Hagada na Pesach

Na podstawie:
• Sidur Beit Polin, Warszawa 2015
•

P. Jędrzejewski, B. Krawcowicz, Pesach, The 614th Commandment Society, Los Angeles-Warszawa 2006.

•

Hagada na Pesach, The 614th Commandemen Society, Los Angeles-Toledo, 2007.

•

Hagada. Opowiadania o Wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory Święta Pesach, Wydawnictwo Księgarni M. Zalcmana, Wiedeń
1927 / reprint: Interdruck, Warszawa 1991.

•

rabin T. Herberger, R. Herberger-Rødner, The Rødner-Herberger Chocolate Seder, Warszawa 2013.

Tłumaczenia modlitw: Sidur Pardes Lauder, pod red. rabina Sachy Pecarica, Kraków 2005 (transliteracja częściowo: A. M. Homa).
Zdjęcie na okładce: Stół sederowy w (jeszcze) Beit Gdańsk, Pesach 5773/2013.
Opracował: Ariel Mosze Homa

2

w dużym skrócie:

O C O C H O DZ I W PE SACH ?
Historycznie – według żydowskiej chronologii w roku 2448, czyli 3326 lat temu (teraz mamy rok 5774), B-g wyzwolił Izraelitów z niewoli
i wyprowadził ich z Egiptu, aby zawrzeć z nimi przymierze i poprowadzić ich do Erec Israel – Ziemi Obiecanej.
Duchowo/etycznie/moralnie – co roku w Pesach przypominamy sobie, że zostaliśmy wybrani do wolności, i że o tę wolność musimy walczyć:
dla innych i dla siebie, ale też z innymi i często... z samym/samą sobą.
"Przebudź się - jesteś wolny,
choćbyś jak w ziemi duch
szedł dołem dookolny,
przebudź się, jesteś wolny,
zbudź tylko słuch.
Otworzysz bramy gwarne
i łuki triumfalne
muzyki, która w chmury
trwa dymami pożarów
z dołu do góry.
Otwórz oczy, to jesteś
tryskającym powietrzem
zdrój żywy.
Żeś przez ciało przykuty
i żeś ciała upływem,
żyj w wietrze (...)"

fragment wiersza "Wolność" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (jego matka pochodziła ze zasymilowanej rodziny żydowskiej)
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Pesach to bardzo wymagające święto! I to nie tylko dlatego, że trwa aż siedem dni... Bo pewnie w niejednym domu same przygotowania do
Pesach trwają dwa, trzy... ba! nawet cztery tygodnie! A to wszystko przez dwa zdania z Tory, a konkretniej z księgi Szemot (Wyjścia): "...przed pierwszym
dniem święta usuniecie zakwas z waszych domów..." (12:15) i "...niczego zakwaszonego nie będziecie jedli..." (12:20). Zakwas, czyli po hebrajsku chamec,
to wszystko, co zostało wytworzone z pszenicy, żyta, jęczmienia, orkiszu i owsa, albo zawiera choćby małą domieszkę któregoś z tych zbóż. Wyjątkiem
jest tylko maca przygotowywana specjalnie na Pesach. "Przez siedem dni będziecie jedli mace (...) we wszystkich waszych siedzibach!" - tako rzecze Tora
(Szemot 12:15,20). I ta sama Tora w ten właśnie sposób nakazuje pierwszy raz w historii... wiosenne porządki!
Ale sprzątanie domu z chamecu nie jest takie proste... Żadne zwykłe odkurzanie, zamiatanie czy kurzy ścieranie nie załatwia sprawy. Trzeba załatwić
jeszcze trzy rytuały związane z chamecem:

•

bedikat chamec – w wieczór poprzedzający Pesach, już po tym jak sprzątneliśmy porządnie cały dom, musimy jeszcze raz poszukać resztek
chamecu. Tradycyjnie robi się to ze świecą w ręku. Szukać należy bardzo dokładnie, a później cały znaleziony chamec zgromadzić w jednym
miejscu.

•

bitul chamec – bo w końcu jesteśmy tylko ludźmi... Mogło się przecież zdarzyć, że przeoczyliśmy jeden mały okruszek za szafą. Dlatego już po
skończeniu poszukiwań wypowiadamy specjalną formułę, w której zrzekamy się wszelkiego pozostawionego chamecu i unieważniamy go,
uznając za "pył ziemi".

•

biur chamec – rano, wyspani po nocnych poszukiwaniach, zabieramy zebrany chamec z domu (bo w domu nie wolno bawić się ogniem!) i
spalamy go, znowu wypowiadając specjalną formułę.
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Świętowanie Pesach rozpoczynamy zapaleniem dwóch świec i błogosławieństwem
(inaczej niż w Szabat – najpierw błogosławimy, później zapalamy):
Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, aszer kidszanu bemicotaw
weciwanu lehadlik ner szel jom tow!
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, Król świata, który uświęciłeś nas swoimi przykazaniami i nakazałeś nam zapalanie świateł świątecznych!
...w tym momencie zapala się świece i kontynuuje:

Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, szehechejanu, wekijemanu,
wehigijanu lazman haze!
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, Król świata, że dałeś nam dożyć i
utrzymywałeś nas i doprowadziłeś nas do tego czasu!

C H A G S A M E A C H !!!
C H A G S A M E A C H W E K A S Z E R !!!
Szczęśliwych i Koszernych Świąt !!!
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Teraz, przed rozpoczęciem sederu , jest czas na powitanie Święta wieczorną modlitwą Maariw.

Maariv na Pesach:
Błogosławcie Adonaj, który jest błogosławiony!
Błogosławiony Adonaj, który jest błogosławiony na wieki!

Barchu et Adonaj hameworach!
Baruch Adonaj hameworach leolam waed!

Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, B-g nasz, Król świata, który Swoim słowem Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, aszer bidwaro maariw
sprowadza wieczory, mądrością otwiera bramy i rozumieniem zmienia pory,
arawim, bechochma poteach szearim, uwitwuna meszane itim,
odmienia czasy, ustawia gwiazdy w ich konstelacjach na sklepieniu nieba,
umachalif et hazmanim, umesader et hakochawim,
według Swojej woli. Stwórca dnia i nocy, przetaczający światło przed
bemiszmeroteihem barakija kircono. Bore jom walajla, golel or
ciemnością i ciemność przed światłem. Przeprowadzający dzień i
mipnej choszech, wechoszech mipnej or. Umaawir jom umewi lajla,
sprowadzający noc, oddzielający dzień od nocy, Jego Imię: Adonaj Zastępów.
umawdil bein jom uwein lajla, Adonaj Cwaot szemo. El Chaj
B-g żywy i istniejący, niech nieustannie króluje nad nami na wieki.
weKajam, tamid imloch aleinu leolam waed. Baruch Ata Adonaj,
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, który sprowadza wieczory! Amen
hamaariw arawim! Amen
Ukochałeś Dom Israela, Twój lud, wieczną miłością. Nauczyłeś nas Tory,
przykazań, zarządzeń i praw. Dlatego, Adonaj, nasz B-że, będziemy
rozmawiać o Twoich zarządzeniach, gdy się kładziemy i gdy wstajemy i
będziemy się cieszyć słowami Twojej Tory i Twoimi przykazaniami, na
zawsze. Bo one są naszym życiem i przedłużeniem naszych dni, i rozważamy
je dniem i nocą. Obyś nigdy nie odsunął od nas Twojej miłości.
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, który kocha Israela, Swój lud! Amen

Ahawat olam beit Israel amecha ahawta, Tora umicwot, chukim
umiszpatim, otanu limadta. Al ken Adonaj Elohejnu beszochwenu
uwekumenu nasijach bechukecha, wenismach bediwei toratecha
uwemicwotecha leolam waed. Ki hem chajeinu weorech jameinu,
uwahem nehge jomam walajla. Waahawtecha al tasir mimenu
leolamim. Baruch Ata Adonaj ohew amo Israel. Amen

B-g jest Królem godnym zaufania
Słuchaj Israelu, Adonaj jest naszym B-giem, Adonaj jest Jedyny!
Błogosławione imię chwały Jego królestwa na wieki.

El melech neeman
Szema Israel, Adonaj Elohejnu, Adonaj Echad!
Baruch szem kewod malchuto leolam waed.

