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     Đệ Nhị Luật 

Sách Đệ Nhị Luật là 1 trong ngũ thư của Cựu ước. Sách này được ráp nối vào sau sách 
Dân Số bằng khung  cảnh giả tưởng đây là những  lời ông Mô-Sê nói với dân Ít-ra-en 
ở bên kia sông Gio-đan , trước khi ông qua đời ở núi Nơ-vô, trên đỉnh Pít-ga, đối diện 
với Giê-ri-khô, thành phố mà Ít-ra-en sẽ chiếm trước tiên sau khi vượt qua sông Gio-
đan. Ông Mô-Sê ôn lại hành trình 40 năm dưới sự che chở và dìu dắt của Thiên Chúa, 
rồi tuyên lại Giao ước và kết thúc bằng một bài ca với lời chúc phúc cho từng chi tộc 
và cho toàn dân. Sách kết thúc với việc ông Mô-Sê qua đời trên đỉnh Pít-ga. Sách Đệ 
Nhị Luật nhắn nhủ dân lưu đày hãy quay về với Thiên Chúa và trung thành với Giao 
Ước. Sách Đệ Nhị Luật gồm 34 chương. 

Chương 1-4 đề cập đến việc dân Ít-ra-en là dân mà Chúa đã chọn. 

Chương 1: Nói về khung cảnh thời gian và không gian: Năm thứ 40, tháng thứ 11, 
ngày thứ nhất trong tháng, khởi hành từ núi Khô-rếp đi tới núi người E-mô-ri, thung 
lũng A-ra-va, miền núi Sơ-phê-la, miền duyên hải, tới đất người Ca-na-an, núi Li-băng, 
cho đến sông Cả là sông Êu-phơ-rát 

„Đây ta trao đất đó cho các ngươi, hãy vào và chiếm hữu đất mà Đức Chúa đã thề với 
cha ông các ngươi là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho họ và dòng 
dõi họ sau này. 

Sau đó nói về việc chia các người chỉ huy và xét xử cho 12 chi tộc. Kế tiếp kể đến 
chuyện dân không chịu tin vào Đức Chúa ở Ca-đê khiến Chúa phải đưa ra huấn thị. 

Chương 2: gồm 2 đoạn: Từ Ca-đê đến thung lũng Ác-nôn; Đánh chiếm vương quốc 
vua Xi-khôn. 

Chương 3: gồm 3 đọan: Đánh chiếm vương quốc vua Ốc; Chia đất bên kia sông Gio-
đan; chỉ thị cuối cùng của Mô-Sê. 

Chương 4: gồm 5 đoạn: Giữ luật Chúa là khôn ngoan; Mặc khải tại núi Khô-rếp; Dân 
sẽ bị phạt và trở về với Chúa; Được Chúa chọn là một hồng ân; Ba thành làm nơi ẩn 
náu. 

Diễn từ thứ hai của ông Mô-sê: đây là luật mà ông Mô-sê đã trình bày cho con cái Ít-
ra-en sau khi đã đánh bại và chiếm hữu đất của vua Xi-khôn và vua Ốc, hai vua người 
E-mô-ri. 

Chương 5-8: Mười điều răn: Đức Chúa đã viết những lời này trên hai bia đá và ban 
cho ông Mô-sê: 
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• Không được thờ thần nào khác ngoài Đức Chúa 
• Không được dùng danh Đức Chúa một cách bất xứng 
• Không được làm bất cứ công việc nào trong ngày Sa-bát, ngày Kính Đức Chúa 
• Phải thờ kính cha mẹ 
• Không được giết người 
• Không được ngoại tình 
• Không được trộm cắp 
• Không được làm chứng dối 
• Không được ham muốn vợ người khác 
• Không được thèm muốn tài sản của người khác 

Những người đứng đầu các chi tộc đã cậy nhờ ông Mô-sê làm trung gian giữa họ và 
Chúa. Họ hứa là sẽ nghe và thực hành những gì Thiên Chúa phán. Ông Mô-sê nhấn 
mạnh điểm chủ yếu của lề luật là yêu mến Chúa. Ông khuyên dân Ít-ra-en phải làm 
đúng các mệnh lệnh mà Chúa đã phán thì họ sẽ được sống lâu và hạnh phúc trên mảnh 
đất mà Thiên Chúa dành cho họ. 

