
WWHHAATT  IISS  AA  PPAASSSSOOVVEERR  SSEEDDEERR??  

  

  

  IInn  HHeebbrreeww,,  SSeeddeerr  mmeeaannss  ""oorrddeerr""  aanndd  ddeessiiggnnaatteess  tthhee  

ccoommppoonneennttss  ooff  aa  rriittee..    WWhheenn  wwee  ssppeeaakk  ooff  tthhee  PPaassssoovveerr  

SSeeddeerr  wwee  mmeeaann  tthhee  wwhhoollee  cceelleebbrraattiioonn  --  wwhhiicchh  ccaann  llaasstt  aa  

ffeeww  hhoouurrss  --  dduurriinngg  wwhhiicchh  JJeewwss  ccoommmmeemmoorraattee  aanndd  rree--lliivvee  

iinn  aa  ffaammiillyy  sseettttiinngg  tthhee  eevveenntt  ooff  tthheeiirr  lliibbeerraattiioonn  ffrroomm  

EEggyypptt::    ""WWee  wweerree  ssllaavveess  ooff  PPhhaarraaoohh  iinn  EEggyypptt,,  bbuutt  tthhee  

LLoorrdd  oouurr  GGoodd,,  wwiitthh  hhiiss  ssttrroonngg  hhaanndd  aanndd  oouuttssttrreettcchheedd  aarrmm,,  

lleedd  uuss  oouutt  ooff  iitt..    IIff  tthhee  HHoollyy  oonnee,,  bblleesssseedd  bbee  hhee,,  hhaadd  nnoott  

lleedd  uuss  oouutt  ooff  EEggyypptt,,  wwee,,  oouurr  cchhiillddrreenn  aanndd  oouurr  cchhiillddrreenn''ss  

cchhiillddrreenn  wwoouulldd  ssttiillll  bbee  ssllaavveess  ooff  PPhhaarraaoohh  iinn  EEggyypptt""  ((TTeexxtt  

ffrroomm  tthhee  HHaaggggaaddaahh))..  

  

  SSiinnccee  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  mmoommeenntt  ooff  tthhee  PPaassssoovveerr  

SSeeddeerr  iiss  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  hhooww  GGoodd  lliibbeerraatteedd  hhiiss  ppeeooppllee  

ffrroomm  EEggyypptt  ""wwiitthh  aa  ssttrroonngg  hhaanndd  aanndd  oouuttssttrreettcchheedd  aarrmm"",,  iitt  

iiss  ccoommmmoonnllyy  ccaalllleedd  HHaaggggaaddaahh,,  aa  tteerrmm  tthhaatt  mmeeaannss  

""nnaarrrraattiioonn"",,  ffrroomm  tthhee  rroooott  nnggdd::  ""ttoo  tteellll""..    TThhee  HHaaggggaaddaahh  

iiss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  tteexxtt  ooff  tthhee  JJeewwiisshh  PPaassssoovveerr,,  bbaasseedd  

oonn  tthhee  bbiibblliiccaall  pprreecceepptt  ttoo  tteellll  oonnee''ss  cchhiillddrreenn  ooff  GGoodd''ss  

iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  lliibbeerraattee  hhiiss  ppeeooppllee  ffrroomm  EEggyypptt  ((DDtt..  66::  2200))..    

IItt  iiss  mmaaddee  uupp  ooff  ffiixxeedd  eelleemmeennttss  aanndd  vvaarriiaabblleess  ((aaccccoorrddiinngg  

ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  DDiiaassppoorraa))  aanndd  eennrriicchheedd  bbyy  

mmiinniiaattuurreess,,  ddrraawwiinnggss,,  ssoonnggss,,  ccoommmmeennttaarriieess  aanndd  vvaarriioouuss  

rruubbrriiccss..  

