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PESAKH 
PASSOVER 

“MELEWATI”

Kisah sentral, heroik dan menyentuh dalam kitab Keluaran 
dimana Israel dilepaskan dari perbudakan di Mesir. 
Merupakan penggenpan janji Allah (Kejadian 15:14)

Kisah ini  harus diceritakan kepada anak-cucu Yahudi turun-
temurun dan wajib dirayakan setiap tahunnya (Kel. 13:8)

Tuhan mendatangkan malapetaka terbesar dengan mengirimkan 
malaikat kematian untuk mencabut nyawa anak-sulung dari 
setiap keluarga yang pintu rumahnya tidak diperciki darah 
domba! Israel dilewati (tidak terkena tulah) karena darah domba

Keluaran 12:23
Dan TUHAN akan 

menjalani Mesir untuk 
menulahinya; apabila Ia 

melihat darah pada 
ambang atas dan pada 
kedua tiang pintu itu, 

maka TUHAN akan 
melewati pintu itu dan 

tidak membiarkan 
pemusnah masuk ke 

dalam rumahmu untuk 
menulahi.
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Yesus Kristus dihukum mati menjelang Paskah.
Mayat-Nya diturunkan cepat-cepat untuk menghormati 
Paskah.

Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati 
dan menampakkan diri kepada banyak orang. Hari 
kebangkitan Kristus itu kemudian dirayakan sebagai 
Peringatan Paskah dalam kalender Gereja.

Lewat Yesus Kristus, kehadiran Allah nyata di dalam hati 
orang yang percaya. Yesus Kristus domba Paskah yang 
menebus dosa manusia (Yoh. 1:29).



Ibrani 10:4 & 11
Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau 
darah domba jantan menghapuskan dosa.
Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari 
pelayanannya dan berulang-ulang 
mempersembahkan korban yang sama, yang sama 
sekali tidak dapat menghapuskan dosa.



Efesus 1:7-8, Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, 
yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang 
dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.

Roma 5:8-9, Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena
Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita
sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari
murka Allah.

Ibrani 13:11-12, Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk
ketempat kudus oleh Imam Besar sebagai korban penebusan dosa, dibakar diluar
perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita diluar pintu gerbang
untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri.

Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian
karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-
Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa
kesabaran-Nya.

KEMENANGAN KRISTUS DI KAYU SALIB

PENGAMPUNAN DOSA

HIDUP YANG BERKENAN

DISELAMATKAN

PEMULIHAN STATUS

PENEBUSAN

PEMBENARAN

PENGUDUSAN

PENDAMAIAN
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Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap
orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal.

Yohanes 3:16
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