Będziesz kochał Adonaj, twojego B-ga – całym twoim sercem, całą twoją
Weahawta et Adonaj Elohecha bechol lewawecha uwechol nafszecha
duszą i z całej twojej mocy. I te rzeczy, które Ja przekazuję ci dzisiaj – będą w uwechol meodecha. Wehaju hadwarim haele aszer anochi mecawcha
twoim sercu. Powtarzaj je twoim dzieciom i mów o nich – gdy będziesz
hajom al lewawecha. Weszinantam lewanecha wedibarta bam,
siedział w domu i gdy będziesz szedł drogą, i gdy będziesz się kładł i gdy
besziwtecha beweitecha uwlechtecha waderech, uwszochbecha
będziesz wstawał. Przywiąż je jako znak na twojej ręce i będą ozdobą
uwkumecha. Ukszartam leot al jadecha wehaju letotafot bein
pomiędzy twoimi oczami. I wypisz je na odrzwiach twojego domu i na twoich
einecha. Uchtawtam al mezuzot beitecha uwiszarecha.
bramach.
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I będzie tak, jeśli posłuchacie Moich przykazań, które Ja wam dzisiaj
Wehaja im szamoa tiszmeu el micwotaj aszer anochi mecawe etchem
nakazuję – by kochać Adonaj, waszego B-ga, i służyć mu całym waszym
hajom leahawa et Adonaj Elohejchem ulowdo, bechol lewawchem
sercem i całą waszą duszą. Dam waszej ziemi deszcz we właściwym czasie, uwechol nafszechem. Wenatati metar arcechem beito, jore umalkosz
jesienny i wiosenny, i zbierzesz twoje zboże i twój moszcz, i twoją oliwę.
weasafta deganecha wetirszecha weicharecha. Wenatati esew
Dam trawę na twoim polu dla twojego bydła i będziesz jadł, i nasycisz się.
besadcha liwchemtecha, weachalta wesawata. Hiszameru lachem,
Strzeżcie się, aby nie zwiodły was wasze serca i byście nie odwrócili się, i nie
pen jifte lewawche, wesartem, waawadtem elohim acherim
służyli bożkom, i nie składali im pokłonów. Bo zapłonie na was gniew
wehisztawitem lahem. Wechara af Adonaj bachem, weacar et
Adonaj, zamknie niebo i nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swojego
haszamiajim welo jihje matar, wehaadama lo titen et jewulah,
plonu; będziecie wytraceni z ziemi dobrej, którą Adonaj wam dał. Włóżcie te waawadtem mehera meal haarec hatowa aszer Adonaj noten lachem.
rzeczy w wasze serca i w wasze dusze; przywiążcie je jako znak do waszej
Wesamtem et dewaraj ele, al lewawchem weal nafszechem,
ręki i będą ozdobą między waszymi oczami. Uczcie ich wasze dzieci, mówiąc ukszartem otam leot al jedchem, wehaju letotafot bein eineichem.
o nich – gdy będziesz siedział w domu i gdy będziesz szedł drogą, i gdy
Welimadtem otam et bneichem ledaber bam, besziwtecha
będziesz się kładł, i gdy będziesz wstawał. I wypisz je na odrzwiach twojego
beweitecha, uwlechtecha waderech, uwszachbecha uwkumecha.
domu i na twoich bramach. Aby pomnożyły się wasze dni i dni waszych
Uchtawtam al mezuzot beitecha uwiszarecha. Lemaan jirbu
dzieci na ziemi, którą Adonaj przysiągł dać waszym ojcom – jak dni nieba
jemeichem wimei wneichem al haadama aszer niszba Adonaj
nad ziemią.
laawoteichem latet lahem kimei haszamajim al haarec.
Powiedział Adonaj do Mojżesza: Mów do synów Israela i powiedz im, niech
Wajomer Adonaj el Mosze lemor: daber el bnei Israel, weamarta
uczynią sobie cicit na rogach swoich ubrań, na pokolenia, i umieszczą na
alehem, weasu lahem cicit, al kanfei wigdeihem ledorotam wenatenu
rogach cicit nić koloru techelet. To będzie dla was cicit, zobaczycie go i
al cicit hakanaf, petil techelet. Wehaja lachem lecicit, uritem oto,
przypomnicie sobie wszystkie przykazania Adonaj, będziecie je spełniać i nie uzchartem et kol micwot Adonaj, waasitem otam, welo taturu acharei
zwrócicie się za waszymi sercami i za waszymi oczami, za którymi błądzicie. lewawchem weacharei einechem, aszer atem zonim achareichem.
Abyście pamiętali i spełniali wszystkie Moje przykazania i abyście byli
Lemaan tizkeru waasitem et kol micwotaj wihjitem kdoszim
świętymi dla waszego B-ga.
leloheichem.
Ja jestem Adonaj – wasz B-g, wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, aby być Ani Adonaj Eloheichem aszer hoceti etchem meerec micrajim, lihjot
dla was B-giem. Ja jestem Adonaj wasz B-g. Prawdziwy.
lachem lelohim. Ani Adonaj Eloheichem. Emet.
Adonaj wasz B-g – Prawdziwy.
Adonaj Eloheichem – Emet.
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I godne zaufania jest to wszystko i ustanowione dla nas, że On – Adonaj, jest
Weemuna kol zot, wekajam aleinu, ki hu Adonaj Eloheinu weein
naszym B-giem, nie ma innego oprócz Niego, a my jesteśmy Israelem, Jego zulato, waanachnu Israel amo. Hapodenu mijad melachim, malkenu
ludem. Wykupuje nas z rąk królów, nasz Król, wybawia nas z rąk wszystkich
hagoalenu mikaf kol hearicim. Hael hanifra lanu micareinu,
tyranów. B-g, który mści się za nas na naszych prześladowcach i odpłaca
wehameszalem gmul lechol ojwei nafszenu. Haose gdolot ad ein
sprawiedliwie wszystkim wrogom naszej duszy. Czyni wielkie rzeczy, których cheker, weniflaot ad ein mispar. Hasam nafszenu bachajim, welo
nie sposób zbadać, cuda, których nie sposób zliczyć. Osadza naszą duszę w
natan lamut raglenu, hamadrichenu al bamot ojweinu, wajarem
życiu i nie daje zachwiać się naszej nodze. Prowadzi nas po wzgórzach
karnenu, al kol soneinu. Haose lanu nisim unekama befaro, otot
naszych wrogów i podnosi naszą chwałę wobec tych, którzy nas nienawidzą.
umoftim beadmat bnei cham. Hamake weewrato kol bechorei
Czynił dla nas cuda i pomstę na faraonie, znaki i zadziwiające rzeczy na ziemi Micrajim, wajoce et amo Israel mitocham leherut olam. Hamaawir
synów Chama. Poraził w swoim gniewie wszystkich pierworodnych Egiptu i
banaw bein gizrei jam suf, et rodfeihem weet soneihem, bithomot
wyprowadził Swój lud, Israela, spośród nich, na wieczną wolność.
tiba, werau wanaw gwurato. Szibchu wehodu liszmo. Umalchuto
Przeprowadził Swoich synów pomiędzy rozciętymi częściami Morza Trzcin, a
weracon kiblu aleihem, Mosze uwnei Israel lecha anu szira
tych, którzy ich ścigali i którzy ich nienawidzili – zatopił w głębinach. Jego
beszimcha raba, weamru chulam:
synowie ujrzeli Jego potęgę, wychwalali i dziękowali Jego Imieniu. I przyjęli
na siebie z ochotą Jego Królestwo. Mojżesz i synowie Israela wyśpiewali
Tobie pieśń z wielką radością i powiedzieli wszyscy:
Nie ma nikogo oprócz Ciebie, Adonaj, tylko Ty jesteś ozdobiony świętością,
podziwiany w swojej chwale, czyniący cuda. Twoi synowie ujrzeli Twoje
Królestwo, gdy rozszczepiłeś morze przed Mojżeszem. To mój B-g,
wykrzyknęli. I powiedzieli:

Mi chamocha baelim Adonaj, mi kamocha nedar bakodesz, nora
tehilot ose fele. Malchutecha rau wanecha, bokea jam lifnei Mosze,
ze Eli anu weamru:

Adonaj będzie królował na wieki! I jest powiedziane: Bo uratował Adonaj
Jakuba i wybawił go z rąk silniejszego od niego. Błogosławiony jesteś Ty,
Adonaj, Wybawiciel Israela!
Amen