Ông Mô-sê truyền cho dân Ít-ra-en phải kính sợ, phụng thờ và yêu mến Chúa hết lòng 
hết dạ vì chỉ có một Đức Chúa duy nhất. Không những thế họ còn phải kể cho con cái 
của họ biết về Chúa và luôn luôn nhắc nhở chúng về điều này. Ông Mô-sê kêu gọi dân 
Ít-ra-en phải trung thành, không được thách thức Thiên Chúa vì Thiên Chúa là một vị 
thần ghen tương, đừng để Thiên Chúa nổi giận và sẽ tiêu diệt họ. Họ có bổn phận phải 
giải thích cho con cháu của họ biết về các điều Luật và về việc Chúa đã giải cứu họ ra 
khỏi cuộc sống nô lệ Pharaô bên Ai Cập như thế nào. Để được mãi mãi có cuộc sống 
ấm no hạnh phúc họ phải biết kính sợ và làm theo những mệnh lệnh mà Thiên Chúa đã 
phán.   

Đức Chúa không cho phép dân Ít-ra-en được lập một giao ước gì với kẻ thù, không 
được làm thông gia với chúng vì như vậy con cháu của họ sẽ thờ các thần khác mà sẽ 
không còn thờ Thiên Chúa nữa. Không những thế họ phải phá hủy những bàn thờ của 
chúng và đem những tượng thần bỏ vào lửa mà đốt đi. Chúa chọn dân Ít-ra-en là vì 
Chúa yêu mến họ và để giữ lời thề hứa với cha ông họ, vì thế họ phải nghe, giữ và thực 
hành lời Chúa thì họ sẽ được Chúa ưu đãi. Với quyền lực của Thiên Chúa dân Ít-ra-en 
không cần phải sợ hãi trước những kẻ thù lớn mạnh hơn mình, Đức Chúa sẽ tiêu diệt 
chúng. 

Đức Chúa đã đưa dân Ít-ra-en vào sa mạc 40 ngày để thử thách lòng dạ họ. Ông Mô-
sê cũng cảnh cáo họ không được phép kiêu căng tự đại nghĩ rằng những gì họ sở hữu 
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là do năng lực và sức mạnh của họ làm ra chứ không phải là do Thiên Chúa ban cho 
họ. Một khi họ quên Thiên Chúa và đi thờ những thần khác thì Chúa sẽ tiêu diệt họ 
như là Thiên Chúa đã tiêu diệt những kẻ thù của họ. 

 

Chương 9-12 : 

Dân Ít-ra-en sắp qua sông Gio-đan để vào trục xuất những dân tộc lớn và mạnh hơn. 
Có Đức Chúa sẽ đi trước như ngọn lửa thiêu, sẽ tiêu diệt chúng, chiến thắng là nhờ 
Đức Chúa, chứ không phải vì Ít-ra-en công chính. Dân đã phạm tội tại núi Khô-rếp, đã 
chọc  giận Đức Chúa, đã phản nghịch chống lại Đức Chúa và Người đã nổi cơn thịnh 
nộ đến nỗi muốn tiêu diệt tất cả.  

Khi Môsê lên núi để nhận các bia đá, những tấm bia giao ước mà Đức Chúa đã lập với 
dân Ít-ra-en. Dân chúng đã vội đi ra ngoài con đường Thiên Chúa đã truyền, đã đúc 
một tượng con bê để thờ. Sau khi nghe lời Đức Chúa phán, Mô-sê xuống núi và ông đã 
thấy dân phạm tội nghịch cùng Đức Chúa, ông Mô-sê đã đập vỡ hai tấm bia đá, ông đã 
phục xuống trước mặt Đức Chúa để cầu thay cho dân và ông A-ha-ron nữa, ông đã 
không ăn uống gì suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm và Đức Chúa đã nhậm lời ông. 
Sau đó ông đã lấy con bê bỏ vào lửa mà thiêu, nghiền nát, tán kỹ, đến nhuyễn thành 
bụi, rồi ném bụi đó xuống khe nước từ núi chảy ra. Ông Mô-sê cũng cầu nguyện cho 
dân vì những tội khác dân đã phạm cùng Đức Chúa, dân đã cưỡng lệnh Đức Chúa, đã 
không tin vào Người và không nghe tiếng Người.  

