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Vypravěč 1: „Lektoři nám přečtou vyprávění HAGADY.“ 

Vyprávění HAGADY. 

Lektor:  
„Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: „Já 

jsem Bůh všemohoucí.“ Tu padl Abram na tvář a Bůh pokračoval: „Já jsem! Mezi 

sebe a tebe kladu svou smlouvu. A toto je má smlouva s tebou: Staneš se 

praotcem hlučícího davu pronárodů. Převelice tě rozplodím i králové z tebe 

vzejdou.“ (Gen1-9) 

Lektorka:  

„Hospodin toto zaslíbení obnovoval pro každou generaci, Izákovi i Jákobovi. 

Později Jákobovy děti sestoupily za chlebem do Egypta, kde jejich bratr Josef byl 

faraónovým poradcem. Časem se z nás stal velký, mocný a početný národ.“  

Lektor:  

 „Avšak léta ubíhala a moci se ujal další faraón, který si na Josefa nepamatoval 

a jeho Boha neznal a našeho velkého národa se začal bát. Proto nás surově 

zotročil. Egypťané nás začali nenávidět, pronásledovat, trápili nás a nasadili nám 

tvrdou robotu. Museli jsme vyrábět cihly ze slámy a hlíny a stavět faraónova 

města.“  

Lektorka:  

„Farao všemu svému lidu rozkázal: „Každého syna, který se Hebrejkám narodí, 

hoďte do Nilu; dcery nechte naživu.“ (Ex 22) 

Lektor:  

„Uprostřed tohoto utrpení jsme volali k Hospodinu a doufali, že bude pamatovat 

na svá zaslíbení, která dal našim praotcům. A Bůh slyšel naše volání, viděl naši 

bídu, naše útrapy a náš útlak a rozpomenul se na smlouvu, kterou uzavřel 

s Abrahámem.“ 

Lektorka:  

„Jedné lévijské ženě se narodil syn. Tři měsíce ho ukrývala. Ale déle už ho 

ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem 

a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu. Tu sestoupila 

faraónova dcera, aby se omývala v Nilu. Vtom uviděla v rákosí ošatku a poslala 

svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela ji a spatřila plačícího chlapce. Bylo jí ho 

líto a přijala ho za syna. Dala mu jméno Mojžíš.“ (Ex 2, 3-6) 

Lektor:  

„Když Mojžíš vyrostl, Hospodin na něho zavolal zprostředku hořícího keře: 

„Mojžíši, Mojžíši! Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh 

Jákobův. Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem 

jeho úpění. Znám jeho bolesti. Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, 

Izraelce, z Egypta.“ Mojžíš Bohu namítl: „Až se mě Izraelci zeptají, jaké je tvé 

jméno, co jim odpovím?“ Bůh řekl Mojžíšovi: „Jsem, který jsem.“ (Ex 3, 1-14) 

Lektorka:  

„Když Mojžíš žádal faraóna, aby nás propustil, farao odmítl a ještě zvýšil útlak. 

Ani v ranách a pohromách, které tehdy na Egypt přišly, farao nerozpoznal 

důsledky své zatvrzelosti a nepropustil nás. Tak postupně přišlo na Egypt deset 
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ran. Ale farao zůstal v srdci neoblomný a lid nechtěl propustit. Teprve po desáté, 

nejtvrdší ráně nás farao propustil.“ 

 

Předsedající pozvedne svůj (druhý) pohár:  

„Tento pohár se nazývá pohár vysvobození. Budeme jím oslavovat vysvobození 

z otroctví. Ale naše radost je poznamenána tím, že i Egypťané, trpěli faraónovou 

zatvrzelostí. A my se neradujeme ze smrti žádného z Božích dětí. Nyní si budeme 

připomínat egyptské rány, při každé ráně ukápneme kapku vína z našich číší, 

abychom si uvědomili důsledky zla v našem světě.“ 

 

Deset kapek vína odkápneme na znamení smutku nad oběťmi 

Předsedající:   Všichni: 

První rána: DAM  – voda v Nilu se proměnila v krev 

Druhá rána: CFARDÉA  – po celé zemi se hemžily žáby 

Třetí rána: KINÍM  – přiletěly mraky komárů jako prach po celé zemi 

Čtvrtá rána: ÁROV  – jedovaté mouchy napadly dobytek 

Pátá rána: DEBER  – mnoho dobytku umřelo na mor 

Šestá rána: ŠCHÍN  – lidem i zvířatům se udělaly na těle vředy 

Sedmá rána: BÁRÁD  – přišla hrozná zima, takže všechno umíralo 

Osmá rána: ARBE  – přiletěly kobylky a sežraly všechny rostliny 

Devátá rána: CHOŠECH  – rozhostila se černá tma a trvala po tři dny 

10. rána: MAKAT BECHÓRÓT  – zemřeli všichni prvorození 

 

Pokračování HAGADY. 

Lektor 2: 

„Čtení z knihy Exodus: Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi: 

„Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem 

v roce. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti: Každý vezmete beránka podle svých 

rodů, beránka na rodinu. Navečer čtrnáctého dne tohoto měsíce bude celé 

shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve 

a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst. Tu noc budou jíst 

maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. 

Budete jej jíst takto: Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. 

Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka. Tu noc projdu egyptskou 

zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna 

egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech, v nichž 

budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás 

a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Ten den vám bude 

dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po 

všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení.“ (Ex, 12,1-20) 

 

Lektorka: 

„Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od 

prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna 

zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka. Tu farao v noci vstal, 

i všichni jeho služebníci a všichni Egypťané. Ještě v noci povolal Mojžíše a Árona 

a řekl: „Seberte se a odejděte z mého lidu, vy i Izraelci. Jděte, služte Hospodinu, 

jak jste žádali. Vezměte také svůj brav i skot, jak jste žádali, a jděte. A vyproste 

požehnání i pro mne.“ (Ex 12, 29-32) 

 


