ПЕРША ПАСХА
КНИГА ВИХІД 12

«І візьміть в'язку ісопу й умочіть у кров, що в посудині, і доторкніться горішнього
одвірка й двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині. А ви, ніхто не вийдете з дверей
дому свого аж до ранку! І перейде Господь ударити Єгипет, і побачить ту кров на
одвірку горішнім і на двох одвірках бічних, і обмине Господь ті двері, і не дасть
згубникові ввійти до ваших домів, щоб ударити.»
ВИХІД 12:22,23

Через те, що фараон відмовився на прохання Мойсея відпустити Божий народ на
волю, Бог наслав на Єгипет кари. Всього цих кар було десять. Останньою була кара у
вигляді смерті кожного перворідного в Єгипті – від людини до тварини.
Щоб вберегти від цієї кари Свій народ Бог наказав Своїм людям ретельно виконати
Його наказ. Треба було взяти ягня без вади віком до одного року і заколоти його на
світанні. Кров’ю цього ягняти слід було покропити одвірки помешкання. М'ясо
ягняти треба було спекти і спожити вночі напередодні кари. Цю подію Господь
назвав Пасхою, що в перекладі з давньоєврейської мови означає «перехід або
переходити повз».
Всі Божі люди напередодні цієї кари не повинні були спати, а мусіли, як наказав Бог,
зодягнутися і приготуватися до походу. Коли б згодом людей запитували, що таке
Пасха, запроваджена Богом, вони мали відповідати словами Господа: «Це жертва,
Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побивав
Єгипет, а доми наші зберіг». (Вихід 12:27).
В ніч, коли Бог пообіцяв наслати на Єгипет кару, по всьому краї чувся лемент – у
кожному єгипетському домі Бог карав перворідного. Така ж біда сталася і з сином
фараона, котрий помер від Божого гніву через непослух і впертість фараона. Тільки
після цього фараон вирішив відпустити Божих людей на волю. Загалом, вони провели
в Єгипті 430 років.
«41 І сталося в кінці чотирьохсот років і тридцяти років, і сталося саме того дня,
вийшли всі Господні війська з єгипетського краю. 42 Це ніч сторожі для Господа, бо
Він вивів їх з єгипетського краю. Ця сама ніч сторожа для Господа всім синам Ізраїля
на їхні покоління. 43 І сказав Господь до Мойсея й до Аарона: Це постанова про
Пасху: жоден чужинець не буде їсти її. …47 Уся громада Ізраїлева буде справляти
її…51 І сталося того саме дня, вивів Господь Ізраїлевих синів з єгипетського краю».
За наказом Господа, Божий народ після виходу з Єгипту мав щороку святкувати
Пасху і згадувати Боже визволення з неволі. Християни звуть своєю правдивою
Пасхою Ісуса Христа, який визволив їх з неволі смерті, гріха і диявола. Він став для
нас правдивим пасхальним Агнцем, принесеним в жертву за нас і наші гріхи.
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Що зробив Бог фараонові та Єгипту через непослух?
Скільки кар наслав Бог на Єгипет?
Якою була остання кара?
Що наказав Бог зробити Своєму народові, щоб він не загинув?
Що таке Пасха?
Скільки років Божий народ був у Єгипті?
Як часто Бог наказав людям святкувати Пасху?
Що мали пригадувати люди, святкуючи Пасху.
Кого християни називають правдивою Пасхою і чому?

