
˙È„ÂÂ˘

Barnens Haggada

Nästa år i Jerusalem

translations by Michael Lichtenstein & Joram Silberman



הגדה של פסח לילדים
ההסתדרות הציונית העולמית

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות

Kids Pessach Haggada
World Zionist Organization

The Center for Religious Affairs in the Diaspora

Design: Studio BIGraphics
Illustrations: Odelia Yegudive

C All rights reserved.

KADESH

Man fyller det første beger vin til alle tilstedeværende.
Noen sier:

Nå er jeg klar til å utføre denne mitzva og til å uttale den første bracha over 
vinen som hjelper oss med å huske Guds løfte om: ”at jeg er kommet ned for 

å redde Israel fra Egypts hånd”.

Velsignelse over vin.
Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge, 
som skaper vinstokkens frukt.

Lovet være du, Herre, vår Gud, Verdens konge, 
som har utvalgt oss blant alle folk, som har 
ut merket oss blant alle folkeslag og som har 
helliget oss med dine bud. I kjærlighet har du, 
Herre, vår Gud, gitt oss (Shabbat-dager til hvile, 
og) festdager til glede, høytidsdager til fryd, 
denne (Shabbat-dag og denne) det usyrede 
brøds fest, vår befrielses tid, (i kjærlighet) som 
hellig sammenkomst til minne om utgangen 
av Egypt; for oss har du utvalgt, og oss har 
du helliget blant alle folkeslag, og du har (i 
kjærlighet og nåde) gitt oss del i (Shabbat og) 
dine hellige festdager med fryd og glede. Lovet 
være du, Herre, som helliger (Shabbat og) Israel 
og høytidene.

Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge,
som har holdt oss i live og latt oss bestå, og nå 
frem til denne dag.

Man lener seg til venstre og drikker det 
første av de fire begre.

מהדורה שניה
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Kadesh:
Fyll den första bägaren med vin till alla runt sederbordet.

Vissa säger:
Nu är jag redo att utföra mitzvan och att läsa över kvällens första vinbägare,
som hjälper oss att minnas de räddande orden, välsignad vare han,
förknippade med Israel: “och jag ska ta er ut ur egyptiernas förtryck.”

Börja här på vardagar:
Vi tackar dig, HASHEM, vår Gud, världens konung, som skapat vinrankans
frukt

Vi tackar dig, HASHEM, vår Gud, världens
konung, som helgat oss med dina bud
och utvalt oss i kärlek och välbehag och
givit oss (shabbat till vila och) fester till
glädje såsom idag (shabbat och) - denna
det ojästa brödets fest, tidpunkten för vår
befrielse - en helig dag då vi samlas och
minns uttåget ur Egypten. Ty, du har utvalt
oss och helgat oss bland alla folk och i
kärlek och välbehag givit oss (shabbat
och de andra) helgerna (kärleksfullt och
nådigt) till glädje och fröjd.
Vi tackar dig, Herre, som helgar (shabbat)
Israel och festdagarna.
Vi tackar dig, Herre vår Gud, världens
konung, som hållit oss vid liv, tar hand
om oss och låter oss uppleva denna
lyckliga stund.
Luta åt vänster och drick den första av de
fyra bägarna.
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Urchatz:

Tvätta händerna utan bracha

Karpas:
Doppa grönsaken i saltvatten och säg:

Vi tackar dig,  HASHEM, världens konung, som skapar markens
frukter.

Yachatz:
Dela den mellersta matzan i två olika stora delar, den mindre delen läggs

tillbaka mellan de två andra matzoten och den stora delen göms för
afikoman som äts sist i måltiden.

Magid:
Det här är huvuddelen av Haggadan där man berättar för alla, särskilt

för barnen, om historien om pesach så att den förs vidare till nästa
generation. Haggadan ska berättas och översättas så att var och en

förstår vad som hände.

Hitta fem olikheter i varje bildpar!

Hitta skillnaderna!
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Detta är eländets och förtryckets
bröd som våra förfäder Ât i
Egypten. Som det står i Toran "i
sju dagar skall du äta matzot -
eländets och förtryckets bröd”,
så att du kommer ihåg "att du
själv en gång var slav i Egypten."

