Szédér ésté – Páská ünnépé
Bevezetés:
A Nisszán hónap 14.-én kezdődik a Páska ünnepe. Mivel Izraelben a naplementével kezdődik a nap, a
Páska előestéjén tartják meg a „Széder estét” , a Páska ünnepét. Erre az ünnepre meghívják a
barátokat, a rokonokat, és az egyedülállókat. Ezen az estén nem maradhat egyedül egy zsidó sem,
mert ez az oltalom ünnepe. A zsidók kb. 3500 éve ünneplik meg a Páskát. Úgy kell ünnepelniük,
mintha személyesen jelen lettek volna az első Páska ünnepen. Az Örökkévaló rendelte el az évente
megtartandó ünnepet, hogy népe emlékezzen meg rendszeresen arról, amit tett velük JHVH.
Elrendelte, hogy évente örüljenek a szabadításnak és így tekintsenek a jővő felé.
Hogy mi történt, olvashatjuk a Tórában, és erről szól a Hagada, a Széder este ünnepének
forgatókönyve. A „Hagada” kifejezés „elmesélést” jelent. Újra és újra megelevenítik az eseményeket
az elmeséléssel. Ma több, mint 1000 fajta Hagada létezik a zsidóknál, szinte családonként változhat.
Már a 2. Templom idején és megvolt egy Hagadda, miszerint a Páskát ünnepelték. Idő közben
változtak a szokások, és kibővültek.
A itt leírt Haggada, egy Messiási Haggada, amely abban külömbözik, hogy a Páska fókuszában Jézus
Krisztus, Jeshua HaMassiah áll. Alapja, ahogy ma a legtöbb Messiási közösség ünnepli azt Izraelben.
Az első rész emlékeztet Isten hatalmas tetteire, amikor kiszabadította Izraelt az egyiptomi fogságból,
a második rész alatt esszük meg a Páska vacsorát, a harmadik rész pedig Jézus / Jeshua áldozatáról
szól és az utolsó Széder vacsoráról (Úrvacsora). Közben többször is énekelünk énekeket, dicsőítve
Istent.
A Széderest előkészületek:
Az ünnepi asztalon a következő kellékek szerepelnek:
bor (legalább 3,5 dl személyenként, helyette lehet szőlőlé is)
4 pohár (serleg)
Pohár: A szentség pohara, ezzel vezeti be a Páska vacsorát a családfő.
Pohár: Az ítélet pohara
A megváltás pohara
A dicsíítés pohara (Itt sokszor külön kehely bort isznak, ez a kehely Illés pohara)
szédertál, rajta ételek:
zroá ( – )זרועegy darab sült csirkehús (nyak, vagy szárny, melyet nem fogyasztanak el; a tál jobb felső
részén)
bécá ( – )ביצהegy sült vagy főtt tojás (a tál bal felső részén)
máror ( – )מרורkeserűfű (cházeret, torma és fejes saláta az előző kettő alatt)
chároszet ( – )חרוסתreszelt alma, körte, dió, fahéj és bor keveréke (a keserűfű alatt jobb oldalon)
kárpász ( – )כרפסvalamilyen zöldség (a keserűfű alatt bal oldalon)
koréch ( – כורךalul középen ismét keserűfű, ugyanaz, mint a máror)
egy tálka sós víz
három darab páska (macá, mácesz)
ünnepi gyertyák (legalább kettő)

A Széder tányér:

Széder-est Hagada
(A Biblia idézeteknél tudatosan a Páska szót idézem a Húsvét helyett, mert az eredeti görög
szövegben sem fordul elő a „Húsvét” kifejezés, hanem a „Páska” szó áll. Saját megjegyzés)

A Páska gyertyák meggyújtása
A ház asszonya meggyújt két gyertyát. Áldást mond:
Baruch Atah Adonai Elohenu Melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner
shel Shabbat ve Pessach
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki megszentelt bennünket parancsolataival, és
előírta nekünk, hogy Páska ünnepre gyertyát gyújtsunk.
Jn 8,12:

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága!”