Adonaj jimloch leolam waed. Weneemar ki fada Adonaj et Jaakow,
ugealo mijad chazak mimenu. Baruch Ata Adonaj, gaal Israel.
Amen
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Daj nam zasnąć, Adonaj, nasz B-że, w pokoju. I daj nam wstać, nasz Królu,
Haszkiwenu Adonaj Eloheinu leszalom, wehaamidenu malkenu
do życia. Rozpostrzyj nad nami namiot Twojego pokoju i udoskonalaj nas
lechajim ufros aleinu sukat szlomecha, wetaknenu beeca towa
Swoją dobrą radą. Zbaw nas ze względu na Twoje Imię. Broń nas i usuń od
milfanecha, wehoszienu lemaan szmecha, wehagen baadenu,
nas wroga, zarazę i miecz, i głód, i rozpacz. I usuń przeciwnika przed nami i
wehaser mealeinu ojew, dewer, wecherew, weraaw, wejagon,
za nami. Ukryj nas w cieniu Twoich skrzydeł, bo Ty jesteś B-giem, który nas wehaser satan milefaneinu umeachareinu, uwecel kanfecha tastirenu.
strzeże i ratuje, bo Ty jesteś B-giem, Królem łaskawym i miłosiernym. Strzeż Ki El szomrenu umacilenu Ata, ki El melech chanun werachum Ata,
naszego wyjścia i przyjścia, dla życia i dla pokoju, od teraz i na wieki.
uszmor cetenu uwoenu, lechajim uleszalom, meata wead olam. Ufros
Rozpostrzyj nad nami namiot Twojego pokoju. Błogosławiony jesteś Ty,
aleinu sukat szlomecha. Baruch Ata Adonaj hapores sukat szalom
Adonaj, który rozpościera namiot pokoju nad nami i nad całym Swoim ludem
aleinu weal kol amo Israel weal Jeruszalajim.
– Israelem i nad Jerozolimą.
Amen
Amen
Obwieścił Mojżesz synom Israela święta Adonaj!

Wajedaber Mosze et moadej Adonaj, el benei Israel!

Adonaj, otwórz moje wargi, a moje usta będą głosić Twoją chwałę.
Adonaj sefataj tiftach, ufi jagid tehilatecha.
Błogosławiony jesteś Ty Adonaj, nasz B-g i B-g naszych ojców i matek, B-g Baruch Ata Adonaj Elohejnu wElohej awoteinu weimoteinu, Elohej
Abrahama, B-g Izaaka i B-g Jakuba, B-g Sary, B-g Rebeki, B-g Racheli i B-g
Awraham, Elohej Icchak, wElohej Jaakow, Elohej Sara, Elohej
Lei, B-g wielki, potężny i straszliwy, B-g Najwyższy, który wyświadcza
Riwka, Elohej Rachel, wElohej Lea, haEl hagadol hagibor wehanora
dobrodziejstwa i stwarza wszystko, pamięta o dobroci Praojców i Pramatek i
El eljon, gomel chasadim towim wekone hakol, wezocher chasdei
sprowadza wybawiciela dla dzieci ich dzieci, ze względu na Swoje Imię, w awot weimaot, umewi goel liwnei weneihem lemaan szemo beahawa.
miłości. Królu pomagający. Wybawicielu i Tarczo. Błogosławiony jesteś Ty, Melech ozer umoszia umagen. Baruch Ata Adonaj magen Awraham
Adonaj, Tarcza Abrahama i Podpora Sary.
weezrat Sara.

Ty jesteś potężny na wieki, mój Panie, Ty wskrzeszasz umarłych, masz
władzę, aby zbawiać. Karmiący żyjących poprzez dobroć, przez wielkie
miłosierdzie wskrzeszający zmarłych, podtrzymujący upadających, leczący
chorych, uwalniający związanych, podtrzymujący Swoją wiarę pośród tych,
którzy śpią w prochu. Kto jest jak Ty, Pan potężnych czynów, i kto jest
podobny Tobie, Królu, który uśmiercasz i wskrzeszasz, i pozwalasz
rozkwitnąć zbawieniu. Ty jesteś godny ufności, że ożywisz umarłych.
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, który wskrzesza umarłych.
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Ata gibor leolam Adonaj, mechaje metim Ata, raw lehoszia.
Mechalkel chajim bechesed, mechaje metim berachamim rabim,
somech nofelim werofe cholim, umatir asurim, umkajem emunato
liszenei afar. Mi chamocha baal gewurot umi dome lach melech
memit umechaje umacmiach jeszua. Weneeman Ata lehachajot
metim. Baruch Ata Adonaj mechaje hametim.

Ty jesteś święty i Twoje Imię jest święte, i święci każdego dnia wychwalają
Ciebie, sela. Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, B-g święty.

Ata kadosz weszimcha kadosz ukdoszim bechol jom jehalulucha
sela. Baruch Ata Adonaj haEl hakadosz.

Ty nas wybrałeś ze wszystkich ludów, ukochałeś nas i zechciałeś nas,
wywyższyłeś nas wśród wszystkich języków, uświęciłeś nas Swoimi
przykazaniami i przybliżyłeś nas, Królu nasz, do służby dla Ciebie i ogłosiłeś
nam Twoje wielkie i święte Imię. Dałeś nam, Adonaj, nasz B-że, w miłości
wyznaczone pory dla radości, święta i czasy dla cieszenia się, i ten dzień
święta Pesach, czasu naszej wolności, święte zgromadzenie, na pamiątkę
Wyjścia z Egiptu.

Ata wechartanu mikol haamim, ahawta otanu, weracita banu,
weromamtanu mikol haleszonot, wekidasztanu bemicwotecha,
wekerawtanu malkenu laawodatecha, weszimcha hagadol
wehakadosz aleinu karata. Watiten lanu Adonaj Elohejnu beahawa
moadim lesimcha, chagim uzmanim lesason, et jom chag hamacot
haze, zman cherutenu, mikra kodesz, zecher licijat micrajim.

B-że nasz i B-że naszych ojców i matek, 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 matkach, i pamięć mesjasza potomka Dawida, Twojego sługi, i
pamięć o Jerozolimie – mieście Twojej świętości, i pamięć o całym Twoim
ludzie – Domu Israela – przed Tobą.

Elohejnu wElohej awoteinu weimoteinu, jaale wejawo, wejagija,
wejerae, wejerace, wejiszama, wejipaked, wejizacher zichronenu
ufikdonenu, wezichron awoteinu weimoteinu, wezichron masziach
ben Dawid awdecha, wezichron Jeruszalajim ir kadszecha,
wezichron kol amecha beit Israel lefanecha.

Lifeleita, letowa, lechen ulechesed ulerachamim, lechajim uleszalom,
Dla ocalenia, dla dobra, dla życzliwości, dla łaskawości, dla miłosierdzia, dla bejom chag hamacot haze zachrenu, Adonaj, Elohejnu, bo letowa,
życia i dla pokoju w tym dniu święta Pesach. Pamiętaj o nas, Adonaj, nasz
ufakdenu wo liwracha, wehoszienu wo lechajim, uwidwar jeszua
B-że, w dniu tym dla naszego dobra, wymień nas w tym dniu w
werachamim, chus wechanenu, werachem aleinu wehoszienu, ki
błogosławieństwie i wybaw nas w tym dniu, abyśmy żyli. Słowo zbawienia i
eleicha eineinu, ki El melech chanun werachum Ata.
miłosierdzia – zlituj się, okaż łaskę, zmiłuj się nad nami i wybaw nas, bo ku
Tobie są zwrócone nasze oczy, bo jesteś B-giem i Królem, łaskawym i
Wehasienu Adonaj Elohejnu et birkat moadeicha lechajim uleszalom,
miłosiernym. Obdarz nas, Adonaj,
lesimcha ulesason, kaaszer racita weamarta lewarchenu, kadszenu
nasz B-że, błogosławieństwem Twojej wyznaczonej pory świątecznej, dla
bemicwotecha weten chelkenu betoratecha, sabenu mituwecha,
życia i dla pokoju, dla radości i dla cieszenia się, tak jak zechciałeś i obiecałeś
wesamchenu biszuatecha, wetaher libenu leawdecha beemet,
nas pobłogosławić. Uświęć nas Twoimi przykazaniami i daj nam udział w
wehanchilenu Adonaj Elohejnu besimcha uwesason moadei
Twojej Torze. Syć nas z Twojej dobroci, uraduj nas Twoim zbawieniem i
kadszecha, weismechu wecha Israel mekadszei szemecha. Baruch
oczyść nasze serce, by służyło Ci w prawdzie. Daj nam w dziedzictwie,
Ata Adonaj mekadesz Israel wehazmanim.
Adonaj, nasz B-że, w radości i w weselu Twoje wyznaczone pory świętości,
niech uraduje się w Tobie Israel, uświęcający Twoje Imię. Błogosławiony
jesteś Ty, Adonaj, który uświęca Israela i okresy świąteczne.
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Bądź przychylny, Adonaj, nasz B-że, Twojemu ludowi, Israelowi, i jego
modlitwom i przywróć służbę w Najświętszym Miejscu Twojej Świątyni.
Przyjmij z miłością i z przychylnością ofiary ogniowe Israela i modlitwy, i
niech zawsze będzie Ci miła służba Twojego ludu Israela. Oby nasze oczy
zobaczyły Twój powrót na Syjon w miłosierdziu. Błogosławiony jesteś Ty,
Adonaj, który ponownie ustanawiasz swoją Obecność na Syjonie.

