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BÀI ĐỌC I:  Xh 12: 1-8. 11-14 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai-

cập rằng:  Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng 

thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: 

"Mùng mười tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia 

đình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con 

chiên, thì phải mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để 

ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên 

đực, được một năm. Có bắt dê con cũng phải làm như thế. Vậy 

phải để dành cho đến ngày mười bốn tháng này, rồi vào lúc chập 

tối, toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó, lấy máu bôi lên 

khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Đêm ấy sẽ ăn thịt nướng 

với bánh không men và rau đắng. Phải ăn như thế này: Phải thắt 

lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vã:  vì đó là ngày Vượt 

Qua của Chúa. Đêm ấy Ta sẽ đi qua xứ Ai-cập, sẽ giết các con đầu 

lòng trong xứ Ai-cập, từ loài người cho đến súc vật, và Ta sẽ trừng 

phạt chư thần xứ Ai-cập: vì Ta là Chúa. Máu bôi trên nhà các 

ngươi ở, sẽ là dấu hiệu; và khi thấy máu, Ta sẽ đi qua mà tha cho 

các ngươi, và các ngươi sẽ không bị tai ương tác hại khi Ta giáng 

hoạ trên xứ Ai-cập. Các ngươi hãy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng 

niệm, và phải mừng ngày đó trọng thể kính Thiên Chúa. Các 

ngươi sẽ lập lễ này để mừng vĩnh viễn muôn đời". 

Đó là lời Chúa. 

 

 



BÀI ĐỌC II:  1 Cr 11: 23-26 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-

rintô.  

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều 

mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị 

nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: "Các con hãy 

lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các 

con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta. Cùng một thể thức ấy, 

sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, và phán: "Chén này là Tân 

ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc 

này mà nhớ đến Ta". Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén 

này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi 

Chúa lại đến".  

Đó là lời Chúa. 


