộộộội đưi đưi đưi đượợợợc vì nó là mc vì nó là mc vì nó là mc vì nó là mạạạạng sng sng sng sốốốốngngngng.12 … Các ngươi không được ăn huyết của bất cứ 
xác thịt nào vì sự sống của mọi xác thịt là máu nó; bất cứ ai ăn huyết sẽ bị 
khai trừ” (Levi 17,14). 

 
Chương 19 - Thực hành Lời Chúa 

 
1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng: Các ngươi phCác ngươi phCác ngươi phCác ngươi phảảảải thánh thii thánh thii thánh thii thánh thiệệệện, vì Ta, n, vì Ta, n, vì Ta, n, vì Ta, 
ĐĐĐĐỨỨỨỨC CC CC CC CHÚA, Thiên Chúa cHÚA, Thiên Chúa cHÚA, Thiên Chúa cHÚA, Thiên Chúa củủủủa các ngươi, Ta là Đa các ngươi, Ta là Đa các ngươi, Ta là Đa các ngươi, Ta là Đấấấấng Thánh.ng Thánh.ng Thánh.ng Thánh.    
 
3 Kính trọng cha mẹ / yêu đồng loại như chính mình 18 / kính skính skính skính sợợợợ    Thiên Thiên Thiên Thiên 
ChúaChúaChúaChúa/ 37 Các ngươi phải giữ mọi quy tắc, mọi quyết định của Ta và đem ra 
thực hành. Ta là ĐỨC CHÚA. 
 

Chương 20 - Thánh Thiện, thuộc về Chúa 
 
26 Các ngươi phải thuộc về Ta, phải thánh thiện, vì Ta, ĐỨC CHÚA, Ta là Ta là Ta là Ta là 
ĐĐĐĐấấấấng Thánhng Thánhng Thánhng Thánh, và Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi 
thuộc về Ta. 

 
Chương 21 - Sự thánh thiện của hàng tư tế, thuộc về Chúa 

 
Chương 22 -  Phải thánh mới được ăn của Thánh, phải thánh thiện. 

 
(Liên tưởng ngày nay: Thánh lễ - Kính Chúa, yêu người - 10 điều 

răn -  Giữ các lề luật - Bí tích hòa giải - Cầu nguyện - 
Trong sạch - Thánh thiện - Nên Thánh.) 

 