  

  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  eexxppeerrttss,,  tthhee  HHaaggggaaddaahh  aass  iitt  iiss  

kknnoowwnn  ttooddaayy  aanndd  aass  aa  sseeppaarraattee  lliittuurrggiiccaall  tteexxtt,,  wwaass  ffiirrsstt  

ddrraawwnn  uupp  aarroouunndd  tthhee  77tthh  oorr  88tthh  cceennttuurryy  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann  

eerraa..    BBuutt  iiff  tthhee  sseettttiinngg  oonn  ppaappeerr  wwaass  rraatthheerr  llaattee,,  tthhee  rriitteess  

aanndd  pprraayyeerrss  aarree  mmuucchh  oollddeerr..    TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  aarree  

ffoouunndd  aallrreeaaddyy  iinn  tthhee  MMiisshhnnaa  ((ffiirrsstt  wwrriitttteenn  ccoolllleeccttiioonn  ooff  

tthhee  OOrraall  TToorraahh  ooff  JJuuddaaiissmm  wwhhiicchh  ggooeess  bbaacckk  ttoo  tthhee  sseeccoonndd  

cceennttuurryy)),,  aanndd  ssoommee  eevveenn  ggoo  bbaacckk  ttoo  tthhee  pprree--CChhrriissttiiaann  eerraa..    

AAss  aa  mmeemmoorriiaall  tthhaatt  aaccttuuaalliizzeess  GGoodd’’ss  lliibbeerraattiinngg  aaccttiioonn  iinn  

ffaavvoorr  ooff  hhiiss  ppeeooppllee,,  tthhee  SSeeddeerr  hhaass  bbeeeenn  ccoommmmeenntteedd  aanndd  

rree--iinntteerrpprreetteedd  bbyy  tthhee  JJeewwss  ffrroomm  ggeenneerraattiioonn  ttoo  ggeenneerraattiioonn,,  

ddoowwnn  ttoo  oouurr  ddaayy..  

  

  

  

  TThhee  tteexxtt  ooff  tthhee  HHaaggggaaddaahh,,  tthhee  cceennttrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  

SSeeddeerr,,  wwaass  pprriinntteedd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  iinn  11448822,,  iinn  

GGuuaaddaallaajjaarraa,,    iinn  SSppaaiinn..    EEddiittiioonnss  hhaavvee  mmuullttiipplliieedd,,  mmaakkiinngg  

ooff  tthhiiss  bbooookk  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  bbeeaauuttiiffuull,,  rriicchheesstt  aanndd  mmoosstt  

ppooppuullaarr  wwoorrkkss  ooff  JJuuddaaiissmm..  

  

  

JJEESSUUSS  AANNDD  TTHHEE  PPAASSSSOOVVEERR  SSEEDDEERR  

  

  TThhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  tteellllss  uuss  tthhaatt  JJeessuuss  wwaass  ffaaiitthhffuull  ttoo  

tthhee  oobbsseerrvvaannccee  ooff  tthhee  PPaassssoovveerr,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ffeeaassttss  ooff  

PPeenntteeccoosstt  ((SShhaavvuu''oott))  aanndd  TTaabbeerrnnaacclleess  ((SSuukkkkoott))..    IInn  

MMaatttthheeww  2266::1177  wwee  rreeaadd::  ""NNooww  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  

UUnnlleeaavveenneedd  BBrreeaadd,,  tthhee  ddiisscciipplleess  ccaammee  ttoo  JJeessuuss  ttoo  ssaayy,,  

""WWhheerree  ddoo  yyoouu  wwaanntt  uuss  ttoo  mmaakkee  tthhee  pprreeppaarraattiioonnss  ffoorr  yyoouu  

ttoo  eeaatt  tthhee  PPaassssoovveerr??""..  