Rece Adonaj Elochejnu beamecha Israel uwitfilatam, wehaszew et
haawoda lidwir beitecha. Weiszei Israel utefilatam beahawa tekabel
beracon, utehi leracon tamid awodat Israel amecha. Wetechezena
eineinu beszuwecha lecijon berachamim. Baruch Ata Adonaj
hamachazir szechinato lecijon.

Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Adonaj, nasz
Modim anachnu lach szaata hu Adonaj Elohejnu wElohej awoteinu
B-g i B-g naszych ojców i matek, B-g każdej istoty, który nas kształtuje,
weimotejnu leolam waed. Cur chajejnu, magen jiszenu Ata hu ledor
kształtuje całe stworzenie. Błogosławieństwa i podziękowania należne są
wador. Node lecha unesaper tehilatecha al chajeinu hamesurim
Twojemu wielkiemu i świętemu Imieniu, bo dajesz nam życie i pozwalasz
bejadecha, weal niszmoteinu hapekudot lach, weal nisecha szebechol
istnieć. Obdarzaj nas życiem, podtrzymuj nasze istnienie i zgromadź naszych
jom imanu, weal nifeoteche wetowotecha szebechol et, erew
wygnańców na dziedzińcach Twojej Świątyni, abyśmy przestrzegali Twoich
wawoker wecohorojim. Hatow ki lo chalu rachamecha,
praw, spełniali Twoją wolę i służyli Tobie całym sercem, dziękując Ci, że
wehamerachem ki lo tamu chasadecha, meolam kiwinu lach. Weal
możemy Ci dziękować. Błogosławiony jest B-g dziękczynień. Za wszystko niech kulam jitbarach wejitromam szimcha malkenu tamid leolam waed.
będzie błogosławione i wywyższone Twoje Imię, Królu nasz, zawsze i na wieki.
Wechol hachajim joducha sela, wihalelu et szimcha beemet. HaEl
A wszystko, co żyje, niech dziękuje Tobie, sela. I niech szczerze wychwala Twoje
jeszuatenu weezratenu sela. Baruch Ata Adonaj hatow szimcha
imię, B-że – zbawienie nasze i nasza pomocy, sela. Błogosławiony jesteś Ty,
ulecha nae lehodot.
Adonaj, Twoje Imię jest Dobry i Tobie należy dziękować.
Ustanów wielki pokój dla Swojego ludu, Israela, na zawsze, bo Ty jesteś Królem
i Władcą wszelkiego pokoju. I obyś uznał za dobre błogosławić Twój lud, Israela,
Szalom raw al Israel amecha tasim leolam, ki Ata hu melech adon
o każdej porze i w każdej godzinie, Twoim pokojem. Błogosławiony jesteś Ty,
lechol
haszalom. Wetow beeinecha lewarech et amecha Israel bechol
Adonaj, który błogosławi Swój lud, Israela, pokojem.
et uwechol szaa biszlomecha. Baruch Ata Adonaj hamewarech et
amo Israel waszalom.
B-że mój, strzeż mojego języka od zła i moich warg od oszukańczej mowy. Niech
moja dusza milczy wobec tych, którzy mnie przeklinają. Niech moja dusza
będzie jak proch dla każdego. Otwórz moje serce na Twoją Torę, a moja dusza
Elohaj, necor leszoni mera, usfataj midaber mirma, welimkalelaj
podąży za Twoimi przykazaniami. Prędko unicestwij zamiar i popsuj zamysły
nafszi tidom, wenafszi keafar lakol tihje. Petach libi betoratecha,
tych, którzy planują zło wobec mnie. Uczyń tak ze względu na Twoje Imię, uczyń
uwemicwotecha tirdof nafszi. Wechol hachoszewim alaj raa, mehera
tak ze względu na Twoją prawicę, uczyń tak ze względu na Twoją świętość,
uczyń tak ze względu na Twoją Torę, aby zostali ocaleni Twoi umiłowani i niech
hafer acatam wekalkel machaszawtam. Ase lemaan szemecha, ase
wybawi ich Twoja prawica, i odpowiedz mi. Oby słowa moich ust i myśli mojego lemaan jeminecha, ase lemaan keduszatecha, ase lemaan toratecha.
serca znalazły uznanie u Ciebie, Adonaj, moja Opoko i mój Wybawco.
Lemaan jechalecun jedidecha, hoszia jeminecha waaneni. Jihju
[trzy kroki do tyłu]
leracon imrei fi wehegjon libi lefanecha, Adonaj curi wegoali.

11

Ten, który czyni pokój na wysokościach, niech uczyni pokój dla nas i całego
Israela. I powiedzmy: Amen.

Ose szalom bimromaw, hu jaase szalom aleinu, weal kol Irael.
Weimru: Amen.

Oby było Twoją wolą, Adonaj, nasz B-że i B-że naszych ojców i matek, by
została odbudowana Świątynia, prędko, za naszych dni. Daj nam udział w
Twojej Torze. Obyśmy tam służyli w bojaźni, jak za dawnych dni i jak w
dawnych latach. Miła będzie dla Adonaj ofiara Judy i Jerozolimy, jak za
dawnych dni i jak w dawnych latach.

Jehi racon milefanecha Adonaj Elohejnu wElohej awoteinu
weimoteinu, szejibane Beit hamikdasz bimhera wejameinu, weten
chelkenu betoratecha. Weszam naawodcha bejira, kimei olam
ucheszanim kadmonijot. Wearewa lAdonaj minchat Jehuda
wJiruszalajim, kimei olam ucheszanim kadmonijot.

