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Când auzi termenul de „Paște”, ce apare în mintea ta? Dacă vii dintr-un mediu evreiesc religios, 

răspunsul tău va fi probabil moarte. Când studiem Paște dintr-un punct de vedere biblic, învățăm că 

Paștele a adus moarte în fiecare casă. Întrebarea la care trebuie să răspundem este a cui moarte? 

Există două răspunsuri posibile. Unul este moartea întâiului născut și celălalt este jertfa de Paște. 

Doar atunci când familia a urmat instrucțiunile lui HaShem și a omorât mielul, și a uns corect cu 

sângele mielului, îngerul morții a trecut peste acea casă și întâiul născut trăia. Cu alte cuvinte, sângele 

jertfei de Paște a asigurat viață. 

 

Nu doar că acest termen „Paște” este important și plin de semnificație, dar la fel este și conceptul 

„întâiului născut”. Aici, din nou, când auzi termenul, la ce te gândești? Cel mai bun răspuns este, la 

moștenire. În Scripturi, există o relație moștenită dintre întâiul născut și moștenirea. Mesajul care ar 

trebui să curgă din aceasta este acela că jertfa de Paște, nu doar că dă viață, ci și asigură o 

moștenire. 

 

Există un adevăr teologic adițional care aparține de a înțelege corect Paștele. De multe ori oamenii se 

zbat cu simplitatea mesajului Evangheliei. De multe ori ei spun că acceptarea morții lui Yeshua ca și 

plata pentru păcatele noastre pare prea ușor. În loc să se zbată în a primi Vestea Bună, ar trebui să 

fim rapizi în a mulțumi lui Dumnezeu pentru acest dar minunat al mântuirii. Simplitatea și suficiența 

Evangheliei este cel mai asemănător de ceea ce a fost dezvăluit de către Tora în revelația sa cu 

privire la Paște. 

 

În Exod 12:29, învățăm că Distrugătorul a înaintat la miezul nopții și a judecat casa atât a lui Faraon 

cât și a celui sărac care a fost luat captiv și se afla în închisoare. Nu puteam găsi doi oameni mai 

diferiți. Unul, experimentând o viață de lux și celălalt poate că nu primea nici măcar necesitățile de 

bază ale vieții. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a judecat pe amândoi cu aceeași pedeapsă. Observă 

că Faraon a auzit multe despre Dumnezeul lui Israel, în timp ce omul din închisoare nu a avut 

oportunitatea să audă sau să răspundă la instrucțiunile Paștelui. Principiul este clar, a nu reuși să 

răspunzi în ascultare la Paște are consecințe semnificative, indiferent de circumstanțe. 

 

Acest lucru poate părea foarte dur, dar haideți să realizăm că acele persoane care într-adevăr au 

răspuns la Paște și au luat parte la Mielul de Paște și s-au ocupat corect cu Sângele Mielului au 

scăpat de o judecată care a adus moartea. În mod asemănător, nu contează cine erau cei care țineau 

Paștele. Dacă una a fost o persoană foarte religioasă care a încercat să trăiască conform adevărului 

lui Dumnezeu, sau un păcătos nerușinat, dacă persoana s-a supus mesajului Paștelui el a fost 



binecuvântat. Acest lucru arată că era putere în sângele mielului de Paște să aducă o binecuvântare 

celui care îl folosește potrivit instrucțiunilor date de Dumnezeu. 

 

Există un alt rezultat important din a avea experiența Paștelui. Cei care au sărbătorit Paștele în Egipt 

de fapt au intrat într-o relație nouă cu HaShem. În timp ce luau parte la Paște, li s-a poruncit în Exod 

12:11 să mănânce având mijlocul încins, cu încălțămintele în picioare și toiagul în mână. Aceste trei 

porunci ar fi fost foarte ciudate pentru oameni. Mai devreme în text, participanților la Paște li se spune 

să mânânce Paștele întins atunci când vor mânca. Aceasta era poziția unui rege sau unei persoane 

foarte bogate. Evreii erau slavi în Egipt și nu ar fi mâncat în acest mod. Această schimbare în timp ce 

mâncau Paștele dezvăluie schimbarea pe care Paștele a adus-o evreilor, prin observarea Paștelui, o 

persoană avea o schimbare în statutul ei. Evreii nu mai trebuiau să se gândească la ei ca și în sclavie. 

Totuși, cineva care avea mijlocul încins era modul unei persoane care era gata să servească. Cu alte 

cuvinte, se pare că era un conflict între a mânca stând întins și având mijlocul încins. Mesajul este 

clar. Chiar dacă evreii nu mai trebuiau să se considere ca și sclavii lui Faraon, experiența Paștelui 

venea cu o obligație să devină slujitorii Mântuitorului lor. 

 

De asemenea, ar fi fost foarte ciudat să mănânce în timp ce erau încălțați. Această poruncă dezvăluie 

două aspecte importante ale Paștelui. Primul este un simț de grabă. Mâncând în timp ce era încălțat 

arăta persoanei că experiența Paștelui aduce un Exod la care era chemat să răspundă imediat. Acest 

lucru ne învață că părăsind locația noastră curentă și mutându-ne acolo unde HaShem dorește să fim, 

ar trebui să fie făcut fără nici o întârziere. Evreilor li s-a spus că prin intermediul Paștelui, trebuiau să 

plece din Egipt și să meargă să se închine Domnului în deșert. Prin urmare, experiența Paștelui oferă 

și abilitatea de a ne închina lui Dumnezeu, ceea ce era ce evreii nu puteau face în timp ce se aflau în 

sclavie în Egipt. În mod asemănător, când ne aflăm în robia păcatului și nu suntem în voia lui 

Dumnezeu, nu putem să ne închinăm într-un mod adevărat și corect. 

 

Al treilea lucru poruncit evreilor să facă în timp ce luau parte la Paște era să aibă toiagul în mână. Aici, 

din nou, era un lucru ce a părut ciudat. Cu toate acestea, când lucrurile care sună ciudat apar în 

Cuvântul lui Dumnezeu, atunci și acolo au loc revelații semnificative. Toiagul reprezintă autoritatea în 

Scriptură, și prin urmare, ținând Paștele, persoanei i se oferă autoritatea de a face voia și de a aduce 

la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu. 

 

În final, ar trebui să observăm că Paștele a adus o schimbare în identitatea evreilor. După ce au ținut 

paștele, evreii au fost numiți congregația lui Israel. Termenul în ebraică este ישראל עדת. Acest lucru 

este semnificativ deoarece fraza înseamnă „Martorul lui Israel.” Acest lucru ar trebui să ne arate că 

experiența Paștelui schimbă o persoană care ține Paștele într-o persoană care este chemată să fie un 

martor al Paștelui. 

 



Acesta este unul din dintre scopurile principale ale cinei speciale cunoscute ca și Sederul Paștelui. 

Scopul principal este de a spune din nou și de a explica semnificația Paștelui copiilor persoanei care o 

sărbătorește. Dar există o subliniere în a invita musafiri la masa de Seder și a fi un martor față de 

aceia care nu sunt conștienți de mesajul Paștelui. 

 

Ca și credincioși în Mesia Yeshua, pe care Pavel Îl numește Paștele nostru, ni se poruncește să 

înțelegem semnificația relației dintre Paștele din T’nach (Vechiul Testament) și de ce Yeshua a fost 

răstignit de Paște. Nu este suficient doar să înțelegem acest lucru, ci și să fim martori ai răscumpărării 

eterne pe care sângele Său o asigură tuturor celor care-L primesc și prin urmare țin adevăratul Paște 

al lui Yeshua. 

 

 


