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Pesahul, cunoscut și sub numele de „sărbătoarea libertății”, care celebrează ieșirea
evreilor din Egipt după 210 ani de sclavie.

Pesahul durează 8 zile. În primele două seri în Diaspora (doar prima noapte în Israel),
organizăm un Seder. După ce s-au aprins lumânările, ne bucurăm de o sărbătoare
bogată în ritualuri în 15 pași, care se concentrează pe relatarea poveștii Exodului.

De Pesah, evreii nu pot deține sau consuma hametz, orice produs dospit din cereale, de
exemplu: pâine, paste, prăjituri. Înainte de începerea sărbătorii, casele sunt curățate
temeinic, iar restul chametz este ars sau vândut.

De ce?

Cum?

Pentru resurse detaliate de Pesah, inclusiv Hagada, accesați:   
bit.ly/ResursePesah



1. Matza: pâine nedospită, azimă. Când evreii se pregăteau în
grabă să plece din Egipt, nu au avut timp să coacă pâine
dospită și, în schimb, au copt acest tip de azimă. Ea
simbolizează sclavia evreilor în Egipt.
2. Haroset: amestec de nuci măcinate, mere, scorțișoară și
miere. Acesta simbolizează mortarul folosit de sclavii evrei în
Egipt pentru construcțiile Faraonului.
3. Ou: acesta se fierbe tare și simbolizează viața și renașterea.
4. Apă sărată: ea simbolizează atât lacrimile provocate de
opresiune, cât și cele produse de bucuria libertății. Oul se
înmoaie în apa cu sare.
5. Maror: hrean foarte amar, simbolizând greutățile sclaviei.
6. Karpas: amestec de cartofi fierți sau ridichi și pătrunjel. El
se înmoaie în apa sărată și simbolizează atât viața chinuitoare
a sclavilor evrei, cât și renașterea naturii în timpul primăverii.
7. Zroa: bucată de carne, câteodată reprezentată de un os.
Aceasta se referă la salvarea evreilor de către Dumnezeu din
sclavia Egiptului „cu braț întins și mână puternică”. Este
singurul element de pe platoul de Seder pe care nu îl
consumăm. 

Sederul de Pesah

Seder-ul ne amintește de perioada sclaviei
în Egipt. Cel mai important simbol al
acestei amintiri este platoul de Seder, care
conține 7 ingrediente, fiecare având o
semnificație aparte:



Numără Omerul
Numărătoarea Omerului sau Sfirat Ha’Omer este
numărarea verbală a fiecăreia dintre cele 49 de
zile dintre Pesach și Shavuot.

Ea se face conform mitzvei din Tora de a număra
49 de zile din ziua ofrandei Omerului în Templul
din Ierusalim (Omerul fiind numele unei măsuri
antice de orz) până în ziua ofrandei de grâu. 

Numărătoarea Omerului începe din a doua seară
de Pesach, cel de-al doilea Seder (16 Nisan). 

Ideea numărării fiecărei zile reprezintă o pregătire
spirituală și o anticipare a primirii Torei, pe
Muntele Sinai care este, de fapt, centrul sărbătorii
de Shavuot.





Poveste: Sederul preferat al lui Eliahu
Rabbi Levi Yitzhak din Berditchev, unul din cei mai mari învățători hasizi, în fiecare an aștepta cu
nerăbdare seara Sederului. Într-un an, după Seder s-a dus la culcare mulțumit de cum îl condusese, dar
avu un vis straniu. În vis, profetul Eliahu vorbea cu îngerii despre Sederurile pe care le-a văzut în căminele
evreiești. Le povestea despre cât de mult se bucurau copiii și cum priveau cupa lui Eliyahu ca să vadă dacă
îi va vizita. Un înger l-a întrebat care a fost cel mai important Seder pe care l-a vizitat. Oare cel al lui Rabbi
Levi Yitzhak?

„E drept,” a răspuns Eliahu, „că sederul lui Rabbi Levi Yitzhak a fost plin de discuții interesante despre
Hagada, dar nici nu se compară cu sederul lui Chaim sacagiul.”

