
Nagycsütörtök esti páskavacsora 
 

 

Előre elkészített terített asztal: 
A eredeti vacsora a „széder” jelentése: rend. A „széder-est” könyve a Haggáda: 
elbeszélés, az egyiptomi kivonulás története.  
A Haggáda visszatérő motívuma a négyes szám: négy pohár borból iszunk, a 
szédertálon négy alkalmi étel van: sült hús (zörajá), tojás (bécó), kovásztalan kenyér 
(mácó), keserű gyökér (mórajr) Ezen kívül van még zöldség (kárpász), almából, 
fahéjból, dióból és borból álló keverék (hrajszesz), valamint sós víz található. 
Kovásztalan kenyérrel a kivonulásra emlékezünk, mivel a menekülőknek nem volt 
idejük a tészta kelesztésére, a fűszeres alma a vályogvetésre emlékeztet, a sós víz a 
könnyeket idézi. 
A tíz csapás említésekor ujjunkat a borba mártjuk, és kicsepegtetünk egy kevés bort. 
Úgy véljük: ne legyen tele a mi poharunk, amikor emberi szenvedésről olvasunk. 
Még akkor sem, ha ellenségeink jogos büntetéséről hallunk. 
 

- Gyertyagyújtás 
 

- Hálaadás: Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, aki megszenteltél 
minket parancsolataiddal és megparancsoltad nekünk, hogy meggyújtsuk az ünnep 
fényét. 

 
- Köszöntés: személyes szavak 

I. pohár – a Megszentelés (kiddus) pohara 
 

- Hálaadás: Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, aki teremtetted a 
szőlő gyümölcsét!  
Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, aki megóvtál bennünket és 
életben tartottál, hogy megérhessük ezt a napot.  

 
- Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és 

ezt mondta nekik: "Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt 
megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, 

hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be 
nem teljesedik ez az Isten országában." Azután vette a poharat, 

hálát adott, és ezt mondta: "Vegyétek, és osszátok el magatok 
között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a 
szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa." Lk 22,14-17 

 
- Kiisszuk az első poharat 

 

- Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az 
Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától, letette 
felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet 

öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és 
törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Jn 13,4-5 

 
- Kézmosás (a családfő kezet mos) 



- Ekkor az Úr azt mondta Abrámnak: Tudd meg, hogy a te utódaid 

jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék: 
rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket négyszáz évig. De 

ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy 
vagyonnal jönnek ki. 1Móz 15,13-15 

 

- A bemártott falat (kárpász) 
A zöldséget, a salátát, piros retket sós vízbe mártva fogyasztjuk el. (A sós víz 

emlékeztet a könnyekre, amelyet a szidók hullajtottak az egyiptomi szolgaság 

idején) 
 

- Te pedig ezt mondd Istenednek, az Úrnak a színe előtt: Bolyongó 
arámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt ott 
kevesedmagával, de nagy, erős és hatalmas néppé lett ott Az 

egyiptomiak azonban rosszul bántak velünk, nyomorgattak, és 
kemény rabszolgamunkát végeztettek velünk. Akkor az Úrhoz, 

atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségért, az Úr pedig meghallotta 
szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és 

sanyarú sorsunkat. És kihozott bennünket az Úr Egyiptomból erős 
kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmet keltő jelek és csodák 

között. Azután behozott bennünket erre a helyre, és nekünk adta 
ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet. Azért hoztam most ide a 
föld termésének a legjavát, amelyet te adtál nekem, Uram! Így tedd 

azt oda Istenednek, az Úrnak színe elé, és borulj le Istenednek, az 
Úrnak színe előtt. Azután örvendezz mindannak a jónak, amit 

Istened, az Úr ad neked és házad népének, örvendezz a lévitával és 
a nálad lakó jövevénnyel együtt. 5Móz 26,5-11 
 

- A kovásztalan kenyér (macesz) kettétörése 
(Itt van az Afikajmon elrejtése - kis darabka kenyér szalvétába csomagolva -, 
amit a gyermeknek kell megkeresni) 
 
Hálaadás: Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, aki teremtetted a 
föld gyümölcsét a gabonát, és az abból készült kenyeret. 