A gyermekek kérdezik a Páska ünnep okát
A gyermek kérdése:
„Miért ünnepeljük a Széder vacsorát a Páska ünnepen?”
5Móz 6,20-25:
Ha majd a jövőben megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és döntések ezek,
amelyeket megparancsolt nektek Istenetek, az ÚR, 21. akkor így felelj fiadnak: A fáraó szolgái
voltunk Egyiptomban, de kihozott bennünket az ÚR Egyiptomból erős kézzel. 22. Az ÚR nagy és
veszedelmes jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és egész háza népén a szemünk
láttára. 23. Minket pedig kihozott onnan, hogy bevigyen arra a földre, és nekünk adja azt, amelyet
esküvel ígért atyáinknak. 24. Az ÚR megparancsolta nekünk, hogy teljesítsük mindezeket a
rendelkezéseket, és féljük az URat, a mi Istenünket, akkor jó dolgunk lesz mindenkor, és éltet
bennünket az ÚR, ahogyan van ez ma is. 25. És igazak leszünk Istenünk, az ÚR előtt, ha megtartjuk
és teljesítjük mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsolt nekünk.

Jeshua előkészületei a Páska ünnepre
A családfő:
Jeshua, a Messiás is az Ószvetség szerint ünnepelte meg a Páskát.
Lk 22,7-8; 14-18
Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a Páska bárányt. 8. Jézus ekkor
elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: "Menjetek el, és készítsétek el nekünk a Páska vacsorát, hogy
megehessük."
Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, 15. és ezt mondta nekik: "Vágyva
vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. 16. Mert
mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik
ez az Isten országában." 17. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: "Vegyétek, és
osszátok el magatok között. 18. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő
terméséből, amíg el nem jön az Isten országa."

Előkészületek a Páska ünnepre a Biblia alapján
A családfő:
Minden kovászosat ki kell takarítani a házból az ünnep előtt. Ezt a kitakarítást héberül „Biur
Chametz”-nek nevezzük.
2Móz 13,6-10

Hét napig egyél kovásztalan kenyeret, a hetedik napon pedig tarts ünnepet az ÚRnak. 7.
Kovásztalan kenyeret kell enned hét napon át, és ne lássanak nálad kovászos kenyeret. Még csak
kovászt se lássanak sehol a határodban. 8. És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik ez,
amit az ÚR cselekedett velünk, amikor kijöttünk Egyiptomból. 9. Legyen ez jelül a kezeden és
emlékeztetőül a homlokodon, hogy az ÚR törvénye a szádban legyen. Mert erős kézzel hozott ki az
ÚR Egyiptomból. 10. Tartsd meg ezt a rendelkezést a megszabott időben évről évre.

A családfő:
Az Újszövetség szerint, a kovász a bűnt szimbolizálja. Pál apostol a Korintusiaknak a kovász
értelmezését:
1Kor 5,1a; 6-7a
Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek.
Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? 7.
Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a
mi Páska bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott.
A családfő:
Isten azt akarja, hogy szentek legyünk, mert Ő szent. Minden bűnt el akar távolítani az életünkből.
Ezért most imádkozunk, és kérjük, hogy tisztítson meg.

A Szentség kelyhe (KADOSH – Szent)
A családfő az elsö kehelybe bort önt. Ezzel betölti a Kiddusht, a Széder este megszentelését és
megnyitását.
A családfő áldást mond:
Baruch Atah Adonai Elohenu Melech haolam bore pri hagafen
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki a szőlő gyümölcsét teremtette!
A családfő imája:
Áldott vagy, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, mert kiválasztottál minket minden nép közül és
elkülönítettél Szövetséged által, melyet ősatyánkkal, Ábrahámmal kötöttél. Szeretetben adtál nekünk
ünnepeket, melyek jelei a Te megváltási tervednek, úgy a Páskát is, szabadulásunk ünnepét. Ezen a
szent napon összegyülekezünk, és megemlékezünk az Egyiptomból való kiszabadulásról, és
megemlékezünk Jeshua, a mi Messiásunk, a Te egyetlen Fiad áldozati haláláról, Aki életét adta
érettünk és az egész világ népéért és megemlékezünk az Ő véréről, amely kifolyt érettünk. Áldott
vagy, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, mert életet adtál nekünk, megtartasz, és ezt az ünnepet
ajándékoztad nekünk.
Mindenki iszik az első kehelyből és tölt a második, az ítélet kelyhébe bort.

Láb- és kézmosás
A családfő megmossa a kezét és ezt mondja:
„Valószínű Jézus itt mosta meg a tanítványok lábait.”

Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik:
"Értitek, hogy mit tettem veletek? 13. Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert
az vagyok. 14. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell
mosnotok egymás lábát.
Jn 12,13-14

A föld gyümölcsének evése (Karpasz)
A családfő:
Izrael elfolyt könnyeinek emlékére bemártjuk a petrezselymet a sós vízbe és elolvassuk:
Izráel fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk
feljutott Istenhez. 24. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az
Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségére. 25. Rátekintett Isten Izráel fiaira, és gondja
volt rájuk Istennek.
2Móz 2,23b-25
Mindenki bemártja a petrezselymet a sós vízbe.
A családfő áldást mond:
Baruch Atah Adonai Elohenu Melech haolam bore pri ha’adama
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki teremtetted a föld gyümölcsét.
Mindenki eszik a sós petrezselyemből

A középső Páska megtörése
A szalvétába tett páskakenyérből (mácesz) a családfő a középsőt kiveszi és kettétöri, a nagyobb részt
megtartja Afikománként. Az Afikománt újra szalvátába teszi és eldugja úgy, hogy a gyerekek
megtalálhassák. Rövid időre takarják el a szemüket a gyerekek. A megmaradt megtört máceszt
visszahelyezi a családfő a máik két mácesz közé.
A családfő:
Afikomán jelentése görögül: „Az, ami ezután jön” és ezt fejezi ki: „Az Eljövendő kenyere”. Az
afikomán elrejtése utal arra, amikor a Messiást a sírba helyezték. Az Afikomán megtalálása jelképezi
az ÚR feltámadását, Mennybemenetelét és visszajövetelét.
A páskák, mácesz száma értelmezésének van több eredete is. Vannak akik Ábrahám, Izsák és
Jákóbra, de vannak akik az Atyára, a Fiúra és a Szent Lélekre gondolnak.

Az egyiptomi menekülés történetének elmesélése (Magid)
A családfő a kezébe veszi a Páskát és ezt mondja:
Ez a kenyér a nyomorúság kenyere, amit az Izraeliták Egyipromban ettek. Aki éhezik, jöjjön és egy a
kenyeret, aki szükséget szenved, jöjjön és ünneplje velünk a Páskát.
A legfiatalabb gyermek feláll az asztalnál ér kérdezi:
Miért külömbözik ez az éjszaka a többitől?

Egy gyermek felel:
Minden más éjszakán eszünk kovászos és nem-kovászos kenyeret, de ezen az éjszakán csak a
kovásztalan Páskát, máceszt esszük.
A második gyermek felel:
Más éjszakán eszünk többfajta zöldséget, ezen az éjszakán csak keserű füvet.
A harmadik gyermek felel:
A többi éjszakákon egyszerű ételt eszünk, de ezen az éjszakán ünnepi eledelt fogyasztunk.
A negyedik gyermek válasza:
A Széderestén dicsőítjük és ismerjük Jeshuát, a Messiást, sok Széderestén ma este népünkből sokan
még nem ismerték meg a Messiást.

Az ítélet kelyhe
Mindenki felemeli a második kelyhet
A családfő:
Milyen összefüggés van e kehely és az ítélet között?
Mindenki leteszi a kelyhet az asztalra
A családfő:
Négyezer évvel ezelőtt adta ígéretét az Örökkévaló Ábrahámnak és utánna utódainak, Izsáknak és
Jákóbnak, hogy az Ígéret fldjét Isten Izraelnek adja. De előtte hosszú ideig Egyiptomban kell élniük.
Jákób idejében nagy éhség volt Kánaánban. Mivel Jákóbnak és családjának nem volt eledele,
elmentek Egyiptomba, hogy élemet vásároljanak. Ott találkoztak testvérükkel, Józseffel és kibékültek.
Mivel József a második legelőkelőbb ember volt Egyipomban, Jákób házának 80 személye kapott jó
termő földet, Gósen országát. Idővel azonban megnövekedett a számuk két millióra.
Amikor az új fáraó került a trónra, félt az izraelitáktól és ezt mondta:
Az pedig ezt mondta népének: Lám, az izráeli nép nagyobb és erősebb, mint mi. 10. Bánjunk csak
okosan vele, hogy még többen ne legyenek,
2Móz 1,9-10a
Nyomorgatta a népet, rabszolgáknak tartotta, mert félt, hogy erősebbek lesznek, mint az
egyiptomiak. De Isten megáldotta Izraelt, és egyre gyarapodtak.
Ez bosszantotta a fáraót annyira, hogy megparancsolta, minden újszülött fiút dobjanak a Nilus
folyóba. Mekkora szenvedést jelentett ez a népnek... Nyomorúságukban az ÚR-hoz kiáltottak, és az
Örökkévaló meghallgatta könyörgésüket.
Isten kiválasztotta Mózest, hogy ne kelljen neki meghalnia a Nilus vizében. (Mózes név jelentése: a
vízből kihúzott) Ezt a Mózest küldte Isten a fáraóhoz, hogy engedje el a népét.

