
Papyrus rol
In een in het Aramees gestelde Papyrus rol uit de 5de eeuw v.G.J.,
gevonden en vertaald in 1923, lezen we:
Aan mijn broeders, Jedoniah [hoofd van de Joodse gemeenschap in
Elephnatine] en zijn collega’s van de Joodse gemeenschap, je broer
Chananiah (afzender). Mogen de goden zorgen voor de welvaart van mijn
broeders.
Nu, in dit jaar, het 5de jaar van Koning Darius [Darius II, Koning van
Perzië, 424-404 v.G.J.] is het woord van de koning gezonden naar
Arsames, [Perzische Gouveneur over Egypte], als volgt: In de maan Tybi
laat er een Pesachfeest zijn voor de Joodse gemeenschap. Tel nu
overeenkomstig 14 dagen van de maand Nissan en houdt het Pesachfeest
en van de 15de tot de 21ste Nissan zullen er 7dagen zijn van ongerezen
broden. Wees rein en neem u in acht. Werk niet op de 15de en op de 21ste

dag. Drink ook geen bier, noch enig ander iets waarin iets gegist is, vaaf
de 15de dag vanaf zondsondergang, tot de 21ste dag van Nissan, zeven
dagen. Laat het niet bij u gezien worden. Breng het niet in uw woning
maar verzegel het gedurende die dagen. Laat dit alles gebeuren zoals
Darius de Koning geboden heeft.
Aan mijn broeders, Jedoniah en zijn collega’s, de Joodse Gemeenschap,
je broeder Chananiah.

Het offeren in de Tempel
De menigte werd verdeeld in drie groepen en iedere groep werd om de
beurt toegelaten tot het grote tempelplein.
Als een groep binnen was, werd de grote poort gesloten.
Na een signaal van drie hoornstoten begon het offeren.
De priesters stonden opgesteld in vele rijen, tussen de mensen en het
altaar en ze hielden gouden en zilveren schalen vast, de ene rij gouden en
de andere zilveren schalen.
De schalen met bloed werden doorgegeven van de ene priester bij de
slachting, naar de volgende priester, totdat het bij het altaar aankwam. De
schalen waren smal van ondren, zodat ze niet konden staan. Ze moesten
snel, zonder morsen worden doorgegeven, zodat het bloed geen tijd zou
hebben om te stollen.