Ông Môsê đã làm hai bia đá mới và Thiên Chúa đã viết lên đó những lời đã có trên các 
bia trước, mười lời Đức Chúa đã phán trên núi, từ trong đám lửa và ông đã để các bia 
đá vào hòm bằng gỗ keo mà ông đã làm. Ông A-ha-ron qua đời ở Mô-xê-ra. Ông E-la-
da, con ông, thi hành chức vụ tư tế thay cho ông. Thời ấy Đức Chúa tách chi tộc Lê-vi 
ra, để họ mang hòm bia giao ước của Đức Chúa, chầu chực trước nhan Đức Chúa, 
phụng sự Người, chúc phúc nhân danh Người cho đến ngày nay và Đức Chúa là gia 
nghiệp của họ. 

Thiên Chúa đã yêu thương anh em, đã làm những điều lớn lao cho anh em, vì vậy anh 
em phải kính sợ, yêu mến và phụng thờ Đức Chúa hết lòng hết dạ, giữ các mệnh lệnh, 
thánh chỉ và quyết định của Người, phải yêu thương tất cả những người ngoại kiều, cô 
nhi quả phụ, cô thế cô thân không ai bênh đỡ và phải truyền đạt lại cho con cái những 
kỳ công Thiên Chúa đã làm, như vậy anh em sẽ được Thiên Chúa chúc phúc, được 
chiếm hữu và ở trong đất mà Đức Chúa đã hứa ban. 
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Anh em phải phá hủy bàn thờ của các thần. Anh em hãy dâng lễ toàn thiêu của anh em, 
mọi lễ vật anh em đã khấn hứa, lễ vật tự nguyện ở nơi mà Đức Chúa chọn, giết súc vật 
để tế lễ chỉ làm ở nơi Đức Chúa chọn giết để làm thịt, có thể làm bất cứ nơi nào, không 
được ăn tiết vì máu là mạng sống. Anh em và con cháu của anh em sau này được hạnh 
phúc vì đã làm điều Đức Chúa coi là ngay thẳng và tốt lành. Thiên Chúa muốn dân 
trung thành với Thiên Chúa và cảnh cáo một lần nữa về nguy cơ thờ thần ngoại. 

 

Chương 13-16: 

Phải đề phòng kẻo bị lôi cuốn thờ thần ngoại, dứt khoát không nghe lời của ngôn sứ 
hay kẻ chuyên nghề chim bao luôn muốn lôi cuốn anh em ra khỏi con đường Đức Chúa 
đã truyền cho anh em phải đi và xa rời Thiên Chúa. Bản văn nhắc nhớ rằng lời Thiên 
Chúa, tiếng nói và những điều răn của Người là nền tảng duy nhất của đức tin chúng 
ta. Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là Đấng anh em phải theo, chính Người 
là Đấng anh em phải kính sợ, anh em phải giữ các mệnh lệnh của Người, phải nghe 
tiếng Người, chính Người là Đấng anh em phải phụng thờ, anh em phải gắn bó với 
Người.  

Anh em phải khử trừ sự gian ác không cho tồn tại giữa anh em và mọi hành vi của nó. 
Anh em không được ăn các loài vật ô uế như: lạc đà, thỏ rừng, ngân thử, heo, các loài 
sống dưới nước không có vây không có vảy, đại bàng, diều hâu, ó biển, diều mướp, 
kền kền, mọi thứ quạ, đà điểu, cú vọ, cú mèo, chim lợn, bồ nông, ó, cốc, cò, mọi thứ 
diệc, chim đầu riều, dơi, mọi côn trùng có cánh và mọi con vật chết. Các loại vật thanh 
sạch anh em được ăn: bò, cừu, dê, nai, sơn dương, hoẵng, dê rừng, linh dương, dê sừng 
dài, cừu rừng, các loài sống dưới nước có vây và có vảy, mọi loài chim thanh sạch và 
mọi loài có cánh mà thanh sạch. Mỗi năm anh em phải tách một phần mười tất cả hoa 
lợi mà dâng cho Thiên Chúa (thuế thập phân). Ba năm một lần, anh em hãy đưa ra tất 
cả thuế thập phân trích từ hoa lợi năm thứ ba và đặt ở cửa thành của anh em. Bấy giờ 
thầy lê vi, người ngoại kiều và cô nhi quả phụ ở trong các thành của anh em sẽ đến, họ 
sẽ ăn và được no nê, để Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho mọi công 
việc tay anh em làm. 