A tíz csapás

A családfő:
A fáraó azonban nem engedelmeskedett Isten parancsának. Ezért Isten ítéletet tartott Egyiptom
fölött, kilenc csapással, és a végső 10. csapás volt az utolsó.
Akárhányszor egy csapásról olvasunk, hangosan megismételje mindenki a csapás nevét, és újját a
kelhelyben levő borba mártva egy cseppet csepegtet a tányérjára.
Ezek a csapások: vér, békák, férgek, rovarok, dögvész, fekélyek, jégeső, sáskák, sötétség, az
elsőszülöttek megölése
Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén: 2. Ez a hónap lesz az első
hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között. 3. Mondjátok meg Izráel egész közösségének:
Ennek a hónapnak a tizedikén vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként
egy bárányt. 4. Ha kevés a ház népe az egy bárányhoz, akkor a legközelebbi szomszédjával együtt
vegyen a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a
bárányból. 5. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. 6.
Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, azután estefelé vágja le Izráel
egész gyülekezeti közössége. 7. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára
azokban a házakban, ahol megeszik. 8. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és
egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel.
Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom
földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött - én, az ÚR. 13. De
az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak
benneteket, és tirajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. 14.
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az ÚRnak nemzedékről nemzedékre.
Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek!
2Móz 12,1-8; 12-14
A családfő:
A Bárány vére oltalmazta meg Izraelt.
Mindenki mondja:
Ahogy az Izraeliták a Páska bárány vérét hitben az ajtófélre hintették, úgy kell, hogy a mi szívünk is
meg legyen hintve a Messiás, Isten Bárányának vérével.
A családfő:
Hit által lesz mindenki megváltva, sokkal nagyobb rabszolgaságból, mint annak idején az egyiptomi
rabszolgaság volt.
Mindenki mondja a családfővel együtt:
Igen, Jeshuában, a Messiásban vagyunk hit által a bűntől megváltva.
Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és bement utánuk a tenger közepébe a fáraó összes lova,
harci kocsija és lovasa is. 24. A hajnali őrségváltás idején rátekintett az ÚR a tűz- és felhőoszlopból
az egyiptomiak táborára, és megzavarta az egyiptomiak táborát. 25. Akadályozta a harci kocsik
kerekeit, és nehezen vonszolták azokat. Ekkor azt mondták az egyiptomiak: Meneküljünk Izráel
elől, mert az ÚR harcol értük Egyiptom ellen! 26. Az ÚR pedig ezt mondta Mózesnek: Nyújtsd ki
kezedet a tenger felé, és a víz visszatér az egyiptomiakra, a harci kocsikra és lovasokra. 27. Mózes
kinyújtotta a kezét a tenger felé, és a tenger visszatért reggelre a medrébe egyenest a menekülő