Alla hungriga, kom och åt med
oss! Alla i nöd, kom och fira
pesach med oss. I år är vi här,
nästa år är vi i Israels land. I år är
vi slavar, nästa år är vi fria.

Slå i den andra bägaren

Vissa låter den yngsta deltagaren ställa de fyra frågorna:
Varför är denna kväll annorlunda än alla andra kvällar?

Andra kvällar äter vi bröd och matsot,
men bara matsot i kväll?

Andra kvällar äter vi alla slags örter,
men bara bittra i kväll?

Andra kvällar doppar vi inte vår mat, inte ens en enda gång,
men vi doppar två gånger i kväll?

Andra kvällar sitter vi upprätt eller lutar oss,
vi lutar oss alla i kväll?

∑

Vi var slavar hos farao i Egypten, men med stark hand
och utsträckt arm förde Herren oss ut ur Egypten. Hur
hemsk är tanken att om Herren vår Gud inte fört våra

fäder ut ur Egypten, så skulle vi, våra barn och barnbarn
fortfarande vara slavar under farao i Egypten.

Låt oss därför inte säga “vi kan redan historien bra”, för
om vi så alla hade vishet, alla hade insikt, alla hade

mognad, alla hade kunskap om Toran, så är det ändå en
mitsva att berätta om uttåget ur Egypten. Ju mer man

berättar om uttåget ur Egypten desto bättre är det.
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Toran talar om fyra slags söner
en klok, en elak, en enfaldig och en som inte

förstår att fråga.

Så frågar det kloka barnet? "Vad är meningen med de lagar,
stadgar och föreskrifter som vår Gud har framlagt för oss?” -
Då skall du lära honom alla pesachföreskrifter, även den som
säger att afikoman är det sista man får äta under pesachmåltiden.

Så frågar det elaka barnet? "Vad betyder detta bruk för er?"
Barnet säger “er" inte "mig". Han visar att han inte är intresserad

av sederkvällen. Det är allvarligt eftersom han har ställt sig
utanför gemenskapen och har därmed förnekat en av

judendomens grundprinciper. Det barnet skall få ett skarpt svar
genom att säga: "Detta sker till minne av det som Herren gjorde
för mig då jag drog ut ur Egypten", “för mig" och inte “dig": om

du varit där hade du inte blivit räddad.

För barnet som inte förstår att fråga börjar du själv berätta och
förklara sedern så som det står i Toran: "Den dagen skall du
berätta för ditt barn": -Detta sker till minne av det som Herren

gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten."

Så frågar det enfaldiga barnet? “Vad är detta"? Till det barnet
skall du enkelt förklara: “Detta är för att komma ihåg hur Herren

vår Guds starka hand har fört oss ut ur Egypten, ut ur
träldomshuset."
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spill en droppe vin från bägaren
för varje plåga och säg:

Dessa är de tio plågorna som den Helige, lovad vare
han, sände över Egypten. De tio är: Blod, Grodor, Löss,

Odjur, Boskapspest, Böldpest, Hagel, Gräshoppor,
Mörker, De förstföddas död.

Täck matzoten, höj vinbägaren och alla sjunger tillsammans:
Detta löfte som varit våra föräldrars och vårt stöd. Många har i
släktled efter släktled gått emot oss och velat förgöra oss. Men

den helige, lovad vare han, räddar oss ur deras våld.