Bảy năm một lần anh em hãy tha nợ, hãy mở rộng tay giúp người anh em khốn khổ 
nghèo khó và Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi việc anh em làm và mọi 
công trình tay anh em thực hiện. Người nô lệ anh phải phóng thích họ về khi đến năm 
thứ bảy. Mọi con đầu lòng giống đực sinh ra trong đàn bò và đàn chiên dê phải thánh 
hiến cho Đức Chúa. Các ngày lễ Vượt Qua, lễ bánh không men, lễ ngũ tuần, lễ lều và 
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các đại lễ kính Đức Chúa chỉ làm ở nơi Đức Chúa chọn cho dân Người ngự, mỗi người 
sẽ đem lễ vật theo khả năng, tùy theo phúc lành Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban 
cho. Anh em phải đặt cho các chi tộc những thẩm phán và ký lục trong mọi thành mà 
Đức Chúa ban cho anh em, họ sẽ xét xử dân cách công minh. 

 

Chương 17-20: 

Ông Mô-sê cấm dân Ít-ra-en không được cắm cột hay dựng trụ đá để mà thờ Thiên 
Chúa. Họ không được tế những bò hay chiên dê có tật hoặc tỳ vết. Nếu như có người 
nào vi phạm giao ước của Người, căn cứ vào hai đến ba nhân chứng, thì phải đem 
người đó ra xử tử. Nếu có vụ nào khó mà họ không thể xử được thì họ phải đến gặp 
các tư tế Lê-vi để xin ý kiến và họ bắt buộc phải làm theo những gì các tư tế Lê-vi căn 
dặn. Họ chỉ được tôn một người lên làm vua và người đó là người mà Thiên Chúa sẽ 
chọn, không được là người ngoại quốc. Vua không được sở hữu nhiều ngựa, không 
được có quá nhiều vàng bạc, không được lấy nhiều vợ. Vua phải biết giữ mọi lời trong 
Luật của Thiên Chúa và đem ra thực hành. 

Các tư tế Lê-vi sống nhờ vào các lễ vật mà dân Ít-ra-en dâng lên Đức Chúa. Những 
người dâng bò hay chiên dê làm lễ hy sinh, người ta sẽ biếu tư tế một cái vai, hai cái 
hàm và cái dạ dày, sản phẩm đầu mùa lấy từ lúa mì, rượu mới, dầu tươi và lông chiên 
mới xén. Nhiệm vụ của các thầy Lê-vi là phụng sự nhân danh Đức Chúa không cho 
phép họ tin vào các chiêm tinh, các thầy bói toán vì đó là những „ngôn sứ giả“, mà phải 
tin vào các ngôn sứ của Đức Chúa gởi đến giống như ông Mô-sê vậy. Các ngôn sứ phải 
truyền đạt lại những gì Thiên Chúa phán và nếu họ truyền những điều không đúng với 
lời Chúa thì họ sẽ bị Thiên Chúa xử phạt. 

Sau khi dân Ít-ra-en đã được lãnh thổ mà Thiên Chúa hứa ban cho họ. Họ phải chia ra 
làm ba thành vì Chúa muốn những kẻ sát nhân không cố ý sẽ có chỗ dung thân. Các 
ranh giới đã được các tiền nhân ấn định, họ không được phép xê dịch laị. Để buộc tội 
người khác cần phải có hai đến ba nhân chứng trở lên. Khi có một người làm chứng 
gian thì các tư tế sẽ điều tra kỹ lưỡng và nếu thấy rằng nhân chứng ấy là một người 
chứng gian thì sẽ xử nó như là nó đã định xử với người kia. Mạng đền mạng, mắt đền 
mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. 

