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Pamięci Brata w Chrystusie  
Andrzeja Włodarczyka,  
który zawsze pragnął obchodzić  
Wieczerzę Pańską o właściwym czasie, 
niniejsze opracowanie poświęcam. 
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Wyjaśnienie: 

Aby ułatwić korzystanie z  tej Hagady zastosowano w niej następujące rozwiązania 

(wzorcem źródła, z którego zaczerpnięto główną treść tradycyjnej Hagady na Pe-

sach):  

W ramkach umieszczone są informacje o wykonywanych czynnościach.  

[W NAWIASACH KWADRATOWYCH KAPITALIKAMI ZAPISANO INFORMACJE WYJA-

ŚNIAJĄCE.] 

DZIĘKI TAKIEMU ROZWIĄZANIU UZYSKUJEMY CZYTELNOŚĆ WYDRUKU 

CZARNO-BIAŁEGO.  

Resztę tekstów, które się odczytuje, zapisano czcionką „Book An-

tiqua”. Przy czym dla łatwego odróżnienia większą czcionkę użyto 

do tekstów Hagady, a inną wielkość i formatowanie akapitów do tek-

stów Nowego Testamentu.  

Prowadzący: - pogrubioną kursywą opisano kto wypowiada poszcze-

gólne kwestie. 
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Wstęp 

Od lat odczuwałem brak Hagady na Pesach w wersji mesjańskiej. Gdy 

w zeszłym roku postanowiliśmy obchodzić wieczór Pesach w szerszym 

gronie, stało się jasne, że uroczystość ta powinna być lepiej zorganizo-

wana. Tekst Hagady na Pesach w wersji mesjańskiej stał się nieodzowny. 

Myślałem, że ściągnę jakąś anglojęzyczną Mesjańską Hagadę i szybko ją 

przetłumaczę, ale zastany stan rzeczy nieco mnie rozczarował. Mnogość 

wersji i interpretacji jest tak wielka, jak różnorodność judaizmu mesjani-

stycznego.  

To nie przypadek, że Jeszua umiera w Pesach. To święto miało od 

zawsze swą mesjańską wymowę, którą możemy dostrzec w tradycji ży-

dowskiej, a w sposób szczególny w tekście tradycyjnej opowieści paschal-

nej. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże lepiej zrozumieć po-

czątek odkupienia, które rozpoczęło się w Egipcie, a ostateczne dokonuje 

się w Mesjaszu i jaką rolę pełni w tym procesie Izrael. Jeśli posłuży ono do 

przeżycia Wieczerzy Pańskiej na sposób, jaki obchodzi się ją w społeczno-

ściach mesjanistycznych, czyli nie „ilekroć”, a „ilekroćrocznie”, w ściśle 

określonym przez Stwórcę czasie (hebr. moed) i w celu upamiętnienia 

śmierci Mesjasza Jeszuy, to niech będzie to na chwałę Nieba. Za ewentu-

alne błędy i nieścisłości z góry przepraszam.  

Podstawą opracowania jest tekst „Hagady na Pesach” Stowarzysze-

nia 614. Przykazania, które zezwala na jej kopiowanie bez zgody wydawcy 

(stąd czerpany jest tekst Hagady oraz liczne objaśnienia), „Hagada na Pe-

sach i Pieśń nad Pieśniami” pod redakcją Rabina Pecarica oraz „Hagada 

na Pesach” Wydawnictwa Austeria. Ważnym elementem opracowania są 

myśli, uwagi i wybór tekstów autorstwa Bogusława z Gminy Mesjańskiej 

w Krotoszynie. 

Z góry należy założyć, że jest to subiektywne potraktowanie zagad-

nienia. W tekście staram się tłumaczyć swoje spojrzenie na omawiany te-

mat. Mam nadzieję, że użyty język będzie czytelny dla każdego.  

Uczestnictwo w Mesjańskiej Hagadzie w czasie Żydowskiego święta 

Pesach stanowi wyraz uznania duchowej tradycji Izraela i wyrażenie więzi 

łączących chrześcijan z narodem wybranym. Obchodzenie Paschy w termi-

nie wspólnym dla chrześcijan i Żydów, jak było to praktykowane do IV 

wieku n.e., uważam za przykazanie obowiązujące uczniów Jeszui, rów-

nież tych żyjących dzisiaj. Dodatkową wymową obchodzenia Paschy 

w tym terminie jest brak aprobaty postanowień soboru nicejskiego z 325r. 
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n.e., zmieniających punkt ciężkości tego święta ze śmierci (nie chodzi o pa-

sję, a o wymowę, symbolikę tego przełomowego wydarzenia) na zmar-

twychwstanie Jezusa. 

„...zasługuje na uwagę to, że Paweł, który uważa, iż przekazuje to, ‘co 

otrzymał od Pana’ (1Kor. 11,23), stwierdza wyraźnie, że jedząc chleb i pijąc 

z kielicha, chrześcijanie ‘zwiastują śmierć Pańską, aż przyjdzie’ (1Kor. 

11,26). A zatem nie tyle zmartwychwstanie Chrystusa, ile raczej Jego ofiara 

i parousia (paruzja) mają być upamiętnione spożywaniem Wieczerzy Pań-

skiej” /Samuelle Bacchiocchi, Od soboty do niedzieli, Znaki Czasu, War-

szawa 1985, s. 84/. 

„Historyk Euzebiusz (260-340) zebrał i przytoczył wiele cennych do-

kumentów dotyczących kwestii kontrowersji, jaka wybuchła w drugim 

wieku, w związku z datą obchodzenia Paschy. Spór ten miał oczywiście 

dwóch swoich protagonistów. Z jednej strony, Wiktor, biskup Rzymu 

(189-199) patronował zwyczajowi niedzieli wielkanocnej (tj. święceniu nie-

dzieli następującej zaraz po żydowskim dniu Paschy) i groził ekskomu-

niką opornym wspólnotom chrześcijańskim prowincji Azji, które odma-

wiały podporządkowania się temu wskazaniu. Z drugiej strony, Polikra-

tes, biskup Efezu i reprezentant kościołów azjatyckich, bronił mocno tra-

dycyjnej Paschy, obchodzonej dnia 14 miesiąca Nisan, powszechnie zwa-

nej ‘Paschą Kwadrodecymiańską’. Polikrates, powołując się na prawdziwą 

tradycję apostolską, która dotarła doń za pośrednictwem apostołów Filipa 

i Jana, odrzucał te groźby i nie chciał podporządkować się biskupowi Wik-

torowi z Rzymu” /tamże, ss. 217-218/. 

Trwający spór rozstrzygnięto ustawowo: „Dekret soboru nicejskiego 

nakazywał w szczególności: ‘Wszyscy bracia na Wschodzie, którzy po-

przednio obchodzili Wielkanoc wraz z Żydami, odtąd obchodzić będą ten 

sam czas jako Rzymianie, a więc wraz z nami i ze wszystkimi tymi, którzy 

od starodawnych czasów obchodzili to święto w tym samym czasie we-

spół z nami” /tamże, s. 223/.  

Jaka była  intencja ustawodawców świadczą słowa osoby, która, nie 

będąc chrześcijaninem, a jedynie władcą wykorzystującym religię, jako na-

rzędzie sprawowania władzy, zorganizowała obrady tego soboru: „List 

Konstantyna pisany z Soboru Nicejskiego, zawiera wybitnie antyjudai-

styczną motywację odrzucenia kwadrodecymiańskiej Paschy. Cesarz [...] 

pisał: ‘Rzeczą bezwartościową okazało się to, że święcąc to nasze najświęt-

sze święto mamy naśladować praktyki żydowskie. Żydzi świętokradczo 

splamili swoje ręce potwornymi grzechami i dlatego słusznie zostali do-
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tknięci ślepotą duszy... Niech nikt z nas zatem nie ma nic wspólnego z obrzydli-

wym żydowskim tłumem –  bowiem otrzymaliśmy od naszego Zbawiciela 

inną drogę, którą mamy odtąd kroczyć. Walczcie i módlcie się stale, aby 

czystość dusz waszych nie wydawała się splamiona wspólnotą ze zwycza-

jami tych najbardziej niepobożnych ludzi!... Wszyscy powinni zjednoczyć 

się w pragnieniu tego, czego wymaga zdrowy rozsądek,  

i w unikaniu jakiegokolwiek uczestnictwa w wiarołomnym postępowaniu Ży-

dów’” /tamże, s. 225/. 

Władcze rozstrzygniecie tzw. „Wielkanocnej kontrowersji” i uznanie 

niedzieli wielkanocnej za najistotniejszy moment Paschy, legitymizowało 

równoległy spór odnośnie dnia odpoczynku, który Konstantyn Wielki roz-

wiązał stosownym dekretem, czyniąc z niedzieli, pierwszego dnia tygo-

dnia, dzień odpoczynku, w zamian za Szabat (sobotę), siódmy dzień tygo-

dnia.  

Jak zobaczymy, obrządek paschalny zorganizowany jest właśnie na 

wzór uroczystości rozpoczęcia Szabatu i uroczystej wieczerzy rodzinnej, 

która ma miejsce po przywitaniu tego dnia odpoczynku nadanego przez 

Boga. 

Zacznijmy więc nasze opowiadanie nie zapominając, że każdy ele-

ment należy objaśniać, szczególnie dzieciom, które są z nami obecne. 

Oczywiście można i należy uczyć dzieci w każdej innej chwili, ale uroczy-

stość zmienia rangę tego nauczania. Nauczają wszyscy, nie tylko rodzice. 

Pamiętajmy też, że podniosła atmosfera święta zmienia perspektywę, 

czyni ją duchową potrzebą, na której zaspokojenie czeka się następny rok. 

Czy nie taka jest idea świąt? Czy nie tego pragniemy dla dzieci? 

 

Andrzej  
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Wprowadzenie 

Prowadzący: 

Dzisiaj wieczorem zamierzamy uczestniczyć w Sederze Pesa-

chowym. Słowo seder pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „po-

rządek”. 

To opracowanie stanowi „przewodnik” jak prowadzić, a raczej 

opowiadać Hagadę, bo hagada znaczy „opowiadanie”. Stanowi ona 

wypełnienie przykazania opowiadania o wyjściu z Egiptu, jak czy-

tamy: „W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu: ‘Dzieje się 

tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia 

z Egiptu’” (Wyjścia 13:8). Początkowo Hagada była krótka, ale każde 

pokolenie dodaje do niej własne interpretacje i upiększenia.  

Ta Hagada ma jednak inny charakter, gdyż skupia się na odku-

pieniu, które rozpoczęło się w Egipcie, a swą kulminację znajduje 

w osobie Mesjasza Jeszui z Naceret (Jezusa z Nazaretu). Jest ona speł-

nieniem nakazu naszego mistrza: „Czyńcie to na moją pamiątkę!”. 

Apostoł Paweł ideę zawartą w mesjańskiej Wieczerzy Pesachowej pod-

sumowuje słowami:  

Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten 

kielich byście pili, śmierć Pańską 

o p o w i a d a j c i e, ażby przyszedł. (1 Kor. 

11:26 BG).  

W pewnym sensie, dzisiejszej nocy odbędziemy podróż w cza-

sie. Żydowska tradycja uczy, że każdy musi spojrzeć na siebie, jakby 

był uczestnikiem wyjścia z niewoli egipskiej. Z mesjańskiej perspek-

tywy, powinniśmy spojrzeć na siebie, jako na uczestników obietnic, 

których spełnienie Jeszua zapowiada w Wieczerniku w Jeruszalaim. 

To będzie następny etap podróży, w którą udajemy się dzisiejszej 

nocy. 

Seder w noc Pesach, to uroczystość rodzinna i zazwyczaj od-

bywa się w domu. Będziemy ją prowadzić w ten sposób, by brały 

w niej czynny udział dzieci, jak że, co wspomnieliśmy już wyżej, czy-

tamy: „W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu”.  
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 Przygotowanie 

Prowadzący: 

W dniach poprzedzających Pesach, religijna rodzina Żydowska powinna sprawdzić 

całe swoje gospodarstwo i usunąć całkowicie chamec (produkty na zakwasie chle-

bowym) ze swojego domu. Jest to zgodne z nakazem biblijnym, który opisuje kroki 

niezbędne do przestrzegania Święta Mac, którego pierwszy dzień nosi nazwę Pe-

sach. W księdze Wyjścia 12: 18-29 czytamy:  

Czternastego dnia miesiąca pierwszego od wieczora winni-

ście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora dwudzie-

stego pierwszego dnia tego miesiąca. Przez siedem dni nie 

znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spo-

żył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadze-

nia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju. Nie wolno 

wam jeść nic kwaszonego; we wszystkich domach waszych 

winniście jeść chleb niekwaszony. Mojżesz zwołał wszyst-

kich starszych Izraela i rzekł do nich: Odłączcie i weźcie ba-

ranka dla waszych rodzin i zabijcie, jako paschę. Weźcie ga-

łązkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu, i 

krwią z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana 

nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swego 

domu. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, 

a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan ta-

kie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do tych do-

mów, aby was zabijał.  Przestrzegajcie tego przykazania, 

jako prawa na wieki ważnego dla ciebie i dla twych dzieci!  

Gdy zaś wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan, jak obiecał, 

przestrzegajcie tego obyczaju. Gdy się was zapytają dzieci: 

cóż to za święty zwyczaj? - tak im odpowiecie: To jest ofiara 

Paschy na cześć Pana, który w Egipcie o m i n ą ł domy Izra-

elitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił. Lud wtedy 

ukląkł i oddał pokłon. Izraelici poszli i wypełnili przepis. 

Jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili. O 

północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu: od 

pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, 

aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzie-

niu, a także wszelkie pierworodne z bydła. 
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Jako wierzący w Jeszuę i jego naśladowcy, powinniśmy pamiętać o tym, że Pismo 

Święte często wykorzystuje zakwas jako symbol grzechu.  

Czyż nie wiecie, że odrobina zakwasu całe ciasto zakwasza? 

Wyrzućcie więc stary zakwas, abyście się stali nowym cia-

stem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został zło-

żony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy 

święto nasze, nie przy użyciu starego zakwasu, zakwasu 

złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i 

prawdy (1 Kor. 5:6-8). 

Oby Święty Jedyny pomógł nam również przygotować nasze serca na ten moment. 

Jak nauczymy się dziś, Pesach jest świętem biblijnym, które ma głębokie znaczenie 

dla społeczności wierzących.  

Dlatego ważne jest, żeby sprawdzić, czy nie ma w naszym sercu zakwasu grzechu, 

bo tylko wtedy możemy obchodzić Święto Przaśników razem ze społecznością wie-

rzących, jak jest napisane:  

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, 

śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spo-

żywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie 

Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie 

samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bo-

wiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok 

sobie spożywa i pije.  ( 1 Kor 11,26-29) 

Oprócz tych duchowych przygotowań, aby obchodzić Pesach (pesach to słowo he-

brajskie mające znaczenie: ‘ominąć, przeskoczyć, obejść, przejść obok’), trzeba także 

zakupić różne produkty i rzeczy. 

Zgodnie z biblijnym nakazem Mesjasz Jeszua kazał poczynić uczniom przygotowa-

nia do obchodzenia Paschy (pascha, to słowo pochodzenia aramejskiego, odpowied-

nik hebrajskiego słowa pesach). Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Je-

szua antycypował (przewidując, wyprzedził to, co ma dopiero nastąpić) to święto, 

nauczając swoich uczniów jego mesjańskiej symboliki, która wypełniała się na ich 

oczach. O wieków zauważano, że albo spożył on wieczerzę paschalną, jak uczą 

ewangelie synoptyczne, albo 14-go dnia miesiąca nissan, kiedy zabijano baranki 

paschalne (czyli w „dzień przygotowania”) zawisł na krzyżu, a 15-go, kiedy przy-

pada pierwszy dzień święta Pesach (przypomnijmy, że biblijna rachuba doby, zgod-

nie z księgą Rodzaju, to okres od wieczora, do wieczora następnego dnia; wieczerza 
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paschalna zaczyna się o zmroku, kiedy kończy się 14-ty, a nastaje 15-ty nissan; do 

stołu zasiadamy zapalając świece na rozpoczęcie 15-tego nissan), spoczywał w gro-

bie, jak naucza Ewangelia Jana. 

Nadszedł dzień macy, kiedy zabijano baranka paschalnego. 

Jeszua posłał Kefę i Jochannana, polecając im: ‘Idźcie i przy-

gotujcie nam seder, abyśmy mogli zjeść’. Zapytali Go: ‘Gdzie 

chcesz, chcesz, żebyśmy go przygotowali?’ Powiedział im: 

‘Kiedy wejdziecie do miasta, wyjdzie wam naprzeciw czło-

wiek niosący naczynie z wodą. Idźcie za nim aż do domu, 

do którego wejdzie, i powiecie jego właścicielowi: »Rabbi 

mówi do ciebie: "Gdzie jest pokój gościnny, abym zjadł po-

siłek paschalny z moimi talmidim?"«. Pokaże wam wielką 

salę na piętrze, już wyszykowaną; tam poczyńcie przygoto-

wania’. Poszli i zastali sytuację tak, jak im powiedział Je-

szua, i przygotowali seder. (Łukasz 22: 7-13 NTPŻ) 

Podobne relacje możemy przeczytać u Marka i Mateusza, natomiast Jan informuje 

nas, że Jeszua zmarł w dniu 14 nissan, kiedy to, zgodnie z nakazem Tory, należało 

zabić baranka paschalnego, by spożyć go w nocy 15-go nissan: 

W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, [po 

szóstej godzinie halachicznej] po południu, [jest czas, żebyś 

przybliżył] oddanie pesach dla Boga. Piętnastego dnia tego 

miesiąca jest obchód [święta] Mac dla Boga. Będziecie jedli 

mace przez siedem dni. Pierwszego dnia będzie {Pesach} 

święte zwołanie dla was… (Wajikra /Kapł./ 23:5-7 Tora 

Pardes Lauder) 

Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I 

rzekł [Piłat] do Żydów: Oto król wasz! […] Tam to więc, ze 

względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Je-

zusa, bo grób znajdował się w pobliżu. (Jan 19:14,42 BT) 

Tej nocy, której Jeszua był wydany przekazał swoim uczniom informację o sobie 

samym, swojej misji i o swojej śmierci. Czytamy, że był świadomy losu jaki go 

czeka:  
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Naprawdę tak bardzo chciałem świętować ten seder z wami, 

zanim umrę! (Łuk. 22:15 NTPŻ).  

Żegnając się ze swoimi talmidim, mimo, że nie był to jeszcze czas spożywania ba-

ranka paschalnego, zasiadł z nimi do wieczerzy i odtworzyli wspólnie cały trady-

cyjny seder paschalny. Wtedy przedstawił im głębsze, mistyczne znaczenie tego 

święta. Choć widzimy, że dopiero po zmartwychwstaniu…  

…otworzył ich umysły, tak, że mogli pojąć Tanach, mówiąc 

im: »Oto, co mówi: Mesjasz ma cierpieć i powstać z mar-

twych trzeciego dnia, a w Jego imię nawrócenie prowadzące 

do przebaczenia grzechów ma być głoszone ludziom ze 

wszystkich narodów, poczynając od Jeruszalaim«. (Łuk. 