Rabbi Levi Yitzhak s-a trezit tresărind. Trebuia neapărat să vorbească cu acest sacagiu numit Chaim. L-a
deșteptat pe unul din studenții săi care adormise cu capul pe masă și l-a trimis să îl caute pe Chaim. Într-
un târziu l-a găsit la marginea orașului într-o colibă dărăpănată, și l-a adus în fața lui Rabbi Levi Yitzhak.

Rabbi Levi Yitzhak i-a urat bun venit omului nedumerit, l-a rugat să ia loc și l-a întrebat, „Spune-mi,
bunul meu Chaim, ce s-a întâmplat seara trecută la sederul tău?” Rușinat, cu ochii la pantofii săi ponosiți,
Chaim i-a răspuns:



„Cel fel de Seder să facă un om obosit și ignorant ca mine? Ieri, ziua dinainte de Pesach a fost o zi foarte
grea. Se făcea curat în toate casele, și toată lumea cerea apă. Am bătut drumurile toată ziua ca să le aduc
destulă apă tuturor. Am lucrat ca un sclav, fără odihnă. La sfârșitul zilei, când am ajuns acasă, eram ostenit
din cale afară. Nevasta mea, Rachel, tocmai aprindea lumânările pentru sărbătoare și am rugat-o să mă
lase să mă odihnesc un pic. Am adormit imediat, iar când m-am trezit se crăpa deja de ziuă.”

„Am trezit-o imediat pe Rachel, dar nu mai era timp să citim toată Hagada, așa că am băut patru cupe cu
vin, am mâncat matza și rădăcini amare, iar în timpul care ne mai rămăsese m-am rugat la Dumnezeu:
„Doamne Atotputernic, iartă, rogu-te, un om simplu și ignorant. Tot ce știu este că ne-ai eliberat în trecut
din mâinile pline de cruzime ale Egiptenilor – ne-ai condus din sclavie la libertate. Acum suntem din nou
cu toții în exil, și te rog să ne conduci din nou către libertate!”

După ce a terminat de povestit, sacagiul a așteptat mustrarea marelui Rabbi Levi Yitzhak, deoarece nu
făcuse Sederul ca la carte. Însă rabinul l-a bătut pe umăr, să întors spre studenții săi și a spus: „E foarte
important să respectăm ordinea Sederului, dar acum știm de ce sederul acestui om a fost pe placul
Profetului Eliahu.”

Iudaismul ne învață că fiecare om în parte trebuie să se vadă și să se simtă ca și cum el însuși a fost salvat
din Egipt. Nu e destul să spunem povestea ieșirii din Egipt – trebuie să ne simțim conectați personal la ea.
Chaim cel simplu, cu sederul său de o frază, a câștigat favoarea lui Dumnezeu datorită profunzimii
sincerității sale și angajamentului său de a face Sederul cum știa el mai bine. Ce vine din inimă pătrunde în
inimă.



„Nimeni nu îl putea scoate din sărite pe Rabbi Levi Yitzhak din Berdichev. Orice ar fi făcut cineva,
el întotdeauna găsea ceva frumos de spus. Credea cu tărie că e important să se poarte cu bunătate
cu toți evreii, oricât de mult îi era încercată răbdarea.

Vecinul lui Rabbi Levi Yitzhak avea un fiu care nu vroi să respecte sau să înfăptuiască nicio mițva.
Într-un an, în timpul Sederului, familia se pregătea să facă un sandwitch din matza și maror pentru
Koreh. Spre surpriza tuturor, băiatul a scos pe masă două felii de pâine și niște carne și și-a făcut
un sandviș din ele. Tată lui a început să strige: „Cum îndrăznești să aduci pâine la Sederul meu?”

„Dar, tată,” a răspuns băiatul, „îmi este foame după ce am citit din Hagada. E vreo diferență dacă
mănânc pâine sau matza? Sunt sigur că Rabbi Levi Yitzhak nu s-ar supăra.” Tatăl s-a ridicat de la
masă și l-a înșfăcat pe tânăr. „Chiar așa? Să-l întrebăm.” Întreaga familie s-a dus în vecini, tatăl
trăgându-l pe băiat de ureche. „Rabbi,” a spus omul, „nici măcar tu nu ai tolera ce a făcut fiul meu.
A mâncat pâine în timpul sederului nostru. Am patru fii, rabine, și sunt sigur că nu e nevoie să îți
spun care dintre ei este el.”