  

  ""TToo  eeaatt  tthhee  PPaassssoovveerr""  iiss  ssyynnoonnyymmoouuss  wwiitthh  ""ttoo  

cceelleebbrraattee  tthhee  PPaassssoovveerr""..    TThhee  eexxpprreessssiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  

cceennttrraall  mmoommeenntt  iinn  tthhee  rriittee  wwhhiicchh  iiss  tthhaatt  ooff  tthhee  iimmmmoollaattiioonn  

ooff  tthhee  llaammbb  iinn  tthhee  TTeemmppllee  ooff  JJeerruussaalleemm  aanndd  tthhee  ffaammiillyy  

eeaattiinngg  ooff  cceerrttaaiinn  ppiieecceess  ooff  iitt,,  aass  aa  ""mmeemmoorriiaall""  ooff  GGoodd''ss  

lliibbeerraattiinngg  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  ffaavvoorr  ooff  hhiiss  ppeeooppllee  wwhheenn  iitt  wwaass  

oopppprreesssseedd  iinn  EEggyypptt..  

  

  BBuutt  aappaarrtt  ffrroomm  tthheessee  ttwwoo  ffaaccttss  --  tthhee  iimmmmoollaattiioonn  ooff  tthhee  

llaammbb  aanndd  iittss  ""mmeemmoorriiaall""  vvaalluuee  --  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  tteellllss  

uuss  nnootthhiinngg  ooff  tthhee  mmaannnneerr  ooff  cceelleebbrraattiinngg  tthhee  PPaassssoovveerr,,  aanndd  

tthheerree  aarree  nnoo  ccoonntteemmppoorraarryy  ssoouurrcceess..    AAtt  aannyy  rraattee,,  iitt  wwaass  

nnoott  aa  PPaassssoovveerr  SSeeddeerr  aass  iitt  iiss  cceelleebbrraatteedd  ttooddaayy,,  ssiinnccee  tthhee  

llaatttteerr,,  aass  wwee  hhaavvee  ssaaiidd,,  ccaammee  oonnllyy  sseevveerraall  cceennttuurriieess  llaatteerr..  

  

  FFrroomm  tthhee  hhiissttoorriiccaall  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  wwee  mmuusstt  aallssoo  aadddd  

tthhaatt  wwee  ccaannnnoott  aaffffiirrmm,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt,,  tthhaatt  

JJeessuuss''  LLaasstt  SSuuppppeerr  wwaass  aa  PPaassssoovveerr  mmeeaall..    SSoommee  sscchhoollaarrss  

wwoouulldd  tteenndd  ttoo  sseeee  iitt  rraatthheerr  aass  aa  ffaarreewweellll  mmeeaall..  

  

  AAtt  aannyy  rraattee,,  tthhee  aauutthhoorrss  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  aaggrreeee  

iinn  tthheeiirr  PPaasscchhaall  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  JJeessuuss''  ddeeaatthh  oonn  tthhee  

ccrroossss  aanndd  ooff  hhiiss  tteessttaammeenntt--mmeemmoorriiaall  ttrraannssmmiitttteedd  dduurriinngg  

tthhee  LLaasstt  SSuuppppeerr::  ""DDoo  tthhiiss  iinn  mmeemmoorryy  ooff  mmee""  ((LLkk..  2222::1199))..  

  

  

  

  

EEUUCCHHAARRIISSTT  AANNDD  PPAASSSSOOVVEERR  SSEEDDEERR  

  

  

  TThhee  CChhrriissttiiaann  EEuucchhaarriisstt,,  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  CChhuurrcchh  

ttrraannssmmiittss  tthhee  mmeemmoorriiaall  ooff  tthhee  ddeeaatthh  aanndd  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  

JJeessuuss  ddoowwnn  tthhrroouugghh  tthhee  cceennttuurriieess,,  iiss  lliinnkkeedd  nnoott  oonnllyy  ttoo  

tthhee  PPaassssoovveerr  bbuutt  aallssoo  ttoo  tthhee  JJeewwiisshh  pprraayyeerr  ooff  bblleessssiinngg  

wwhhiicchh,,  aallrreeaaddyy  iinn  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  ppeerriioodd,,  

aaccccoommppaanniieedd  tthhee  mmaaiinn  mmeeaallss::  ""AAss    tthheeyy  wweerree  eeaattiinngg,,  