24:47 NTPŻ). 

W taki sposób nastąpiła nie tyle zmiana, co rozszerzenie optyki święta Pesach. Je-

szua przekazał uczniom, że musi umrzeć, prawdopodobnie 13-go dnia miesiąca 

nissan, a potem 14 nissan zmarł na krzyżu, stając się rzeczywiście NASZĄ PASCHĄ 

– czyli naszym barankiem paschalnym, dzięki któremu omija (pesach) nas śmierć 

wieczna –  zgodnie z tym jak nauczał wcześniej: 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa 

mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne 

i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Za-

prawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, 

nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i 

ci, którzy usłyszą, żyć będą. (Jan 5:24-25 BT) 

Dlatego przeprowadźmy ten obrządek opowiadając o śmierci Jeszui, zgodnie Jego 

z zaleceniem: 

...to czyńcie na moją pamiątkę! (Łuk. 22:19 BT) 

Na początek trzeba wybrać Gospodarza (Prowadzącego) i Gospodynię (rozpoczynającą święto). 

Prowadzący uroczystość będzie wyznaczał Czytających oznaczone fragmenty.  
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 Umywanie nóg – obrządek pokory 

Osoby, które praktykują umywanie nóg, powinny tego dokonać przed zapaleniem świec.  
Mężczyźni umywają nogi mężczyznom, a kobiety kobietom. Staramy się, by każdy uczestniczący w tym 
zwyczaju miał umyte nogi i sam także mył nogi innej osobie.  

Pozostali mogą zapoznać się z poniższym komentarzem i trwać w cichej modlitwie o oczyszczenie serc od 
wszelkiego duchowego chemecu. 

[„ANTYCZNA KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA ZNAŁA CZĘSTE MYCIA NÓG. DO ZWYCZAJÓW LUDZI ZAMIESZKUJĄ-

CYCH ZIEMIĘ PALESTYŃSKĄ NALEŻAŁO WĘDROWANIE BOSO LUB W SANDAŁACH PO ZAKURZONYCH DROGACH. STĄD 

TEŻ JEDNĄ Z PIERWSZYCH CZYNNOŚCI PO WSTĄPIENIU DO GOSPODY ALBO DOMU BYŁO MYCIE STÓP. RYTUAŁ TEN 

NALEŻAŁ NIE TYLKO DO GŁÓWNYCH ZASAD GOŚCINNOŚCI, ALE BYŁ TAKŻE WYRAZEM WIELKIEGO SZACUNKU WO-

BEC GOŚCIA. CZĘSTO TĘ POSŁUGĘ WYKONYWALI NIEWOLNICY. SZCZYTEM UPRZEJMOŚCI ZE STRONY GOSPODARZA 

BYŁO OSOBISTE ZAJĘCIE SIĘ GOŚCIEM I UMYCIE MU STÓP. GEST TEN OZNACZAŁ OD SAMEGO POCZĄTKU ZNAK MIŁO-

ŚCI ZARÓWNO WOBEC GOŚCI JAK I NIEPRZYJACIÓŁ. NATOMIAST OSOBNY PRZEPIS ZOBOWIĄZYWAŁ KAPŁANÓW, BY 

PRZED WEJŚCIEM DO ŚWIĄTYNI UMYLI SOBIE NOGI. POWSZECHNIE ZWYCZAJ TEN PIELĘGNOWANO PRZED SPOCZYN-

KIEM. DO DOBREGO TONU NALEŻAŁO, ABY TĘ POSŁUGĘ ŻONA CZYNIŁA SWOJEMU MĘŻOWI A DZIECI RODZICOM. ZA-

NIEDBYWANIE HIGIENY CIAŁA, W TYM TAKŻE MYCIA STÓP, BYŁO ZNAKIEM ŻAŁOBY I POKUTY”.  

/KS. PIOTR WIŚNIEWSKI, UKSW, WARSZAWA, „DZIEJE WIELKOCZWARTKOWEGO OBRZĘDU MANDATUM”, WERSJA 

ELEKTRONICZNA, S.2., ARTYKUŁ ZAMIESZCZONY W: „LITURGIA SACRA” 10 (2004), N. 1, S. 75-93 /] 

Prowadzący: 

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła 

Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy 

swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wiecze-

rzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna 

Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu 

wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, 

wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło 

nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął 

umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był 

przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł 

do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpo-

wiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale póź-

niej będziesz to wiedział. Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy 

mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli 

cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. Rzekł do 

Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i 

głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje 

tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czy-

ści, ale nie wszyscy. A kiedy im umył nogi, przywdział 

szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy ro-
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zumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczy-

cielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc 

Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni 

sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przy-

kład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Za-

prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy 

od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wie-

dząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie 

postępować.  

(Jn 13:1-17 BT) 

Najdawniejsza tradycja chrześcijańska nie zna jednak praktyki umywania nóg jako 

obrządku towarzyszącemu wieczerzy paschalnej. „Wiele rękopisów i niektórzy Oj-

cowie Kościoła cytując opuszczają tu wzmiankę o umyciu nóg. ‘Wykąpany’ jest ten, 

który przyjął naukę Jezusa (15:3), a później chrzest (Ef 5,36; Tt 3,5; Hbr 10,22)” /Ko-

mentarz do J 13:10 w BT/. I to właśnie w liturgii chrzcielnej dorosłych obrządek 

umycia nóg był obecny we wczesnych wiekach chrześcijaństwa.  

Symbolikę umycia nóg można tłumaczyć jako oczyszczenie z grzechów powszed-

nich, z których człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy. „Są takie rzeczy w życiu 

człowieka, których nawet nie nazywa grzechami – myśli, że są one zbyt małe, by 

się nimi przejmować. Ale w rzeczywistości ‘małe’ grzechy, powtarzane niezliczoną 

ilość razy, mogą spowodować w człowieku więcej duchowego zniszczenia niż 

większe grzechy, ponieważ tych drugich jest świadomy i przejmuje się nimi  

i wkrótce z ich powodu zrobi teszuwę (wzbudzi w sobie skruchę), co nie dzieje się 

w przypadku ‘małych’ grzechów. To dlatego, że niezauważone grzechy stanowią 

najniższy poziom człowieka.”  

„Stopa jest najniższą częścią ludzkiego ciała, dlatego w języku rabinów, oznacza 

ona najniższy poziom duchowej egzystencji człowieka.” „’Umycie stóp’ symboli-

zuje oczyszczenie najniższego poziomu człowieka.” /rabi Elijahu E. Dessler, Pożądaj 

prawdy, eseje o księgach Bereszit i Szemot, ss. 156, 157, Fundacja Ronalda S.Laudera, Kraków 2003/. 

„Z […] tekstu w Rodzaju 1,2 dowiadujemy się, że… duch Mesjasza przybywa przez 

cnotę skruchy; bo w Lamentacjach 2,19 skrucha jest przyrównana do wody: ‘Wylej 

swe serce jak wodę’ (Midrasz Rabba do Rodzaju 2,4)”.  

/David Stern, Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, s. 912,  Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, War-

szawa 2005/ 
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 Błogosławieństwo – Zapalenie Świec 

Błogosławieństwo i zapalenie świec: 

[KOBIETA ZAPALA ŚWIECE, A POTEM PRZYJMUJE NA SIEBIE ŚWIĘTOŚĆ TEGO DNIA. GDY ŚWIĘTO PRZYPADA 

W SZABAT DODAJE SIĘ SŁOWA W NAWIASIE.] 

Gospodyni: 

Błogosławiony bądź TY, Haszem, Bóg Nasz, Król Świata, który uświęcił Jisraela swoimi 
przykazaniami i nakazałeś Jisraelowi zapalać świece (na Szabat i) na święto. 

[GDY KOBIETA ZACZYNA SEDER PRZYNOSZĄC ŚWIATŁO NA STÓŁ, WYRAŻA TO IDEĘ, IŻ JAK ZA SPRAWĄ KOBIETY 

ZGASŁO ŚWIATŁO DUCHOWE, TAK RÓWNIEŻ ZA SPRAWĄ KOBIETY POJAWI SIĘ ONO W OSOBIE MESJASZA. MY 

UWAŻAMY, ŻE TĄ DUCHOWĄ ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA JEST JESZUA Z NACERET.] 

Gospodyni: 

Błogosławiony jesteś TY, Haszem, nasz Bóg, Król Świata, że dał nam dożyć i utrzymał nas, 
i przywiódł nas do tego czasu.l 

Wszyscy: 

Chag Sameach (Szczęśliwych świąt). 

Dzieci mogą otrzymać teraz błogosławieństwo od rodzica (rodziców) jak na każdy Szabat, szczególnie te 

małe, idące spać.  

Błogosławieństwo dzieci: 

Gospodyni lub Gospodarz: 

Dla syna: Oby Bóg uczynił Cię [takim] jak Efraim i Menasze. 

Dla córki: Oby Bóg uczynił Cię [taką] jak Sara, Riwka, Rachel i Lea. 

 

Niech Haszem Błogosławi cię i strzeże. Niech Haszem rozjaśni nad tobą Swoje oblicze 

i niech zmiłuje się nad tobą. Niech Haszem podniesie Swoje oblicze ku tobie i obdarzy cię 

pokojem. (Bemidbar 6:24-26) 

 

Teraz, kiedy świece są zapalone i siedzimy wygodnie wokół stołu, jesteśmy gotowi do oficjalnego rozpo-

częcia Sederu.   
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 Cztery Kielichy Wina 

Prowadzący: 

Dzisiejszej nocy będziemy uczestniczyć czterokrotnie w piciu wina z kielichów: 

- podczas Kiduszu, 

- podczas odczytywania Hagady  

(w ustalonym momencie), 

- po Birkat hamazon (błogosławieństwie po jedzeniu), 

- po Hallelu. 

[Każdy z kielichów jest związany ze spełnieniem innego przykazania. Należy wypić całość lub większość 

każdego kielicha, najdalej w ciągu 9 minut. Gdyby ktoś wypił 4 kielichy od razu nie spełniłby przykazania. 

Przykazanie spełnia się pijąc wino gronowe. Zalecane jest powstrzymanie się z piciem wina pomiędzy 

pierwszym i drugim oraz trzecim i czwartym kielichem. Do sederu mesjanistycznego używamy czerwonego 

wina lub soku winogronowego dla dzieci i osób, które nie mogą pić alkoholu.] 

Picie wina podczas Sederu jest symbolem wolności. Liczba czterech kielichów na-

wiązuje do czterech wyrażeń, użytych w Torze na określenie tego, jak Bóg uwolnił 

Żydów z niewoli. To tzw. cztery określenia wybawiania w Szemot (Wyjścia) 6, 6-7 

(hoceti – wyprowadziłem, hacilti – uratowałem, gaalti – wybawiłem, lakachti – zebra-

łem). Te kielichy odnoszą do czterech obietnic danych przez Boga swojemu ludowi: 

Kos Kidusz - Kielich Uświęcenia   

“wyprowadzę was spod ciężaru robót [w] Egipcie” 

Kos Hagada - Kielich Uwolnienia  

“wyratuję was z ich niewoli”  

Kos HaBracha (HaGeulah) - Kielich Błogosławieństwa (Odkupienia)  

“wybawię was okazując wielką moc i [poprzez] wielkie wyroki” 

Kos Hallel  - Kielich Chwały  

„wezmę was dla Siebie jako naród” 

Prowadzący: 

Pierwszy kielich jest nazywany "Kidusz." Kidusz jest wyrazem hebrajskim ozna-

czającym „uświęcenie, uczynienie świętym”. Czyn uświęcenia jest pokrewny ak-

towi oddzielenia, wybrania. Bóg powiedział, że oddzieli Izraelitów od ciężarów 

Egipcjan. W rzeczy samej oddzielenie jest aktem uświęcenia! Jisrael został Jego wy-

branym ludem.   
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Podobnie Mesjasz „stał się dla nas: 

I. mądrością od Boga  

II. i sprawiedliwością,  

III. i uświęceniem,  

IV. i odkupieniem”  

             (1 Kor 1:30 BT) 
 

Prowadzący: 

Wydarzenia, które miały miejsce między Jezusem a jego uczniami podczas pierw-

szego kielicha są zrelacjonowane w Ewangelii Łukasza: 

Czytający:  

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie 

z Nim. Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć 

Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam 

wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie 

Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie 

rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem po-

wiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego 

krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże. (Łuk. 22:14-18 BT) 

Prowadzący:  

Jeszua najwyraźniej błogosławi pierwszy kielich wina w tradycyjny sposób, zgod-

nie z obowiązującym porządkiem (seder). Mamy pewność, że używał on tradycyj-

nego błogosławieństwa, gdyż synoptycy cytują słowa z tego błogosławieństwa: 

„owoc winorośli”.  

Mówi On, że nie będzie pił z „owocu winorośli” aż do czasu, gdy uczyni to wraz 

z uczniami w Królestwie Bożym (Mat. 26:29). To jego obietnica! 

Czytający:  

Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzę Dawi-

dowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, po-

stępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawie-

dliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, 

a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, 

którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. (Jr 

23:5-6 BT)  
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 Kadesz - Pierwszy Kielich: Kielich Uświęcenia 
[SEDER ROZPOCZYNAMY PO  ZAPADNIĘCIU ZMROKU ,  PO UKAZANIU SIĘ NA N IEBIE TRZECH GWIAZD ŚREDNIEJ WIELKO-

ŚCI.   

KAŻDY UCZESTNIK SEDERU MUSI MIEĆ SWÓJ  KIELICH.  PO KIDUSZU ZEBRANI ,  OPIERAJĄC  SIĘ NA LEWYM BOKU ,  WYPI-

JAJĄ PIERWSZY Z CZTERECH K IELICHÓW W INA.  ZARAZ PO KIDUSZU WYPOWIADA SIĘ  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SZEHE-

CHEJANU.] 

 

Prowadzący Seder (zazwyczaj głowa domu) napełnia winem swój kielich i recytuje kidusz.  

TRZY WYBRANE MACE OD SAMEGO POCZĄTKU POZOSTAJĄ PRZYKRYTE.  

Każda osoba uczestnicząca w wieczerzy powinna w tym czasie napełnić kielich osoby siedzącej koło niej. 

Bycie obsługiwanym symbolizuje, że jest się człowiekiem wolnym. Właściwym jest wypicie całości kielicha 

lub przynajmniej większości. 

 
[TO JEST TEN SAM KIELICH, NAD KTÓRYM CZYNI SIĘ KIDUSZ NA SZABAT. KIDUSZU NIE MOŻNA ODMÓWIĆ PRZED 

ZAPADNIĘCIEM ZMROKU. DZISIEJSZEJ NOCY STANOWI ON PIERWSZY KIELICH PESACH. UŚWIĘCAMY W TEN SPO-

SÓB TEN ŚWIĄTECZNY DZIEŃ, ODDZIELAMY ŚWIĘTE OD POWSZEDNIEGO.] 
 

Jeżeli rozpoczęcie święta wypada w piątkowy wieczór Kidusz rozpoczynamy od słów: 

Prowadzący: 

Po cichu: I był wieczór i był poranek. 

Głośno: Dzień szósty. Zostały ukończone niebo i ziemia i wszystkie ich możliwości. 

Ukończył Bóg w siódmym dniu Swoją pracę, którą wykonywał. Odpoczął w siód-

mym dniu od wszelkiej Swojej pracy, którą wykonał. Pobłogosławił Bóg dzień 

siódmy i uświęcił go. Bo w nim zaprzestał wszelkiej pracy Swojej, którą Bóg stwo-

rzył do wykonania. (Bereszit 1:31-2:3).  

W każdy inny dzień zaczynamy od słów: 

 

Błogosławieństwo wina:  

Prowadzący:  

Błogosławiony bądź TY, Haszem, Bóg nasz, Król Świata, stwórco owocu winorośli.  

Wszyscy: Amen.  

Błogosławieństwo Szehechejanu: 

Prowadzący:  

Błogosławiony jesteś TY, Haszem, nasz Bóg, Król Świata, że dał nam dożyć i utrzymał 

nas, i przywiódł nas do tego czasu. Wszyscy: Amen.  

Dziękczynienie za Mesjasza: 
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Prowadzący:  

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jeszui Mesjasza; który napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Mesjaszu. W Nim 
bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem. (Ef 1:3-4)  

Wszyscy: Amen.  

Wypijamy pierwszy kielich – Kielich Uświęcenia, z tą świadomością, że jesteśmy uświęceni dzięki Mesja-

szowi. Pijemy wspierając się na lewym boku.  

 Urchac – Umywanie rąk przed karpas 

Niektórzy przestrzegają tradycji, że osoba prowadząca Seder myje ręce (polewając wodę z naczynia dwa 

razy na prawą i dwa razy na lewą dłoń czynność wykonujemy najlepiej nad miską), lecz bez odmawiania 

błogosławieństwa (ponieważ nie jest to nakaz halachiczny; ma on związek z zamiarem jedzenia rzeczy 

zanurzanych w płynie). Według innej tradycji ręce myją wszyscy. 

 Karpas  - Zanurzenie Gorzkich Ziół  

Prowadzący:  

…przez pewien czas możecie doznawać smutku w rozmai-

tych próbach. Nawet szczerość złota sprawdza się w ogniu. 

Próby te mają na celu, aby szczerość waszej ufności, która 

jest daleko cenniejsza niż zniszczalne złoto, została uznana 

za godną pochwały, sławy i czci przy objawieniu Jeszui Me-

sjasza. (1Ptr 1:6-7). 

Wino, które piliśmy było koloru czerwonego i symbolizuje krew baranka paschal-

nego. Pietruszka reprezentuje hizop, który Izraelici użyli, by nanieść krew baranka 

paschalnego na odrzwia swoich domów. Inna interpretacja mówi, że karpas jest 

uważany za zakąskę spożywaną dla zwiększenia apetytu przez arystokratów, co 

podczas sederu symbolizuje wolność. Słona woda (lub ocet) symbolizuje łzy wyle-

wane w Egipcie z powodu życia pełnego bólu i cierpienia. Bierzemy listek pie-

truszki (lub innego zioła np. cykorii, sałaty) i zanurzajmy go w słonej wodzie, pa-

miętając, że życie czasami tonie we łzach. 
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Prowadzący rozprowadza wśród uczestników (lub sami biorą z talerza) pietruszkę, seler, rzodkiewkę lub 
inne warzywo wykorzystywane jako karpas. Zanurzamy (wszyscy) mały kawałek (koniecznie mniej niż je-

den kezajit, czyli mniej więcej wielkość dużej oliwki, co oznacza w przybliżeniu pół jajka) karpas w słonej 

wodzie, wypowiadamy po tym błogosławieństwo Bore pri hadama (owocu ziemi) i natychmiast po nim 
zjadamy warzywo. Wypowiadając błogosławieństwo należy chcieć (mieć intencję), by obejmowało ono 

również maror, który jest spożywany później.  