Powinniśmy wychwalać Władcę wszystkiego, uznawać wielkość Stwórcy
Aleinu leszabeach laadon hakol, latet gedula lejocer bereszit, szelo
Początku, bo nie uczynił nas takimi jak inne narody ziemi i nie ustanowił nas asanu kegojei haaracot, welo samanu kemiszpechot haadama. Szelo
jak inne rodziny świata. Nie wyznaczył naszego udziału takim jak ich udział i
sam chelkenu kahem, wegoralenu kechol hamonam.
losu takiego jak los ich tłumów. A my skłaniamy się i oddajemy pokłon, i
Waanachnu koreim umisztachawim umodim, lifnei melech malchei
dziękujemy, Królowi królów nad królami, Świętemu Błogosławionemu, który hamelachim hakadosz baruch hu. Szehu note szamajim wejosed arec,
rozciąga niebo i osadza ziemię, i siedziba jego majestatu jest w Niebie w
umoszaw jekaro baszamajim mimaal uszechinat uzo begowhei
górze, a Obecność Jego mocy na najwyższych wysokościach. On jest naszym meromim. Hu Elohejnu ein od. Emet malkenu, efes zulato, kakatuw
B-giem, nie ma innego. Naszym Królem prawdziwym, nic nie ma oprócz
betorato wejadata hajom wahaszewota el lewawecha, ki Adonaj hu
Niego, jak jest napisane w Jego Torze: Dowiedz się dziś i weź sobie do serca,
haElohim baszamajim mimaal weal haarec mitachat ein od.
że Adonaj jest B-giem w niebie w górze i na ziemi w dole – nie ma innego.
Al ken nekawe lecha Adonaj Eloheinu lirot mehera betiferet uzecha,
Dlatego pokładamy w Tobie nadzieję, Adonaj, nasz B-że, że ujrzymy prędko,
lehaawir gilulim min haarec, wehaelilim karot jikaretun, letaken
w pięknie Twojej chwały, usunięcie bałwochwalstwa z ziemi i ostateczne
olam bemalchut szadai. Wechol benei wasar jikreu wiszmecha,
wyniszczenie bożków, naprawienie świata poprzez Królestwo
lehafnot eilecha kol riszei arec. Jakiru wejeideu kol joszewei tewel,
Wszechmogącego. Wszystkie stworzenia wezwą Twojego Imienia, by
ki lecha tichra kol berech, tiszawa kol laszon. Lefanecha Adonaj
nawrócić ku Tobie wszystkich złoczyńców ziemi. Poznają i dowiedzą się
Elohejnu jichreu wejipolu, welichwod szimcha jekar jitenu.
wszyscy mieszkańcy ziemi, że przed Tobą ugnie się każde kolano, przysięgnie
Wikabelu chulam et ol malchutecha, wetimloch aleihem mehera
każdy język. Przed Tobą, Adonaj, nasz B-że, skłonią się i padną. I oddadzą
leolam waed. Ki hamalchut szlecha hi uleolmei ad timloch
cześć chwale Twojego Imienia. Przyjmą wszyscy jarzmo Twojego Królestwa i
bechawod, kakatuw betoratecha Adonaj jimloch leolam waed.
rychło będziesz królował nad nimi na wieki. Bo do Ciebie należy Królestwo i Weneemar wehaja Adonaj lemelech al kol haarec, bajom hahu jihje
po wieki będziesz królował w chwale, jak jest napisane w Twojej Torze:
Adonaj echad uszmo echad.
Adonaj będzie królował na wieki. I jest powiedziane: Adonaj będzie Królem
nad całą ziemią, tego dnia On będzie Jedyny i Jego Imię będzie Jedyny.
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Nie obawiaj się nagłego przerażenia ani zmowy złych, gdy nastanie. Knują
zmowę, ale będzie zniweczona, omawiają rzecz, ale ona nie zaistnieje, bo z
nami jest B-g. Aż do twojej starości Ja pozostanę niezmienny, aż do Twojej
sędziwości będę cierpliwy, Ja uczyniłem i Ja uczynię, Ja zniosę cierpliwie i
dam ucieczkę.

Al tira mipachad pitom, umiszoat reszaim ki tawo. Ucu ece wetufar,
dabru dawar welo jakum, ki immanu El. Wead zikna ani hu, wead
seiwa ani esbol, ani asiti waani essa, waani wesbol waamalet.

Pan Wszechświata, który królował, zanim wszelka forma została stworzona.
Adon olam, aszer malach, beterem kol jecir niwra. Leet naasa
W czasie, gdy wszystko powstało, z Jego woli, wtedy został ogłoszony
wechefco kol, azaj melech szemo nikra. Weacharei kichlot hakol,
Królem.A po tym, gdy skończy się wszystko, On sam – Straszliwy – będzie
lewado jimloch nora. Wehu haja, wehu howe, wehu jihje betifara.
królował. On był, On jest, On będzie we wspaniałości. On jest Jedyny, nie ma
Wehu echad weein szeni, lehamszil lo lehachbira. Beli reszit beli
drugiego, bo go z Nim porównać, bo go z Nim zestawić. Bez początku, bez
tachlit, welo haoz wehamista. Wehu Eli wechaj goali, wecur chewli
końca, Jego jest siła i panowanie. On jest moim B-giem, moim żyjącym
beet cara. Wehu nisi umanos li, menat kosi bejom ekra. Bejado afkid
Wybawcą, Opoką w moim cierpieniu, w czasie niedoli. On jest moim
ruchi beet iszan weaira. Weim ruchi gewijati,
Sztandarem i moją ucieczką, udziałem mojego kielicha w dniu, gdy będę Go
Adonaj li welo ira!
wzywał. W Jego ręce powierzam mojego ducha, gdy śpię i gdy się budzę, a z
moim duchem moje ciało.
Adonaj jest ze mną, nie będę się lękał!

Chag Sameach!
Odmówiliśmy Barchu i Szma Israel z błogosławieństwami, później specjalną Amidę-Szmone Esre na Pesach, po tym Aleinu, a zakończyliśmy
wesołym i pełnym nadziei Adon Olam.
Teraz w końcu zasiądźmy do stołu, bo przyszedł czas na...

S E D E R
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Żeby przejść płynnie i śpiewająco przez porządek Sederu, zaczniemy od krótkiej rymowanki z nazwami jego etapów.
Wychodzi na melodię hymnu Państwa Izrael – Hatikwy!

Kadesz, Urchac
Karpas, Jachac
Magid, Rachac
Moci, Maca
Maror, Korech
Szulchan Orech
Cafun, Barech
Halel, Nirca
To jeszcze nie wszystkie punkty Sederu, ale – spokojnie – już teraz o niczym nie zapomnimy.
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1. Kadesz – Uświęcenie
Mamy dzisiaj święto, dzień świąteczny, którego obchodzenie B-g nakazał nam w Torze. I dlatego właśnie należy ten dzień uświęcić – uświęcić
go kielichem wina (albo soku winogronowego), pierwszym z czterech. Jesteśmy teraz ludźmi wolnymi, dlatego nie napełniamy sobie kielicha sami i
słuchamy kiduszu na siedząco, opierając się na lewym boku.

Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, borei pri hagafen!
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, Stwórca owocu winorośli.
Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, aszer bachar banu mikol am weromemanu mikol laszon, wekiduszanu bemicwotaw. Watiten
lanu Adonaj Elohejnu beahawa moadim lesimcha chagim uzmanim lesason et jom chag hamacot haze, licijat micraim. Ki wanu wacharta
weotanu kidaszta, mikol haamim. Umoedi kodszecha besimcha uwesason hinchaltanu. Baruch Ata Adonaj, mekadesz Israel wehazmanim!
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, Król świata, który wybrał nas ze wszystkich ludów i wywyższył nas wśród wszystkich języków i uświęcił
nas Swoimi przykazaniami. I dałeś nam, Adonaj, nasz B-że, z miłością wyznaczone pory dla radości, święta i okresy świąteczne dla radowania się,
dzień Święta Pesach, czas naszej wolności, święte zgromadzenie na pamiątkę Wyjścia z Egiptu. Bo wybrałeś nas i uświęciłeś nas spośród wszystkich
narodów, pory Twoich świętych świąt, w radości i cieszeniu się dałeś nam. Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, uświęcający Israela i okresy świąteczne!

Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, szehechejanu, wekijemanu,
wehigijanu lazman haze!
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, Król świata, że dałeś nam dożyć i
utrzymywałeś nas i doprowadziłeś nas do tego czasu!
Le'chajim! Za życie!
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2. Urchac – Oczyszczenie
Pora na oczyszczenie – ale nie żadna mykwa czy prysznic. Zakładając, że wszyscy grzecznie umyli ręce przed kolacją, posłużymy się zwyczajem
Żydów niemieckich (tzw. Jekke) – ręce idzie obmyć prowadzący seder, nie wypowiadając błogosławieństwa.

3. Karpas – Warzywo
Widzicie tę piękną zieloną pietruszkę na talerzu sederowym. Teraz każdy bierze kawałek dla siebie. Zanurzamy mały kawałek w słonej wodzie.
Błogosławieństwo:
Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, bore pri haadama!
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, Król świata, Stwórca owocu ziemi!

... i jemy...
Zanurzamy – bo według tradycji jedzenie zanurzają ludzie wolni.
Zanurzamy – bo w Egipcie Izraelici zanurzali hizop w krwi baranka, aby oznaczyć odrzwia.
A czemu słona woda? – Bo byliśmy niewolnikami, a życie niewolnika to słone łzy i pot...