Khi ra giao chiến với quân thù, nếu thấy quân binh của họ đông hơn mình thì đừng vội 
chùn chân vì Thiên Chúa sẽ ở bên và giúp họ. Khi tiến đánh một thành mà thấy dân 
của thành ấy chịu cầu hòa thì nên để họ sống và dùng họ làm lao dịch, còn nếu như họ 
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không có thảnh ý cầu hòa thì phải vây hãm thành đó. Đàn ông và con trai sẽ bị giết chết 
chỉ để lại đàn bà, con gái và gia súc mà thôi. Còn những thành mà Thiên Chúa ban cho 
họ làm gia nghiệp thì không được để một sinh vật nào sống sót vì nếu chúng còn tồn 
tại thì chúng sẽ dạy dân Ít-ra-en học đòi mọi điều ghê tởm chúng làm để kính các thần 
của chúng và dân Ít-ra-en sẽ phạm tội nghịch cùng Thiên Chúa. 

 

Chương 21-24: 

Khi phát hiện ra một xác chết mà không biết kẻ sát nhân, các kỳ mục và thẩm phán sẽ 
đem một con bò cái tơ ra khe suối và đánh gãy ót của nó. Sau đó họ sẽ cầu xin Chúa 
xá tội cho vụ đổ máu đó. Nếu như người đàn ông phải lòng một người phụ nữ mà họ 
bắt được, họ được phép cưới cô ta nhưng trước đó họ phải đưa cô ấy vào nhà mình, 
cạo đầu, cắt móng tay, cởi áo khi bị bắt và khóc cha mẹ cô ta một tháng, sau đó thì sẽ 
được cưới cô ấy làm vợ. Trong trường hợp không còn thích cô ta nữa thì họ không 
được phép bán, không được hành hạ người phụ nữ đó. Về việc chia tài sản cho các con, 
người đàn ông bắt buộc phải chia cho người con trai trưởng hai phần sản nghiệp. Khi 
có đứa con ngỗ nghịch mà cha mẹ không thể nào dạy bảo được nữa thì cha mẹ nó có 
thể đưa nó cho các kỳ mục và mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết. Khi một 
người có tội đã bị xử tử thì phải đem chôn ngay vì người bị treo là đồ bị Thiên Chúa 
nguyền rủa. 

Thiên Chúa ban những chỉ thị khác cho dân Ít-ra-en như là: không được làm ngơ trước 
những việc của người khác, phải ra tay giúp đỡ họ; đàn ông không được mặc đồ của 
đàn bà và ngược lại; nếu như gặp một tổ chim họ chỉ được bắt chim con mà thôi còn 
chim mẹ thì phải thả đi; nếu xây nhà phải xây lan can chung quanh mái nhà, phòng khi 
có người ngã từ mái xuống; không được gieo cây nào khác trong vườn nho; không 
được bắt bò và lừa cày chung với nhau; không được mặc thứ vải bằng sợi len và sợi 
gai dệt chung với nhau và hãy làm những tua ở bốn mép áo dùng để đắp. Nếu như một 
người đàn ông muốn bỏ người vợ của mình và bôi xấu danh dự cô ta, nếu chỉ là sự vu 
khống thì người đàn ông đó sẽ phải nộp phạt 100 thỏi bạc cho gia đình cô ta, còn nếu 
như đúng như lời người đàn ông ấy nói thì cô ta sẽ bị đưa ra thành ném đá cho chết. 
Những người dính vô tội ngoại tình cũng bị xử tội chết. 

Một người đàn ông không được lấy vợ của cha mình. Những người không được tham 
dự đại hội của Đức Chúa là những người đàn ông bị giập tinh hoàn hay bị cắt dương 
vật, những người con lai, những người Am-mon và Mô-áp, vì họ đã bỏ mặc dân Ít-ra-
en trên đường trốn ra khỏi Ai-cập, nhưng họ không được ghê tởm người Ê-đôm, vì họ 
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là người anh em với Ít-ra-en, cũng như người Ai-cập vì dân Ít-ra-en đã là ngoại kiều 
trong đất họ. Trong các trại đóng quân dân Ít-ra-en phải giữ trại cho sạch vì Đức Chúa 
sẽ ở giữa họ để giúp họ đánh thắng kẻ thù. Ngoài những điều ấy ra ông Mô-sê còn 
truyền cho họ những luật xã hội và luật phượng tự như sau: Khi một người nô lệ trốn 
nhà chủ cũ mà đến với chủ khác thì người chủ mới không được nộp người nô lệ lại cho 
chủ cũ mà họ phải giữ người nô lệ đó ở lại nhà mình và không được ngược đãi người 
đó; tiền công của những người làm điếm không được lấy làm lễ vật khấn Đức Chúa; 
không được cho vay lấy lãi, ngoại trừ cho những người ngoại tộc vay; khi đã khấn điều 
gì với Đức Chúa thì phải giữ lời và thi hành điều mình đã khấn; có thể dùng những hoa 
lợi của những người anh em nhưng không được lấy bỏ vào túi riêng của mình. 