Błogosławieństwo na Karpas:  

Prowadzący:  

Błogosławiony jesteś TY, Haszem, nasz Bóg, Król Świata, Stwórco owocu ziemi. 

Wszyscy:  

Amen. 

Spożywamy razem karpas w duchu wolności, którą nabył i obdarował nas Mesjasz. Pamiętajmy, że zosta-

liśmy uratowani, wyzwoleni z mocy grzechu. Z tymi myślami przechodzimy do następnej, jakże ważnej dla 

nas części. 

 Jachac – Przełamanie Środkowej Macy 

Prowadzący:   

Maca (przaśny chleb) występuje zwykle w swoim specjalnym przykryciu, które na-

zywają jednością, chociaż ma trzy części. Zwykle trzy mace pojmowane są jako 

symbol Jisraela, na który składają się koheni, lewici i reszta Izraelitów.  

„Trzy rodzaje macy są częścią ofiary dziękczynnej (Wajikra [Kapł.] 7:12), która wy-

magana jest od ludzi uwolnionych z więzienia, uratowanych z ciężkiej choroby lub 

tych, którzy przebyli morze lub pustynię. Żydzi, którzy zostali wyzwoleni 

z Egiptu, należą do każdej z tych kategorii i nasze trzy mace przedstawiają ofiarę 

dziękczynną, do której jesteśmy zobowiązani w związku z tym”. 

Pomijając pierwszą i trzecią macę, środkowa maca zostaje wyciągnięta. Następnie jest przełamana na 
dwie nierówne części i jedna część zostaje ukryta w niewielkiej serwetce. Ta część macy nosi nazwę Afi-

koman, co po grecku oznacza ‘deser’. Afikoman staje się ważną częścią Sederu. W dalszej części szukają 
go dzieci. 

Powód dlaczego środkowa maca zostaje przełamana, a pozostałe dwie nie, nie jest 

jednoznaczny w żydowskiej tradycji.  

Dominującą symboliką jest „przełamanie” i „ukrycie”. Ukryty afikoman zostanie 

odnaleziony. Odnalezienie ukrytego afikomanu podczas cafun (dosłownie: 

„ukryty”), uczyni dokończonym to, co teraz jest przełamane i niedokończone. 

„W głębszym znaczeniu, ukrywanie afikomanu związane jest z tym, że Wyjście 

z Egiptu było tylko początkiem długiego procesu wyzwalania, którego część jest 

ukryta. To dlatego jedzenie afikomanu (które, jako zastępstwo ofiary pesachowej, 
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symbolizuje nasze wyzwolenie) rozpoczyna drugą część Sederu, poświęconą przy-

szłemu wybawieniu - i dlatego również afikoman jest ostatnim pokarmem spoży-

wanym tej nocy, tak, aby jego smak pozostał w naszych ustach przez resztę nocy”. 

Istnieje domniemanie, że zwyczaj przełamywania środkowej macy istniał wśród 

pierwszych żydowskich wyznawców Jeszui i przeszedł w nieznany nam sposób do 

tradycji ortodoksyjnego sederu Żydowskiego, a jest związany ściśle z „przełama-

niem” i „ukryciem”. Afikoman symbolizuje cierpiącego Mesjasza („przełamanie”), 

niepoznanego („ukrycie”) przez Izraela, który zostanie przez swój naród „odnale-

ziony” w czasach ostatecznych. Wtedy dokończone zostanie odkupienie, które w 

części zostało już zrealizowane przez Jeszuę. Pozostała część zostanie dokończona 

poprzez paruzję – powrót Mesjasza na ziemię. Stąd przełamana maca symbolizuje tę 

przerwę w jego misji, którą Bóg zaplanował, by wsławić jeszcze raz swoje Imię. 

Opowiadamy o tym, że Stwórca świata wsławił swoje Imię upokarzając najpotęż-

niejsze ówczesne imperium Egipt, następnie wzbudzając z grobu jedynego spra-

wiedliwego – Jeszuę i oddając go jako równoważną zapłatę za grzech człowieka, 

a kolejny raz wsławi je zaprowadzając Królestwo Boże pod berłem Mesjasza, któ-

rego wybrał do tego celu i który jest sensem istnienia świata. Wtedy cały świat po-

zna świętość i wielkość Jego Imienia. 

 Maggid – Opowiadanie o Naszej Pesach  

Prowadzący Seder odkrywa mace (niektórzy wznoszą je w tym momencie w górę, aby były widoczne dla 
wszystkich zgromadzonych), zdejmuje z talerza zeroa (pieczone mięso z kością) i bejcę (jajko), siedzący 

obok prowadzącego podnoszą talerz sederowy do góry i wszyscy odczytują fragment z Hagady:  

Wszyscy:  

To jest chleb niedoli, który nasi przodkowie jedli w ziemi egipskiej. Każdy głodny 

niech wejdzie i je z nami; każdy potrzebujący niech wejdzie i obchodzi z nami Pe-

sach. W tym roku jeszcze tutaj, w przyszłym – już w Izraelu; w tym roku – jeszcze 

jako niewolnicy, w przyszłym – jako ludzie wolni. 

Prowadzący:  

Pamiętanie własnej niewoli i niewoli przodków powinno czynić człowieka lep-

szym. Dlatego właśnie w Szemot czytamy: „Nie upokarzaj i nie uciskaj przybysza, 

bo byliście przybyszami w ziemi egipskiej” (Szemot 22:20). Nastąpiło całkowite od-

rzucenie chamecu – symbolu chleba właścicieli niewolników i wybranie macy – po-

żywienia zniewolonych. Jednak maca w czasie Sederu przemienia się z „chleba nie-

doli” (lechem oni) w „chleb wolności” (lechem decheruta). Bycie niegdyś niewolni-

kiem pozwala rozumieć innych, którzy są teraz „głodni” i „w potrzebie”. Zapo-

wiedź i oczekiwanie odkupienia otwiera i zamyka Seder. W tej chwili jesteśmy 

w momencie rozpoczęcia Sederu: z nadzieją bycia wolnymi i nadzieją dołączenia 

do Izraela w Mesjaszu Jeszui: 
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Czytający:  

Dlatego pamiętajcie, że... byliście poza Chrystusem, obcy 

względem społeczności Izraela i bez udziału w przymier-

zach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. 

(List do Efezjan 2:11-12) 

 
Zeroa (pieczone mięso z kością) i bejcę (jajko) odkłada się na ich poprzednie miejsce, mace zostają przy-
kryte, nalewa się Drugi Kielich Wina i najmłodsze dziecko (dzieci) lub inny uczestnik wieczerzy zadaje 

cztery pytania.  

 Cztery Pytania 

Najmłodszy syn:   

Dlaczego ta noc różni się od wszystkich innych nocy?  

We wszystkie inne noce jemy chamec i macę, dlaczego w tę 

jedną noc tylko macę?  

We wszystkie inne noce jemy różne warzywa, dlaczego w tę 

jedną noc tylko warzywa gorzkie?  

We wszystkie inne noce nie zanurzamy jedzenia ani razu, 

dlaczego w tę jedną noc zanurzamy je dwa razy? [Karpas 

w słonej wodzie i maror w charoset]  

We wszystkie inne noce jemy siedząc lub opierając się na 

boku, dlaczego w tę jedną noc tylko opierając się na boku?  

[CENTRALNYM PRZYKAZANIEM SEDERU JEST OPOWIEDZENIE HISTORII WYJŚCIA Z EGIPTU: „{MUSISZ} 

POWIEDZIEĆ SWOJEMU SYNOWI W TYM DNIU: TO ZE WZGLĘDU NA TO, CO BÓG UCZYNIŁ DLA MNIE, GDY 

WYCHODZIŁEM Z EGIPTU” (SZEMOT 13:8). SŁOWO „HIGAD’TA” („MUSISZ POWIEDZIEĆ”) POCHODZI OD 

RDZENIA L’HAGID – „OPOWIADAĆ”. ZARÓWNO HAGADA, JAK I MAGID POCHODZĄ OD TEGO SAMEGO 

RDZENIA. MAGID JEST WIĘC CENTRALNĄ CZĘŚCIĄ HAGADY WYPEŁNIAJĄCĄ FUNDAMENTALNE DLA JU-

DAIZMU PRZYKAZANIE OPOWIEDZENIA O UWOLNIENIU Z NIEWOLI EGIPSKIEJ.  

JEDNYM Z CELÓW ZADAWANIA PYTAŃ, JAK I CZYTANIA HAGADY JEST WYPEŁNIENIE NAKAZU OPOWIA-

DANIA O WYJŚCIU Z EGIPTU - JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W DZIEJACH NARODU ŻYDOW-

SKIEGO - MŁODSZYM POKOLENIOM. RZECZ WIĘC NIE W TYM, BY JEDYNIE ZADOŚĆUCZYNIĆ TRADYCJI 

I DOPILNOWAĆ, BY PYTANIA PADŁY - POWINNY PAŚĆ TAKŻE WYCZERPUJĄCE ODPOWIEDZI NA NIE.  

CZTERY PYTANIA (MA NISZTANA) NIE SĄ, W GRUNCIE RZECZY, OSOBNYMI PYTANIAMI. MAMY JEDNO 

PODSTAWOWE PYTANIE I CZTERY DOPEŁNIAJĄCE JE ZDANIA. ZADAWANIE PYTAŃ JEST TAK WAŻNE, ŻE 

TALMUD NAKAZUJE POSTAWIENIE TYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZENIE NA NIE NAWET WTEDY, GDYBYŚMY 

PODCZAS SEDERU BYLI SAMI.] 
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Mace zostają odkryte, a zebrani wspólnie odpowiadają. Poniżej propozycja podziału dla 2 osób, 

Prowadzącego i Czytającego, przy czym każdy akapit Prowadzącego może stanowić odpowiedź 

innej osoby:  

Prowadzący: 

Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie lecz wywiódł nas stamtąd Haszem silną 

ręką i wyciągniętym ramieniem. A przecież gdyby Najświętszy, niech będzie bło-

gosławiony, nie wyprowadził naszych Praojców z Egiptu, to wciąż i my, i nasze 

dzieci, i nasze wnuki bylibyśmy niewolnikami faraonów w Egipcie. Zatem gdyby-

śmy nawet wszyscy byli mądrzy, wszyscy rozumni, wszyscy doświadczeni,  wszy-

scy biegli w Torze, to i tak obowiązkiem naszym byłoby wypełnienie przykazania, 

które każe opowiadać o Wyjściu z Egiptu. A im kto bardziej oddaje się opowiada-

niu o Wyjściu z Egiptu, tym bardziej jest godny pochwały.  

[ODPOWIEDŹ KRYJE SIĘ W CAŁEJ OPOWIEŚCI HAGADY, KTÓRA ROZPOCZYNA SIĘ PO MA NISZTANA OD SŁÓW 

AWADIM HAJINU LEFARO BEMICRAJIM - "BYLIŚMY NIEWOLNIKAMI FARAONA W EGIPCIE". PODSTAWOWĄ 

STRUKTURĘ ODPOWIEDZI OKREŚLA ZASADA: „ZACZNIJ O PONIŻENIU, A ZAKOŃCZ O CHWALE” (PESACHIM 

116A). BÓG OSWOBODZIŁ NAS Z NIEWOLI. NIE MOSZE (MOJŻESZ), NIE ANIOŁY, ALE BÓG I WYŁĄCZNIE BÓG. 

DLATEGO LUDZKI BOHATER OPOWIEŚCI O WYJŚCIU: MOSZE, WYMIENIONY ZOSTAJE W CAŁEJ HAGADZIE TYLKO 

JEDEN RAZ.]  

Zdarzyło się, że rabi Eliezer, rabi Jehoszua, rabi Eleazar Ben Azarja, rabi Akiwa i rabi Tarfon ze-

brani w Bnej Brak przez całą noc pesachową, wsparci na boku opowiadali o Wyjściu z Egiptu. Aż  

przyszli do nich uczniowie i powiedzieli: „Nauczyciele nasi, nadszedł czas modlitwy porannej 

(Szema)”  

Rabi Eleazar, syn Azarji, powiedział: „Zaiste, jestem niby siedemdziesięciolatek, a nie potrafiłem 

dotąd stwierdzić, dlaczego opowiadanie o Wyjściu z Egiptu powinno odbywać się nocą, aż wyja-

śnił to Ben Zoma: Powiedziane jest ‘abyś pamiętał dzień Wyjścia z Egiptu przez wszystkie dni 

twojego życia’. ‘Przez dni twojego życia’ – oznacza tylko dni, zaś ‘przez wszystkie dni twojego 

życia’ odnosi się również do nocy. Niektórzy mędrcy mówią zaś, że ‘dni twojego życia’ dotyczą 

tego świata, natomiast ‘wszystkie dni twojego życia’ to czasy przyjścia Mesjasza.  

Niech będzie błogosławiony Wszechobecny, błogosławiony On. Błogosławiony 

Ten, który dał Torę swojemu ludowi, Jisraelowi, błogosławiony On.  

Prowadzący: 

Tora mówi o czterech synach: jeden jest mądry, drugi – niegodziwy, trzeci – na-

iwny, choć szlachetny, czwarty, który nie potrafi jeszcze zadać pytania.  
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Czytający: 

Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na 

drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały 

je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało 

wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem 

z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię 

żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych sło-

wach wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! 

Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże.  
(Łk 8:5-8;11 BT) 

Prowadzący: 

Co mówi mądry syn?   

Czym są świadectwa, ustawy i przepisy, które przykazał wam spełniać Haszem, 

nasz Bóg? Zatem wyjaśnisz mu prawa Pesachu aż do tego, które mówi, że po ofierze 

pesachowej nie wolno już nic zjeść.  

[„Chacham (mądry syn) rozumie, że tajemnica naszej duchowej siły tkwi w prze-

strzeganiu 613 przekazań. Pyta on zatem: ‘Jaka jest istota tych przykazań?’”.] 

Czytający: 

…ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa ser-

cem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wy-

trwałość. (Łk 8:15 BT) 

Prowadzący: 

Co mówi niegodziwy syn?   

Czym jest dla was ta uroczystość? Mówi „dla was”, a nie „dla nas”. Skoro wyłączył 

siebie z ogółu, zatem odrzucił główne zasady wiary. Masz więc dać mu nauczkę 

(dosłownie: „stępić mu zęby”) odpowiadając: to wyraz wdzięczności, za to, co 

uczynił dla mnie Bóg, gdy wychodziłem z Egiptu. „Dla mnie” a nie „dla niego”. 

Gdyby on tam był, nie zostałby wybawiony.  

[„Nie wpływa on (rasza – niegodziwy syn) na innych, ale w swoim osobistym życiu 

jest podatny na ‘maror’ – na gorycz utrapień i mozołu, ulegając zachciankom serca 

i porzucając micwot. Podejście to nie wynika z postawy zwątpienia, ale ze słabości 

i niezdecydowania”.] 

Czytający: 

Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł 

i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.  
(Łk 8:12 BT) 
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Prowadzący: 

Co mówi naiwny, choć szlachetny syn?  

Co to znaczy?  

Zatem odpowiedz mu: Siłą swojej ręki wyprowadził nas Bóg z Egiptu, z domu nie-

woli. 

[„Słona woda, do której odnosi się trzecie pytanie, jest aluzją do grzesznych wód 

namiętności i pożądania. Kiedy szlachetny syn (tama) staje przed wyborem pomię-

dzy łatwym życiem zmieszanym z tymi wodami, a trudnym życiem na drodze 

Tory, opowiada się za tym pierwszym. W czasie próby poddaje się argumentom 

niegodziwego syna i pyta: ‘Po co właściwie mam się angażować w to wszystko (to 

znaczy w Torę i micwot)?’”.] 

Czytający: 

Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, 

lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. 
(Łk 8:13 BT) 

Prowadzący: 

A temu, który nie potrafi jeszcze zadać pytania, wyjaśnij sam z siebie, gdyż jest 

napisane: „I opowiesz tego dnia swojemu synowi, mówiąc: ‘za to, co uczynił dla 

mnie Bóg, gdy wychodziłem z Egiptu’.  

[„Czwarte pytanie zbliżone jest do pytania niegodziwego syna, który pyta: ‘Dla-

czego wciąż jeszcze układamy się jak królestwo kapłanów i święty naród (Szemot 19:6) 

i odmawiamy zmiłowania się nad narodami świata?’”.]  

Czytający: 

To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz 

potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają 

zagłuszeni i nie wydają owocu. (Łk 8:14 BT) 

Prowadzący: 

Można by uważać, że nauczanie [o Pesach] powinno się rozpocząć pierwszego dnia 

miesiąca. Ale Tora nakazuje: „w ten dzień”. „W ten dzień” mogłoby oznaczać, że 

gdy trwa dzień. Ale Tora nakazuje „za to”, a „to” mówisz jedynie wtedy, gdy leżą 

przed tobą maca i gorzkie zioła (maror).  

W analogiczny sposób, ujmując ją w formie pytania, można przedstawić kontro-

wersję wokół daty spożywania Wieczerzy Pańskiej: Czy wyrażenie „Wieczerza 

Pańska” jest tożsame z wyrażeniem „Wieczerza Paschalna”?  

Paweł pisze do Koryntian: 
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…gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty Wie-

czerzy Pańskiej. (1 Kor. 11:20 BW) 

Myśl o wieczerzy zaczyna już wcześniej i tam pada argument rozstrzygający: 

„Kielich błogosławieństwa”, nad którym czynimy b’rachę, czyż nie jest 

uczestniczeniem w krwawej śmierci ofiarnej Mesjasza?” (1Kor. 10:16 

NTPŻ)  

Komentarz do tego wersetu, zamieszczony w Biblii Tysiąclecia, objaśnia: „»Kieli-

chem błogosławieństwa« nazywali Żydzi trzeci kielich obrzędowy wieczerzy pas-

chalnej” i jednoznacznie wskazuje, że praktyka, o której pisze Paweł, a podkreślmy, 

wyraża te słowa w stronie czynnej, była kultywowana według obrządku pesach, 

więc nie o dowolnej porze dnia i roku. To dowód, że w jego opisie mamy do czy-

nienia z rokroczną Wieczerzą Paschalną.  

Na początku nasi przodkowie byli bałwochwalcami, ale teraz Wszechobecny wziął 

nas do Swojej służby, jak jest powiedziane: „Jehoszua powiedział do całego narodu: 

‘Tak rzekł Wiekuisty, Bóg Jisraela: »Wasi przodkowie od wieków mieszkali po tam-

tej stronie rzeki, jak Terah, ojciec Awrahama i ojciec Nahora, i służyli obcym bogom. 