 

 II.  pohár – Az ítélet pohara 
 

-  tíz csapás: 
o Vizek vérré válnak 
o Békák 
o Szúnyogok 
o Böglyök 
o Dögvész 
o Kiütés 
o Jégső 
o Sáskajárás 
o Sötétség 
o Elsőszülöttek halála 

 



- Azután összehívta Mózes Izráel összes véneit, és azt mondta nekik: 
Fogjatok hozzá, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségenként, és 

vágjátok le a páskát. Vegyetek egy köteg izsópot, és mártsátok az 
edényben levő vérbe, azután érintsétek meg az edényben levő 

vérrel a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Senki se menjen ki 
közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy 

megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két 
ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy 

bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapással sújtson. 
Őrizzétek meg ezt az igét. Örökre szóló rendelkezés ez nektek és 
fiaitoknak. Amikor bementek arra a földre, amelyet az Úr ad nektek, 

ahogyan megígérte, akkor is tartsátok meg ezt a szertartást. 2Móz 
12,21-25 
 

- Kérdés (mágid): Miben különbözik ez az éjszaka a többitől? 
 

- A történet elmesélése: Szolga voltál Egyiptomban… 
 

- És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a 
szertartás, akkor így feleljetek: Az Úr páska áldozata ez, mert 

kihagyta Izráel fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte 
Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor mélyen meghajolt 

a nép, és leborult. 2Móz 12,26-27 
 

- Kis hallél (113-114. Zsoltárok) 114. Zsoltár (énekelve is: Hogy Izráel kijött 
Egyiptomból 

 
- Kézmosás (rohcó – mindenki) 

 
- Áldásmondás a kenyérre (ekkor eszünk belőle először) 

 
- Hálaadás: Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, aki kenyeret ad a 

földből. Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, aki megszentelt minket 
parancsolataival, és megparancsolta nekünk, hogy kovásztalan kenyeret együnk! 
 

- És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta 
nekik: "Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek 

az én emlékezetemre." Lk 22,19 
 

- Keserű fű (torma) evése (maror), amelyet azért eszünk, hogy a rabszolgasors 
keserűségét felidézzük. Két macesz közé tormát tesznek, ezzel pedig a hajdan 
volt jeruzsálemi szentélyre emlékeznek. (2. bemártott falat) 

 

- Bemártott tehát a falatot és odaadta Júdás Iskáriótesnak, a Simon 
fiának. Jn 13,26 

 
- Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, aki megszentelt minket 

parancsolataival, és meghagyta nekünk, hogy keserű gyökeret együnk. 



 

- Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt:  
„Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét!” Jn 1,29 
 

- Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát 

megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává 

legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti 

bárányunk a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal 

ünneplejünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a 

tisztaság és igazság kovásztalanságával.” 1Kor 5,7-8 

 

- Étkezés (a vacsora kötetlen. de szokás a sós vízbe mártott tojással kezdeni, ez a 
Szentély pusztulásának emlékére van). 
 

- Vacsora utáni áldás (bóréh) 
 

- És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és 
a sziklák meghasadtak. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, 
látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: 
„Bizony, Isten Fia volt.” Mt 27,51,54 

 

- III. pohár – A Megváltás vagy az Áldás pohara 
 

- Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt 

mondta: "E pohár az új szövetség az én vérem által, amely 
tiérettetek ontatik ki.” Lk 22.20 

 
- IV. pohár – a dicséret pohara 

 
- A Nagy Hallél (115-118, 136. Zsoltár) 116. Zsoltár 
 

- Elköszönés 
 

- Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus 
azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret,  és hálát 
adva megtörte, és ezt mondotta: "Vegyétek, egyétek, ez az én 

testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre." 1Kor 11,23-24 

 

- Áldás: A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által 

kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy 
pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának 

teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus 
Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen 

 
- Kedves, játékos ünnepi dalok következnek befejezésül  