Khi một người phụ nữ đã ly dị và lấy chồng khác mà nếu như người chồng sau cũng 
bỏ cô ta hay người đó bị chết thì người chồng đầu tiên sẽ không được phép cưới cô ta 
một lần nữa vì cô ta đã ra ô uế. Một người đàn ông mới cưới sẽ được ở nhà với vợ một 
năm, không phải đi lính hay làm công tác nào khác cả. Nếu thấy ai bắt cóc một người 
anh em mình trong hàng con cái Ít-ra-en, hành hạ và bán người đó đi thì kẻ bắt cóc sẽ 
phải chết. Phải giữ cẩn thận và thi hành tất cả những gì mà các tư tế chỉ dẫn họ phải 
làm về bệnh phong. Không được xiết nợ, nhất là người nghèo, khi cho anh em mình 
vay mượn cái gì; không được bóc lột những người làm công; không được làm thiệt hại 
đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo của người góa bụa làm đồ 
cầm; phải biết chia sẻ của cải vật chất cho những người khó nghèo, nhất là người ngoại 
kiều và các cô nhi quả phụ. 

 

Chương 25-28: 

Khi người ta có chuyện tranh chấp với nhau thì tòa sẽ phân xử cho họ. Khi con bò đang 
đạp lúa không được bịt mõm nó lại. Về luật anh em chồng: Nếu như người chồng qua 
đời mà chưa có con trai để nối dõi tông đường thì người vợ có thể lấy anh hay em của 
chồng mình và đứa con trai sẽ được mang tên của người chồng quá cố, như thế thì sẽ 
không bị mất gốc nhưng nếu như người anh hay người em trai của người chồng quá cố 
không chịu lấy chị hay em dâu của mình làm vợ thì sẽ bị người chị hay em dâu đó rút 
một chiếc dép và nhổ vào mặt người ấy trước sự chứng kiến của các kỳ mục. Những 
người xử sự không được khiếm nhã trong khi ẩu đả cũng bị xử phạt. Không được gian 
lận vì Thiên Chúa rất ghét điều đó. Phải xóa hẳn tên A-ma-lếch để mọi người không 
nhớ đến hắn vì hắn đã phục kích dân Ít-ra-en khi họ chạy trốn từ Ai-cập. 
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Các sản phẩm đầu mùa sẽ được lấy làm của lễ dâng lên Đức Chúa. Cứ ba năm một lần 
dân Ít-ra-en phải trích ra một phần mười hoa lợi mà đem cho thầy Lê-vi, người ngoại 
kiều và cô nhi quả phụ. Phần cuối diễn từ của ông Mô-sê khẳng định rằng dân Ít-ra-en 
là dân của Đức Chúa. Họ phải giữ và thi hành mọi mệnh lệnh của Chúa thì Chúa sẽ 
ban cho họ một cuộc sống vinh quang và sung túc. 

Ông Mô-sê và các kỳ mục đã truyền cho dân Ít-ra-en rằng khi đã sang được sông Gio-
đan họ phải khắc những lề luật của Chúa trên những tảng đá và xây bàn thờ Đức Chúa 
bằng những tản đá nguyên vẹn. Trong khi Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Ít-xa-kha, Giu-se 
và Ben-gia-min đứng trên núi Ga-ri-dim chúc phúc cho dân thì Rưu-vên, Gát, A-se, 
Dơ-vu-lun, Đan và Náp-ta-li sẽ đứng trên núi Ê-van để nguyền rủa: 

• Những người tạc tượng và đặt ở nơi bí ẩn mà thờ. 