egyiptomiakra. Így hajtotta bele az ÚR az egyiptomiakat a tenger közepébe. 28. Visszatért a víz, és
elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét, amely utánuk ment a tengerbe.
Egy sem maradt meg közülük. 29. Izráel fiai viszont szárazon mentek át a tenger közepén, és a víz
falként állt jobbról és balról. 30. Így szabadította meg az ÚR azon a napon Izráelt Egyiptom
hatalmából. És látta Izráel az egyiptomiakat holtan a tenger partján. 31. Amikor látta Izráel, hogy
milyen nagy hatalommal bánt el az ÚR Egyiptommal, félni kezdte a nép az URat. Hitt az ÚRnak és
szolgájának, Mózesnek.
2Móz 14,23-31
A családfő:
Mózes napjaiban kinyújtotta hatalmas karját az Örökkévaló, és megszabadította elesett népét. A
második Templom idején újra kinyújtotta a karját Isten, és szabadulást hozott a Messiás, Dávid Fia,
Egyszülött Fia, Jeshua által. Pontosan úgy ahogy Jeshua születése előtt 700 évvel Ézsaiás próféta
megírta:
Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az ÚR hatalma? 2. Mint vesszőszál,
sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben
gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. 3. Megvetett volt, és
emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett
volt, nem törődtünk vele. 4. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi
meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. 5. Pedig a mi vétkeink miatt kapott
sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei
árán gyógyultunk meg. 6. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De
az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. 7. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta
ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem
nyitotta ki száját. 8. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy
amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?! 9. A bűnösök közt adtak sírt
neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul.
10. Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis
meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele. 11. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva
látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza
bűneiket. 12. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban,
hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta
magára, és közbenjárt a bűnösökért.
Ézs 53
A családfő:
Jeshua, a Messiás most Izrael áldozati Báránya. Az Ő vérével van szívünk meghintve. Mi akik Dávid
Fiának hűségében bízunk, kijöttünk a sötétségből, és beléptünk a Világosság országába és örökre
megszabadultunk a bűn rabszolgaságától!
Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ
bűnét!
Jn 1,29
Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit
cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, 18. tudván, hogy nem veszendő
dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból,
19. hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.
1Pt 1,17-19

Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek
meg az Istennel!
2Kor 5,20
A családfő:
A Rabbik azt tanítják, hogy minden generációnak úgy kell ünnepelnie a Páskát, mintha ott lett volna.
Meg kell látni életünkben az összefüggést az akkori történéssel. Ez azokra is vonazkozik, akik hisznek
Jeshuában. Nekünk is emlékeznünk kell a Páska ünnepén, hogy Jézus helyettünk ontotta ki vérét és
halt meg a kereszten. Isten hatalmas tetteit át kell élnünk, magunkévá tenni, és hinni, mint egy
teljesen személyes megtapasztalást, és nem csak úgy, minta egy régi történelmi eseményről lenne
szó. Istennek nincsennek unokái – Csak gyermekei!
A családfő imádkozik:
Ha mi a Te határtalan áldásaidra gondolunk, meg van minden okunk a hálára, Örökkévaló,
Mindenható Istenünk: Kiszabadítottad Izraelt Egyiptomból. Ítéletet tartottál ellenségeink felett.
Megítélted a bálványt. Megölted elsőszülött fiait. Izraelnek adtad a szabdulást, kettéválasztottad a
tengert, szárazon vezetted őket. Elnyomóinkat a tengerben ölted meg. Negyven éven át segítettél a
sivatagban. Manával tápláltál. Shabbattal ajándékoztál meg és a Sinai hegyhez vezettél. Törvényt
adtál Mózesnek. Egész népedet, Izraelt az Ígéret földjére vezetted. Legyőzted ellenségeit. Dávidnak
örök királyságot adtál és az ő fiait királynak rendelted. Elrendelted szent Templomod építését, ott
szereztél engesztelést néped bűneire. És pont abban az évben, ahogy Dániel megprófétálta, ó
Istenünk, Atyánk, elküldted Fiadat, Dávid fiát, Jeshuát, a Messiást, Máriától születve,
engedelmeskedve Mózes Törvényének, hogy minket Törvényszegőket megváltsál. Az Ő helyettes
áldozata árán tettél minket zsidókat és nem-zsidókat gyermekeiddé. Áldott légy Örökkévaló, Istenünk,
mert fiainkat és leányainkat megszámolhatatlan áldásokkal halmoztad el.

Dicsőítő ének: Da Yenu
Vagy:

Baruch ata Adonai:
https://www.youtube.com/watch?v=ySASNClJo9k
Mindenki felemeli a kelyhet:
A családfő:
Baruch Atah Adonai Elohenu Melech haolam bore pri hagafen
Áldott vagy Te, Urunk, Istenünk, a Világ Királya, aki előhozza a kenyeret a földből.
Mindeki iszik a második kehelyből, és tölt bort a harmadik kehelybe.