JJeessuuss  ttooookk  ssoommee  bbrreeaadd,,  aanndd  wwhheenn  hhee  hhaadd  ssaaiidd  tthhee  

bblleessssiinngg  hhee  bbrrookkee  iitt  aanndd  ggaavvee  iitt  ttoo  tthhee  ddiisscciipplleess..    AAnndd  hhee  

ttooookk  aa  ccuupp  aanndd  wwhheenn  hhee  hhaadd  ggiivveenn  tthhaannkkss  hhee  ggaavvee  iitt  ttoo  

tthheemm  ssaayyiinngg......""  ((MMtt..  2266::2266--2277))..    

  

  TThhee  pphhrraasseess  ssaayy  tthhee  bblleessssiinngg  aanndd  ggiivvee  tthhaannkkss  rreeccaallll  

oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  lliittuurrggiiccaall  aaccttiioonnss  ooff  JJuuddaaiissmm::  

tthhee  pprraayyeerr  bbeeffoorree  tthhee  mmeeaall  ((bbiirrkkaatt  hhaa--mmoottzzii))  aanndd  aafftteerr  

tthhee  mmeeaall  ((bbiirrkkaatt  hhaa--mmaazzoonn)),,  wwhhiicchh  ccoonnssiissttss  iinn  

rreeccooggnniizziinngg  iinn  tthhee  ggoooodd  tthhiinnggss  ooff  tthhee  eeaarrtthh  tthhee  

bbeenneevvoolleennccee  ooff  GGoodd,,  ccrreeaattoorr  aanndd  rreeddeeeemmeerr,,  wwhhoossee  

ggooooddnneessss  uunnddeerrlliieess  tthheemm  aanndd  ttrraannssffoorrmmss  tthheemm  iinnttoo  ggiiffttss..  

  

  IItt  iiss  tthhoouugghhtt  tthhaatt  tthhiiss  pprraayyeerr,,  wwhhiicchh  bbeeggiinnss  wwiitthh  tthhee  

bbiirrkkaatt  hhaa--mmoottzzii  ((ooff  rraabbbbiinniiccaall  oorriiggiinn))  aanndd  eennddss  wwiitthh  tthhee  

bbiirrkkaatt  hhaa--mmaazzoonn  ((ooff  bbiibblliiccaall  oorriiggiinn  ssiinnccee  iitt  iiss  bbaasseedd  oonn  

DDtt..  88::1100)),,  ffoorr  iittss  eesssseennttiiaall  eelleemmeennttss  ggooeess  bbaacckk  ttoo  tthhee  ppoosstt--

eexxiilliicc  ppeerriioodd  ((aafftteerr  558877  BBCC))..  IItt  aaccccoommppaanniieess  eevveerryy  mmeeaall,,  

iinncclluuddiinngg  tthhee  PPaassssoovveerr  mmeeaall..  

  

  EEvveenn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  JJeessuuss  

cceelleebbrraatteedd  aa  ffaarreewweellll  mmeeaall  iinnsstteeaadd  ooff  tthhee  PPaassssoovveerr  mmeeaall,,  

tthhee  eesssseennttiiaall  lliinnkk  rreemmaaiinnss  bbeettwweeeenn  wwhhaatt  hhee  ssaayyss  aanndd  ddooeess  

aanndd  tthhee  pprraayyeerr  ooff  bblleessssiinngg..    IInn  ffaacctt,,  tthhiiss  bblleessssiinngg  iiss  

mmaannddaattoorryy  ffoorr  aallll  mmeeaallss,,  aanndd  nnoott  oonnllyy    ffoorr  tthhee  PPaassssoovveerr  

mmeeaall..  

