
Pesach 
Jedním z nejdůležitějších židovských svátků      
je Pesach, trvá sedm až osm dní. První noc to- 
hoto svátku probíhá Seder, kdy se koná slavnostní  
večeře, během níž si účastníci připomínají vyvedení  
izraelského národa z egyptského otroctví.  

Pro nás má sederová (pesachová) večeře ještě jiný rozměr. 
Slavil ji totiž i Ježíš se svými učedníky, jak si připomínáme  
na Zelený čtvrtek. 

Večeře měla předepsaný řád a vše mělo svůj význam. Do-
konce i každá potravina. Na sederovém stole nesmělo chy-
bět: 
 3 zakryté macesy – symbolizují 3 složky izraelského li-

du: kněze, levity a Izraelity. Maces je nekvašený chléb 
připravený z pšeničné mouky, oleje a vody. 

 Víno – každý účastník musí během večera vypít 4 po-
háry vína. Každý z nich symbolizuje jednu z částí vy-
svobození z Egypta: pohár posvěcení („vyvedu vás 
ven“), pohár soudu („vysvobodím vás“), pohár vykou-
pení („zachráním vás“) a pohár chvály a žehnání 
(„přijmu vás za svůj lid“).  

 Pesachová Hagada – jedná se o knihu, ve které je celý 
řád židovských domácích bohoslužeb. Slovo Haggadah 
znamená vyprávění - cílem Sederu je tedy i vzbudit 
zvídavé otázky a uspokojivé odpovědi. Otázky pokládá 
vždy nejmladší účastník večeře. 

 Elijášův pohár – na stole je připravený pro proroka Eli-
jáše. Židé tak myslí na příslib, že před příchodem Mesi-
áše Bůh pošle proroka, aby mu připravil cestu. My věří-
me, že slíbeným Mesiášem je Ježíš (a zaslíbeným pro-
rokem Jan Křtitel). 

 Sederový talíř – velká mísa nebo talíř, na kterém se na-
chází všechny pokrmy: opečená kost (připomínka obět-
ního beránka), vařené vejce (symbol života, sváteční 
oběti v chrámu), maces (nekvašený chléb), hořké byliny 
(symbol hořkosti otroctví), karpas/zelenina (připomínka 



toho, jak větvičkami natřeli Izraelité  
dveře krví beránka), slaná voda (pou- 
kazuje na prolité slzy a na průchod  
Rudým mořem) a charoset (sladká hnědá  
kaše z ořechů, jablek, mandlí, skořice, zázvoru  
a červeného vína; má připomínat hlínu, ze které  
museli pro faraona vyrábět cihly). 

 
Večeře měla čtrnáct částí: 

1. Kadeš – posvěcení, první přípitek večera 
Prvním přípitkem a slovem požehnání posvětíme zbytek večera. 
Pohár vína připomíná Boží slib „Vyvedu vás z otroctví.“ 

2. Urchac – pán domu si omyje ruce, aby byl před obřadem čistý 
Dříve ruce umýval obvykle sluha nebo otrok. Při poslední večeři 
to byl ale sám Ježíš, kdo umývá ostatním ne ruce, ale nohy: 
„Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte je-
den druhému nohy umývat.“ (Jan 13,14) 

3. Karpas – zelenina (petržel, ředkev, yzop, salát) se namáčí před 
jídlem ve slané vodě, symbol slz, které prolili Izraelité při vyve-
dení z Egypta. Pro nás může být symbol slz Ježíšových. Karpas 
se jí po požehnání, po poděkování. To nás učí vděčnosti - aby-
chom po namočení do slané vody věděli,  
že i hořké věci mohou být nakonec k tomu nejlepšímu.  

4. Jachac – rozdělení prostředního macesu 
Rozdělíme prostřední maces (jeden ze tří zakrytých), menší po-
lovinu vložíme zpět a tu větší (říká se jí afikoman) zabalíme do 
plátěného ubrousku. Maces nelámeme pro nynější chvíli, ale na 
později. Má nám připomínat, že skutečná svoboda je dlouho-
dobá. 

5. Magid – děti se ptají na čtyři otázky, večeře pokračuje vyprávě-
ním příběhu z knihy Exodus, následuje první část chvalozpěvu a 
druhý přípitek („vysvobodím vás“) 

6. Rechac/Rachca – druhé umytí rukou (tentokrát všech) 
7. Moci maca – požehnání, jezení nekvašených chlebů (macesů) 

Macesy jsou nekvašené – to pro připomínku izraelského náro-
da, který když utíkal z Egypta, neměl čas na to, nechat těsto vy-
kynout. 



8. Maror – požehnání, jezení hořkých bylin,  
které se jí společně s macesem   
Je to symbol toho, že Bůh je s námi během  
období svobody (maces), ale i hořkých ob- 
dobí v zajetí. 

9. Korech – snězení macesu, na který se pokládají  
hořké byliny a charoset („Hillel Sandwich“) 
Sendvič symbolizuje cihly a maltu. I maces je rozdrcený na po-
lovinu, ale drží u sebe. Stejně jako byli Židé vysvobozeni  
pro svou jednotu, máme o ni usilovat i dnes, a i přes rozptýlení 
být jednou rodinou, která pečuje o sebe navzájem. 

10. Šulchan orech – samotná sváteční večeře 
Bůh pro nás stvořil mnoho chutí a textur. Sváteční večeře nám 
má připomínat, že se máme snažit život posvětit a ne z něj pr-
chat.  

11. Cafun – nalezení a snězení afikomanu (to je ten schovaný  
kousek prostředního macesu) 
Právě při této části Ježíš vzal chléb (afikoman), lámal a dával 
svým učedníkům. Afikoman byl zlomen, zabalen, uschován  
a v závěru večeře nalezen (na připomínku toho, že vzali chléb 
do plášťů, srov. Ex 12,34). Ježíš byl ukřižován, zabalen do plát-
na, pohřben a vstal z mrtvých. 

12. Barech – požehnání, poděkování po jídle, třetí přípitek zachrá-
ním vás“)  

13. Halel – čtení druhé části chvalozpěvu, započatého během čás-
ti Magid, pije se čtvrtý pohár („přijmu vás za svůj lid“) 
Zpěv je radostnou oslavou svobody získané po vyvedení. 

14. Nirca – na závěr se naplní pohár pro proroka Elijáše (nepije se), 
všichni se u něj zdraví:  „Příští rok v Jeruzalémě!“  

Při popisu bylo čerpáno z článku rabína Shi-
mona Apisdorfa (dostupný na: https://

www.aish.com/h/pes/h/Seder-Plate-15-
Steps.html) a z Křesťanské pesachové Haga-

dy, kde naleznete podrobnější popis 
(dostupný po načtení QR kódu nebo na: 

http://jizni-mesto.evangnet.cz/inspiromat/
mix/krestanska-pesachova-hagada-

program.pdf) 