I wziąłem waszego Praojca Awrahama z tamtej strony rzeki i przeprowadziłem go 

po całej ziemi Kanaan i pomnożyłem jego potomstwo i dałem mu Jicchaka, a Jic-

chakowi dałem Jaakowa i Ezawa. I dałem Ezawowi górę Seir w dziedzictwo, Jaa-

kow zaś i jego synowie zeszli do Egiptu«’”.   

Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił 

Sługę swego, Jezusa... (Dz 3:13 BT) 

Niech będzie błogosławiony On, który dotrzymuje obietnicy danej Jisraelowi, niech 

będzie błogosławiony. Bo oto Najświętszy, błogosławiony On, wyliczył koniec nie-

woli i uczynił, jak zapowiedział, naszemu praojcu Awrahamowi w czasie Przymie-

rza Rozciętych Zwierząt Ofiarnych, jak jest napisane: „Wiedz, że twoi potomkowie 

będą obcymi w cudzej ziemi, będą zniewoleni i ciemiężeni przez 400 lat; ale rów-

nież ten naród, któremu będą służyć, Ja osądzę, a potem wyjdą z wielkim bogac-

twem.” 

Czytający:  

Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bli-

ska: wschodzi Gwiazda z Jakuba , a z Izraela podnosi się 

berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki 

wszystkich synów Seta.  (Lb 24:17 BT) 
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Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, 

na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: 

Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, 

Książę Pokoju. (Iz 9:5 BT) 

 

I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego 

korzeni. (Iz 11:1 BT) 

 

Powiedz mu tak: Tak mówi Pan Zastępów: Przyjdzie mąż?, 

a imię jego Odrośl. Na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje 

świątynię Pańską. (Za 6:12 BT) 

 
Przykrywa się mace. Każdy bierze kielich do ręki, podnosi i mówi głośno i radośnie:  

Wszyscy:  

I ta oto zapowiedź podtrzymywała ojców naszych i nas. Bo nie tylko jeden wróg 

chciał nas zniszczyć, ale w każdym pokoleniu jakiś wróg zwraca się przeciwko 

nam, aby nas zniszczyć, lecz Najświętszy, niech będzie błogosławiony, ratuje nas 

z ich rąk. 

Wszyscy wstają i odmawiają na głos poniższą modlitwę:  

Wszyscy:  

Władco! Tyś uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co 

w ich jest! Przez Ruach Ha-Kodesz, ustami naszego ojca Da-

wida, sługi swego powiedziałeś: 

’Czemu rozwścieczyły się narody,  

a ludy uknuły próżne plany? 

Królowie ziemi powstali,  

a władcy zebrali się razem  

przeciwko Adonai 

i przeciwko Jego Mesjaszowi’. 

Tak stało się w tym mieście, bo Herod i Poncjusz Piłat 

wraz z goim i ludami Isra’ela, zebrali się wszyscy przeciw 

świętemu słudze Twemu Jeszui, któregoś uczynił Mesja-

szem, aby dokonać tego, o czym moc Twoja i plan z góry 

postanowiły, że nastąpi”. (Dz. 24:25-28 NTPŻ) 
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 [POWYŻSZE SŁOWA STANOWIĄ TAK WAŻNE PRZYPOMNIENIE PRZYMIERZA, ŻE MACE ZOSTAJĄ ZAKRYTE, A KIE-

LICH Z WINEM WZNIESIONY, ZE WZGLĘDU NA POWAGĘ CHWILI. PO ODSTAWIENIU KIELICHA, MACE ZOSTAJĄ 

WIĘC – WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM WYPOWIADANIA SŁÓW – PONOWNIE ODKRYTE.]  

Stawia się kielichy z powrotem na stół i odkrywa mace. Wszyscy siadają. 

Czytający:  

Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Sy-

nem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem. (Ps 2:7 BT) 

 

Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiu 

warg jego. Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławień-

stwami, koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę. Prosił 

Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki 

i na zawsze. (Ps 21:3-5 BT) 

 

Oto dlaczego płaczę, oko me łzy wylewa; Pocieszyciel [Me-

nachem] daleko ode mnie, Ten, co by mi życie przywrócił; 

straceni są moi synowie, gdyż wróg był potężny. (Lm 1:16 

BT) 

 

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion 

judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał 

w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wiecz-

ności. (Mi 5:1 BT) 

 

Oto wszyscy oni są czczą ułudą; dzieła ich nie istnieją, po-

sągi ich to znikomość i pustka. (Iz 41:27 BT) 

Poniższe akapity mogą czytać wszyscy razem lub po kolei:  

Dowiedz się więc, co zamierzał uczynić Laban Aramejczyk naszemu Praojcu Jaa-

kowowi. O ile faraon wydał rozkaz zamordowania tylko chłopców, to Laban za-

mierzał zgładzić wszystkich, jest bowiem napisane: „Aramejczyk chciał zgładzić 

mojego ojca. Ten zszedł do Egiptu i przebywał tam z niewielką liczbą i wyrósł tam 

na lud wielki, silny i liczny”.  

„Zszedł do Egiptu” - zobowiązany słowami Boga.  

„I przebywał tam” – poucza nas to, że Jaakow, Praojciec nasz, nie zszedł do Egiptu 

po to, by w nim osiąść na stałe, ale by przebywać w nim przez jakiś czas. Jak jest 

napisane: „I rzekli do faraona: Pomieszkać przybyliśmy w tym kraju, gdyż  nie ma 
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pastwisk dla stad, które mają twoi słudzy, bo w ziemi Kanaan panuje głód, więc 

zezwól, aby twoi słudzy zamieszkali w ziemi Goszen” 

„Z niewielką liczbą” – jak jest napisane: „Twoi przodkowie zeszli do Egiptu w sie-

demdziesięciu, a teraz Wiekuisty, Bóg twój, uczynił was wieloma, jak gwiazdy na 

niebie” „Wyrósł tam na lud” – co poucza, że Żydzi byli tam odrębnym ludem.  

„Wielki, silny” – jak jest napisane: „A synowie Jisraela rozradzali się, mnożyli, po-

tężnieli i zyskiwali na sile coraz bardziej, aż cały kraj się nimi napełnił.”  

„I liczny” – jak jest napisane: „Uczyniłem cię liczną jak kwiaty polne. Rosłaś, wzra-

stałaś i doszłaś do wieku dojrzałego; nabrałaś kształtu i włosy twoje stały się bujne, 

a byłaś naga i bosa.”  

„Gnębili nas Egipcjanie i prześladowali obarczając nas przymusową, ciężką pracą”  

„Gnębili nas Egipcjanie” – jak jest napisane: „Przemyślnie z nim postąpmy, ażeby 

się nie rozmnożył, ponieważ w przypadku wojny mógłby się połączyć z naszymi 

wrogami w walce przeciw nam i wyjść z kraju".   

„I prześladowali” – jak jest napisane: „[Egipcjanie] powołali nad nim nadzorców, 

aby go prześladować ciężkimi pracami przy budowaniu dla faraona miast spichle-

rzy: Pitom i Raamses.”  

„Obarczając nas przymusową, ciężką pracą” – jak jest napisane: „Egipcjanie przy-

muszali synów Jisraela do ciężkich prac”   

„I wołaliśmy do Boga, Boga naszych ojców, a Bóg usłyszał nasze wołanie, dostrzegł 

naszą niedolę, nasze udręki i nasz ucisk”  

„I wołaliśmy do Boga, Boga naszych ojców” – jak jest napisane: „I  w czasie tych 

wielu lat umarł król Egiptu. I synowie Jisraela narzekali na ciężką pracę i wołali. 

I ich wołanie z powodu niewoli doszło do Boga”  

„I Bóg usłyszał nasze wołanie” – jak jest napisane: „Bóg usłyszał ich narzekania 

i wspomniał Swoje przymierze z Awrahamem, Jicchakiem i Jaakowem”  
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„Dostrzegł naszą niedolę” – to jest rozdzielenie małżonków, jak jest napisane: „Bóg 

widział synów Jisraela i dostrzegł ich krzywdy”  

„Nasze udręki” -   odnoszące się do synów, jak jest napisane: „Wszystkich nowo 

narodzonych synów wrzućcie do rzeki (Nilu), a córkom pozwólcie przeżyć”  

„I nasz ucisk”, co oznacza uciemiężenie, jak jest napisane: „I zobaczyłem też ucisk, 

jakim prześladują ich Egipcjanie”  

I wywiódł nas Bóg z Egiptu silną ręką i wyciągniętym ramieniem porażając stra-

chem, znakami i cudami.  

„I wywiódł nas Bóg z Egiptu” – nie za pośrednictwem anioła, serafina lub posłańca, 

ale  

Najświętszy, nich będzie błogosławiony, w Swojej chwale, On sam, jak jest napi-

sane: „Tej  nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystkich pierworodnych 

w ziemi egipskiej wśród ludzi i zwierząt. I dokonam sądu nad bożkami  

Egiptu – Ja, Bóg”  

„Tej nocy przejdę przez ziemię egipską” – Ja sam, nie anioł.  

„Zabiję wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej” – Ja, nie serafin.  

„I dokonam sądu nad bożkami Egiptu” – Ja, nie posłaniec.  

„Ja, Bóg” – Ja, nie ktoś inny.  

„Silną ręką” – oznacza zarazę, jak jest napisane: „Oto ręka Boga porazi bydło twoje 

na polu, konie, osły, wielbłądy, woły i owce, padnie na nie wielka zaraza”  

„I wyciągniętym ramieniem” – to jest mieczem, jak jest napisane: „Dobyty miecz 

w jego dłoni wyciągnięty nad  Jerozolimą”  

„Porażając strachem” -  to znaczy objawieniem Boskiego Majestatu, jak jest napi-

sane: „Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać Sobie inny naród spośród narodów przez 
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doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką silną i wyciągniętym ramieniem, poraża-

jąc strachem - jak to wszystko, co uczynił dla was Bóg, wasz Bóg, w Egipcie na 

waszych oczach?”  

„Znakami” – oznacza to laskę Moszego, jak jest napisane: „Tę oto laskę weźmiesz 

w dłoń, aby czynić nią znaki”  

 I cudami”  - oznacza krew, jak jest napisane: „Sprawię cuda na niebie i na ziemi:   

Wypowiadając każde z kolejnych słów: „krew”, „ogień”, „słupy dymu” należy - zanurzając 

w kielichu palec wskazujący prawej ręki (lub najmniejszy) albo przechylając lekko kielich - wy-

lewać kroplę wina (na  przygotowany spodeczek).  

[UŻYWANIE PALCA DO WYLEWANIA WINA W TYM MOMENCIE MA NAWIĄZYWAĆ SYMBOLICZNIE DO WYPOWIE-

DZI MAGÓW EGIPSKICH PRZYPISUJĄCYCH PLAGI „PALCOWI BOŻEMU”]  

krew, i ogień, i słupy dymu”  

Inne wyjaśnienie głosi: „Silną ręką” – to dwie plagi; „wyciągniętym ramie- 

niem” - dwie plagi; „porażając strachem” - dwie plagi, „znakami” – dwie;  

„cudami” – dwie. Oto dziesięć plag, które Najświętszy, niech będzie błogosła-

wiony, sprowadził na Egipcjan w Egipcie. Są nimi: 

Przy wymienianiu kolejnych plag wylewa się wino z kielicha w taki sam sposób, jak poprzednio. 

krew, żaby, wszy, dzikie zwierzęta, zaraza, wrzody, grad, szarańcza, ciemność, 

śmierć pierworodnych.  

Rabi Jehuda ułożył skrót z pierwszych liter nazw dziesięciu plag:  

DeCaCH ADaSZ BeACHaW 
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Do kielichów dolewa się wina, uzupełniając w ten sposób to, które zostało wylane podczas wy-

mieniania plag.   

Rabi Jose Galilejczyk powiedział: jak można uzasadnić pogląd, że Egipcjanie zostali 

w Egipcie porażeni dziesięcioma plagami, a  w morzu – pięćdziesięcioma? O Egip-

cie  jest napisane: „Wówczas rzekli magowie do faraona: To jest Palec Boży (kara 

od Boga)”.  O morzu natomiast powiedziane jest: „I widział Jisrael silną dłoń, którą 

Bóg poraził Egipcjan.  Lud przeraził się Boga i zaufał Jemu i Jego słudze Moszemu”.  

Iloma więc plagami dotknięci zostali jednym palcem? Dziesięcioma.  Można więc 

uważać, że jeśli w Egipcie dotknęło ich dziesięć plag, to w morzu natomiast – Boską 

dłonią  - pięćdziesiąt plag.  

Rabi Eliezer powiedział: Skąd wiadomo, że każda pojedyncza plaga, którą Naj-

świętszy, niech będzie błogosławiony, sprowadził na Egipcjan w Egipcie, składała 

się z czterech plag?  Gdyż jest napisane: „Zesłał na nich żar Swego gniewu, zapal-

czywość, oburzenie, udrękę, orszak zwiastunów zagłady”. „Zapalczywość”  sta-

nowi jedną plagę, drugą – „oburzenie”, „udręka” – to trzecia, a „orszak zwiastu-

nów zagłady” – to czwarta. Stąd wynika, że w Egipcie zostali dotknięci czterdzie-

stoma plagami, a w morzu – dwustoma.  

Rabi Akiwa powiedział: Jak można uzasadnić, że każda plaga, którą Najświętszy, 

nich będzie błogosławiony, sprowadził na Egipcjan w Egipcie, składała się z pięciu 

plag? Bo jest napisane: „Zesłał na nich żar Swego gniewu, zapalczywość, oburzenie, 

udrękę, orszak zwiastunów zagłady” „śar gniewu” – to jedna plaga; „Zapalczy-

wość”  stanowi drugą plagę, trzecią – „oburzenie”, „udręka” – to czwarta, a „orszak 

zwiastunów zagłady” – to piąta. Stąd wynika, że w Egipcie zostali dotknięci pięć-

dziesięcioma plagami, a w morzu – dwustu pięćdziesięcioma.  

Ileż jest dobrodziejstw, za które powinniśmy dziękować Wszechobecnemu!  

Gdyby tylko wyprowadził nas z Egiptu, a nie osądził Egipcjan, już by wystarczyło.  

Gdyby osądził Egipcjan, a nie osądził ich bożków,  już by wystarczyło.  

Gdyby osądził ich bożki, a nie zabił ich pierworodnych, już by wystarczyło.   

Gdyby zabił ich pierworodnych, a nie dał nam bogactw Egipcjan, już by wystar-

czyło.    
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Gdyby dał nam bogactwa Egipcjan, a nie rozdzielił dla nas morza, już by wystar-

czyło.  

Gdyby rozdzielił dla nas morze, a nie przeprowadził nas po jego suchym dnie, już 

by wystarczyło.  

Gdyby przeprowadził nas po jego suchym dnie, a nie wtrącił naszych prześladow-

ców w jego odmęty, już by wystarczyło.  

Gdyby wtrącił naszych prześladowców w jego odmęty, a nie zaspokajał naszych 

potrzeb na pustyni przez 40 lat, już by wystarczyło.  

Gdyby zaspokajał nasze potrzeby na pustyni przez 40 lat, a nie karmił nas manną, 

już by wystarczyło.  

Gdyby karmił nas manną, a nie obdarzył nas Szabatem, już by wystarczyło. 

Gdyby obdarzył nas Szabatem, a nie przyprowadził nas do góry Synaj, już by wy-

starczyło.  

Gdyby przyprowadził nas do góry Synaj, a nie dał nam Tory, już by wystarczyło   

Gdyby dał nam Torę, a nie wprowadził nas do ziemi Jisraela, już by wystarczyło.  

Gdyby wprowadził nas do ziemi Jisraela, a nie  zbudował nam Świątyni, już by 

wystarczyło.  

Jakąż więc wdzięczność winniśmy Bogu za tak wielokrotnie pomnażane dobro-

dziejstwa! Bo wyprowadził nas z Egiptu, osądził Egipcjan, osądził ich bożki, zabił 

ich pierworodnych, dał nam bogactwa Egipcjan,  rozdzielił dla nas morze, przepro-

wadził nas po jego suchym dnie, wtrącił naszych prześladowców w jego odmęty, 

zaspokajał nasze potrzeby na pustyni przez 40 lat, karmił nas manną, obdarzył nas 

Szabatem, przyprowadził nas do góry Synaj, dał nam Torę, wprowadził nas do 

ziemi Jisraela, zbudował nam Świątynię, aby przebaczyć nam wszystkie nasze 

grzechy.   
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[DAJENU („JUŻ BY WYSTARCZYŁO”) JEST JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH PIEŚNI SEDEROWYCH. WYMIENIONE 

ZOSTAJĄ WSZYSTKIE DZIEŁA BOGA (15), KTÓRE DOPROWADZIŁY DO UWOLNIENIA DOMU JISRAELA Z NIEWOLI. 

LICZBA 15 JEST INTERPRETOWANA JAKO POSIADAJĄCA WARTOŚĆ SYMBOLICZNĄ (BYĆ MOŻE NAWIĄZUJE DO 

PIĘTNASTU MISTYCZNYCH STOPNI POMIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ).]  

Rabi Gamliel powiedział: „Nie spełnia swojego obowiązku ten, kto w Pesach nie 

objaśnia trzech rzeczy,  którymi  są: baranek pesachowy (korban pesach),  maca,  

maror  (gorzkie zioła).  

[ZADANE ZOSTAJĄ TU KONKRETNE PYTANIA DOTYCZĄCE RYTUALNYCH, SYMBOLICZNYCH PRZEDMIOTÓW 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STOLE. SĄ TO: SYMBOL OFIARY PESACHOWEJ (KORBAN PESACH), MACA I MAROR.  GDY 

CZYTANA JEST TA CZĘŚĆ HAGADY, NIE NALEŻY WSKAZYWAĆ NA ZEROĘ, PONIEWAŻ NIKT NIE POWINIEN MY-

ŚLEĆ, ŻE SKŁADANIE OFIAR MOŻE POWRÓCIĆ W PESACH TERAZ, GDY ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA NIE JEST OD-

BUDOWANA. ZEROA NIE MOŻE BYĆ JEDZONA W SEDER, ANI NIE MOŻE BYĆ ZACHOWANA NA PÓŹNIEJ.]  

Dlaczego istniała ofiara pesachowa, którą spożywali nasi ojcowie, w czasach Świą-

tyni?  

Bo Najświętszy, niech będzie błogosławiony, ominął [pasach] domy naszych ojców 

w Egipcie, jak jest napisane: „Odpowiecie: ‘To jest ofiara pesachowa na cześć Boga, 

który w Egipcie ominął domy synów Jisraela. Poraził Egipcjan, a domy nasze 

uchronił’. I lud pochylił się w pokłonie".  

Czytający:  

„Mesjasz bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pas-

cha.” (1 Kor. 5:6-8). 