A megváltás kelyhe
A családfő:

Mielőtt Pál apostol Jashua tanítványa lett, tanulta a Tórát a farizeusi értelmezés szerint Gamáliel
Írástudótól. Ő mondta egyszer a Szeder ünnepről: „ Ha valaki e három közül egyet és elhagy, nem
töltötte be azt, amit kíván az ÚR: Páskabárány, Máce (Páska kenyér), Keserű füvek.”
A Bárány csontja helyettesíti a Páska bárányt, amely a Páska ünnepen fel lett áldozva. És Jeshua az
igaz áldozati Bárány, ahogy az keresztelő Jénos is megírta.
Semmiféle kovászosat ne egyetek. Kovásztalan kenyeret egyetek bárhol laktok! 21. Azután
összehívta Mózes Izráel összes véneit, és azt mondta nekik: Fogjatok hozzá, vegyetek magatoknak
juhokat nemzetségenként, és vágjátok le a páskát. 22. Vegyetek egy köteg izsópot, és mártsátok az
edényben levő vérbe, azután érintsétek meg az edényben levő vérrel a szemöldökfát és a két
ajtófélfát. Senki se menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. 23. Amikor átvonul az ÚR, hogy
megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja az ÚR
azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapással
sújtson. 24. Őrizzétek meg ezt az igét. Örökre szóló rendelkezés ez nektek és fiaitoknak.
2Móz 12,21-24

Áldásmondás a Páska kenyérre (Mácesz)
Mácesz, vagy Páska kenyér kovásztalan kenyér, és emlékeztet arra, hogy Izraelnek sietve kellett
elhagyni Egyiptomot.
Az egyiptomiak is erőltették, hogy sürgősen bocsássa el a népet az országból, mert ezt mondták:
Így mindnyájan meghalunk! 34. A nép köntösébe kötve, teknőstül vette vállára a kovásztalan
tésztát,
Az Egyiptomból magukkal hozott tésztából kovásztalan lepényeket sütöttek, hiszen nem volt benne
kovász, mivel az egyiptomiak kergették őket. Nem késlekedhettek tehát, és útravalót sem tudtak
készíteni maguknak.
2Móz 12,33-34; 39
A családfő kezébe veszi a felső Máceszt és áldást mond rá:
Baruch Atah Adonai Elohenu Melech haolam hamoci lechem min ha’arec.
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, ki kenyeret ad a földből!
A felső és a középső máceszt megtöri a családfő darabokra, megsózza és mindenkinek ad egy kis
darabot. A só a Szövetséget jelképezi.

Mácesz keserű fűvel Maror
A családfő:
A keserű fű evését az Örökkévaló rendelte el, emlékeztetőül az egyiptomi élet keserűségére és
nyomorúságára. Az Egyiptomiak kényszerítették az izraelitákat rabszolga munkára, és építtették
velük városaikat.
Ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izráel fiait. 14. Kemény munkával keserítették az
életüket: sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával; sokféle munkával
kegyetlenül dolgoztatták őket.
2Móz 1,13-14

Valószínű, hogy Jeshua itt, a keserű füvek evésénél (emlékeztetve a Törványre: A második hónap
tizennegyedik napján estefelé készítsék el ezek, és kovásztalan kenyérrel meg keserű füvekkel egyék
meg. 4Móz 9,11) vette a keserű máceszt, hogy megmutassa, ki fogja Őt elárulni. János ír arról, hogy
senki sem értette, mire gondolt Jeshua.
Evés közben így szólt: "Bizony, mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem." 22. Erre
nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezni kezdték tőle: "Talán csak nem én vagyok az, Uram?"
23. Ő pedig így válaszolt: "Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. 24. Az Emberfia
elmegy, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett
volna annak az embernek, ha meg sem születik."
Mt 26,21-24
A családfő a megmaradt felső és középső máceszt megtöri és szétosztja.
Mindenki vesz a mácesszel annyi tormát, hogy könnyezzen.
A családfő áldást mond:
Baruch ata Adonai, Melech Ha’Olam asher kid’eshanu be’micotav v’civanu al achilat maror.
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki megbocsátó szeretetben kiválasztottál
minket, és elrendelted a keserű fű evését.
Mindenki eszik máceszt tormával.
Családfő:
Még két ételt látunk a tálon: a gyümölcspép Charoset és a barna tojás.
A gyümölcspép, Charoset barnás pép, ami emlékeztet az agyagra, amiből a fáraónak készítettek
téglákat. Ugyanakkor édes is, mert emlékeztet egyben a szabadulásra is.
Vesszük a máceszt és együtt esszük a salátával és a gyümölcspéppel (Charosettel)
Mindenki eszik mácszt salátalevéllel és a gyümölcspéppel (Charosettel)
A barna tojás emlékeztet a második Templom lerombolására Kr.u. 70-ben. Siratjuk, de tudjuk, hogy
Istennek a megtört szív kedvesebb, mind az állatáldozat. Mivel már megszünt az áldozat,
hálaáldozatként fogyasztjuk, emlékezve Isten jelenlétére.
Mindenki bemártja a tojást sós vízbe és megeszi.
Az első része a Páska ünnepnek ezzel bezárult.