4. Jachac – Przełamanie macy
Pesach to inaczej Chag Hamacot, Święto Macy – więc zajmijmy się w końcu macą.
Na stole pod serwetą leżą trzy mace. Nas interesuje środkowa.
Bierzemy ją i przełamujemy, rozdzielamy, tak jak Mojżesz rozdzielił Morze Czerwone/Trzcin.
Większy kawałek zawijamy w serwetkę – to jest AFIKOMAN, maca "na deser".
Zatem: K t o s c h o w a a f i k o m a n ???
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5. Ha Lachma Anja – Zaproszenie
Zostajemy przy macy – pora je odkryć i zaprezentować wszystkim uczestnikom sederu.
Posłuchajmy:

Oto chleb niedoli, który jedli przodkowie nasi w kraju Egiptu. Każdy głodny niech wejdzie i je z nami; każdy, kto jest w potrzebie,
niech wejdzie i obchodzi z nami Pesach. W tym roku jesteśmy tutaj, w przyszłym roku będziemy w kraju Israela, w tym roku jako
niewolnicy – w następnym roku jako ludzie wolni!
Księga Szemot (Wyjścia) mówi: "Nie upokarzaj i nie uciskaj przybysza, bo byliście przybyszami w ziemi egipskiej" (22:20). Nie tylko w Egipcie
byliśmy przybyszami – byliśmy nimi w Babilonie i Grecji, Niemczech i Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce. I, jako przybysz, Naród Żydowski,
naprawdę wiele doświadczył i – nieraz – doświadcza nadal, dlatego tak ważna w byciu Żydem jest empatia, poczucie sprawiedliwości i niezgoda na
niesprawiedliwość. Dlatego tak ważny jest Tikkun Olam – Naprawa Świata...
Dzisiaj, w Pesach, przypomnijmy sobie, że B-g wymaga od nas, żebyśmy w tej Naprawie nie ustawali. A wolność nasza i wolność innych ludzi
nie była tylko nadzieją na przyszłość – lecz naszym planem i celem!

6. Magid – Opowiadania
Teraz w czterech punktach opowiemy historię Wyjścia z Egiptu – o to właśnie głównie chodzi w całym
sederze. Tora mówi: "musisz powiedzieć" (Szemot 13:8) o Wyjściu z Egiptu, o tym, że

B-g, On Sam, wyswobodził

nas z niewoli. Zrobimy to w czterech punktach.
Nie jest to historia prosta, ale jak mówi Talmud: "Wino pociesza serce człowieka, łagodzi cierpienia, troski i
boleści" (Taanit 12). Dlatego nalejmy każdy sąsiadowi swemu drugi kielich wina! Ale nie pijemy aż do zakończenia
opowiadania.
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1. Cztery pytania
Te słynne cztery pytania są na tyle ważne, że Talmud nakazuje zadać je nawet, jeśli na sederze jest się samemu jak palec...

Czym różni się ta noc od innych nocy?
To teraz wybieramy, kto zada cztery pytania... Najmłodszy? Najsłodszy? Najładniejszy?

1. Dlaczego w czasie wszystkich innych nocy możemy jeść chamec i macę, a tej nocy tylko macę?
2. Dlaczego w czasie wszystkich innych nocy możemy jeść wszystkie warzywa, a tej nocy tylko gorzkie?
3. Dlaczego w czasie wszystkich innych nocy nie zanurzamy jedzenia ani razu, a tej nocy zanurzamy dwa razy?
4. Dlaczego w czasie wszystkich innych nocy jemy siedząc lub wspierając się na boku, a tej nocy jemy wszyscy opierając się na
boku?
Odpowiedzmy razem!!!

Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadził nas Adonaj mocną ręką i wyciągniętym ramieniem. A gdyby Święty
Błogosławiony nie wyprowadził naszych ojców i matek z Egiptu, nadal bylibyśmy, my i synowie nasi i córki nasze, i synowie
naszych synów i córki naszych córek, niewolnikami faraona w Egipcie.
I chwalmy za to B-ga!!!

Niech będzie pochwalony Wszechobecny, pochwalony On!
Pochwalony Ten, który dał Torę ludowi swemu, Israelowi, pochwalony On!
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Ma nisztana
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2. Czterech synów
Posłuchajmy opowieści o czterech synach ...

O czterech synach mówi Tora: jeden jest mądry, jeden niegodziwy, jeden szlachetny, a jeden taki, który nie umie pytać. Mądry
pyta: "Jakie są ustawy świadectwa, ustawy i prawa, które nakazał nam spełniać Adonaj, nasz B-g?" Więc pokażmy mu w Torze
prawa dotyczące Pesachu! Niegodziwy pyta: "Czym dla was jest ta uroczystość?" Dla was, ale nie dla mnie – uczynił z siebie
wyjątek, odrzucił wiarę, odrzucił tradycję. Dlatego powiedzmy mu, że on z Egiptu nie wyszedł, on dalej jest niewolnikiem!
Szlachetny pyta: "Co to wszystko znaczy?" Zacytujmy mu Torę: "Mocą Swojej ręki wyprowadził nas B-g z Egiptu, z domu niewoli"!
A tego, który nie umie pytać, sami zaczepmy, bo jest napisane: "Powiesz swojemu synowi tego dnia: Ze względu na to, co uczynił mi
B-g, gdy wychodziłem z Egiptu"!
Niegdyś nasi przodkowie byli bałwochwalcami, byli niewolnikami, nie znali przymierza, ale Adonaj, nasz B-g, Jedyny, zbliżył nas
do Siebie, uwolnił nas i dał nam Swoje Prawo – Swoją Torę.
I chwalmy za to B-ga!!!

Pochwalony niech będzie strzegący swej obietnicy danej Israelowi, pochwalony On! Oto Święty, niech będzie błogosławiony, z
niewoli nas wyzwolił w tym czasie, bo praojcu naszemu Awrahamowi zapowiedział: "Dowiedz się i wiedz, że przechodniami będzie
pokolenie twoje w kraju do niego nie należącym i będą ich niewolić i ciemiężyć przez czterysta lat. Ale też ten naród, któremu służyć
będą, Ja osądzę, a potem wyjdą z tego kraju z wielkim dobytkiem"!
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A teraz fragment tak uroczysty, że zakryjemy macę i wzniesiemy kielichy! Posłuchajmy:

Oto zapowiedź ta utrzymała praojców naszych, pramatki nasze i nas, gdyż niejeden wróg powstał przeciw nam, by nas zniszczyć,
lecz w każdym wieku i pokoleniu powstali przeciwko nam, by nas zniszczyć, ale Najświętszy, pochwalony On, ocalał nas z ich rąk.
Odstawiamy kielichy. Odsłaniamy macę.

3. Ce Ulmad
... "ce ulmad", czyli "idź i ucz się". Co jeszcze trzeba nam wiedzieć o historii Wyjścia z Egiptu?
Co było przedtem? Co było wtedy? Co było potem?
Odłóżmy na chwilę Hagady i spróbujmy zajrzeć do odmętów naszej pamięci. I spróbujmy, czy uda nam się wymienić:

1. Wszystkich Praojców, wszystkie Pramatki i wszystkich ich synów (i córkę), który żyli, zanim Egipcjanie zniewolili
Israel? (24)
2. Tyranów, niech ich imię będzie wyklęte, którzy próbowali zgładzić Israel? (3)
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Teraz będziemy wymieniać plagi egipskie.
Zwyczajowo gdy wymawia się każdą z tych plag, należy palcem lub bezpośrednio z kieliszka wylewać trochę wina, tak aby powstały kropki na talerzu.
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Tak, ale – naprawdę – dzięki B-gu, nic im z tego nie wyszło. My nadal tu jesteśmy!!! I chwalmy za to B-ga!!!

