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به تمام جماعت   3باشد.  »این ماه بَراِی شما َسِر ماهها ،یعنی اولین ساِل ماه2خداوند در ِمصر به موسی و هارون فَرمود: 

ای کم َجمعیّت  هاگر خانواد4ای برای خانوادٔه خود بِگیَرد. هیا بُزغال اسرائیل بگو: هرکس در روز دَهُِم این ماه، باید بَّره

یاد است، حیوان را با همسایٔه ُمجاور خود تَقسیم کُنَد و هر یک ِمقداری را که برای افراد است و یک ِحیوان برای آنان ز

آن  6آن را از میان گلّٔه خود انتخاب کنید. بَّره یا بُِز شما باید سالم و نَرینٔه یک ساله باشد.  5اش الزم است بَردارند. خانواده

هاِی خود را در هَمان روز قُربانی کنند. اسرائیل َبّرهتمام جماعت بَنی تا َعصِر روز چهاردهِم همین ماه نگاه دارید. را

رده ای که حیوان قرار است در آن خوِسپس ِمقداری از خون آن را بردارید و بر دو طرف چهارچوب و باالی در خانه7

این گوشت را  9ت تلخ بخورید. را کباب کرده با ناِن بدون خمیرمایه و سبزیجا در همان شب، تماِم گوشتها 8شود، بپاشید. 

هیچ چیزی از 10هاِی آن را هَم روی آتش َکباب کنید. پز نَخورید بلکه تماِم آن را، َحتّی کلّه و پاچه و روده نَپُخته و یا آب

آن را بِدین گونه بخورید که من   11سوزانید. د و اگر چیزی از آن باقی ماند آن را با آتش بِ آن را تا صبح نگاه نَداری

فَرمایم،"موقِع خوردن، َکَمربَندهاِی خود را بِبَندید، نَعلین خود را به پا کنید، َعصای خود را به دست بِگیرید و آن را با  می

های ِمصری اده کنم و تمام نَُخست زن شب من از مصر عبور میدر آ»12  .َعَجله بخورید، چون عید پَِسخِ خداوند است

خونی که بر دو  13کَُشم. من، خداوند هستم و بر تمام خدایاِن مصر داوری خواهم کرد. ی چه انسان و چه حیوان همه را م

نید و چون آن نِشانه  کای است که شما در آنجا زندگی میطرف چهارچوب و بر َسِر دَِر خانٔه شما پاشیده شده است، نِشانه 

شما باید آن روز  14ه شما هیچ آسیبی نخواهد رسید. کنم، بکه ِمصریان را هاَلک میکنم و وقتییرا ببینم، از آن عبور م

ام، به  خاطر داشته باشید و آن را به عُنواِن عید خداوند همیشه جشن بگیرید تا کاری را که من برای شما کرده را هَمیشه به 

 «.باشد و نَسل به نَسل آن را نگاه داریدباشید. این عید در بین شما یک َرسِم همیشگی یاد داشته 

 

هاِی گردشگری ُمتِحرک هستند. پاپ در مقابل میداِن خالِی سُنِت پیتر ایستاد...   ربا آهن االن حال و هواِی تَرسناکی است. 

یون مردم در اتاقهای خود هستند ... تماشای تلویز .و به تنهایی دعا می خواند. و این مورد در سراسر جهان یکسان است

راند ... مردم می ترسند ... آیا مرگ به من یا خانواده من حمله خواهد کرد  می جساد را ، ... چگونه کامیون های بزرگ ا

     .... یا ویروس از ما عبور خواهد کرد و به َشخِص دیگری َضربه خواهد زد

ن آنها به وجود آمد ، بار ها و بارها  صر را ترک کنند ، حال و هواِی ترسناکی در بیوقتی می خواستند م مردم اسرائیل

حشتناک در  طاعون و 9بر گردند.  جبور بودندم ترک کردند اّما  را ز آزاد شدن مردم بود. آنها چند بار مصرصحبت ا

کند. باالخره همه می دانستند که   زادآرسخت بود و نمی خواست مردم را رعون هنوز سمصر وجود داشتند. و ف بین مردم

خش شد. همه چیز باید سریع پیش می  این خبر برای مردم پ رعون و موسی باید به اوج وحشتناکی برسد. سپسحث بین فب

نقاشی می شود. همه باید آماده   رب با خونششد و جلوه هاِی دمی  رفت. بچه ها به داخل فراخوانده شدند. بره باید ذبح

سر ارشد  و یک طاعون وحشتناک مصری ها را خواهد زد. پ این آغاز مرحله جدیدی در تاریخ قوم خدا بود. سفر شوند. 