Széder vacsora (Shulchan Orech)
Meleg étel fogyasztása, a végén énekléssel zárva

Afikoman (az elrejtett mácesz)

A Páska-vacsora után a hagyomány szerint a gyerekek megkeresik az Afikomant. Aki először találja
meg, édességet kap ajándékba.
A családfő:
Az Afikoman a középső mácesz letört nagyobb része. Szimbolizálja a hiányzó páskabárányt, amelyet
az Egyitomból való szabadulástól a második Templom lerombolásáig áldoztak fel.
A Messiáshívőknek szimbolizálja a Messiás megtöretett testét.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk
békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.
Ézs 53,5
A három mácesz egyben szimbolizálja a Szentháromságot, mely az Atyában, a Fiúban és a Szent Lélek
egységében nyilvánul meg.
A középső macesz, az Afikoman szimbolizálja a Fiút, Aki megtöretett (keresztre feszíttetett) elretve
(sírba temetve) és újra megtalálva (feltámadva és eljön újra).
Miért annyira fontos a Páska ünneplése? Egyrészt ünnepeljük Izrael szabadítását ezen az éjszakán,
másrészt, ezen az éjszakán áldoztatott fel a Messiás, Aki a világ bűneiért halt meg. Melött keresztre
feszítették, elmondta tanítványainak mi fog következni hamarosan:
És vette a kenyeret (az Afikomant), hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: "Ez az én
testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."
Lk 22,19
Jézus azt mondta nekik: "Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki
énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.
Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog
örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem."
Jn 6,35; 51

Most együk meg az Afikomant Jeshua, a mi Páskabárányunk emlékezetére.

Mindenki megeszi az Afikomant

A családfő imádkozik

Atyánk, atyáink Istene! A kovásztalan kenyerek ünnepén Hozzád könyörgünk és kérjük oltalmadat és
szabadításodat Izrael házára, a Te egész népedre, és imádkozunk, hogy a Messiás, szolgádnak, Dávid
Fia jöjjön újra vissza, könyörgünk Jeruzsálem, a Te szent városod helyreállításáért és békéjéért. Ó
Istenünk, mond ki a gyógyítás és az irgalom Ígéjét Izraelre, irgalmazz népednek, hallgasd meg a

szükségben szenvedő néped fohászát, mentsd meg népedet, mert innen az asztaltól tekintünk Rád,
kegyelem Istene, irgalom Királya, teljes reménységgel!
Igyunk a harmadik kehelyből, a megváltás kelyhéből és emlékezzünk meg a Messiás haláláról és
feltámadásáról. Emlékezzünk meg, hogy megváltott a bűn rabszolgaságából és megszabadított
minket.

Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: "Igyatok ebből mindnyájan, 28.
mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. 29. De
mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen
majd újat iszom veletek Atyám országában."
Mt 26,27-29
Eljön az az idő - így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. 32. Nem olyan
szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről.
De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az ÚR. 33. Hanem ilyen lesz az
a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az ÚR -: Törvényemet a
belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. 34. Akkor nem
tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az URat, mert
mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és
nem gondolok többé vétkeikre.
Jer 31,31-34
Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e?
1Kor 10,16a

A családfő áldást mond:
Baruch Atah Adonai Elohenu Melech haolam bore pri hagafen
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki a szőlő gyümölcsét teremtette!
Mindenki iszik a harmadik, a megváltás kelyhéből és tölt a negyedikbe.

A dicsőítés kelyhe (Hallel)
Egy gyermek kinyitja az ajtót.
A családfő:
Visszatekintettünk és láttuk, hogyan mentett meg minket az Örökkévaló. Most pedig előre tekintünk,
és megemlékezünk arról, hogyan fog minket az ÚR a jövőben megmenteni. Izrael egy szomorú éneket
énekel. Ez az ének Illés utáni vágyodás, amely a Messiás visszajövetelét fogja hirdetni. (Mal 4,5)
Náhányan töltenek itt egy külön kehelybe, Illés kelyhébe. Ebből nem iszik senki, mert Illédre még
várunk.
A családfő áldást mond:
Baruch Atah Adonai Elohenu Melech haolam bore pri hagafen
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki a szőlő gyümölcsét teremtette!