Gdyby jedynie wyprowadził nas z Egiptu, a nie wykonał na nich wyroków – już by nam wystarczyło!
Gdyby wykonał na nich wyroki, a nie osądził ich bożków – już by nam wystarczyło!
Gdyby osądził ich bożki, a nie zabił ich pierworodnych – już by nam wystarczyło!
Gdyby zabił ich pierworodnych, a nie dał nam bogactw [Egipcjan] – już by nam wystarczyło!
Gdyby dał nam bogactwa [Egipcjan], a nie rozdzielił dla nas morza – już by nam wystarczyło!
Gdyby rozdzielił dla nas morze, a nie przeprowadził nas przez nie po suchym lądzie – już by nam wystarczyło!
Gdyby przeprowadził nas morze po suchym lądzie, a nie zatopił w nim naszych wrogów – już by nam wystarczyło !
Gdyby zatopił w nim naszych wrogów, a nie zaspokajał naszych potrzeb na pustyni przez czterdzieści lat – już by nam wystarczyło !
Gdyby zaspokajał nasze potrzeby na pustyni przez czterdzieści lat, a nie karmił nas manną – już by nam wystarczyło!
Gdyby karmił nas manną, a nie obdarzył nas Szabatem - już by nam wystarczyło!
Gdyby obdarzył nas Szabatem, a nie przywiódł nas pod Górę Synaj – już by nam wystarczyło!
Gdyby przywiódł nas pod Górę Synaj, a nie dał nam Tory – już by nam wystarczyło!
Gdyby dał nam Torę, a nie wprowadził nas do Ziemi Israela – już by nam wystarczyło!
Gdyby wprowadził nas do Ziemi Israela, ale nie zbudował dla nas Świątyni – już by nam wystarczyło!
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4. Trzy wyjaśnienia
Trzy wyjaśnienia, bo są trzy potrawy, które zostały przykazane w Torze. Są to:

• korban pesach – ofiara pesachowa;
• maca
• i maror – gorzkie zioła.
Dlaczego korban pesach? – zapytajmy.
"Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze
ochronił" (Szemot 12:27)
Dlaczego jemy macę? – zapytajmy.
"Przaśniki będzie się spożywać przez siedem dni; nie znajdzie się u ciebie nic kwaszonego i nie znajdzie się u ciebie kwasu w obrębie
wszystkich granic twoich. W tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu, mówiąc: Jest tak z powodu tego, co mi uczynił Pan, gdy
wychodziłem z Egiptu" (Szemot 13:7-8)
Dlaczego jemy maror? – zapytajmy.
"... jeść je będą z macą i marorem (gorzkimi ziołami)" (Szemot 12:8)
I to jest chwila, aby zamilknąć, pomyśleć, zastanowić się chwilę... Gdzie jest mój Egipt, z którego muszę wyjść? Co jest moim Egiptem, z którego
muszę się uwolnić? I gdzie jest mój Erec Israel, moje Obiecane, do którego chcę, żeby B-g poprowadził mnie w tym roku? Bo On mnie poprowadzi!
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I chwalmy za to B-ga!!!
(znowu zakrywamy macę i wznosimy kielichy)

Dlatego powinniśmy dziękować, głosić chwałę, sławić, wychwalać, wynosić, wysławiać, błogosławić, wywyższać i wielbić Tego, który
uczynił cuda naszym ojcom, naszym matkom i nam, zaprowadził nas z niewoli do wolności, ze smutku do radości, z żałoby na
święto, z ciemności do wielkiego światła, z poddaństwa do wybawienia. Zaintonujmy więc na Jego cześć pieśń nową:
(psalm 113)
Odstawiamy kielichy. Odkrywamy macę.
Zakrywamy macę i wznosimy kielichy.

Bądź pochwalony, Adonaj, B-że nasz, Królu wszechświata, który nas i naszych ojców i nasze matki wybawiłeś z Egiptu i pozwoliłeś
nam dożyć tej nocy, byśmy jedli macę i maror. Pozwól nam, Adonaj, B-że nasz i B-że przodków naszych, doczekać w pokoju innych
dni uroczystych i świąt, które nastąpić, doznać radości z przywrócenia Twojej chwały i Obecności. I będziemy Cię wychwalać
pieśnią za uwolnienie nas i wybawienie duszy naszej. Bądź pochwalony, Adonaj, Odkupicielu Israela!
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Tak skończyliśmy Magid – opowiadanie o Wyjściu z Egiptu. Wino czeka!
Błogosławieństwo:

Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, borei pri hagafen!
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, Stwórca owocu winorośli.

Do dna!

7. Rachac – Rytualne mycie rąk
Teraz pora na to, aby wszyscy obmyli ręce, wypowiadając błogosławieństwo. Oczyszczamy nie tylko ręce – oczyszczamy duszę.
Ściągamy z rąk biżuterię.
Najpierw trzy razy polewamy prawą dłoń, potem trzy razy lewą.
Mówimy błogosławieństwo, a póżniej milkniemy, aż do momentu zjedzenia macy.

Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, aszer kidszanu bemicwotaw weciwanu al netilat jadaim!
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, który uświęciłeś nas Swoimi przykazaniami i nakazałeś nam obmywanie rąk!
... i cisza...

8. Moci / maca
Prowadzący odsłania mace i unosi wszystkie trzy:
Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, hamoci lechem min haarec!
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Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, który wydobywasz chleb z ziemi!
Pozostajemy w ciszy, to jeszcze nie koniec... Prowadzący odkłada dolną macę.

Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, aszer kidszanu bemicwotaw weciwanu
al achilat maca!
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, który uświęciłeś nas Swoimi przykazaniami i nakazałeś nam spożywać macę!
A teraz smacznego! Po hebrajsku: be-te'awon! Zjadamy swój kawałek, opierając się na lewym boku. I w końcu możemy się odezwać!!!

9. Maror – Gorzkie zioła
Wspominamy dziś Wyjście z Egiptu – wspominamy wolność. Ale wspominamy też niewolę!
Gorzki maror jest właśnie przypomnieniem gorzkiego życia niewolnika: trudów, upokorzeń, cierpienia. Jak dobrze być wolnym! Ale nie zachłyśnijmy
się się wolnością... Pamiętajmy, jak to ktoś mądry powiedział: "Wolność nie jest dana raz na zawsze".
Charoset zaś, w którym zaraz zanurzymy maror, to symbol zaprawy, gliny, z której nasi przodkowie jako niewolnicy wypalali w Egipcie cegły.
Bierzemy nasz maror, delikatnie zanurzamy go w charosecie i – nie opierając się na lewym boku, nie opierając się wcale – błogosławimy:

Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, aszer kidszanu bemicwotaw weciwanu
al achilat maror!
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, który uświęciłeś nas Swoimi przykazaniami i nakazałeś nam spożywać maror!
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10. Korech – Kanapka
A teraz trochę historii – trochę świeższej niż nasze Wyjście z Egiptu.
Na całym świecie uważa się, że kanapkę, jakiegośtam sandwicza, wynalazł w XVIII wieku hrabia John
Sandwich... Nic bardziej mylnego! Nie jest to prawda!
Posłuchajmy, jak Naród Żydowski dał światu prawdziwą, pierwszą kanapkę – słynny korech:

Na pamiątkę świątyni, na wzór Hillela. Tak czynił Hillel (rabin, wielki autorytet, który żył ok. 2000 lat temu) za czasów istnienia
Świątyni Jerozolimskiej. Obłożył baranka pesachowego macą i marorem, i tak z nimi go jadł, aby spełnić słowa: "... jeść je będą z
macą i marorem".
Bierzemy nasz maror, kładziemy go pomiędzy dwa kawałki ostatniej macy, która nam została i ponownie: BE-TE'AWON!

11. Szulchan Orech – Wieczerza
Jak wolnym ludziom przystało, pora zjeść coś konkretnego!
Ale mimo wszystko, nadal pamiętamy o złych doświadczeniach Narodu Żydowskiego – o zburzeniu naszej Świątyni, Świątyni naszego B-ga w
Jerozolimie. Pamiętamy o niej, zaczynając wieczerzę od jajka zanurzonego w słonej wodzie...

B E – T E ' A W O N !!! S M A C Z N E G O !!!
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12. Barech – Błogosławieństwo po jedzeniu
Nalewamy (sąsiadowi oczywiście – sami sobie nie!) trzeci kielich wina.
Zjedliśmy. Pora więc podziękować, pobłogosławić za to wszystko co zjedliśmy.
Według żydowskiej tradycji, po jedzeniu odmawia się specjalną modlitwę – Birkat Hamazon. Wypowiemy (lub wyśpiewamy!) go po hebrajsku.
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Kielichy pełne? Zatem błogosławmy trzeci kielich:

Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, borei pri hagafen!
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, Stwórca owocu winorośli.
... i wypijmy! Le'chajim! Za życie!

