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س ِر ماهها ،یعنی اولین سا ِل ماه باشد 3 .به تمام جماعت
ی شما َ
خداوند در مِصر به موسی و هارون فَرمود«2 :این ماه بَرا ِ
گیرد4 .اگر خانوادهای کم َجمعیّت
ب
خود
ه
خانواد
برای
ای
ه
ُزغال
اسرائیل بگو :هرکس در روز دَه ُِم این ماه ،باید َب ّره یا ب
ِ َ
ٔ
است و یک حِ یوان برای آنان زیاد است ،حیوان را با همسایهٔ ُمجاور خود تَقسیم کُنَد و هر یک مِقداری را که برای افراد
خانوادهاش الزم است َبردارندَ 5 .ب ّره یا ب ُِز شما باید سالم و نَرین ٔه یک ساله باشد .آن را از میان گلّ ٔه خود انتخاب کنید6 .آن
ی خود را در هَمان روز قُربانی کنند.
صر روز
ِ
را تا َ
چهاردهم همین ماه نگاه دارید .تمام جماعت بَنیاسرائیل َب ّرهها ِ
ع ِ
7سِپس مِقداری از خون آن را بردارید و بر دو طرف چهارچوب و باالی در خانهای که حیوان قرار است در آن خورده
نان بدون خمیرمایه و سبزیجات تلخ بخورید9 .این گوشت را
شود ،بپاشید8 .در همان شبِ ،
تمام گوشتها را کباب کرده با ِ
ی آن را هَم روی آتش کَباب کنید10 .هیچ چیزی از
نَپُخته و یا آبپز نَخورید بلکه ِ
تمام آن راَ ،حتّی کلّه و پاچه و رودهها ِ
آن را تا صبح نگاه نَدارید و اگر چیزی از آن باقی ماند آن را با آتش ِبسوزانید 11 .آن را ِبدین گونه بخورید که من
عصای خود را به دست بِگیرید و آن را با
ی خود را بِبَندید ،نَعلین خود را به پا کنیدَ ،
میفَرمایم"،موقِع خوردنَ ،ک َمربَندها ِ
خ خداوند است«. 12در آن شب من از مصر عبور میکنم و تمام نَ ُخست زادههای مِصری
ع َجله بخورید ،چون عید ِپ َ
َ
س ِ
خدایان مصر داوری خواهم کرد13 .خونی که بر دو
چه انسان و چه حیوان همه را میکُشَم .من ،خداوند هستم و بر تمام
ِ
س ِر د َِر خان ٔه شما پاشیده شده است ،نِشانهای است که شما در آنجا زندگی میکنید و چون آن نِشانه
طرف چهارچوب و بر َ
را ببینم ،از آن عبور میکنم و وقتیکه مِصریان را هَالک میکنم ،به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید14 .شما باید آن روز
ُنوان عید خداوند همیشه جشن بگیرید تا کاری را که من برای شما کردهام ،به
را هَمیشه بهخاطر داشته باشید و آن را به ع ِ
سم همیشگی باشد و نَسل به نَسل آن را نگاه دارید».
یاد داشته باشید .این عید در بین شما یک َر ِ
ت پیتر ایستاد...
میدان
ی گردشگری ُمتِحرک هستند .پاپ در مقابل
خالی سُن ِ
ی تَرسناکی است .آهنربا ها ِ
االن حال و هوا ِ
ِ
ِ
و به تنهایی دعا می خواند .و این مورد در سراسر جهان یکسان است  .مردم در اتاقهای خود هستند  ...تماشای تلویزیون
 ... ،چگونه کامیون های بزرگ اجساد را میراند  ...مردم می ترسند  ...آیا مرگ به من یا خانواده من حمله خواهد کرد
ضربه خواهد زد .
 ...یا ویروس از ما عبور خواهد کرد و به ش ِ
َخص دیگری َ
هوای ترسناکی در بین آنها به وجود آمد  ،بار ها و بارها
مردم اسرائیل وقتی می خواستند مصر را ترک کنند  ،حال و
ِ
صحبت از آزاد شدن مردم بود .آنها چند بار مصر را ترک کردند ا ّما مجبور بودند بر گردند 9 .طاعون وحشتناک در
بین مردم مصر وجود داشتند .و فرعون هنوز سرسخت بود و نمی خواست مردم را آزاد کند .باالخره همه می دانستند که
بحث بین فرعون و موسی باید به اوج وحشتناکی برسد .سپس این خبر برای مردم پ خش شد .همه چیز باید سریع پیش می
های درب با خونش نقاشی می شود .همه باید آماده
رفت .بچه ها به داخل فراخوانده شدند .بره باید ذبح میشد و جلوه ِ
سفر شوند .این آغاز مرحله جدیدی در تاریخ قوم خدا بود .و یک طاعون وحشتناک مصری ها را خواهد زد .پسر ارشد
هر خانواده کشته می شود.