• Những kẻ khinh dể cha mẹ 

• Những kẻ xê dịch ranh giới người đồng loại 

• Những kẻ làm cho người mù đi lạc đường 

• Những kẻ làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều, cô nhi quả phụ 

• Những kẻ nằm với vợ của cha mình vì nó xâm phạm đến quyền làm chồng của 
cha mình 

• Những kẻ nằm với con vật nào 

• Những kẻ nằm với chị em mình, con gái của cha hay mẹ mình 

• Những kẻ nằm với mẹ vợ mình 

• Những kẻ giết trộm người đồng loại 

• Những kẻ nhận quà hối lộ để giết người vô tội 

• Những kẻ không giữ trọn những lời của Luật này mà đem ra thực hành 

 

Một khi những lời của Thiên Chúa được đem ta thực hành thì Chúa sẽ: 

• Chúc phúc cho chính họ, các gia súc, các đồ vật, thậm chí đến cả bước đi của họ  

• Đánh bại kẻ thù của họ 
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• Truyền cho phúc lành ở với họ trong kho lúa và trong mọi công việc tay họ làm 

• Chúc phúc cho họ trong đất mà Đức Chúa đã ban cho họ 

Còn nếu như họ không tuân theo mệnh lệnh của Chúa thì họ sẽ bị: 

• Nguyền rủa không những chính họ mà các gia súc, các đồ vật thậm chí đến cả 
bước đi của họ cũng bị nguyền rủa 

• Đức Chúa sẽ tiêu diệt họ 

• Họ sẽ bị kẻ thù đánh bại trận 

• Họ sẽ bị mắc các bệnh nan y không bao giờ chữa khỏi 

• Mãi mãi họ sẽ chỉ là người bị bóc lột, áp bức mà không ai cứu 

• Họ sẽ bị Đức Chúa đày đến những vùng đất khác và sẽ là nỗi kinh hoàng, làm 
trò cười và làm đầu đề cho những người dân ở đấy châm chọc 

• Họ sẽ bị thất thu mùa màng 

• Phải đi vay nợ những người ngoại kiều 

• Thiên Chúa sẽ gửi một dân tộc khác đến để trừ khử họ và làm cho họ phải tàn 
sát lẫn nhau 

 

Chương 29-32: 

Ông Mô-sê đã nhắc nhở dân Ít-ra-en về những việc mà Thiên Chúa đã làm cho họ, giải 
thoát họ khỏi Ai-Cập, dẫn họ sống sót vượt qua sa mạc suốt 40 ngày, giúp họ đánh 
thắng Xi-khôn, vua Khét-bôn, và Ốc, vua miền Ba-san, sau đó đem đất đã chiếm được 
chia đều cho chi tộc Rưu-vên, chi tộc Gát và một nửa chi tộc Mơ-na-se làm gia nghiệp. 
Thiên Chúa đã lập giao ước Lời thề nguyền với dân Ít-ra-en tại Mô-áp. Họ sẽ được 
Chúa chúc phúc nếu như họ tuân giữ lời Chúa còn nếu như họ làm ngược lại mà đi 
phụng thờ thần nào khác ngoài Thiên Chúa, thì họ sẽ bị tai ương đỗ xuống trên họ. 

Một khi họ có lòng sám hối và quay trở lại với Chúa thì Chúa sẽ dẫn dắt họ về cho dù 
họ có ở tận chân trời gốc bể nào và sẽ ban cho họ những gì mà Thiên Chúa đã hứa với 
cha ông họ là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp. 
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Ông Mô-sê hưởng thọ 120 tuổi và như lời Chúa phán ông Mô-sê sẽ không vào được 
đất hứa mà ông Giô-suê sẽ là người dẫn dân Ít-ra-en qua sông Gio-đan. Ông Mô-sê viết 
luật này và trao cho các tư tế, con cái Lê-vi, để vào dịp Lễ Lều họ sẽ đem ra đọc cho 
toàn dân học biết kính sợ Đức Chúa. Ông Mô-sê và ông Giô-suê được Chúa nói về việc 
dân Ít-ra-en sẽ phá vỡ giao ước giữa Chúa và họ khi mà họ đặt chân đến miền đất hứa. 
Họ sẽ thờ phụng các thần khác, Đức Chúa sẽ tránh mặt đi và những tai họa sẽ ập đến 
với họ. Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê viết một bài ca nói về điều tiên đoán này để 
Người lấy làm chứng cáo tội của họ. Ông Mô-sê cho đặt cuốn sách viết về các lời của 
luật bên cạnh Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa. Ông Mô-sê cho tập hợp tất cả toàn 
dân lại để nghe ông đọc bài ca chứng cáo tội của họ. 