Głowa domu podnosi przełamaną macę (lub wszystkie), pokazując ją wszystkim, podczas gdy 

czytane są poniższe słowa:  

Dlaczego jemy macę? Bo ciasto, które przygotowywali nasi przodkowie, nie zdą-

żyło wyrosnąć, gdy Król królów, Święty, niech będzie błogosławiony, objawił się 

im i wybawił ich, jak jest napisane:” Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, upiekli nie-

wyrośnięte placki [mace], bo się nie zakwasiło, gdyż nagleni do wyjścia z Egiptu 

nie mogli zwlekać i nie przygotowali zapasów żywności.  
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Czytający:  

„Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie 

Jan udzielał chrztu. 

Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, 

i rzekł: Oto Baranek Boży, który dźwiga* grzech świata”. (Jn 

1:28-29 BT) 

 

„Kto uwierzył słuchowi naszemu? A ramię pańskie komu 

jest odkryte? 

A wstąpi jako latorośl przed nim, a jako korzeń z ziemi pra-

gnącej, nie ma krasy ani piękności: i widzieliśmy go, a nie 

było na co spojrzeć, i pożądaliśmy go. 

Wzgardzonego i najpodlejszego z mężów, męża boleści 

i znającego niemoc, a jakoby zasłoniona twarz jego i wzgar-

dzona: skąd aniśmy go mieli zacz. 

Prawdziwie choroby nasze on odnosił: a myśmy go poczy-

tali jako trędowatego** a od Boga ubitego i uniżonego. 

Lecz zraniony jest za nieprawości nasze, starty jest za złości 

nasze: karność pokoju naszego za nim, a sinością jego jeste-

śmy uzdrowieni. 

Wszyscy my jako owce pobłądziliśmy, każdy na swą drogę 

ustąpił: a Pan włożył* nań nieprawość wszystkich nas. 

Ofiarowany jest, iż sam chciał, a nie otworzył ust swoich: 

jako owca na zabicie wiedziony będzie, a jako baranek 

przed strzygącym go zamilknie, a nie otworzył ust swoich. 

Z ucisku i z sądu wzięty : rodzaj jego kto wypowie? Bo 

wzięty jest z ziemi żyjących, dla złości ludu mego ubiłem 

go.  

I da niezbożne za pogrzeb, a bogatego za śmierć swoją, 

przeto iż nieprawości nie uczynił, ani zdrady było w ustach 

jego. 

A Pan chciał go zetrzeć w niemocy: jeśli położy za grzech 

duszę swoją, ujrzy nasienie długo wiecznie: a wola Pańska 

w ręce jego powiedzie się. 

Za to, że pracowała dusza jego, ujrzy i nasyci się. Umiejęt-

nością swoją usprawiedliwi on sprawiedliwy sługa mój 

wielu, a nieprawości ich on poniesie. 
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Przeto oddzielę mu bardzo wielu, a korzyści mocarzy dzie-

lić będzie, ponieważ wydał na śmierć duszę swoją,  

a z złośnikami jest policzony: a on grzechy mnogich odniósł, 

a za przestępców się modlił. 
(Izajasz rozdział 53 cały w tłumaczeniu Ks. D. Jakuba Wujka) 

 

„Jeżeli caraat  rozlegle wykwitł, tak, że carat pokrył całą 

skórę dotkniętego [nim człowieka] od głowy po nogi, gdzie-

kolwiek oczy kohena mogą zobaczyć, wtedy kohen obejrzy 

[to] i jeśli widzi: carat pokrył całe jego ciało  

i ogłosi tę oznakę rytualnie czystą, bo [człowiek] zmienił się 

w całkowicie białego i jest rytualnie czysty”.  
(Wajikra [Kapł.] 13:12-13 Tora Pardes Lauder) 

 
[*)  SŁOWO GR. AIRŌ TO NIE GŁADZIĆ, ALE PODNIEŚĆ, WZIĄĆ NA SIEBIE, UNIEŚĆ, 

PODNIEŚĆ DO GÓRY Z ZIEMI.  

**) „SŁOWO CARAAT TŁUMACZONO PRZEZ WIEKI JAKO »TRĄD«. […] JAK UCZĄ 

MĘDRCY, CARAT NIE JEST […] CHOROBĄ CIELESNĄ, LECZ CIELESNYM PRZEJAWEM 

DUCHOWEJ CHOROBY, KARĄ, KTÓREJ CELEM JEST UŚWIADOMIENIE ZŁOCZYŃCY, 

ŻE MUSI SIĘ POPRAWIĆ. PODSTAWOWĄ PRZYCZYNĄ CARAATU JEST GRZECH 

OSZCZERSTWA”. 

TŁUMACZENIE KSIĘDZA JAKUBA WUJKA DOKONANE Z WULGATY JEST JEDNYM 

POLSKIM PRZEKŁADEM, KTÓRY NIE TŁUMACZY DOSŁOWNIE TEKSTU 53. ROZ-

DZIAŁU IZAJASZA, ALE ODDAJE WPROST RABINICZNĄ INTERPRETACJĘ TEGO TE-

STU, TJ. IDEĘ CIERPIĄCEGO MESJASZA. WYNIKA TO Z ROZMÓW ŚW. HIERONIMA 

Z RABINAMI. JEST TO JEDNOCZENIE DOWÓD, NA TO, ŻE OBECNA INTERPRETACJA 

ŻYDOWSKA TEGO ROZDZIAŁU, WIDZĄCA W NIM JEDYNIE CIERPIENIA NARODU 

IZRAELA, ZOSTAŁA ZMIENIONA CELOWO.] 

 
Prowadzący odkłada macę, podnosi maror i pokazuje je obecnym, podczas gdy czytane są poniż-

sze słowa:  

Dlaczego jemy maror? Bo Egipcjanie zaprawiali goryczą życie naszych ojców 

w Egipcie, jak jest napisane: „Uczynili ich życie gorzkim poprzez uciążliwą pracę 

przy glinie i cegle oraz różne prace w polu. Wszystkie prace, do których ich zmu-

szano, były uciążliwe”.  

Prowadzący odkłada maror i wszyscy kontynuują czytanie:  

W każdym pokoleniu człowiek powinien postrzegać siebie, jak gdyby to on sam 

wyszedł z Egiptu. Jak jest napisane: „I opowiesz tego dnia swojemu synowi, mó-

wiąc: za to, co uczynił dla mnie Bóg, gdy wychodziłem z Egiptu.” Nie tylko prze-

cież naszych ojców Najświętszy, niech będzie błogosławiony, wybawił, lecz i nas 
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wszystkich wraz z nimi, jak jest napisane: „Wyprowadził nas stamtąd, by iść z nami 

i zaprowadzić nas do ziemi, którą przysiągł dać naszym Praojcom”  

Kohen hagadol powiedział Mu: »Zaklinam cię! Na Boga ży-

wego, powiedz nam, czy jesteś Masziachem, Synem Bo-

żym!«. Jeszua odrzekł mu: »To twoje własne słowa. Ale po-

wiadam wam, że pewnego dnia ujrzycie Syna Człowie-

czego [mnie]* zasiadającego po prawicy Ha-G’wura [Mocy] 

i nadchodzącego na obłokach niebieskich«. Na to kohen ha-

gadol rozdarł swe szaty. »Bluźnierstwo!«  - powiedział. – »Po 

co nam jeszcze świadkowie? Słyszeliście, jak bluźnił! Jaki 

jest wasz wyrok?«. »Winny« - odpowiedzieli. – »Zasługuje 

na śmierć!«. (Mat. 26:63-66 NTPŻ)  
 

[*) „’S Y N   C Z Ł O W I E C Z Y’  NIE JEST WYRAŻENIEM GRECKIM, LECZ ARAMEJSKIM [BAR 

NASZA] – ZATEM SKORO MA ONO MIEĆ W OGÓLE JAKIŚ SENS, TO MUSI ON WYNIKAĆ 

Z ARAMEJSKIEGO”.  

„W WYPOWIEDZIACH TYCH – ZGODNIE  Z ARAMEJSKIM ZWYCZAJEM – OSOBA MÓWIĄCA 

WSKAZUJE POPRZEZ OKREŚLENIE ‘S Y N    C Z Ł O W I E C Z Y’ NA SAMĄ SIEBIE, POWODO-

WANA LĘKIEM, POWŚCIĄGLIWOŚCIĄ LUB POKORĄ.” /GEZA VERMES, JEZUS ŻYD, SS. 236, 

248, ZNAK, KRAKÓW 2003/ 

 

TAKIE TEŻ MUSIAŁY BYĆ INTENCJE JESZUI.] 

 

Prowadzący:  

Jeżeli mężczyzna popełni grzech, za który karze się śmiercią 

[przez ukamienowanie] i poniesie śmierć, powiesisz go [za 

ręce] na drewnianym słupie. (Dewarim [Pwt.] 21:22) 

 
„Słowo isz często oznacza człowieka, ale ta kara nie dotyczyła kobiet. Powieszenie 

było obowiązkowe tylko w przypadku bluźniercy, (por. Wajikra, 24:16) i bałwo-

chwalcy (Miszne Tora Sanhedryn 15:6). Według Rasziego powieszenie następowało 

zawsze po wykonaniu kary śmierci przez ukamienowanie. Obie opinie zawarte są 

w Talmudzie, Sanhedryn 45b. 

‘powiesisz go’ – Zwłoki człowieka ukamienowanego za bałwochwalstwo lub bluź-

nierstwo (Ramban). Będzie powieszony za ręce. Ma to być krótko przed zachodem 

słońca i od razu ma być zdjęty i pogrzebany przed zapadnięciem zmroku (Miszne 

Tora Sanhedryn 15:7). 

‘na słupie’ – Słup był wbity w ziemię, zakończony u góry poprzeczką (Sanchedryn 
47a-b). 
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Kiedy zmarł wielki kabalista, rabin Mosze Kordowero, w mowie pochwalnej na 

jego cześć Ari zacytował powyższy werset, interpretując go następująco: 

‘A jeśli człowiek popełni grzech godny śmierci’ – użyte tutaj słowo chet ‘grzech’ 

może oznaczać również ‘brak’. Tak więc pierwsza część tego wersetu może ozna-

czać: »Jeśli człowiek nie ma powodu, by umrzeć« - jest czysty i święty, że nie ma 

w nim grzechu – a jednak »poniesie śmierć« - mimo wszystko umrze, »powiesisz 

to« - przypiszesz to  »drzewu« - grzechowi Drzewa Poznania, kiedy Bóg zawyro-

kował, że wszyscy ludzie muszą umrzeć. (Maajana szel Tora)” /Komentarz w: Tora 

Pardes Lauder, Dewarim, Kraków 2006, s. 243/ 

 

Wypełniajcie Moje [rozumne] prawa [społeczne] i prze-

strzegajcie Moich [przekraczających rozum] bezwzględ-

nych nakazów. Nimi się kierujcie – Ja, Bóg, jestem waszym 

Bogiem. I przestrzegajcie Moich bezwzględnych nakazów 

i Moich praw, które człowiek będzie wykonywał i będzie 

żył dzięki nim [w Przyszłym Świecie]. Ja jestem Bóg. (Waji-

kra [Kpł.] 18: 4-5) 

 

Gdyż celem, do którego zmierza Tora, jest Mesjasz, który 

daje sprawiedliwość każdemu, kto ufa. Gdyż o sprawiedli-

wości opartej na Torze Moszego pisze, że »człowiek, który 

czyni te rzeczy, dzięki nim dostąpi życia« 

(Rzym. 10:4-5 NTPŻ) 

 Drugi Kielich – Kielich Uwolnienia 

Przykrywa się mace, każdy bierze kielich do ręki, podnosi i mówi głośno:  

Prowadzący:  

Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha 

Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje 

się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wie-

dział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek za-

siądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział 

zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Ot-

chłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie 

Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świad-

kami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obiet-

nicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i sły-

szycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada: 
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Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej… (Dz 

2:29-34 BT) 

 

Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego 

i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu 

się od grzechów. (Dz 3:26 BT) 
Wszyscy:  

Dlatego też żadne potępienie nie czeka już tych, którzy są 

jedno z Mesjaszem Jeszuą. Czemu? Bo Tora Ducha, z której 

rodzi się to życie w jedności z Mesjaszem Jeszuą, wyzwoliła 

mnie od »tory« grzechu i śmierci. (Rzym. 8:1-2 NTPŻ) 

 

Innymi słowy, jak przez jedno przestępstwo na wszystkich 

ludzi przyszło potępienie, tak przez jeden sprawiedliwy 

czyn wszyscy uznani zostają uznani za sprawiedliwych. Bo 

jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało 

się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo innego czło-

wieka wielu stanie się sprawiedliwymi. (Rzym. 5:18-19 

NTPŻ) 

 
Dlatego powinniśmy dziękować, głosić chwałę, sławić, wychwalać, wynosić, opie-

wać, błogosławić, wywyższać i wielbić Tego, który uczynił te wszystkie cuda dla 

naszych ojców i dla nas: wyprowadził nas z niewoli do wolności, ze smutku do 

radości, z żałoby ku świętu, z ciemności w wielką jasność, ze zniewolenia do zba-

wienia. Zaintonujmy więc na Jego cześć pieśń nową: Haleluja!  

[DZIEWIĘĆ CZASOWNIKÓW OPISUJĄCYCH WYCHWALANIE BOGA REPREZENTUJE WEDŁUG NIEKTÓRYCH INTER-

PRETACJI DZIEWIĘĆ SEFIROT. NATOMIAST OPIS PIĘCIU CUDÓW MA NAWIĄZYWAĆ (W KOLEJNOŚCI WYGŁASZA-

NIA ODPOWIADAJĄCEJ KOLEJNOŚCI WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH) DO WYPROWADZENIA Z EGIPTU, POWROTU 

Z NIEWOLI BABILOŃSKIEJ, CUDU PURIMOWEGO, CUDU CHANUKOWEGO I – WRESZCIE - CUDU WYBAWIENIA 

Z OBECNEGO WYGNANIA, KTÓRE NASTĄPI W PRZYSZŁOŚCI.] 

Odstawia się kielichy na stół, odkrywa mace i mówi:  

Wszyscy:  

Haleluja, Chwalcie Haszem, słudzy Haszem, chwalcie Imię Haszem, Niech Imię 

Haszem błogosławione będzie teraz i na wieki. Od wschodu słońca aż po jego za-

chód niech będzie pochwalone Imię Haszem! Haszem jest wywyższony ponad 

wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa. Któż jest jak Haszem, nasz Bóg, 
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który siedzibę ma na wysokościach, który pochyla się nad niebem i ziemią. Nędza-

rza dźwiga z prochu,  z błota wyciąga ubogiego, by ich posadzić ze znakomitymi, 

ze znakomitymi ich ludu. Bezpłodną czyni szczęśliwą matką w domu pełnym sy-

nów. Haleluja!  

Gdy Jisrael wychodził z Egiptu, dom Jaakowa spośród obcego ludu,  jego świętym 

miejscem stał się Jehuda, Jisrael - jego królestwem. Spostrzegło to morze i uciekło, 

a Jordan bieg swój odwrócił. Góry skakały jak barany, a pagórki - niczym jagnięta. 

Czemuż, o morze, uciekasz, a ty, Jordanie - czemuż zawracasz? Czemuż, o góry, 

skaczecie jak barany, a wy, pagórki - niczym jagnięta? Zadrżała ziemia przed Bo-

giem Jaakowa, przed obliczem Boga, który skałę przemienia w jezioro, a krzemień 

w tryskające źródło.  

Przykrywa się mace, każdy bierze  kielich do ręki i mówi:  

Wszyscy:  

 „Błogosławiony jesteś Haszem, Boże nasz, Królu wszechświata, który wybawiłeś 

nas i naszych ojców z Egiptu i pozwoliłeś nam dożyć tej nocy, abyśmy jedli macę 

i gorzkie warzywa. Tak też Haszem, Boże nasz i Boże naszych ojców, doprowadź 

nas w pokoju ku uroczystościom i świętom, które mają nastąpić, pozwól radować 

się z odbudowania Twojego miasta i cieszyć się służbą Tobie. I abyśmy tam spoży-

wali ze zwykłych i pesachowych ofiar, których krew skropi ściany Twego ołtarza 

dla Twej łaski. Będziemy Ci tam dziękować nową  pieśnią za nasze wybawienie i za 

wyzwolenie naszych dusz. Bądź błogosławiony Haszem, Wybawicielu Jisraela.   

…bo On nas wyzwolił i wezwał do życia w świętości jako 

swój lud. Stało się to nie ze względu na nasze uczynki, ale 

z powodu Jego własnego zamiaru i łaski, jaką dał nam, któ-

rzy jesteśmy zjednoczeni z Mesjaszem Jeszuą. Uczynił to za-

nim zaczął się czas, ale obwieścił to publicznie dopiero teraz 

przez objawienie się naszego Wyzwoliciela, Mesjasza Je-

szui, który obalił śmierć , a przez Dobrą Nowinę odsłonił 

życie i nieśmiertelność. (2Tym. 1: 9-11 NTPŻ) 

 

Błogosławieństwo wina:  

Wszyscy:  

Błogosławiony bądź TY, Haszem, Bóg nasz, Król Świata, stwórco owocu winorośli.  

Opierając` na lewym boku wypija się Drugi Kielich Wina.  
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 Uczta 

 Rachac - rytualne umycie rąk po zakończeniu 

Hagady  

Dokonujemy rytualnego umycia rąk przed jedzeniem chleba, ale tym razem wypowiadamy bło-

gosławieństwo Al netilat jadaim:  

Błogosławieństwo przed jedzeniem chleba:  

Wszyscy:  

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Król świata, który uświęciłeś nas Swoimi przykazaniami 
i nakazałeś nam obmywanie rąk.  

[1. PRZED UMYCIEM RĄK ZDEJMUJEMY BIŻUTERIĘ Z PALCÓW, O ILE JEST TO MOŻLIWE.  

2. BIERZEMY DZBANEK NAPEŁNIONY WODĄ W PRAWĄ RĘKĘ, PRZEKŁADAMY GO DO LEWEJ I POLEWAMY 

PRAWĄ DŁOŃ DO NADGARSTKA. PRZEKŁADAMY DZBANEK W PRAWĄ RĘKĘ I POLEWAMY LEWĄ. CZYNNOŚĆ TĘ 

POWTARZAMY TRZY (LUB DWA) RAZY.  

3. PODNOSIMY RĘCE, RECYTUJEMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BEZ ICH WYCIERANIA, OSUSZAMY JE PO WYPOWIE-

DZENIU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.  

4. ZACHOWUJEMY MILCZENIE OD TEGO MOMENTU DO CHWILI, GDY PO ODMÓWIENIU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

NAD CHLEBEM (MOCI) I NAD MACĄ (AL ACHILAT MACA), ZJEMY KAWAŁEK MACY.]  

 Moci Maca - Błogosławieństwa nad chlebem 

i nad macą  

Prowadzący  podnosi trzy mace i odmawia błogosławieństwo nad chlebem Moci.   

Błogosławieństwo chleba:  

Prowadzący:  

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Król świata, który wydobywasz chleb z ziemi.  