   .هر خانواده کشته می شود

خ را درک کننده دشوار است. چرا مردم مجبور بوده اند كه بره ای را ذبح  برای ما امروز ، تاریخ بنی اسرائیل و عید پِس

می کند که یک فرشته که مستقیماً توسط خدا  رگاه اسرائیلیان قرار داشته باشد؟ کسی تصور بره باید در د كنند و چرا خون

ستاده شده بود ، نیازی به عالمت خونین روی درب نداشت تا آدرس مناسب را بدست آورده باشد. یا ممکن است که  فر

 فرشتگان نیز به اشتباه جای دیگری برسند ...؟ 

 

قَرن های قدیمی تا امروز  لزومات متمرکز شویم ، می بینیم که تاریخِ بنی اسرائیلی ها دربا این حال ، اگر ما بر روی م

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%A2%D9%87%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7&id=18735
https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%A2%D9%87%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7&id=18735
https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%A2%D9%87%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7&id=18735


خ نیز برای ما بسیار مهم است. عید پِس ویژه ای برخوردار بود و هنوز هم   خ برای یهودیان از اهمیتهم است. پِسبسیار م

ره ی  او ب ار ما را تأمین کرد. او روشن كرد كه خود خ شام پروردگ. عیسی دقیقاً در همان عید پِسداردمسیحیان اهمیت 

جات می دهد. پس از آن ، در اولین عید پاک و همچنین در آخرین شام پروردگاِر ما ، مانند خ است كه ما را نعید پِس

 :امروز ، موارد زیر مربوط می شود ، که هنوز هم بسیار مهم هستند

   ,نجات : اول

  نجات با کالم خدا: دوم

   ما در اهمیت است نجات شخصاً برای وسوم:   

 

نجات؟ چگونه می توانیم همه ی این موارد را امروز درک کنیم؟ اگر کسی نیازمند باشد ، یک شماره اورژانس و یک  . ۱

نقدر ابِایستد. اکنون ما  د بدون کمکوش و روش های دیگری نیز وجود دارند تا هیچ کس مجبور ن .آمبوالنس وجود دارد

ی گذشته دوباره به ما نشان داده   تیجه گرفت که اصالً نیازی به نجات نداریم. اما روزها محافظت شده ایم که می توان ن

است که ما انسانهای فانی هستیم. می ترسیم آیا ویروس کرونا به ما یا خانواده هاِی ما خواهد رسید؟ معموالً ما می  

است و زندگی ما ُمهلت دارد. برای  قرار گرفتهزندگی کنیم. اّما همان زندگی ای که ما دوست داریم مورد تَهدید  خواهیم

 .همیشه نخواهد بود ما فانی هستیم 

 
زندگِی ما برنامه  همچنین برای نجات اما خدا زندگی را می خواهد. و از آنجا که خداوند زندگی را می خواهد ، او. ۲

 خ را با بود. آخرین باری که عیسی با شاگردان خود نشسته بود تا غذای پِس ای دارد! بره ی اسرائیلی در مورد نجات

ما بود. و دلیل محکمی که   مورد نجات آنها بخورد. و وقتی گفت: این بدن من است! این خون من است! ... همچنین در

 اسرائیلی  خدا به بنیورِ ست. دستکالِم خدا ا خ ، مانند عشای ربانی ، در موردپِس .بر آن است ، کالم خدا استما  نجات

در مورد همان کلمه ای   .خدا برای نجات ماست هر دوی آنها کار .و دستور عیسی در زمان عشای ربانی یکسان است

 اکنون دوباره صحبت می کند و اکنون برای نجات جان زندگی سخن گفت. کلمه خدا که خداوند در خلقت برای ایجاد

   .مردم است

اسرائیلی ها ، هر خانواده ای مجبور بودند درهای خود را با  بنی اً برای تو است. در اولین پَِسخو این نجات َشخص. ۳

فندی  خون گوس نشده است ، اما نجات به کنند. این امر روشن ساخت كه نجات خدا به طور كلی خون بره ها رنگ

به طوِر کُلی نیست. اکنون زمان شدن عیسی  و کشته متصل شده است كه همه در درب داشتند. و همچنین عید پاک

عیسی در صلیب به همان اندازه شخصاً به تو برسد.  جاتخدا می خواهد ن پری شده است. و با این حالزیادی س

د:  در همان زمان که می گوی  اندازد.  زندگی شما لنگر می کالواری لنگر انداخته بود نیز در کوهِ  که در خاک صلیبی

صلیب بر  ، در داین خون من است و هر وقت شما ، بدن و خون عیسی مسیح را مصرف می كنی !این بدن من است

 .روی تپه در گلگوتا لنگر می اندازید

بره ها  د پَِسخ را گرفتند و درهای ورودی خود را با خونبنی اسرائیل قوچ گوسفند عی هنگامی که :و یک مورد آخر

صندلی های خود را گرفتند. آنها مجبور بودند برای  رنگ کشیدند ، مجبور بودند وسایل مورد نیاز را بسته بندی کنند و

غذایی را  بود! عیسی از طریق بدن و خون خود به طرز شگفت انگیزی پَِسخ غذا برای راه سفر آماده شوند! و بره عید

 را معمولی نیست. این غذا برای زندگی است! این یسی به ما می دهد غذایبرای ما در راه ایجاد کرد. غذایی که ع

اول را  روزهای ترسناک ، مسیحیان نیز به کرونا مبتال شده اند و درگذشتند. خدا مرگ برای ابدیت بخوریم! در این

. غذا در برابر که ما را به بهشت می برد ی جاودانی به ما می دهدلغو نمی کند. اما در این روزهای مرگ ، او غذا

 مرگ است. آمین ترس ، غذا در برابر کرونا و علیه