  

  IItt  iiss  iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  bblleessssiinngg  tthhaatt  JJeessuuss  iinnssttiittuutteedd  

tthhee  mmeemmoorriiaall  ooff  hhiiss  ddeeaatthh  aanndd  rreessuurrrreeccttiioonn,,  aanndd  iitt  iiss  aallssoo  

iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt  tthhaatt  tthhee  CChhuurrcchh  ttrraannssmmiittss  iitt  dduurriinngg  iittss  

EEuucchhaarriissttiicc  PPrraayyeerr,,  wwhhiicchh  iiss  aatt  tthhee  cceenntteerr  ooff  iittss  oowwnn  

lliittuurrggyy..  

  



CCAANN  WWEE  SSPPEEAAKK  OOFF    

AA  CCHHRRIISSTTIIAANN  SSEEDDEERR??  

  

  IItt  iiss  aammbbiigguuoouuss  ttoo  ssppeeaakk  ooff  aa  CChhrriissttiiaann  SSeeddeerr..    IItt  

sshhoouulldd  bbee  aavvooiiddeedd  bbeeccaauussee  iitt  iiss  hhiissttoorriiccaallllyy  iinnccoorrrreecctt..    

TThhee  eexxpprreessssiioonn  ""CChhrriissttiiaann  cceelleebbrraattiioonn  ooff  tthhee  PPaassssoovveerr  

SSeeddeerr""  iiss  eeqquuaallllyy  aammbbiigguuoouuss  aanndd  sshhoouulldd  bbee  aavvooiiddeedd,,  ffoorr  

tthhee  PPaassssoovveerr  SSeeddeerr  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  JJeewwiisshh  ttrraaddiittiioonn  aanndd  

oonnllyy  tthhee  JJeewwss  cceelleebbrraattee  iitt..    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iitt  mmaayy  bbee  

ccoorrrreecctt  ttoo  ssppeeaakk  ooff  aa  PPaassssoovveerr  SSeeddeerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann  

ccoommmmuunniittiieess,,  oorr  ooff  aa  CChhrriissttiiaann  cceelleebbrraattiioonn  wwiitthh  tteexxttss  

ffrroomm  tthhee  PPaassssoovveerr  SSeeddeerr..  

  

  IInn  ssuucchh  ccaasseess,,  JJeewwiisshh  PPaassssoovveerr  SSeeddeerr  tteexxttss  oorr  rriittuuaallss  

mmaayy  bbee  uusseedd  dduurriinngg  aa  CChhrriissttiiaann  pprraayyeerr  oorr  ppaarraa--lliittuurrggyy,,  oonn  

tthhee  pprriinncciippllee  tthhaatt  tthhee  CChhrriissttiiaann  ttrraaddiittiioonn  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  

eennrriicchheedd  bbyy  eelleemmeennttss  ffrroomm  tthhee  JJeewwiisshh  ttrraaddiittiioonn::  ffrroomm  tthhee  

rreeaaddiinngg  ooff  tthhee  TToorraahh  aanndd  tthhee  pprroopphheettss  ttoo  tthhee  pprraayyiinngg  ooff  

tthhee  PPssaallmmss..    HHoowweevveerr,,  iinn  ssuucchh  ccaasseess,,  iitt  mmuusstt  bbee  vveerryy  

cclleeaarr  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  aa  mmaatttteerr  ooff  aapppprroopprriiaattiinngg  tthhee  JJeewwiisshh  

rriittee,,  bbuutt  ooff  rree--ddiissccoovveerriinngg  oonnee’’ss  oowwnn  ffaaiitthh  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  

tthhee  JJeewwiisshh  ttrraaddiittiioonn,,  ttoo  wwhhiicchh  oonnee  mmuusstt  bbee  ooppeenn  wwiitthh  

ggrraattiittuuddee..  

  

CCAANN  AA  CCHHRRIISSTTIIAANN  CCEELLEEBBRRAATTEE    

TTHHEE  SSEEDDEERR??  

