
'you shall keep it until the fourteenth day of the same month, 
then the whole assembly of the congregation of israel is to kill it at twilight. 
'moreover, they shall take some of the blood and put it on the two doorposts 

and on the lintel of the houses in which they eat it.
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  A L L I A N C E1 The Lord said to Moses and Aaron in Egypt, 
2 “This month is to be for you the first month, 
   the first month of your year. 
3 Tell the whole community of Israel that on the tenth 
   day of this month each man is to take a lamb for his 
   family, one for each household. 
4 If any household is too small for a whole lamb, they 
   must share one with their nearest neighbor, having 
   taken into account the number of people there are. 
   You are to determine the amount of lamb needed in 
   accordance with what each person will eat. 
5 The animals you choose must be year-old males 
   without defect, and you may take them from the sheep 
   or the goats. 
6 Take care of them until the fourteenth day of the month, 
   when all the members of the community of Israel must  
   slaughter them at twilight. 
7 Then they are to take some of the blood and put it on 
   the sides and tops of the doorframes of the houses 
   where they eat the lambs. 
8 That same night they are to eat the meat roasted over 
   the fire, along with bitter herbs, and bread made 
   without yeast. 
9 Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it 
   over a fire—with the head, legs and internal organs. 
10 Do not leave any of it till morning; if some is left till 
     morning, you must burn it. 
11 This is how you are to eat it: with your cloak tucked 
     into your belt, your sandals on your feet and your staff 
     in your hand. Eat it in haste; it is the Lord’s Passover.
12 “On that same night I will pass through Egypt and 
     strike down every firstborn of both people and animals, 
     and I will bring judgment on all the gods of Egypt. 
     I am the Lord. 
13 The blood will be a sign for you on the houses where 
     you are, and when I see the blood, I will pass over you. 
     No destructive plague will touch you when I strike Egypt.

Xuât Ê-díp-tô Ký 12:1-13

\

1 Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng 
   Môi-se và A-rôn rằng: 
2 Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, 
    tức là tháng giêng trong quanh năm.
3 Hãy nói cho toàn hội-chúng Y-sơ-ra-ên rằng: 
   Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia-trưởng tùy theo 
   nhà mình phải bắt một con chiên con. 
4 Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy 
   chung cùng người rất lân-cận mình, tùy theo số người; 
   và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. 
5 Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy 
    dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp-niên, 
    chẳng tì-vít chi, 
6 đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; 
   rồi cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối. 
7 Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của 
   nhà nào ăn thịt chiên con đó. 
8 Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và 
   rau đắng. 
9 Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, 
   nhưng phải quay trên lửa cả và đầu, giò, với bộ lòng. 
10 Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai; nếu còn lại, 
     hãy thiêu đi. 
11 Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: 
     Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối-hả; 
     ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va.
12 Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành-hại mọi con đầu 
     lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc-vật; ta sẽ 
     xét-đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Đức Giê-hô-va. 
13 Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu-hiệu; 
     khi ta hành-hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt 
     qua, chẳng có tai-nạn hủy-diệt các ngươi.