Wszyscy:   

Amen 

Następnie prowadzący odkłada dolną macę, a nad górną i środkową recytuje błogosławieństwo 
Al achilat maca.   
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Błogosławieństwo macy:  

Prowadzący:  

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Król świata, który uświęciłeś nas Swoimi przykaza-

niami i nakazałeś nam spożywać macę.  

Wszyscy:   

Amen 

[NIEKTÓRE HAGADY PROPONUJĄ ODMIENNĄ KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI: NP. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MOCI POLE-

CAJĄ WYPOWIEDZIEĆ NAD WIERZCHNIĄ Z MAC, A BŁOGOSŁAWIEŃSTWO AL ACHILAT MACA – NAD MACĄ  

ŚRODKOWĄ, LUB MOCI NAD WSZYSTKIMI MACAMI ZAKRYTYMI]  

Prowadzący odłamuje kawałki każdej z dwóch mac dla siebie i dla każdego z zebranych, rozdaje 

je. Każdy przed zjedzeniem wypowiada oba błogosławieństwa i wszyscy zjadają mace, opierając 

się na lewym boku.   

[MACA DOLNA POZOSTAJE NIENARUSZONA, PONIEWAŻ PRZEZNACZONA JEST NA KORECH. JEŻELI NIE STARCZY 

MACY „CEREMONIALNEJ” DLA WSZYSTKICH GOŚCI (PO KEZAJIT Z KAŻDEJ MACY- TYLE POWINIEN ZJEŚĆ TERAZ 

KAŻDY), POWINNI ONI OTRZYMAĆ PO SYMBOLICZNYM KAWAŁKU UZUPEŁNIONYM INNYMI MACAMI LEŻĄCYMI 

NA STOLE. NIE JEST KONIECZNE JEDZENIE MACY PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA ŚWIĘTA PESACH, ALE WYŁĄCZNIE 

PIERWSZEJ NOCY: WŁAŚNIE TERAZ, A PÓŹNIEJ JAKO KANAPKĘ KORECH I JAKO AFIKOMAN NA ZAKOŃCZENIE. 

MACA NIE POWINNA BYĆ SOLONA (ZANURZANA W SOLI)]  

 Maror – Spożywanie gorzkich warzyw 

Prowadzący bierze gorzkie zioła (mniej niż kezajit, czyli około 25 gramów), zanurza je w charoset 

(lecz - by nie było zbyt wiele charosetu - nadmiar należy strząsnąć). Następnie podaje maror 

wszystkim uczestnikom, po czym wypowiadane jest przez wszystkich błogosławieństwo Al achi-

lat maror:  

Prowadzący: 

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Król świata, który uświęciłeś nas Swoimi przykazaniami i na-

kazałeś nam spożywać gorzkie zioła. 

Wszyscy: 

 Amen 

Wszyscy zjadają maror nie opierając się na lewym boku.  

[NIE OPIERAJĄC SIĘ, PONIEWAŻ MAROR JEST SYMBOLEM NIEWOLI, A TYLKO LUDZIOM WOLNYM PRZYSŁUGUJE 

PRAWO OPIERANIA SIĘ NA LEWYM BOKU. POWYŻSZE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBEJMUJE RÓWNIEŻ MAROR (BYWA 

TO CHAZERET – DRUGIE GORZKIE ZIOŁO LUB TEN SAM MAROR) JEDZONY JAKO KORECH. DO ZJEDZENIA KORECH 

NALEŻY POWSTRZYMAĆ SIĘ OD MÓWIENIA.]  
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Prowadzący: 

Gorzkie ziele mówi o smutku, prześladowaniu i cierpieniach Izraelitów pod ręką 

faraona. Chrzan wyzwala łzawienie oczu, tak również wielka dolegliwość powo-

dowała płacz Izraelitów.  

 Korech – Jedzenie Gorzkich Warzyw z Charose-

tem 

Korech to, tzw. kanapka Hillela. Po zjedzeniu maroru prowadzący rozdaje wszystkim macę i cha-

zeret (drugi rodzaj gorzkich ziół): jeden kezajit dolnej macy (można ją uzupełnić innymi macami 

z przygotowanych na stole) oraz jeden kezajit drugiego rodzaju maroru, umieszczonego między 

kawałkami macy i zanurzonego wcześniej w charoset.   

[W SPRAWIE ZANURZANIA W CHAROSET ISTNIEJĄ SPRZECZNE OPINIE. NIEKTÓRZY NIE UŻYWAJĄ CHAZERET, ALE 

TEN SAM MAROR, CO POPRZEDNIO]    

Prowadzący: 

Na pamiątkę Świątyni, na wzór Hillela. Tak czynił Hillel za czasów  istnienia Świą-

tyni Jerozolimskiej. Obłożył baranka pesachowego macą i gorzkimi ziołami i tak 

z nimi go jadł, aby spełnić słowa: „z macą i gorzkimi ziołami będą go jedli”.  

Prowadzący zjada swoją kanapkę. Pozostali uczestnicy również wypowiadają powyższe słowa 

i zjadają swoje kanapki opierając się na lewym boku. Maca i maror powinny być włożone do ust 

jednocześnie.  

Prowadzący: 

Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali 

Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem 

z dwunastu <uczniami>. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, po-

wiadam wam: jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym za-

smuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, 

Panie? On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanu-

rza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy 

odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowie-

kowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. By-

łoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. 

Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, 

Rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty. (Mt 26:19-25 BT) 
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 Szulchan Orech - Wieczerza  

Zdejmuje się talerz sederowy ze stołu i rozpoczyna się wieczerza. Podajemy świąteczny posiłek.   

[NIEKTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ SZULCHAN ORECH OD ZJEDZENIA JAJKA NA TWARDO (ALE NIE BEJCY) ZANURZO-

NEGO W SŁONEJ WODZIE. JEST TO POTRAWA ŻAŁOBNA I PRZYPOMINA O ZBURZENIU OBU ŚWIĄTYŃ. TRADY-

CYJNE POTRAWY NA KOLACJĘ SEDEROWĄ TO:  ROSÓŁ Z KURCZAKA, BARSZCZ Z CZERWONYCH BURAKÓW, RYBA 

W GALARECIE, KOMPOT Z SUSZONYCH OWOCÓW. WSKAZANE JEST OPIERANIE SIĘ NA LEWYM BOKU PODCZAS 

WIECZERZY. ]  

DESER POWINIEN BYĆ PODANY NATYCHMIAST PO KOLACJI, PRZED AFIKOMANEM, PO KTÓRYM NIE WOLNO 

JUŻ JEŚĆ. Po kolacji talerz sederowy zostaje ponownie umieszczony na stole.  

 Cafun – Spożywanie Afikomanu  
 [AFIKOMAN – (OD AFIKU MINE TEMIKA – „PRZYNIESIENIE RÓŻNYCH SŁODKOŚCI”) DOSŁOWNIE "DESER", KAWA-

ŁEK ŚRODKOWEJ MACY ODŁOŻONY NA POCZĄTKU SEDERU]  

Jeżeli dzieci są zainteresowane zabawą w „znalezienie afikomanu” można im wcześniej dawać 

wskazówki naprowadzające je do miejsca jego ukrycia. Podczas gdy mniejsze dzieci szukają afi-

komanu, dorośli czytają słowa skierowane do dzieci wchodzących w wiek dorosły, przed któ-

rymi jest decyzja wyboru drogi życiowej: 

Prowadzący: 

On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spo-

wite w ciemność, a światłość mieszka u Niego. (Dn 2:22 

BT) 

Izali nie wiecie? Izali nie słyszycie? Izali się wam nie opo-

wiada od początku? Izali nie zrozumiewacie od założenia 

gruntów ziemi? (Izaj. 40:21 BG) 

»Macie być święci, bo ja jestem święty« - tak mówi Adonaj. 

A jeśli zwracacie się do Ojca do Tego, który sądzi bezstron-

nie na podstawie czynów każdego człowieka, powinniście 

z bojaźnią wieść swój doczesny żywot na ziemi. Powinni-

ście mieć świadomość, że okup zapłacony po to, aby uwol-

nić was od bezwartościowego sposobu życia, jaki przekazali 

wam wasi ojcowie, nie składało się coś zniszczalnego, jak 

srebro czy złoto, przeciwnie, była to kosztowna krwawa 

śmierć ofiarna Mesjasza jako baranka bez wady i skazy. Bóg 

znał go [BG - przewidział] przed założeniem wszechświata, 

ale objawił go w acharit-hajamim [końcu dni] ze względu na 



NASZA PASCHA – Mesjańska Hagada na Pesach 

  

45 

 

was. Przez Niego pokładacie ufność w Bogu, który wskrze-

sił Go z martwych i obdarzył go chwałą, tak, że wasza uf-

ność i nadzieja są w Bogu. (1 Piotra 1,23 NTPŻ) 

Każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko okazało się tym mądrym synem, o któ-

rym dzisiaj wspominaliśmy i aby jego imię zostało zapisane:  

…w Księdze Życia Baranka zabitego przed założeniem 

świata. (Obj 13:8 NTPŻ) 

Wszyscy wierzący życzą dzieciom: 

Oczyśćcie się przez posłuszeństwo prawdzie, abyście mieli 

szczerą miłość dla swoich braci i sióstr, kochali się nawza-

jem głęboko, z całego serca. Obyście narodzili się na nowo 

nie z jakiegoś ziarna, które zniszczeje, ale z takiego, które 

nie może zniszczeć, przez żywe Słowo Boże, które trwa na 

wieki. (oparte na 1Piotra 1: 22-23) 

Prowadzący bierze Afikoman, który został odnaleziony i objaśnia jego znaczenie 

Prowadzący: 

Szukanie Afikomanu przez dzieci jest ważną częścią tego święta. Kolacja sederowa, 

stanowiła zwykły codzienny posiłek. Nie ma tutaj wyszukanych potraw. Są to po-

trawy, które zapewniają człowiekowi egzystencję na tym świecie. Deser, to coś naj-

smaczniejszego, coś, co dajemy po posiłku głównym, coś, co nadaje niezapomniany 

smak za którym tęsknimy i chcemy go jeść częściej. Dzieci najbardziej ze wszyst-

kich posiłków lubią deser. Stanowi on pewnego rodzaju nagrodę. Dzieci jednak nie 

mogą wziąć udziału w jedzeniu tego „deseru”, zwanego Afikomanem, który jest 

udziałem dorosłych i to tylko tych, którzy stali się uczniami Jeszui, deklarując to 

poprzez zanurzenie w jego imię w żywej wodzie i trwają w jego nauce.  

Wszyscy wstają. W tym momencie powinna nastąpić prośba o ciszę i skupienie wszystkich. 

Prowadzący:  

A biorąc kawałek macy, uczynił b’rachę, połamał go, podał 

go talmidim i rzekł: »To jest moje ciało, które wydaje się za 

was. Czyńcie to na moją pamiątkę.« (Mar. 14:22 NTPŻ) 

Prowadzący trzymając Afikoman odmawia błogosławieństwo. 

Prowadzący:  

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Król świata, który wydobywasz chleb z ziemi.  

Wszyscy: 



NASZA PASCHA – Mesjańska Hagada na Pesach 

46 

 

Amen.  

Prowadzący:  

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Król świata, który przez usta Jeszui nakazałeś spożywać 

tę część macy na pamiątkę jego śmierci.  

Wszyscy: 

Amen.  

Osoby, które są ochrzczone przez zanurzenie (talmidim) stoją, pozostałe siadają. Prowadzący ła-

mie Afikoman na kawałki i rozprowadza je tak, aby starczyło po jednym dla każdego.  

Prowadzący:  

Spożyjemy teraz Afikoman, który jest symbolem naszego udziału w dziele odkupie-

nia świata przez Boga, dawcę życia i dawcę Mesjasza Jeszui z Naceret. Dzięki 

dziełu odkupienia, które dokonało się w Jeszui, mamy udział w Przyszłym Świecie. 

Każdy talmid:  

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Król świata, który ofiarowałeś nam „chleb z nieba”, 
który życie daje światu.  

Talmidim zjadają otrzymane kawałki afikomanu zważając na to, że przy zanurzeniu otrzymali, jako 

dar z łaski Boga, usprawiedliwienie i zostali wykupieni ze śmierci do życia. 

[PO ZJEDZENIU AFIKOMANU NIE WOLNO JUŻ NICZEGO JEŚĆ. W SYTUACJI, GDY AFIKOMAN NIE MOŻE ZOSTAĆ Z JA-

KIEJKOLWIEK PRZYCZYNY ODNALEZIONY, NALEŻY UŻYĆ INNEJ MACY W JEGO ROLI. 

 JEDZENIE AFIKOMANU MA BARDZO WAŻNE ZNACZENIE SYMBOLICZNE W TRADYCJI ŻYDOWSKIEJ. AFIKOMAN 

SYMBOLIZUJE OFIARĘ PESACHOWĄ, KTÓREJ NIE MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ, BO NIE ISTNIEJE BET HAMIKDASZ (ŚWIĄ-

TYNIA W JERUSZALAIM). JEDNOCZEŚNIE AFIKOMAN, PO KTÓREGO SPOŻYCIU NIE WOLNO JUŻ NICZEGO JEŚĆ, JEGO 

SMAK  - MA NIE POZWALAĆ NA ZAPOMINANIE O DWÓCH SPRAWACH: DOŚWIADCZENIU WYJŚCIA Z NIEWOLI 

I OBIETNICY UKRYTEGO JESZCZE PRZED LUDŹMI UWOLNIENIA OD NIEWOLI OBECNEJ (AFIKOMAN PRZEZ CAŁY 

CZAS SEDERU POZOSTAJE W UKRYCIU). OPOWIEDZIANA ZOSTAŁA HISTORIA O PODNIESIENIU SIĘ Z UPADKU (NIE-

WOLA) DO CHWAŁY (OSWOBODZENIE) I CHWALILIŚMY BOGA ZA TO, CO UCZYNIŁ. TERAZ PATRZYMY W PRZY-

SZŁOŚĆ W OCZEKIWANIU ODKUPIENIA, KTÓRE MA NADEJŚĆ. WYJŚCIE Z EGIPTU NIE BYŁO PRZECIEŻ JESZCZE 

OSTATECZNYM OSWOBODZENIEM. BOWIEM  OSTATECZNE UWOLNIENIE  MOŻE NASTĄPIĆ  DOPIERO W ERZE ME-

SJAŃSKIEJ. KAŻDE POKOLENIE, TAK JAK WSZYSTKIE POKOLENIA OD CZASÓW NIEWOLI EGIPSKIEJ, MUSI PRACO-

WAĆ NAD PRZYBLIŻENIEM ERY MESJAŃSKIEJ. PODSTAWĄ TEJ PRACY JEST NIEZAPOMINANIE NIGDY, CZYM BYŁA 

NIEWOLA I CZYM JEST WOLNOŚĆ. ZJEDZENIE AFIKOMANU JEST DLATEGO SYMBOLICZNIE NIEZWYKLE ISTOTNE, 

BO TAJEMNICA ODKUPIENIA ZAWIERA SIĘ W SMAKU MACY – W PAMIĘTANIU O TYM, ŻE CHLEB NIEDOLI ZMIENIŁ 

SIĘ – DZIĘKI INTERWENCJI BOGA – W CHLEB WOLNOŚCI. AFIKOMAN NALEŻY SPOŻYĆ PRZED CHACOT HALAJLA, 

CZYLI DOKŁADNYM ŚRODKIEM NOCY POMIĘDZY ZACHODEM A WSCHODEM SŁOŃCA. GODZINĘ CHACOT HA-

LAJLA DRUKUJE SIĘ W ŻYDOWSKICH KALENDARZACH. 

WIERZĄCY, ŻE JESZUA JEST MESJASZEM (ŻE JEZUS JEST CHRYSTUSEM) ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ Z TEGO, ŻE NASTĄ-

PIŁO „UKRYCIE” MESJASZA PRZEZ BOGA (WSTĄPIŁ DO NIEBA) DLA CZĘŚCI JEGO NARODU, KTÓRA NIE UWIE-

RZYŁA RELACJOM JEGO TALIDIM, ALE U KRESU DNI IZRAEL DOZNA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DZIĘKI INTERWENCJI 

BOŻEJ I OBJAWIENIU MESJASZA JESZUI, KTÓRY POWRÓCI NA ZIEMIĘ, BY „RZĄDZIĆ NARODAMI LASKĄ ŻELAZNĄ” 

(OBJ. 12:5).]   
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 Barech - Błogosławieństwo po jedzeniu  

Prowadzący nalewa trzeci kielich wina do specjalnie do tego celu przygotowanego kielicha i od-

mawiamy. Birkat hamazon.  W tym momencie Sederu powinien zostać napełniony Kielich Elijahu 

(kielich ten można napełnić również przed rozpoczęciem Sederu, albo podczas nalewania 

Czwartego Kielicha, jeżeli jest on napełniany przed otwarciem drzwi. Istnieje także zwyczaj, że 

Kielich Elijahu napełniany jest winem z kielichów wszystkich uczestników Sederu, co symboli-

zuje, że wszyscy muszą działać razem, aby nadszedł Mesjasz.)  

Istnieje zwyczaj odśpiewania (lub wygłoszenia!) w tym momencie Psalmu 126 jako wstępu do 
Birkat hamazon:  

Pieśń stopni. Gdy Haszem wyprowadzał wygnanych z Syjonu z powrotem, byliśmy jak we śnie. 

Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. Wtedy mówiono wśród narodów: 

'Wielkie rzeczy uczynił dla nich Haszem’ - i byliśmy szczęśliwi. Odwróć nasz los, Haszem, pozwól 

wrócić, jak strumieniom na pustyni. Ci, którzy sieją we łzach, będą żąć w radości. Kto płacząc niesie 

ziarno na siew, powróci - niosąc snopy - z radością.  

[Jeżeli w wieczerzy brało udział co najmniej trzech dorosłych mężczyzn, jeden z nich formalnie za-

prasza innych, aby przyłączyli się do niego w odmówieniu Birkat hamazon. ] 

Prowadzący mówi:  

Panowie – błogosławmy. 

Inni razem odpowiadają:  

Niech Imię Haszem będzie błogosławione teraz i na wieki. 

Prowadzący powtarza ich słowa, po czym kontynuuje:  

Za pozwoleniem dostojnych obecnych, błogosławmy [naszego Boga – (dodane, gdy jest minjan, czyli 

dziesięciu dorosłych mężczyzn )] za to, że jedliśmy z tego, co do Niego należy.  

Pozostali odpowiadają:  

Błogosławiony (nasz Bóg), za to, że jedliśmy z tego, co do Niego należy i przez Jego dobroć żyjemy.   

Prowadzący kończy:   

Błogosławiony (nasz Bóg) za to, że jedliśmy z tego, co do Niego należy i przez Jego dobroć żyjemy, 

błogosławiony  On  i  błogosławione Jego Imię.  