  

  SSiinnccee  iitt  iiss  aa  ccoonnssttiittuuttiivvee  rriittee  ooff  JJuuddaaiissmm,,  tthhee  PPaassssoovveerr  

SSeeddeerr  ccaann  oonnllyy  bbee  cceelleebbrraatteedd  bbyy  JJeewwss::  tthheeyy  aarree  iittss  

ssuubbjjeeccttss  aanndd  rreecciippiieennttss..    BBuutt  tthhaatt  ddooeess  nnoott  mmeeaann  tthhaatt  iittss  

wweeaalltthh  mmuusstt  rreemmaaiinn  iinnaacccceessssiibbllee  ttoo  CChhrriissttiiaannss..  

  

  TThhee  iiddeeaall  wwoouulldd  bbee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aa  PPaassssoovveerr  

SSeeddeerr  aass  gguueesstt  ooff  JJeewwiisshh  ffrriieennddss,,  iinn  tthheeiirr  hhoommee..    TThhuuss  

oonnee  wwoouulldd  ttrruullyy  bbee  ""gguueesstt""  ooff  tthhee  JJeewwiisshh  ttrraaddiittiioonn  aanndd  

ffaaiitthh  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  CChhuurrcchh  iiss  ""lliinnkkeedd  bbyy  iittss  vveerryy  iiddeennttiittyy""  

((ccff..  NNootteess  II,,22))..  

  

  AAmmoonngg  CChhrriissttiiaannss,,  iitt  wwiillll  nnoott  bbee  aa  cceelleebbrraattiioonn  ooff  tthhee  

SSeeddeerr,,  bbuutt  aa  rreefflleeccttiioonn  aanndd  ssttuuddyy  ttoo  ddeeeeppeenn  tthhee  tteexxtt,,  iinn  aa  

""lliisstteenniinngg""  ffuullll  ooff  rreessppeecctt  aanndd  ggrraattiittuuddee..  

  

    

  

IInn  tthhaatt  ccaassee,,  wwee  mmaayy  iinnvviittee  ttoo  tthhee  ggrroouupp  oorr  ccoommmmuunniittyy,,  aa  

rraabbbbii  oorr  pprraaccttiissiinngg  JJeeww,,  tthhaatt  iiss,,  ssoommeeoonnee  ttrruullyy  ccoommppeetteenntt,,  

aasskkiinngg  tthhee  ppeerrssoonn  ttoo  sshhaarree  hheerr//hhiiss  eexxppeerriieennccee  aanndd  rreeaaddiinngg  

ooff  tthhee  PPaassssoovveerr  SSeeddeerr::  tteexxttss,,  rriitteess,,  ssyymmbboolliissmm  aanndd  

hhiissttoorryy..  

  

  IIff  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  rraabbbbii  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee,,  CChhrriissttiiaannss  

ccaann  aapppprrooaacchh  tthhee  PPaassssoovveerr  SSeeddeerr  aalloonnee  oorr  iinn  ggrroouuppss  aanndd  

ssttuuddyy  iittss  ssttrruuccttuurree,,  rreeaadd  tthhee  tteexxtt,,  eexxppllaaiinn  tthhee  rriitteess  wwiitthh  tthhee  

hheellpp  ooff  aa  ccoommppeetteenntt  ppeerrssoonn  sseennssiittiivvee  ttoo  JJuuddaaiissmm..    IItt  iiss  

cclleeaarr  tthhaatt  iinn  ssuucchh  ccaasseess  wwee  mmuusstt  ssppeeaakk  nnoott  ooff  tthhee  

cceelleebbrraattiioonn  ooff  tthhee  PPaassssoovveerr  SSeeddeerr  bbuutt  ooff  aa  ppeeddaaggooggiiccaall  

aanndd  ddiiddaaccttiicc  ssttuuddyy..  

  

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  

          TToo  kknnooww  tthhee  PPaassssoovveerr  SSeeddeerr,,  iitt  ddooeess  nnoott  ssuuffffiiccee  ttoo  

rreeaadd  tthhee  tteexxttss  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ssyymmbboollss;;  iitt  iiss  aallssoo  

nneecceessssaarryy  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  ccoommmmuunniioonn  wwiitthh  tthhee  ffaaiitthh  ooff  tthhee  

JJeewwiisshh  ppeeooppllee  wwhhoo    iinnccaarrnnaattee  iitt  aanndd  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ttrraannssmmiitt  

iitt..  