Mindenki iszik a negyedik, a dicsőítés kehyhéből.

De mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig,
amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában."
Mt 26,29
Mindenki mondja:
Igen, Urunk! Örülünk a napnak, amikor Téged, Istenünk imádunk, és a helyreállítás idejében újra
ihatjuk Veled a szőlőtő termését!
Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére.
Mt 26,30
A családfő:
A Széder ünnep ezen részén énekelték Jeshua és tanítványai a több összefüggő Zsoltárokat, melyeket
dicsőítő Zsoltárnak is nevezünk, a Hallel Zsoltárokat. Ide tartozik a 113-118 és a 136. Zsoltár. A 118
Zsoltár szavainál emlékzzünk meg Jeshuáról a Gecsemáné kertben.
Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 2. Mondja hát Izráel, hogy örökké tart
szeretete! 3. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete! 4. Mondják hát, akik félik az URat,
hogy örökké tart szeretete! 5. Nyomorúságomban az URat hívtam segítségül. Az ÚR meghallgatott,
tágas térre vitt engem. 6. Velem van az ÚR, nem félek, ember mit árthat nekem? 7. Velem van az
ÚR, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. 8. Jobb az ÚRnál keresni oltalmat, mint
emberben bízni. 9. Jobb az ÚRnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. 10. Sok nép vett
körül engem, de az ÚR nevében szembeszállok velük! 11. Körülvettek, be is kerítettek, de az ÚR
nevében szembeszállok velük! 12. Körülvettek, mint a méhek, de kialszanak, mint az égő bozót. Az
ÚR nevében szembeszállok velük! 13. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az ÚR megsegített
engem. 14. Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem. 15. Ujjongás és győzelem hangja zeng
az igazak sátraiban: az ÚR jobbja hatalmasan munkálkodik! 16. Fölemelte jobbját az ÚR, az ÚR
jobbja hatalmasan munkálkodik! 17. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az ÚR tetteit! 18.
Keményen megfeddett engem az ÚR, de nem adott át a halálnak. 19. Nyissátok ki előttem az
igazság kapuit! Bemegyek, és hálát adok az ÚRnak! 20. Ez az ÚR kapuja: igazak mehetnek be rajta.
21. Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. 22. Az a kő, amelyet az építők
megvetettek, az lett a sarokkő. 23. Az ÚRtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. 24. Ez az a nap,
amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! 25. Ó URam, segíts meg! Ó URam, adj
szerencsét! 26. Áldott, aki az ÚR nevében jön! Megáldunk titeket az ÚR házából. 27. Az ÚR az Isten,
ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz! 28.
Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged! 29. Adjatok hálát az ÚRnak, mert
jó, mert örökké tart szeretete!
Zsolt 118
A családfő:
Izrael prófétái látták, hogy az idők végén, Isten Izraelt visszaviszi Sionba. Ezt a világot is megrendítő
eseményt nevezhetjük a második kivonulásnak.

De majd eljön az idő - így szól az ÚR -, amikor nem azt mondják többé, hogy él az ÚR, aki fölhozta
Izráel fiait Egyiptom földjéről, 15. hanem azt, hogy él az ÚR, aki fölhozta Izráelt észak földjéről és
mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket. Mert visszaviszem őket földjükre, amelyet
őseiknek adtam.
Jer 16,14-15
Mindenki mondja:
Atyánk, a Széder este végéhez értünk. Megemlékeztünk a Te hatalmas csodatetteidről. Hálát
adunk mindenért, amiket tettél, és kérünk Téged még nagyobb csodatettekre, amikor összegyűjtöd
az elűzötteket és megszabadítod a foglyokat. Gyűjtsd össze a szétszórtakat és vezesd őket vissza
Sionba!
Add meg népednek a legértékesebb kincset az új életet Jeshuában! Váltsd meg népedet, áldd meg
örökségedet! Légy a Pásztorunk, tarts meg hatalmas karjaidban!
Maranatha! Jöjj, Jeshua! ÁMEN! ÁMEN! ÁMEN!
Jövőre az újjáépült Jeruzsálemben!