13. Elijahu Hanawi
Widzicie ten piękny pusty kielich na stole? I to puste krzesło? To jest kielich i krzesło proroka Eliasza – Elijahu Hanawi, tego samego,
którego z ziemi porwał ognisty rydwan. Według żydowskich wierzeń, w przyszłości prorok Eliasz ma przyjść razem z Mesjaszem.
Zaprośmy teraz ich obu!
Napełnijmy nasze kielichy. Napełnijmy też kielich Eliasza. I wstańmy.
Otwórzmy drzwi, żeby prorok czuł się zaproszony, mile widziany. I zaśpiewajmy:

Elijahu hanawi, Elijachu hatiszbi, Elijahu Elijahu Elijahu hagiladi,
Bimhera beJameinu jawo eleinu im Mesziach ben Dawid!
Eliasz prorok, Eliasz Tiszbita, Eliasz z Gileadu,
Oby przybył do nas prędko wraz z Mesjaszem potomkiem Dawida!
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14. Halel – Psalmy pochwalne
Kolejną pesachową, sederową tradycją jest czytanie/śpiewanie tak zwanego Hallelu, czyli sześciu psalmów pochwalnych. Dwa z nich, 113 i 114
już odmówiliśmy.
(Hallel)
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15. Cafun – Zjedzenie afikomanu
Smakowało? To teraz pora na deser!
Szukamy afikomanu!!!
Afikoman jest ostatnią rzeczą, jaką spożywamy na sederze. W naszych ustach ma pozostać
smak macy, żebyśmy nie zapominali o wyzwoleniu, o Wyjściu z Egiptu. Nie wolno nam nigdy
zapomnieć, czym była niewola, żebyśmy nie zapomnieli nigdy, czym jest WOLNOŚĆ, i żebyśmy
nie przestawali działać na rzecz tej wolności. Tak jak maca z chleba niedoli i zniewolenia dzięki
Adonaj, naszemu B-gu, stała się chlebem wolności i wyzwolenia, tak z naszych złych doświadczeń
wyniknie coś dobrego – nawet jeśli teraz jest to ukryte, tak jak ukryty był afikoman...
Czy jesteśmy na to gotowi?... Czy jesteśmy gotowi w to uwierzyć?...
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16. Czwarty kielich czeka. Błogosławmy:

Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, borei pri hagafen!
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, Stwórca owocu winorośli.
Le'chajim! To był ostatni, czwarty już kielich wina, dlatego odmówimy teraz bracha acharona –
błogosławieństwo końcowe:
Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, 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 naszym
ojcom i matkom, by jedli z jej owoców i sycili się jej dobrem. Zmiłuj się, Adonaj, B-że nasz, nad
Israelem – ludem Twoim, i nad Jerozolimą – miastem Twoim, i nad Syjonem – siedzibą chwały
Twojej. I odbuduj Twoją chwałę szybko, za dni naszych. Uraduj nas Swoją chwałą, abyśmy jedli z
jej owoców i nasycili się jej dobrem. I będziemy Cię błogosławić w świętości i czystości. Uraduj nas
w tym dniu Święta Pesach. Bo Ty, Adonaj, jesteś dobry i czyniący dobro dla wszystkich.
Dziękujemy Ci za ziemię i za owoc winorośli. Błogosławiony jesteś Ty, Adonaj, nasz B-g, Król
świata, za ziemię i za owoc winorośli!

Baruch Ata Adonaj, Elohejnu, Melech haolam, al haarec weal peri hagafen!
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17. Zmirot – Pieśni
Już się wprawiliśmy w śpiewaniu, więc kontynuujmy! Tym razem tradycyjna hebrajska pieśń na Pesach: Echad mi jodea – Kto zna Jedynego?:

„Chasal sidur Pesach”
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„Karew Jom“
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"Echad mi jodea"
Echad mi jodea?
Echad ani jodea!
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu,
szebaszammajim uwa'arec.
Sznajim mi jodea?
Sznajim ani jodea!
Sznej luchot habrit.
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu,
szebaszammajim uwa'arec.
Szlosza mi jodea?
Szlosza ani jodea!
Szlosza awot.
Sznej luchot habrit.
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, szebaszammajim uwa'arec.
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Arba mi jodea?
Arba ani jodea!
Arba imahot.
Szlosza awot.
Sznej luchot habrit.
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, szebaszammajim uwa'arec.
Chamisza mi jodea?
Chamisza ani jodea!
Chamisza chumszej Tora.
Arba imahot.
Szlosza awot.
Sznej luchot habrit.
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, szebaszammajim uwa'arec.
Szisza mi jodea?
Szisza ani jodea!
Szisza sidrej Miszna.
Chamisza chumszej Tora.
Arba imahot.
Szlosza awot.
Sznej luchot habrit.
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, szebaszammajim uwa'arec.
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Sziwa mi jodea?
Sziwa ani jodea!
Sziwa jimej szabta.
Szisza sidrej Miszna.
Chamisza chumszej Tora.
Arba imahot.
Szlosza awot.
Sznej luchot habrit.
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, szebaszammajim uwa'arec.

Szmona mi jodea?
Szmona ani jodea!
Szmona jimej mila.
Sziwa jimej szabta.
Szisza sidrej Miszna.
Chamisza chumszej Tora.
Arba imahot.
Szlosza awot.
Sznej luchot habrit.
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, szebaszammajim uwa'arec.
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Tisza mi jodea?
Tisza ani jodea!
Tisza jarchej leda.
Szmona jimej mila.
Sziwa jimej szabta.
Szisza sidrej Miszna.
Chamisza chumszej Tora.
Arba imahot.
Szlosza awot.
Sznej luchot habrit.
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, szebaszammajim uwa'arec.
Asara mi jodea?
Asara ani jodea!
Asara dibraja.
Tisza jarchej leda.
Szmona jimej mila.
Sziwa jimej szabta.
Szisza sidrej Miszna.
Chamisza chumszej Tora.
Arba imahot.
Szlosza awot.
Sznej luchot habrit.
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, szebaszammajim uwa'arec.
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Achad asar mi jodea?
Achad asar ani jodea!
Achad asar kochwaja.
Asara dibraja.
Tisza jarchej leda.
Szmona jimej mila.
Sziwa jimej szabta.
Szisza sidrej Miszna.
Chamisza chumszej Tora.
Arba imahot.
Szlosza awot.
Sznej luchot habrit.
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, szebaszammajim uwa'arec.
Sznejm asar mi jodea?
Sznejm asar ani jodea!
Sznejm asar sziwtaja.
Achad asar kochwaja.
Asara dibraja.
Tisza jarchej leda.
Szmona jimej mila.
Sziwa jimej szabta.
Szisza sidrej Miszna.
Chamisza chumszej Tora.
Arba imahot.
Szlosza awot.
Sznej luchot habrit.
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, szebaszammajim uwa'arec.
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Szlosza asar mi jodea?
Szlosza asar ani jodea!
Szlosza asar middaja.
Sznejm asar sziwtaja.
Achad asar kochwaja.
Asara dibraja.
Tisza jarchej leda.
Szmona jimej mila.
Sziwa jimej szabta.
Szisza sidrej Miszna.
Chamisza chumszej Tora.
Arba imahot.
Szlosza awot.
Sznej luchot habrit.
Echad Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, Elohejnu, szebaszammajim uwa'arec.
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"Dajenu"
Ilu hoci, hoci-anu, hoci-anu mimicrajim
Hoci-anu mimicrajim
Dajenu.
Refren (3x): Daj dajenu, daj dajenu, daj dajenu, dajenu dajenu! dajenu.
Ilu, ilu natan lanu, natan lanu et mamonam
Natan lanu et mamonam
Dajenu. (2x)
Ilu, ilu natan lanu, natan lanu et haszabat
Natan lanu et haszabat
Dajenu. (2x)
Ilu, ilu natan lanu, natan lanu et hatora
Natan lanu et hatora
Dajenu. (2x)
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17. Nirca – Akceptacja
Zanim się rozejdziemy, powiedzmy jeszcze:
Spełniony jest porządek Pesachu według przepisów i zwyczajów. Tak jak zasłużyliśmy, aby go wypełnić,
obyśmy zasłużyli sprawować go w przyszłości. Najczystszy, mieszkający na wysokościach, podnieś
zgromadzenie, którego nie da się policzyć, z nicości. Poprowadź wkrótce pędy z pnia, który zasadziłeś,
zbawionych, z radosnym śpiewem na Syjon.
Na przyszły rok – w Jerozolimie!

Leszana haba’a biruszalaim!!!
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