spill vindroppar från bägaren tre gånger och säg högt:
blod, eld och pelare av rök.
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Gud har gjort så mycket gott för oss!
Om han fört oss ut ur Egyptens land men ej ställt egypterna till svars -
Det hade varit tillräckligt för oss.
Om han ställt egypterna till svars men låtit deras gudar gå fria -
Det hade varit tillräckligt för oss.
Om deras gudar fått sin dom, men han ej dräpt var förstfödd son -
Det hade varit tillräckligt för oss.
Om han dräpt var förstfödd son men ej givit oss av deras rikedomar -
Det hade varit tillräckligt för oss.
Om han givit oss av deras rikedomar, men ej kluvit havet itu -
Det hade varit tillräckligt för oss.
Om han kluvit havet itu men ej lett oss torrskodda upp på land -
Det hade varit tillräckligt för oss.
Om han lett oss torrskodda upp på land men ej dränkt våra fiender där -
Det hade varit tillräckligt för oss.
Om han dränkt våra fiender där men ej försörjt oss i öknen i fyrtio år -
Det hade varit tillräckligt för oss.
Om han försörjt oss i öknen i fyrtio år men ej givit oss manna att äta -
Det hade varit tillräckligt för oss.
Om han givit oss manna att äta men ej givit oss shabbat - Det hade varit tillräckligt för oss.
Om han givit oss shabbat men ej lett oss till Sinai berg - Det hade varit tillräckligt för oss.
Om han lett oss till Sinai berg men ej låtit oss ta emot Toran -
Det hade varit tillräckligt för oss.
Om han låtit oss ta emot Toran men ej fört oss in i Israels land -
Det hade varit tillräckligt för oss.
Om han fört oss in i Israels land men ej låtit oss bygga templet -
Det hade varit tillräckligt för oss.

°ÔÓÂ˜ÈÙ‡‰†˙‡†‡ˆÓ

±±

Hitta Afikoman!
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Denna Maror som vi äter - Varför äter vi den?
Bittra örter äter vi därför att egypterna beredde
våra förfäder ett bittert liv i Egypten, såsom

skrivet står i Torahn (2 Mos. 1: 14): "De
beredde dem ett bittert liv: hårt arbete med
murbruk och tegel och allt slags arbete på

fälten: de satte dem till hård trältjänst."

Det är viktigt att tala om dessa tre saker på Pesach:
Rabban Gamliel brukade säga: Den som vid pesachbordet inte har talat om

tre ting, har inte uppfyllt sin plikt. Dessa är:
Pesachlamm, Matza och Maror.

Pesachlammet som våra förfäder åt på den tiden
då templet stod – varför gjorde de det? Därför att
den Helige, lovad vare han, gick förbi våra förfäders
hus i Egypten, såsom skrivet står i Toran (2 Mos.
12:27): "Och när era barn frågar er: Varför gör vi

detta? Då skall ni säga: det är pesachoffret åt
Gud, som gick förbi (pasach) Israels barns hus i
Egypten; slog egypterna men räddade våra hus.

Då bugade folket och föll ner på sitt ansikte.”

Denna Matza som vi äter - Varför äter vi av
den? Detta bröd äter vi därför att våra

förfäders deg inte hann jäsa förrän
konungarnas Konung, den Helige, lovad vare
han, uppenbarade sig för dem och befriade

dem, såsom skrivet står i Toran (2 Mos.
12:39): "De bakade kakor, osyrat bröd, av
degen de tog med från Egypten; den hann
inte jäsa eftersom de fördrevs från Egypten

i hast och inte hann laga vägkost."
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Matzah:
Sätt ner den andra matzan och säg:

Vi tackar dig HASHEM, vår Gud, världens konung, som helgat oss med dina bud
och bjudit oss att äta matza.

Ät en “Kazayit” av Matsan från de två översta matzot medan du lutar åt vänster.

Läs brachan och drick vinet lutad åt vänster.
Vi tackar dig HASHEM, vår Gud, världens konung, som skapat vinrankans frukt.

Rachtzah:
Tvätta dina hander och läs en bracha.

Vi tackar dig HASHEM, vår Gud, världens konung, som helgat oss med dina
bud och bjudit oss att skölja händerna.

Motzi:
Lyft upp alla tre matzot och säg:

Vi tackar dig HASHEM, vår Gud, världens konung, som låter bröd växa ur marken.

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ†˙ÒÂ¯Á·†Â˙Â‡†ÌÈÏ·ÂËÂ†¯Â¯Ó†˙ÈÊÎ†ÌÈÏËÂ
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Shulchan Orech:
Ät och drick, men lämna plats för

Afikoman.

Tzafun:
I slutet av måltiden ät en “Kazayit”
av Afikoman, och man får inte äta

något efter det.

Maror:
Ta en “Kazayit” av maror, doppa i charoset och säg:
Vi tackar dig HASHEM, vår Gud, världens konung,

som helgat oss med dina bud och bjudit oss att äta bittra örter.
Ät maror utan att luta.