  

  TThhaatt  iiss  wwhhyy  tthhee  aattttiittuuddee  ooff  CChhrriissttiiaannss  ttoowwaarrdd  tthhee  

PPaassssoovveerr  SSeeddeerr  ccoonnssiissttss  iinn  sshhaarriinngg  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  

JJeewwiisshh  ppeeooppllee,,  wweellccoommiinngg  aass  aann  iinnccoommppaarraabbllee  ggiifftt  tthhee  

ffaacctt  ooff  bbeeiinngg  ""gguueessttss""  iinn  tthheeiirr  ""hhoouussee"",,  aanndd  iinn  

ddiissccoovveerriinngg  tthhee  lliinnkk  tthhaatt  bbiinnddss  uuss  ttoo  tthheemm,,  aass  tthhee  ffiirrsstt  

lliinneess  ooff  NNoossttrraa  AAeettaattee,,  NN..44  ssttaattee::  ""AAss  tthhiiss  ssaaccrreedd  SSyynnoodd  

sseeaarrcchheess  iinnttoo  tthhee  mmyysstteerryy  ooff  tthhee  CChhuurrcchh,,  iitt  rreeccaallllss  tthhee  

ssppiirriittuuaall  bboonndd  lliinnkkiinngg  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  NNeeww  CCoovveennaanntt  

wwiitthh  AAbbrraahhaamm''ss  ssttoocckk""  ((VVaattiiccaann  CCoouunncciill  IIII))..  
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CCEELLEEBBRRAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  

""PPAASSSSOOVVEERR  SSEEDDEERR""    

IINN  AA  CCHHRRIISSTTIIAANN  MMIILLIIEEUU  
  

  

""TThhee  CChhuurrcchh,,  eeaacchh  oonnee  ooff  uuss  aanndd  oouurr  ccoommmmuunniittiieess  ccaann  

bbee  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  ddeeffiinneedd  oonnllyy  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  hhoollyy  

rroooottss  ooff  oouurr  ffaaiitthh;;  hheennccee  ttoo  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  tthhee  JJeewwiisshh  

ppeeooppllee  iinn  hhiissttoorryy,,  wwiitthh  iittss  mmiissssiioonn  aanndd  ppeerrmmaanneenntt  

vvooccaattiioonn""..  

((CCaarrdd..  CC..  MMaarriiaa  MMaarrttiinnii))  

  

  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

  IInn  cceerrttaaiinn  CChhrriissttiiaann  mmiilliieeuuxx  ((ggrroouuppss,,  rreelliiggiioouuss  

ccoommmmuunniittiieess,,  ppaarriisshheess))  tthheerree  iiss  aa  ggrroowwiinngg  pprraaccttiiccee  ooff  

cceelleebbrraattiinngg  tthhee  JJeewwiisshh  PPaassssoovveerr  mmeeaall  wwiitthh  tthhee  iinntteennttiioonn  

ooff  lliivviinngg  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  bbeetttteerr  tthhee  CChhrriissttiiaann  PPaasscchhaall  

cceelleebbrraattiioonn..  

  

  TThhiiss  lleeaafflleett  pprrooppoosseess  aa  ffeeww  rreefflleeccttiioonn  gguuiiddeelliinneess  aanndd    

oorriieennttaattiioonnss    ttoo    pprreevveenntt    tthhee    pprraaccttiiccee    ffrroomm    

bbeeccoommiinngg  aa  ssoouurrccee  ooff  aammbbiigguuiittyy,,  aanndd  ssoo  tthhaatt  iitt  mmaayy  

rreessppeecctt  bbootthh  JJeewwiisshh  aanndd  CChhrriissttiiaann  iiddeennttiittiieess..  

  

TThhiiss  lleeaafflleett  wwaass  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  SSIIDDIICC  CCeenntteerr  

  