Prowadzący: 

Jeżeli obecnych jest mniej niż trzech dorosłych mężczyzn, prowadzący rozpoczyna wygłaszanie 

Birkat hamazon od tego miejsca:  

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król Świata, karmiący cały świat w dobroci Swojej, 

w życzliwości, w łasce i w miłosierdziu. On daje chleb wszystkiemu ciału, gdyż Jego łaska jest 
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wieczna. I przez dobroć Jego wielką nigdy nam nie brakło i oby nam nie zabrakło pożywienia – na 

wieki. Przez wzgląd na Imię Jego wielkie, bo On jest [Bogiem], który wszystkich żywi i utrzymuje 

przy życiu, i wyświadcza dobro wszystkim, i zapewnia pożywienie wszystkim istotom, które stwo-

rzył. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który żywisz wszystkie stworzenia.  

Wszyscy odpowiadają:  

Amen  

Prowadzący: 

Dziękujemy Ci, Haszem, nasz Boże, że dałeś w dziedzictwie naszym ojcom ziemię upragnioną, dobrą 

i rozległą. I że wyprowadziłeś nas, Haszem, nasz Boże, z Egiptu i wykupiłeś nas z domu niewoli. I za 

przymierze Twoje, które przypieczętowałeś na naszym ciele, i za Twoją Torę, której nas nauczyłeś, 

i za Twoje prawa, które pozwoliłeś nam poznać, i za życie, życzliwość i łaskę, których nam udzieliłeś. 

I za spożywanie pokarmu, którym żywisz i utrzymujesz nas zawsze, każdego dnia i w każdym cza-

sie, i w każdej godzinie.  

Za wszystko, Haszem, nasz Boże, dziękujemy Ci i błogosławimy Ciebie. Niech będzie błogosławione 

Twoje Imię ustami wszystkiego, co żyje, zawsze i na wieki. Jak jest napisane: „Zjesz i nasycisz się, 

i będziesz błogosławił Haszem – twojego Boga, za ziemię dobrą, którą ci dał”. Błogosławiony jesteś 

Ty, Haszem, za tę ziemię i za pożywienie. 

Wszyscy:  

Amen  

Prowadzący: 

Zmiłuj się, Haszem, nasz Boże, nad Jisraelem – Twoim ludem i nad Jerozolimą – Twoim miastem, 

i nad Syjonem – siedzibą Twojej chwały, i nad królestwem domu Dawida – Twojego pomazańca, 

i nad Domem wielkim i świętym, w którym wzywane jest Twoje Imię. Boże nasz, Ojcze nasz – bądź 

naszym Pasterzem, karm nas, utrzymuj nas i podtrzymuj nas, i daj nam wytchnienie. I uwolnij nas, 

Haszem, nasz Boże, prędko, od wszystkich naszych udręk. I nie dopuść, żebyśmy potrzebowali, Ha-

szem, nasz Boże, ani podarków [od] ludzi, ani pożyczki od nich, lecz wyłącznie [darów] z Twojej ręki 

– przepełnionej, otwartej, świętej i szczodrej, abyśmy nie byli zawstydzeni i nie [doznali] wstydu na 

wieki.  

W Szabat dodaje się:  

„Zechciej nas wesprzeć, Haszem, Boże nasz, przykazaniami Twoimi i przykazaniem o Dniu Sio-

dmym – Szabacie wielkim i świętym. Bo dzień ten jest wielki i święty dla Ciebie – by spocząć w nim 

i zaznać odpoczynku w nim – w miłości, według przykazania Twojej woli. Zechciej dać nam wy-

tchnienie, Haszem, Boże nasz, by w dniu naszego odpoczynku nie było niedoli, smutku i wzdycha-

nia. Pozwól nam zobaczyć, Haszem, Boże nasz – pocieszenie Syjonu – miasta Twojego i odbudowę 

Jerozolimy – miasta Twojego świętego. Bo Ty jesteś Panem Zbawienia I Panem Pocieszenia. 
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Fragment wygłaszany jedynie w Pesach:  

Prowadzący: 

Boże nasz i Boże naszych ojców, niech się wzniesie i niech przybędzie, i dosięgnie i zjawi się, i będzie 

przyjęte i wysłuchane, i rozważone i zapamiętane: pamięć o nas i wzgląd na nas, i pamięć o naszych 

ojcach i pamięć o Masziachu, synu Dawida, Twojego sługi, i pamięć o Jerozolimie – mieście Twojej 

świętości i pamięć o całym Twoim ludzie – Domu Jisraela – przed Tobą. Dla ocalenia, dla dobra, dla 

życzliwości, dla łaskawości, dla miłosierdzia, dla życia i dla pokoju w tym dniu Święta Pesach. Pa-

miętaj o nas, Haszem, nasz Boże, w  [dniu tym], ku [naszemu] dobru. Wymień nas w tym dniu w 

błogosławieństwie i wybaw nas w [tym dniu], abyśmy żyli. [Wypowiadając] słowo zbawienia i mi-

łosierdzia – zlituj się, okaż łaskę, zmiłuj się nad nami i wybaw nas, bo ku Tobie oczy nasze [są zwró-

cone], bo jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym.  

I odbuduj Jerozolimę, miasto święte, szybko i za dni naszych. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który 

[przez Swe miłosierdzie] wznosi Jerozolimę. Amen.  

Wszyscy: 

Amen  

Prowadzący: 

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król Świata, Bóg, nasz Ojciec, nasz Król, nasz Wszech-

potężny, nasz Stwórca, nasz Wybawca, kształtujący nas. Święty nasz; Święty Jaakowa, nasz Pasterz; 

Pasterz Jisraela, Król dobry i czyniący dobro wszystkiemu; który każdego dnia – czynił dobro, czyni 

dobro i będzie czynił nam dobro; wyświadczał dobrodziejstwa, wyświadcza dobrodziejstwa i będzie 

wyświadczał dobrodziejstwa nam na wieki; przez życzliwość, łaskawość, miłosierdzie, wytchnienie, 

ratunek, powodzenie, błogosławieństwo, zbawienie, pocieszenie, utrzymywanie i wspieranie, i mi-

łosierdzie, i życie, i pokój, i wszystko co dobre; a wszelkiego dobra na wieki – oby nas nie pozbawił. 

Wszyscy:  

Amen 

Prowadzący: 

Miłosierny – niech króluje nad nami na wieki. Miłosierny – niech będzie błogosławiony w niebie i na 

ziemi. Miłosierny – niech będzie wychwalany przez wszystkie pokolenia i wysławiany przez nas na 

wieki i na zawsze i poważany przez nas na wieki wieków.  

Miłosierny  – niech  zachowa  nas  w [Swojej]  chwale.  Miłosierny – niech złamie jarzmo [na] naszych 

szyjach i poprowadzi   nas    wyprostowanych do naszego kraju. Miłosierny – niech ześle  nam  bło-

gosławieństwo obfite dla   tego     domu   i   tego   stołu,   z którego jedliśmy.  

Miłosierny – niech ześle nam Proroka Elijahu, niech będzie pamiętany dla dobra, [który] ogłosi nam 

wieści dobre, zbawienne i pocieszające.  
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Pan lub pani domu mówi:  

Miłosierny – niech pobłogosławi mnie (moją żonę/ mojego męża) (i moje dzieci) i wszystko, co mam.  

Gość mówi:  

Miłosierny – niech pobłogosławi (ojca mojego, nauczyciela mojego) , gospodarza tego domu, (matkę 

moją, nauczycielkę moją) gospodynię tego domu, ich i ich dom, ich dzieci i wszystko, co mają.  

Wszyscy kontynuują:   

Nas i wszystko, co mamy, jak byli błogosławieni nasi ojcowie, Awraham, Jicchak i Jaakow we wszyst-

kim, ze wszystkiego, wszystkim, tak niech pobłogosławi nas wszystkich razem błogosławieństwem 

pełnym. I powiedzmy: Amen.  

Oby uznano na wysokościach zasługę ich i naszą, dla strzeżenia pokoju. [Obyśmy] otrzymali błogo-

sławieństwo od Haszem i sprawiedliwość od Boga, naszego Zbawcy, i [obyśmy] znaleźli życzliwość 

i uznanie u Boga i u ludzi.  

W Szabat dodaje się:  

„Miłosierny – niech da nam w dziedzictwie dzień, który całkowicie będzie Szabatem i odpoczynkiem 

na życie wieczne”. 

Miłosierny – aby dał nam w dziedzictwie dzień, który cały jest dobry.  

Miłosierny – niech [sprawi], żebyśmy zasłużyli na czasy Masziacha i na życie w Przyszłym Świecie. 

Wieża zwycięstw Swojego króla, okazujący łaskę Swojemu pomazańcowi – Dawidowi i potomstwu 

jego na wieki. Ten, który czyni pokój na wysokościach, oby uczynił pokój dla nas i dla całego Jisraela. 

I powiedzmy: Amen.  

Bójcie się, Haszem, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedosta-

tek i głodują, ale szukającym Haszem nie brakuje żadnego dobra. Chwalcie Haszem, bo jest dobry, 

bo Jego dobroć [trwa] na wieki. Otwierasz Swoją mądrość i sycisz pragnienia wszystkiego, co żyje. 

Błogosławiony człowiek, który zaufa Haszem, i Haszem będzie jego ufnością. Byłem młody i zesta-

rzałem się, a nie widziałem, [żeby] sprawiedliwy był opuszczony, a potomstwo jego żebrało o chleb. 

Haszem da siłę Swojemu ludowi, Haszem pobłogosławi Swój naród pokojem.  
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 Trzeci Kielich – Kielich Błogosławieństwa  

Prowadzący nalewa wino do specjalnego kielicha, który będziemy nazywać „Kielichem Błogo-

sławieństwa”.   

Prowadzący:  

Tak samo postąpił z kielichem po posiłku [wieczerzy], mó-

wiąc: »Ten kielich to Nowe Przymierze, zawarte moją 

krwią, która się za was przelewa«”. (Łuk. 22:20 NTPŻ) 

Przy trzecim kielichu, zwanym Kielichem Zbawienia, Jeszua naucza: „To jest krew 

Nowego Przymierza” (Mat. 26:27-39).  

Słowo „nowe” nie występuje we wszystkich manuskryptach Mateusza, ale za-

pewne stanowi ono nawiązanie do proroctwa Jremiasza. Greckie kaine diatheke 

można też tłumaczyć jako „odnowione przymierze”. Nowe Przymierze, o którym 

prorokował Jeremiasz, nastanie w pełni w Czasach Mesjańskich. Śmierć Mesjasza 

i jego zmartwychwstanie upewnia nas o tym. Dlatego o tym opowiadamy. Opo-

wiadamy o odkupieniu i uświęceniu, które zaczęło się w Egipcie, dokonało się 

w Mesjaszu, a zostanie objawione w chwale Królestwa Niebios, co symbolizuje 

czwarty Kielich Odnowienia pierwotnego stanu świata. W ten sposób, w osobie 

Mesjasza spełnia się idea naprawy, odnowienia świata (Tikun Olam). Jeszua przez 

swoją śmierć nabywa nowy świat. 

„Kielich błogosławieństwa”, nad którym czynimy b’rachę, 

czyż nie jest uczestniczeniem w krwawej śmierci ofiarnej 

Mesjasza? (1Kor. 10:16 NTPŻ)  

Wszyscy wstają. W tym momencie powinna nastąpić prośba o ciszę i skupienie wszystkich. 

Prowadzący podnosi Kielich Błogosławieństwa napełniony winem  i odmawia błogosławień-

stwo. 

Błogosławieństwo wina:  

Prowadzący:  

Błogosławiony bądź TY, Haszem, Bóg nasz, Król Świata, stwórco owocu winorośli.  

Wszyscy: Amen.  

Osoby, które są ochrzczone przez zanurzenie (talmidim) stoją, pozostałe siadają. Prowadzący roz-

lewa wino z Kielicha Błogosławieństwa do kielichów osób, które biorą udział w tym obrządku. 

Wino dla każdego powinno być wlane z butelki najpierw do Kielicha Błogosławieństwa”, a na-

stępnie z niego do kielichów uczestników. 
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Prowadzący:  

Wypijemy teraz kielich, który nosi także nazwę Kielicha Odkupienia (lub Zbawie-

nia, a dokładniej Zbawień), który jest symbolem przelanej krwi cierpiącego za nas 

Sługi Bożego Jeszui z Naceret. Pamiętajmy, że dzięki śmierci Jeszui dokonało się 

dzieło naszego osobistego odkupienia. Jego śmierć i zmartwychwstanie jest wyra-

zem dokonania się dzieła odkupienia świata, które urzeczywistni się w Królestwie 

Bożym. 

 

Każdy talmid :  

Jestem gotów i przygotowany wypełnić przykazanie wypicia trzeciego z czterech kielichów 
wina, symbolu odkupieńczej śmierci Jeszui Mesjasza. Byliśmy w niewoli grzechu, a Bóg nas 
wykupił z niej krwią jedynego sprawiedliwego - Jeszui.  

Talmidim wypijają zawartość swoich osobistych Kielichów Zbawienia wyrażając intencję, która 

przyświecała im przy zanurzeniu, tzn. że Jeszua jest ich osobistym zbawicielem. 
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 Odkupienie – ostateczne wybawienie świata 

 Misja Eliasza  

Po wypiciu wina otwiera się drzwi (najczęściej robią to dzieci) i odczytuje się słowa:  

Wylej gniew Twój na ludy, które Cię nie uznają, na królestwa, które nie wzywają 

Twojego Imienia. Bowiem pożarli Jaakowa i spustoszyli jego siedzibę. Wylej na 

nich Twoje oburzenie,  niech ich ogarnie ogień Twojego gniewu! Ścigaj ich Twoim 

gniewem i zetrzyj ich spod nieba, Haszem  

 Prowadzący:  

Zauważyliśmy, że jedno nakrycie przy stole nie zostało użyte podczas tej kolacji. 

To jest tradycyjne miejsce na Eliasza. Te drzwi są otwarte, abyśmy mogli zobaczyć, 

czy prorok Eliasz przyjdzie. Jeszua nauczał, że Johanan Zanurzyciel był prekurso-

rem misji Eliasza. Pamiętamy, że to Jan dostrzegł w Jeszui Mesjasza – Baranka Bo-

żego, który dźwiga grzechy świata. Przypomnijmy sobie jaką misję ma do spełnie-

nia Elijahu przed nastaniem Dnia Pańskiego, który jest coraz bliżej:  

 

Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Ho-

rebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. 

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia 

Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. 

I skłoni [on] serce ojców ku synom, a serce synów ku ich oj-

com, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] 

przekleństwem. (Malachiasz 4:22-24 BT) 

Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spo-

śród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, 

i zdobędzie posłuch u narodów! (Rdz 49:10 BT) 

 Hallel – Czwarty Kielich – Kielich Chwały  

Prowadzący:  

Opowiadanie o wyjściu z Egiptu ma swój kres. Kresem tym jest Kielich Chwały, 

który zapowiada ostateczne odkupienie świata, które dokona się w czasach me-

sjańskich. W tych czasach wszystko zostanie odmienione, ta rzeczywistość ustąpi. 

  



NASZA PASCHA – Mesjańska Hagada na Pesach 

54 

 

Czytający:  

…oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy nie będą już mó-

wić: Na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela 

z ziemi egipskiej, lecz raczej na Pana żyjącego, który wypro-

wadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich 

ziem, po których ich rozproszył. I sprowadzę ich znów do 

ziemi, którą dałem ich przodkom. (Jr 16:14-15BT) 

Ale z pomocą Bożą żyję do dzisiaj i daję świadectwo małym 

i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli Pro-

rocy i Mojżesz. (Dz 26:22 BT) 

Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy 

i wyrośnie bardzo. (Iz 52:13 BT) 

W dniu tym - wyrocznia Pana Zastępów - skruszę jarzmo 

znad ich szyi, zerwę ich więzy, tak że nie będą więcej służyć 

obcym. Będą zaś służyć Panu, swemu Bogu, i Dawidowi, 

swojemu królowi, którego im wzbudzę. (Jr 30:8-9 BT) 

Wy będziecie moim narodem, a Ja będę waszym Bogiem. 

Oto wichura idzie od Pana, powstaje burza, spadnie ona na 

głowę niegodziwych. Nie ustanie palący gniew Pana, do-

póki nie dokona On i nie urzeczywistni zamiarów swego 

serca. Przy końcu dni to zrozumiecie. (Jr 30:22-24 BT) 

Prowadzący:  

Dotarliśmy do ostatniego, czwartego kielicha. Kielich ten informuje nas o tym, że 

wszystkie święta swoje spełnienie znajdą w czasach mesjańskich, bowiem wszyst-

kie moadim (święte czasy) zapowiadają nadejście tego okresu. Jeremiasz informuje 

nas, że w tych czasach nikt nie będzie miał potrzeby opowiadania Hagady o wyj-

ściu z Egiptu, bo cały świat zostanie wybawiony i napełniony znajomością Boga. 

Zachariasz uczy, że proroctwo przeminie. Nastaną czasy Nowego Przymierza, 

które jest wybawieniem ostatecznym.  

‘Powiadam wam, nie będę już pić tego »owocu winorośli« 

aż do dnia, gdy wypiję nowe wino wraz z wami w Króle-

stwie mego Ojca.’ Odśpiewawszy Hallel poszli na Górę 

Oliwną. (Mat. 26:30 NTPŻ) 
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Biorąc udział w tym obrządku pokazujemy gdzie jest nasza tożsamość. Odczytując 

Hallel na zakończenie naszej mesjańskiej Hagady na Pesach wyrażamy więź, która 

nas łączy z Izraelem, mesjańskim narodem, który wydał na świat Mesjasza. Po-

przez osobę Jeszui jest to więź nierozerwalna. Wierzymy, że tak jak Josef dał się 

poznać braciom, tak Jeszua da się poznać swoim braciom według ciała. 

I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyj-

dzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. 

I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. 
(Rz 11:26-27BT) 

Hallel odczytuje się na siedząco. Zamyka się drzwi, nalewa się Czwarty Kielich Wina i wszyscy 

mówią:  

Psalm 115: 1-11 

Nie nam, Haszem, nie nam, lecz Twemu Imieniu daj chwałę za Twoją dobroć i wierność! Dlaczego 

mają mówić narody:  'Gdzież jest ich Bóg?'  Nasz Bóg jest w niebie i  czyni wszystko, co zechce. Ich 

bożki to srebro i złoto - dzieła rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią; mają oczy, a nie widzą. Mają 

uszy, a nie słyszą;  mają nozdrza, ale nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie mają w nich czucia;  nogi 

mają, ale nie mogą nimi poruszyć, a gardłem swoim nie wydają głosu. Do nich są podobni ci, którzy 

je robią,  i każdy, który im ufa.  Jisrael pokłada ufność w Haszem,  On jest pomocą i tarczą.  Domu 

Aharona - zaufaj Haszem, On jest pomocą i tarczą. Bojący się Haszem, ufajcie Haszem, On jest po-

mocą i tarczą.  

