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Először is eltakarítanak a házból mindent, amiben kovász 
van. (Régen nem élesztővel, hanem kovásszal kelesztették a 

kenyeret.) A páska ünnepe a széderestével kezdődik. Ezen 
az estén minden család egy hibátlan, egészséges, hímne-

mű bárányt vágat le a templomnál, és ezt roston vagy 
kemencében megsütve tálalja fel. Mivel a vacsorán 

a menekülést idézik fel, ezért sietve esznek, úti 
ruhában. Ezután hét napon át csak kovásztalan 

kenyeret, vagyis páskát fogyasztanak. 
A páskavacsora szertartásának rendjét, 

énekeit a Haggádában írták le, hogy minden 
nemzedék elolvashassa. Ezen a vacsorán 
fontos szerepet kapnak a gyerekek. A va-
csora kezdetén a legkisebb fiú felteszi a 
kérdést az apának: „Miben különbözik ez 
a nap az összes többitől?” Az apa pedig 
elmeséli neki és a többieknek az egyip-
tomi kivonulás történetét. 

A vacsorát is úgy szervezték meg, 
hogy a gyerekek tanulhassanak belő-
le. Először imádkoznak, áldást kérnek 
a kehely borra (vagy mustra, szőlőlére), 
majd isznak belőle. Az Egyiptomban át-

élt nyomorúságot jelképezi a saláta, tor-
ma és hagyma. A zöldségeket sós vízbe 

mártják, úgy fogyasztják el. Ez a könnyek-
re emlékeztet, amelyeket Izrael fiai sírtak 

a rabszolgaság idején. A reszelt dió és alma 
keverékének színe hasonlít az agyaghoz. Ez az 

egyiptomi agyagtéglákra utal, mert a rabszolgák-
nak ezt kellett készíteniük az egyiptomi piramisok-

hoz. Ám Izrael nem maradt rabszolgaságban, mert 
Isten kiszabadította népét. Mivel sietve kellett mene-

külniük, így nem kelhetett meg a kenyerük sem. Ezért fo-
gyasztanak ilyenkor kovásztalan kenyeret. A sült hús pedig 

az áldozati bárányra emlékezteti őket. Az új életük kezdetét 
a tojás jelzi. 

van. (Régen nem élesztővel, hanem kovásszal kelesztették a 

Húsv
ét Jéz us korában 

 A zsidó hagyomány húsvétja a páska 
ünnepe. Aratáskor hálát adtak a ter-
mésért, ezért szokták első kéve 
ünnepének is nevezni. Még 
fontosabb azonban, hogy 
ekkor emlékeznek a zsidók 
arra, hogy az egyiptomi 
rabszolgaságból Isten 
segítségével kimene-
kültek.

Nálatok melyek a legkedveltebb húsvéti ételek? 
Írd a vonalra!

Van-e olyan ezek közül, amelyeket a széderestén 
is fogyasztottak? Karikázd be a nevüket!

Hogyan ünnepelték a páskát Jézus 
korában (és ma is)? 

A szédertálra a 
következő dolgok 
kerülnek: 

A báránysütés nem egyszerű, de kovásztalan kenyeret te is készíthetsz otthon! A 
receptet megtalálod a www.cikcakk.hu oldalon vagy Lois Rock Jézus világa 
című könyvében a 31. oldalon! 
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A kárpász nem más, 
mint egy fej hagyma 
vagy főtt krumpli, 
esetleg retek, petre-
zselyemgyökér. 
(A képen petrezselyemzöld.)

A chároszet reszelt dió, 
alma és körte keveréke 
egy csepp borral 
leöntve.

Mit jelent az 
áldozati bárány? 

Ma az áldozat azt jelenti, 
hogy valamilyen célért le-
mondunk az értékeink, pén-
zünk, időnk egy részéről. De 
régen (az ószövetségi idők-
ben) Isten népe állatot vagy 
gabonát is adott az Úrnak, 
hogy kifejezze felé a tiszte-
letét, háláját, vagy hogy bo-
csánatot kérjen a bűneire. 

A  B i b l i a  s z e r i nt  J é z u s 
olyan, mint az áldozati bá-

rány: ő, aki Isten Fia, annyira 
szeretett minket, hogy meg-

halt helyettünk, a mi bűneink 
miatt. Ha hiszünk benne, minket 

is elkerül a halál: örök életünk le-
het Istennel a mennyországban. 