Korech:
Ta en “kazayit” av den understa matzan och en “kazayit” av maror. Doppa i charoset

och säg innan man äter, lutad åt vänster:
Detta sätt att äta matza och maror påminner oss om hur Hillel brukade göra på den
tiden då templet stod. Han brukade ta en bit av pesachlammet och bittra örter på
matza och åt allt tillsammans för att uppfylla det som skrivet står i Toran (4 Mos.

9:11): “Du ska äta det (pesachlammet) med osyrat bröd och bittra örter”.



Yocheved

Vem ska bort?

AchashveroshFaraoDavid

Charoset Karpas Potatis

Dum Elak Klok

Faraos dotter Amram

±∑
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Barech:
Vi tackar dig Herre, världens konung som håller hela världen vid liv. Din godhet och kärlek är
evig. Må vi aldrig lida brist på dagligt bröd eftersom du Herre förser alla varelser som du skapat

med föda. Vi tackar dig Herre som ger föda åt alla.

Vår Gud och våra fäders Gud! Må du på denna, det osyrade brödets fest, tänka på oss och
komma ihåg våra fäder. Må du påskynda Messias', Davids sons, din tjänares ankomst. Må

du minnas Jerusalem, din heliga stad och Israel, ditt folk.
Ge oss räddning, lycka, nåd, kärlek, förbarmande, liv och fred. Evige, vår Gud, ha behag till
oss på denna dag, välsigna oss och ge oss liv, skona oss, var oss nådig, förbarma dig över

oss; allt genom dina gudomliga ord. Ty till dig lyfter vi våra ögon,
ty du är en nådig, barmhärtig Gud!

Bygg Jerusalem, den heliga staden! Bygg den snart, i våra dagar! Vi tackar dig, Herre, som i
barmhärtighet bygger Jerusalem! Amen.

Den Barmhärtige må finna oss värda Messias' tid och det tillkommande saliga livet! “Han är
räddningens torn åt sin konung och visar nåd mot sin smorde, mot David och hans ätt i evighet"
(2 Sam. 22:51). Han som stiftar fred i höjden må stifta fred för oss och hela Israel! Säg amen!
Guds heliga, frukta den Evige, ty den som fruktar honom saknar intet! Unga lejon lider nöd
och svälter; inget gott saknar de som söker Herren (Ps. 34: 10-11). Tacka den Evige, ty han

är god, ty evigt varar hans kärlek (Ps. 118: 1).
Du öppnar din hand och mättar allt levande (Ps. 145:16). Välsignad vare den man som förtröstar

på den Evige, så att den Evige blir hans fäste! (Jer. 17:7).
Ung har jag varit och åldrats, men såg aldrig en rättfärdig övergiven, aldrig hans barn tigga

bröd (Ps. 37:25). Den Evige skall ge sitt folk styrka.
Den Evige skall välsigna sitt folk med fred (Ps. 29:11).

ÏÏ‰‰†˙‡†ÂÈÏÚ†ÌÈ¯ÓÂ‡Â†ÈÚÈ·¯†ÒÂÎ†ÌÈ‚ÊÂÓ
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Hallel:
Fyll den fjärde bägaren och säg hallel.

Inte åt oss, Herre, inte åt oss utan ditt namn skall du ge ära, du som är god och trofast! Varför
skall folken få säga: "Var är deras Gud?" Vår Gud är i himlen, allt vad han vill, det gör han.

Deras gudar är silver och guld, verk av människohänder. Mun har de men kan inte tala, ögon
men kan inte se. öron har de men kan inte höra, näsa men känner ingen lukt. De har händer

men kan inte gripa och fötter men kan inte gå. Ur deras strupe kommer inga ljud. De som
gjort dem skall bli som de, ja, alla som sätter sin lit till dem. Israel, förlita dig på Herren, han

är er hjälp och er sköld. Arons släkt, förlita dig på Herren, han är er hjälp och er sköld. Ni
gudfruktiga, förlita er på Herren, han är er hjälp och er sköld.

 När Hallel är avslutad, drick den fjärde bägaren.

Säg Bracha över vinet och drick lutad åt vänster:
Vi tackar dig, Herre, vår Gud, världens konung, som skapat vinrankans frukt.

