Hristos împlinirea desăvârşită a Paştelui
Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi
sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit. 1
Corinteni 5.7
Text
Exod 12.3-17, 24-27

+

1 Corinteni 5.6-8

Cadrul
I. Cum trebuie sărbătorit Paştele?
II. Cum trebuie evitată urgia (Exod 12.12,13)
III. Răscumpărarea Întîiului Născut

Întrebări
1. Ce reguli trebuia îndeplinite în noaptea de Paşte?
2. Cum să fie evitată plaga (urgia). v 12,13
3. De ce s-a cerut să fie mâncat în grabă? v.11 passover - a trece peste
4. Este o legătură posibilă între animale şi dumnezeii Egiptului? v12
5. Pentru cât timp trebuia sărbătorit Paştele? Cum îl sărbătorim noi creştinii?
6. Ce învăţături spirituale învăţăm în noaptea Paştelui? 1 Corinteni 5.7

Planşa 1

II. Cum trebuie sărbătorit Paştele?
Miel
fără cusur de 1 an parte bărbătească
luat în ziua a 10-a
păstrat în casă 4 zile
junghiat vineri seara (ziua 14)
cu sângele lui se ung stâlpii uşii + pragul de sus
carnea mâncată in acea noapte friptă în foc
cu azimi (pâine nedospită) şi verdeţuri amare
12.15 căci oricine va mânca pâine dospită, din ziua întâi până în ziua a şaptea, va fi nimicit din Israel.

ce rămâne să ardeţi în foc
îmbrăcaţi, incălţaţi şi cu toiagul în mână
în grabă
II. Cum trebuie evitată urgia (Exod 12.12,13)
III. Răscumpărarea Întîiului Născut
Exod 13,14
...să închini Domnului pe orice întâi-născut, chiar pe orice întâi-născut din vitele, pe care le vei avea: orice
parte bărbătească este a Domnului.
Să răscumperi cu un miel pe orice întâi-născut al măgăriţei; iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul.
Să răscumperi de asemenea pe orice întâi-născut de parte bărbătească dintre fiii tăi.
Dumnezeu nu a dezvăluit israeliţilor taina Paştelui
nici taina mielului pascal
nici taina sângelui
nici taina pâinii nedospite
nici taina răscumpărării întîiului născut
Taina aceasta a dezvăluit-o pentru noi
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Planşa 3

Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?
1 Corinteni 5.6b

Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi
sunteţi, fără aluat;
Planşa 4

căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit.
1 Corinteni 5.7