برای ما امروز  ،تاریخ بنی اسرائیل و عید پِس خ را درک کننده دشوار است .چرا مردم مجبور بوده اند كه بره ای را ذبح
كنند و چرا خون بره باید در درگاه اسرائیلیان قرار داشته باشد؟ کسی تصور می کند که یک فرشته که مستقیما ً توسط خدا
فر ستاده شده بود  ،نیازی به عالمت خونین روی درب نداشت تا آدرس مناسب را بدست آورده باشد .یا ممکن است که
فرشتگان نیز به اشتباه جای دیگری برسند ...؟
تاریخ بنی اسرائیلی ها در قَرن های قدیمی تا امروز
با این حال  ،اگر ما بر روی ملزومات متمرکز شویم  ،می بینیم که
ِ

بسیار مهم استِ .پسخ برای یهودیان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و هنوز هم بسیار مهم است .عید ِپسخ نیز برای ما
مسیحیان اهمیت دارد .عیسی دقیقا ً در همان عید ِپسخ شام پروردگ ار ما را تأمین کرد .او روشن كرد كه خود او بره ی
پروردگار ما  ،مانند
عید ِپسخ است كه ما را نجات می دهد .پس از آن  ،در اولین عید پاک و همچنین در آخرین شام
ِ
امروز  ،موارد زیر مربوط می شود  ،که هنوز هم بسیار مهم هستند:
اول :نجات,
دوم :نجات با کالم خدا
سوم :و نجات شخصا ً برای ما در اهمیت است
 .۱نجات؟ چگونه می توانیم همه ی این موارد را امروز درک کنیم؟ اگر کسی نیازمند باشد  ،یک شماره اورژانس و یک
آمبوالنس وجود دارد  .و روش های دیگری نیز وجود دارند تا هیچ کس مجبور نشود بدون کمک بِایستد .اکنون ما انقدر
محافظت شده ایم که می توان نتیجه گرفت که اصالً نیازی به نجات نداریم .اما روزها ی گذشته دوباره به ما نشان داده
ی ما خواهد رسید؟ معموالً ما می
است که ما انسانهای فانی هستیم .می ترسیم آیا ویروس کرونا به ما یا خانواده ها ِ
خواهیم زندگی کنیم .ا ّما همان زندگی ای که ما دوست داریم مورد تَهدید قرار گرفته است و زندگی ما ُمهلت دارد .برای
همیشه نخواهد بود ما فانی هستیم.
زندگی ما برنامه
 .۲اما خدا زندگی را می خواهد .و از آنجا که خداوند زندگی را می خواهد  ،او همچنین برای نجات
ِ
ای دارد! بره ی اسرائیلی در مورد نجات بود .آخرین باری که عیسی با شاگردان خود نشسته بود تا غذای پِسخ را با
آنها بخورد .و وقتی گفت :این بدن من است! این خون من است!  ...همچنین در مورد نجات ما بود .و دلیل محکمی که
ور خدا به بنی اسرائیلی
نجات ما بر آن است  ،کالم خدا است ِ .پسخ  ،مانند عشای ربانی  ،در مورد
ِ
کالم خدا است .دست ِ
و دستور عیسی در زمان عشای ربانی یکسان است .هر دوی آنها کار خدا برای نجات ماست .در مورد همان کلمه ای
که خداوند در خلقت برای ایجاد زندگی سخن گفت .کلمه خدا اکنون دوباره صحبت می کند و اکنون برای نجات جان
مردم است.
سخ بنی اسرائیلی ها  ،هر خانواده ای مجبور بودند درهای خود را با
 .۳و این نجات شَخصا ً برای تو است .در اولین پِ َ
خون بره ها رنگ کنند .این امر روشن ساخت كه نجات خدا به طور كلی نشده است  ،اما نجات به خون گوسفندی
طور کُلی نیست .اکنون زمان
متصل شده است كه همه در درب داشتند .و همچنین عید پاک و کشته شدن عیسی به
ِ
ً
زیادی سپری شده است .و با این حال خدا می خواهد نجات عیسی در صلیب به همان اندازه شخصا به تو برسد.
صلیبی که در خاک کو ِه کالواری لنگر انداخته بود نیز در زندگی شما لنگر می اندازد .در همان زمان که می گوید:
این بدن من است ! این خون من است و هر وقت شما  ،بدن و خون عیسی مسیح را مصرف می كنید  ،در صلیب بر
روی تپه در گلگوتا لنگر می اندازید.
سخ را گرفتند و درهای ورودی خود را با خون بره ها
و یک مورد آخر :هنگامی که بنی اسرائیل قوچ گوسفند عید ِپ َ
رنگ کشیدند  ،مجبور بودند وسایل مورد نیاز را بسته بندی کنند و صندلی های خود را گرفتند .آنها مجبور بودند برای
سخ غذا برای راه بود! عیسی از طریق بدن و خون خود به طرز شگفت انگیزی غذایی را
سفر آماده شوند! و بره عید ِپ َ
برای ما در راه ایجاد کرد .غذایی که عیسی به ما می دهد غذای معمولی نیست .این غذا برای زندگی است! این را
برای ابدیت بخوریم! در این روزهای ترسناک  ،مسیحیان نیز به کرونا مبتال شده اند و درگذشتند .خدا مرگ اول را
لغو نمی کند .اما در این روزهای مرگ  ،او غذای جاودانی به ما می دهد که ما را به بهشت می برد .غذا در برابر
ترس  ،غذا در برابر کرونا و علیه مرگ است .آمین