Läs brachan över vinet och drick lutad åt vänster
Profeten Elias (Elijahu) bägare fylls, någon öppnar dörren och säg:

Gjut din vrede ut över folken som inte erkänner dig, över de riken som inte vill åkalla
ditt namn! Ty de har slukat Jakob och härjat hans gård.

Gjut över dem din vrede! Må din förtörnelse hinna upp dem! Förfölj dem i vrede, låt de
inte leva under Herrens himmel.
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1. Vem kan ettan? Jag kan ettan. En är vår Gud som är i himlen och på jorden.
2. Vem kan tvåan? Jag kan tvåan. Två är förbundets tavlor En är vår Gud som är i
himlen och på jorden.
3. Vem kan trean? Jag kan trean. Tre är Israels fäder, två är förbundets tavlor, En är
vår Gud som är i himlen och på jorden.
4. Vem kan fyran? Jag kan fyran. Fyra är Israels mödrar. Tre är Israels fäder, två är
förbundets tavlor, En är vår Gud som är i himlen och på jorden.
5. Vem kan femman? Jag kan femman. Fem är Torans böcker. Fyra är Israels mödrar.
Tre är Israels fäder, två är förbundets tavlor, En är vår Gud som är i himlen och på jorden.
6. Vem kan sexan? Jag kan sexan. Sex är Mishnas delar. Fem är Torans böcker. Fyra
är Israels mödrar. Tre är Israels fäder, två är förbundets tavlor, En är vår Gud som är i
himlen och på jorden.
7. Vem kan sjuan? Jag kan sjuan. Sju är veckans dagar. Sex är Mishnas delar. Fem
är Torans böcker. Fyra är Israels mödrar. Tre är Israels fäder, två är förbundets tavlor,
En är vår Gud som är i himlen och på jorden.
8. Vem kan åttan? Jag kan åttan. Åtta dagar är det till Brit mila. Sju är veckans dagar.
Sex är Mishnas delar. Fem är Torans böcker. Fyra är Israels mödrar. Tre är Israels fäder,
två är förbundets tavlor, En är vår Gud som är i himlen och på jorden.
9. Vem kan nian? Jag kan nian. Nio månar bär kvinnan barnet. Åtta dagar är det till Brit
mila. Sju är veckans dagar. Sex är Mishnas delar. Fem är Torans böcker. Fyra är Israels
mödrar. Tre är Israels fäder, två är förbundets tavlor, En är vår Gud som är i himlen och
på jorden.
10. Vem kan tian? Jag kan tian. Tio är budorden. Nio månar bär kvinnan barnet. Åtta
dagar är det till Brit mila. Sju är veckans dagar. Sex är Mishnas delar. Fem är Torans
böcker. Fyra är Israels mödrar. Tre är Israels fäder, två är förbundets tavlor, En är vår
Gud som är i himlen och på jorden.
11. Vem kan elvan? Jag kan elvan. Elva stjärnor såg Josef i drömmen. Tio är budorden.
Nio månar bär kvinnan barnet. Åtta dagar är det till Brit mila. Sju är veckans dagar. Sex
är Mishnas delar. Fem är Torans böcker. Fyra är Israels mödrar. Tre är Israels fäder,
två är förbundets tavlor, En är vår Gud som är i himlen och på jorden.
12. Vem kan tolvan? Jag kan tolvan. Tolv är Israels stammar. Elva stjärnor såg Josef
i drömmen. Tio är budorden. Nio månar bär kvinnan barnet. Åtta dagar är det till Brit
mila. Sju är veckans dagar. Sex är Mishnas delar. Fem är Torans böcker. Fyra är Israels
mödrar. Tre är Israels fäder, två är förbundets tavlor, En är vår Gud som är i himlen och
på jorden.
13. Vem kan tretton? Jag kan tretton. Tretton egenskaper har Gud. Tolv är Israels
stammar. Elva stjärnor såg Josef i drömmen. Tio är budorden. Nio månar bär kvinnan
barnet. Åtta dagar är det till Brit mila. Sju är veckans dagar. Sex är Mishnas delar. Fem
är Torans böcker. Fyra är Israels mödrar. Tre är Israels fäder, två är förbundets tavlor,
En är vår Gud som är i himlen och på jorden.
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