Psalm 115: 12-18 

Haszem o nas pamięta i błogosławi; błogosławi domowi Jisraela, błogosławi domowi Aharona;  bło-

gosławi bojącym się Haszem,  zarówno małym jak i wielkim! Niech Haszem was rozmnoży, was 

i synów waszych! Błogosławieni jesteście przez Haszem, który stworzył niebo i ziemię.  Niebo jest 

niebem Haszem, synom ludzkim zaś dał ziemię. To nie umarli chwalą Pana i  nikt z tych, którzy 

spoczywają w grobie. To my błogosławmy Boga, teraz i  na wieki. Chwalcie Haszem!  

Psalm 116: 1-11 

Miłuję Haszem, bowiem usłyszał  głos moich modlitw,  bo wysłuchał mnie w dniu, w którym woła-

łem. Przez całe życie będę go wzywał. Oplotły mnie więzy śmierci,  schwytały mnie pęta otchłani,  

popadłem w nieszczęście i rozpacz.  Ale wezwałem Haszem: O, Haszem, ratuj moją duszę! Haszem 

jest łaskawy i sprawiedliwy. Nasz Bóg  jest miłosierny. Haszem strzeże ludzi prostych. Byłem bez-

silny, a On mnie wybawił. Powróć, moja duszo, do swego spokoju, bo Bóg okazał dobroć. Ocalił 

bowiem moje życie od śmierci, moje oczy - od łez,  moje nogi - od upadku.  Będę kroczył przed 

Bogiem  w krainie żywych.  Ufam, nawet gdy mówię: 'Podlegam wielkiemu cierpieniu". Nawet, gdy 

powiedziałem w swym przygnębieniu: 'Każdy człowiek kłamie!'  
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Psalm 116: 12-19 

Jak odpłacę Haszem za wszelkie dobro, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia  i wezwę 

Imienia Haszem. Moje śluby, złożone Haszem, wypełnię przed całym Jego ludem. Drogocenną jest 

w oczach Haszem śmierć pobożnych.  O, Haszem, jestem Twoim sługą, synem Twojej służebnicy: Ty 

uwolniłeś mnie z kajdan. Tobie złożę ofiarę dziękczynną  i wezwę Imienia Haszem. Moje śluby, zło-

żone Haszem, wypełnię przed całym Jego ludem, na dziedzińcach domu Świątyni Haszem,  po-

środku ciebie, o Jerozolimo! Haleluja!  

Psalm 117 

Chwalcie Haszem, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo potężna Jego łaskawość 

nad nami,  a wierność Haszem trwa na wieki. Chwalcie Haszem!  

Psalm 118: 1-4 

Dziękujcie Haszem, bo jest dobry,  bo Jego dobroć trwa na wieki. Niech głosi dom Jisraela: Jego do-

broć jest wieczna. Niech głosi dom Aharona: Jego dobroć jest wieczna.  Niech głoszą bojący się Ha-

szem: Jego dobroć jest wieczna.   

Psalm 118: 5-29 

Wołałem z pognębienia do Boga! I wysłuchał i wyprowadził mnie na wolność. Haszem jest ze mną, 

nie lękam się: cóż może uczynić mi człowiek? Haszem jest ze mną, w tych, którzy mi pomagają, więc 

mogę patrzeć w oczy mym  wrogom. Lepiej ufać Haszem,  niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej 

ufać Haszem, niż pokładać ufność w możnych. Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz pokonałem je 

w Imię Haszem. Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły,  zgasły jak ogień płonących cierni. W Imię Ha-

szem je pokonałem. Popchnięto mnie, bym upadł,  lecz Haszem mi dopomógł. Bóg moją mocą i pie-

śnią, moim Zbawcą.  Odgłosy radości i wybawienia  w namiotach ludzi sprawiedliwych: Prawica 

Haszem okazuje moc, prawica Haszem wysoko wzniesiona, prawica Haszem okazuje moc! Nie 

umrę, a będę żył  i głosił dzieła Boga. Mocno mnie Bóg ukarał,  ale nie wydał mnie na śmierć. Otwórz-

cie mi wrota sprawiedliwości: chcę wejść i dziękować Bogu! Oto jest brama Haszem,  przez nią wejdą 

sprawiedliwi.   

Każde zdanie zapisane poniżej kursywą wypowiadamy dwukrotnie:  

Dziękuję, że mnie wysłuchałeś  i stałeś się moim zbawieniem. Kamień odrzucony przez budujących stał się 

kamieniem węgielnym.  To dzieło Haszem:  cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który uczynił Haszem:  

cieszmy się nim i weselmy! O, Haszem, sprowadź wybawienie!  O, Haszem, sprowadź dobro!   

Błogosławiony,  kto  przybywa  w  Imię Haszem - błogosławimy go w Świątyni Haszem! Haszem jest Bogiem, 

On nas oświeci -  przywiążcie ofiarę świąteczną do narożników ołtarza.  Jesteś moim Bogiem, pragnę Ci dzię-

kować: pragnę Cię, Mój Boże, wywyższać! Dziękujcie Haszem, bo jest dobry,  bo Jego dobroć trwa na wieki!   

Niech wychwalają Cię, Haszem, Boże nasz, wszystkie twoje stworzenia. A Twoi pobożni,  sprawie-

dliwi, spełniający Twoją wolę i cały Twój lud – Dom Jisraela nich radosną pieśnią dziękuje, chwali, 

błogosławi, wysławia, uwielbia, wywyższa, uświetnia i oddaje hołd i ogłasza święte panowanie Two-

jego Imienia, Królu nasz.  Dobrze jest Tobie dziękować i dobrze jest śpiewać chwałę Twojego Imienia, 

bo od wieków i na wieki jesteś Bogiem.  
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Wielki Hallel: Psalm 136 

Wychwalajcie, Haszem, bo jest dobry,     bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Wychwalajcie Boga nad bogami,      bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.   

Wychwalajcie Pana nad panami,      bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Tego, który sam wielkie cuda czyni,     bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.   

Tego, który w swej mądrości uczynił niebiosa,    bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Tego, który rozpostarł ziemię nad wodami,    bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.   

Tego, który uczynił wielkie światła,     bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.   

Słońce, aby władało za dnia,      bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.   

Księżyc i gwiazdy, by władały nad nocą,     bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.   

Tego, który pobił Egipt w jego pierworodnych,    bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Wyprowadził Jisraela spośród nich,     bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.   

Ręką silną, wyciągniętym ramieniem,     bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Morze Czerwone rozdzielił na części,     bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

I przeprowadził jego środkiem Jisraela,     bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.   

Faraona i jego wojska strącił w Morze Czerwone,   bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Prowadził swój lud przez pustynię,     bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Pobił wielkich królów,       bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Zabił królów potężnych,       bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Sichona, króla Amorytów,       bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

I Oga, króla Baszanu,       bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Ziemię ich dał w dziedzictwo,      bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.   

W dziedzictwo Jisraelowi, słudze swemu,    bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Pamiętał o nas w naszym poniżeniu,     bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Wybawił nas od naszych wrogów,      bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  

Daje pokarm wszelkiemu stworzeniu,     bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie..   

Dziękujcie Bogu niebios,        bo trwa wiecznie Jego miłosierdzie.  
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Dusza każdej żywej istoty nich błogosławi Twoje imię, Haszem,  Boże nasz. I niech duch każdego 

stworzenia wychwala i wynosi pamięć o Tobie, nasz Królu, na wieki. Od wieków i na wieki Tyś jest 

Bogiem i poza Tobą nie mamy innego Króla, Oswobodziciela i Zbawcy, uwalniającego i ocalającego, 

żywiącego i współczującego w każdym czasie troski i cierpienia. Nie mamy Króla prócz  Ciebie, Boże 

początku i końca, Boże wszystkich istot, Panie wszystkich pokoleń, uwielbiany mnóstwem pieśni 

pochwalnych, który kierujesz swoim wszechświatem łaskawie, a swymi stworzeniami ze współczu-

ciem. Wiekuisty nie drzemie ani nie śpi. To On budzi śpiących i przywraca świadomość pogrążonym 

we śnie, niemym przywraca mowę, rozwiązuje spętanych, podtrzymuje upadających, wzmacnia ugi-

nających się. Tobie jedynie składamy podziękowanie. Choćby pieśni w naszych ustach były niewy-

czerpane jak morze, a nasze języki radosne w śpiewie bez końca jak morskie fale, a nasze wargi gło-

siły chwałę rozciągając ją po horyzont, a nasze oczy jaśniały jak słońce i księżyc,  a nasze ręce wzno-

siły się ku niebu wysoko jak lecące orły,  a nasze nogi były szybkie jak u łani – ciągle nie potrafiliby-

śmy wyrazić naszej wdzięczności Tobie, Haszem, Boże nasz i naszych ojców, i błogosławić Imienia 

Twego nawet za jedno z tysiąca tysięcy i miliona milionów dobrodziejstw, które uczyniłeś naszym 

przodkom i nam.  

Wyprowadziłeś nas z Egiptu, o Haszem, nasz Boże, i ocaliłeś nas z domu niewoli, karmiłeś nas w cza-

sie głodu i zapewniałeś nam sytość, ocaliłeś nas przed mieczem i pozwoliłeś uciec przed zarazą, 

uchroniłeś przed długimi i niebezpiecznymi chorobami. Dotąd wspomaga nas Twoje miłosierdzie 

i nie opuszczają nas Twoje łaski, i tak, Haszem, nasz Boże, nie opuszczaj nas nigdy.  Dlatego ciała, 

którymi nas obdarzyłeś, dusza i oddech, które tchnąłeś w nasze nozdrza i język, który umieściłeś 

w naszych ustach – niechaj  dziękują i błogosławią, i wychwalają, i wysławiają, wynoszą,  wielbią 

i uświęcają, i ogłaszają Twoje panowanie, Królu nasz.    

Tobie bowiem wszystkie usta będą składać dziękczynienie, Tobie - wszystkie języki składać ślubo-

wania, przed Tobą – wszystkie kolana będą się zginać, Tobie wszyscy się pokłonią, przed Tobą we 

wszystkich sercach będzie bojaźń, Twojemu Imieniu wnętrzności będą wznosić pieśń, bo jest napi-

sane: ‘Całe moje ciało, wszystkie moje kości zawołają: Haszem, któż dorówna Tobie! W ratowaniu 

słabego przed silnym, wyzyskiwanego biedaka przed bogatym wyzyskującym’  Któż Tobie jest po-

dobny, któż Tobie równy, któż z Tobą może się porównywać, Boże potężny, ogromny, najwyższy 

i straszny, władający niebem i ziemią!?  
Będziemy Ciebie chwalić, wysławiać, wywyższać i błogosławić Twoje Święte Imię, bo jest napisane: 

„Psalm Dawidowy: Błogosław, duszo moja, Haszem, a  wszystkie wnętrzności moje – Jego Święte 

Imię”.  

Boże wszechmogący Twoją Mocą, potężny na wieki chwałą Twojego Imienia, wspaniały Twoimi 

wspaniałymi czynami, Królu zasiadający na wyniosłym, majestatycznym tronie!  

On wiecznie zasiada na wysokościach, święte jest Jego Imię. Napisane jest:  

‘Wyśpiewujcie, sprawiedliwi, chwałę Haszem, bo prawym przystoi Go wielbić’ 

Niech Cię chwalą usta prawych,  

niech Cię błogosławią słowa sprawiedliwych,  

niech Cię wywyższa mowa pobożnych,  

niech Twoją świętość  głoszą świątobliwi! 
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W zgromadzeniach tysięcy i tysięcy Twojego ludu, Domu Jisraela, Twoje Imię niech będzie wysła-

wiane radosnym śpiewem, Królu nasz, w każdym z pokoleń. Bo jest powinnością wszystkich istot –  

Tobie, Haszem, Boże nasz i naszych ojców, zanosić dziękczynienie, Ciebie wysławiać, wychwalać, 

czcić, wynosić, wielbić, błogosławić, wywyższać i uwielbiać według wszystkich słów pieśni Dawida, 

syna Jiszaja, Twojego sługi i pomazańca.  

Niech będzie wychwalane twoje Imię na wieki, Królu nasz, Boże, władco wielki i święty – w niebie 

i na ziemi. Bo Tobie przystoją, Haszem, Boże nasz i naszych ojców, pieśń i chwała, hymn i śpiew, 

potęga i władza, zwycięstwo, wszechmoc, sława i świetność, świętość i godność królewska, błogo-

sławienie i dziękczynienie teraz i  na wieki. Bądź pochwalony Ty, Haszem, Królu wielki, wychwa-

lany, Boże dziękczynień, Panie wszechcudów, który upodobałeś sobie pieśni chwały, wszechmogący 

Królu, ożywiający światy.  

Błogosławieństwo wina:  

Wszyscy:  

Błogosławiony bądź TY, Haszem, Bóg nasz, Król Świata, stwórco owocu winorośli.  

Wypija się Czwarty Kielich Wina, opierając się na lewym boku. Ma to nastąpić przed halachicz-

nym środkiem nocy (w praktyce: przed północą). Powinno się wypić całą zawartość kielicha. Po 

wypiciu wina (w ilości jednego rewiit) odmawia błogosławieństwo Bracha acharona (błogosła-

wieństwo końcowe):  

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król świata, za winorośl i za owoc winorośli. I za plon 

pola i za ziemię upragnioną, dobrą i rozległą, którą upodobałeś sobie i dałeś w dziedzictwie ojcom 

naszym, by jedli z jej owoców i sycili się jej dobrem. Zmiłuj się,  Haszem, Boże nasz, nad  

Jisraelem – ludem Twoim i nad Jerozolimą – miastem Twoim, i nad Syjonem  
– siedzibą chwały Twojej, i nad ołtarzem Twoim, i nad Świątynią Twoją. I odbuduj  

Jerozolimę – miasto święte, szybko, za dni naszych. Wprowadź nas do niej i uraduj nas jej odbudową, 

abyśmy jedli z jej owoców i nasycili się jej dobrem. I będziemy Cię błogosławić za nią, w świętości i 

w czystości. (W Szabat dodaje się my w tym miejscu słowa: „Zechciej wzmocnić nas w tym dniu 

Szabatu”). Uraduj nas w tym dniu Święta Pesach. Bo Ty, Haszem, jesteś dobry i czyniący dobro dla 

wszystkich. Dziękujemy Ci za ziemię i za owoc winorośli.  
Błogosławiony jesteś Ty – Haszem, nasz Bóg, Król świata, za ziemię i za owoc winorośli. 

  



NASZA PASCHA – Mesjańska Hagada na Pesach 

60 

 

 Nirca – Akceptacja  

 Prowadzący:  

Spełniony  jest porządek Pesachu według przepisów i zwyczajów. Tak jak zasłuży-

liśmy, aby go wypełnić, obyśmy zasłużyli sprawować go w przyszłości. Najczyst-

szy, mieszkający  na wysokości, podnieś zgromadzenie, którego nie da się policzyć,  

z nicości. Poprowadź wkrótce pędy z pnia, który zasadziłeś - zbawionych, z rado-

snym śpiewem, na Syjon.  

 

Wszyscy:  

Leszana haba biruszalaim. W przyszłym roku - w Jerozolimie! 

 

[JEST TRADYCJĄ KONTYNUOWANIE SEDERU RECYTACJAMI (LUB ODŚPIEWANIEM) PIEŚNI I POEMATÓW (PIJU-

TIM), PO OFICJALNYM ZAKOŃCZENIU, KTÓRE STANOWI NIRCA.] 
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Słowniczek 

 

afikoman – (od afiku mine temika – „przyniesienie różnych słodkości”) dosłownie "deser", 

kawałek środkowej macy odłożony na początku Sederu 

arba kosot - Cztery Kielichy: każdy z uczestników Sederu ma obowiązek wypić podczas 

wieczerzy cztery kielichy wina 

cafun - (dosłownie: „ukryty”) - zjedzenie afikomanu 

chacot halajla - dokładny środek nocy, pomiędzy wschodem a zachodem słońca 

chamec - zakwas; każde z pięciu podstawowych zbóż: pszenica, żyto, jęczmień, orkisz, 

owies, które weszło w kontakt z wodą na czas 18 minut oraz każde jedzenie i napój wy-

tworzone z użyciem tych zbóż lub w którym któreś z nich występuje choćby w minimal-

nych ilościach 

bedikat chamec - poszukiwanie chamecu w domu, przeprowadzane wieczorem 14 nisan 

bitul chamec - ceremonia unieważnienia, zrzeczenia się własności chamecu, który może 

jeszcze być w naszym posiadaniu 

biur chamec - spalenie chamecu dokonywane rano 14 nisan 

charoset - mieszanka pokrojonych jabłek, gruszek i orzechów włoskich wymieszanych 

z odrobiną miodu i wina; przypomina zaprawę murarską, używaną przez Żydów do wy-

robu cegieł w Egipcie 

chazeret – inna nazwa na maror. Drugi rodzaj gorzkich ziół spożywanych podczas Sederu 

w kanapce korech. Utarty chrzan lub sałata.  

Hagada - opowieść zawierająca dzieje narodu Jisraela w Egipcie i opisująca jego cudowne 

wyzwolenie 

halel - sześć psalmów odczytywanych jako pochwała Haszem (psalmy 113 -118) 

jachac - przełamanie środkowej macy podczas Sederu 

karpas - warzywo, które kładziemy na talerzu sederowym; najczęściej jest to pietruszka, 

rzodkiewka lub seler 

kezajit - jednostka miary, wielkość mniej więcej oliwki 

korech - "kanapka" składająca się z kawałka macy i gorzkich ziół (chazeret lub maror) 

maca - cienkie placki wypiekane z użyciem wody i mąki 



NASZA PASCHA – Mesjańska Hagada na Pesach 

62 

 

maca szmura - maca przygotowana specjalnie na Pesach z zachowaniem szczególnych pro-

cedur 

magid - czytanie Hagady 

ma nisztana - cztery pytania zadawane tradycyjnie przez najmłodszych uczestników Se-

deru, dotyczące sederowych rytuałów 

maror - gorzkie zioła (sałata lub chrzan), symbol gorzkiego cierpienia narodu żydow-

skiego w Egipcie 

mei melach - słona woda, w której zanurzamy karpas, symbol łez wylewanych przez  Ży-

dów w niewoli 

rachac - rytualne umycie rąk po zakończeniu opowieści Hagady 

rewiit – miara objętości: wg różnych źródeł pomiędzy 86 a 150 cm sześciennych 

Seder - "porządek", nazwa specjalnych kolacji podczas święta Pesach (15 nisan w Izraelu; 

15 i16 poza Izraelem) 

szehechejanu – błogosławieństwo odmawiane w pierwszy (lub 2 pierwsze) dzień Pesach 

i obejmujące wszystkie dni święta 

szulchan orech - posiłek sederowy 

taanit bechorim - post pierworodnych obowiązujący pierworodnych synów w erew Pesach 

(przeddzień/wigilię Paschy) 

urchac - oczyszczenie, rytualne umycie rąk podczas Sederu, bez wypowiadania błogosła-

wieństwa 

zeroa - pieczone mięso z kością, symbol ofiary pesachowej składanej w Świątyni tuż przed 

świętem Pesach.   
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