Nội dung bài ca này kể lại Thiên Chúa đã tạo nên dân Ít-ra-en như thế nào, đã giải thoát 
họ khỏi ách nô lệ, ban cho họ đất đai màu mỡ và đến khi đã có đầy đủ tất cả mọi thứ 
thì họ lại phản Chúa, đi thờ các thần khác. Chúa đã nổi giận và phạt họ. Ông Mô-sê 
cảnh cáo họ phải nhớ những lời ông nói vì nhờ những lời này dân Ít-ra-en mới được 
sống trên đất mà Chúa sẽ ban cho họ. Cái chết của ông Mô-sê cũng được Chúa báo 
trước.  

 

Chương 33 thuật lại những lời chúc phúc của ông Mô-sê. Trong bài thơ này ông Mô- 
sê tiên báo vận mệnh tương lai của mười hai dân tộc: 

• Về Rưu-vên: Ước gì Rưu-vên sống và không chết và số người ít ỏi cũng được 
tồn tại 

• Về Giu-đa: xin Chúa cho Giu-đa được trở về với dân của mình và để ông ta sẽ 
tự tay bảo vệ chính mình 

• Về Lê-vi: là một người hiếu trung với Chúa. Chi tộc Lê-vi đã tuân thủ lời Chúa 
và đã giữ giao ước của Người.  

• Về Ben-gia-min: là người được Chúa yêu thương che chở 
• Về Giu-se: được ví như là con bò mộng đầu lòng của Chúa. Sức mạnh của ông 

được ví như vạn vạn người Ép-ra-im hay ngàn ngàn quân Mơ-na-se. 
• Về Dơ-vu-lun: Dân Dơ-vu-lun sẽ được ban các tài nguyên của biển và các kho 

tàng ẩn giấu dưới cát. 
• Về Gát: là người lãnh đạo, là người đứng đầu dân. Ông ta sẽ thực hành sự công 

chính của Chúa và các quyết định của Người về Ít-ra-en. 
• Về Đan: được ví như là sư tử con chồm lên từ miền Ba-san. 
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• Về Náp-ta-li: Náp-ta-li được no đầy hồng ân và chứa chan phúc lành của Đức 
Chúa. Náp-ta-li hãy chiếm phía tây và phía nam. 

• Về A-se: ước gì A-se được anh em mình ưu ái và có được một sức mạnh bền bỉ 
như ngày đời của mình. 

• Về dân Giơ-ru-sun: Thiên Chúa đã ngự đến giúp dân Giơ-ru-sun được lẫm liệt 
uy hùng và Người đã xua đuổi kẻ thù. 

• Về dân Ít-ra-en: Người đã cứu giúp họ thoát khỏi kẻ thù, giúp họ trở thành 
người chiến thắng.  

Chương 34: Sau khi được Chúa cho xem tất cả các miền đất (miền Ga-la-át cho đến 
Đan, tất cả Náp-ta-li, miền đất Ép-ra-im và Mơ-na-se, tất cả miền đất Giu-đa cho đến 
Biển Tây, miền Ne-ghép, vùng sông Gio-đan, thung lũng Giê-ri-khô là thành Chà Là, 
cho đến Xô-a) mà Chúa hứa cho dân Ít-ra-en, ông Mô-sê đã qua đời tại Mô-áp. Ông 
Mô-sê thọ một trăm hai mươi tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm. Dân Ít-ra-en 
khóc ông ba mươi ngày ròng. Sau khi thọ tang ông chấm dứt Giô-suê, con ông Nun, đã 
được thần khí khôn ngoan, vì ông Mô-sê đã đặt tay trên ông. Từ đó trở đi trong Ít-ra-
en không còn một ngôn sứ nào xuất hiện như ông Mô-sê. 

 

Nhóm 1 