Poveste: Vecinul lui Rabbi Levi Yitzhak



Toți cei din încăpere erau uimiți; toți în afară de Rabbi Levi Yitzhak. El i-a zâmbit băiatului și l-a
întrebat dacă este adevărat.

„Desigur, Rabbi. Mi s-a făcut foame, așa că mi-am făcut un sandviș.” „Nu știi că de Pesah evreii nu
mănâncă pâine?" a continuat Rabbi Levi Yitzhak. „Ei bine, Rabbi,” a răspuns băiatul, „sincer să fiu
eu nu cred în toate astea. De ce ar conta dacă mănânc pâine sau matza?”

Se așternu liniștea în întreaga încăpere. Doar mama băiatului suspina în pragul ușii. „Te rog,
apropie-te,” i-a zis Rabbi Levi Yitzhak băiatului. Băiatul s-a apropiat încet, temându-se că a mers
prea departe de data aceasta. Când s-a apropiat de masă, rabinul l-a îmbrățișat. „Ce băiat de
treabă” i-a spus tatălui, „și atât de sincer,” a adăugat adresându-se mamei.

„E gata să recunoască ceea ce a făcut și se comportă conform convingerilor sale. Un băiat de treabă
și atât de sincer trebuie să stea cu mine la masa mea de seder. Am multe de învățat de la el! Un
lucru, doar.” Rabinul s-a întors spre băiat și i-a spus, „Fără sandvișuri la masa de seder – decât
dacă le faci cu matza.”



Rețete delicioase
Matza-Pizza 1 ½ pahare roșii întregi la conservă

2 felii de matza rupte în două ca să obținem 4 bucăți de aprox. 10 pe 20 cm
fiecare
85 gr mozzarella rasă
sare
15 gr Parmesan ras
4 lingurițe de ulei de măsline extra-virgin, și în plus pentru picurat
deasupra
Frunze proaspete de busuioc

Ingrediente:

Fixați grilajul cuptorului la mijloc și preîncălziți cuptorul la 260 C. 
Puneți roșiile într-o strecurătoare și fărâmați-le în bucăți de aprox. 1 cm. Scurgeți excesul de lichid.
Puneți bucățile de matza într-o tavă infoliată. 
Presărați jumătate din mozzarella uniform peste bucățile de matza și băgați-le la cuptor timp de 3 min, până se topește
brânza. Scoateți tava din cuptor și adăugați roșiile. Presărați restul de mozzarella și alte ingediente după plac. 
Băgați tava din nou la cuptor timp de 10 minute.
După ce scoateți pizza din cuptor, presărați peste ea Parmesan. 
Încălziți 2 lingurițe de ulei la foc mediu într-o tigaie. Adăugați câte două bucăți de pizza și prăjiți-le, rotindu-le ocazional,
până când devin crocante și bine rumenite, cam 2 min 
Se servesc imediat 

Mod de preparare:



 600 gr ciocolată
7 felii de matza
1 sticlă de vin roșu dulce kașer sau suc de struguri

Ingrediente pentru 8 porții:

Topiți ciocolata la bain-marie sau în cuptorul cu microunde, până devine omogenă.
Turnați vin dulce sau suc de struguri într-o tavă de mică adâncime. Lăsați feliile de matza la inmuiat pentru 45-60 de
secunde, dar nu mai mult; cât să absoarbă din vin sau suc dar înainte de a se înmuia prea mult și să se fărâme. Scoateți-le
din lichid.
Puneți o felie de matza înmuiată pe o tavă mică sau pe o farfurie. Folosind o spatulă, ungeți o cantitate generoasă de
ciocolată topită peste matza, acoperind întreaga suprafață a feliei de matza.
Luați încă o felie de matza și așezați-o deasupra, apoi ungeți-o cu ciocolată. Repetați procesul până când ați așezat una
peste alta toate cele șapte felii de matza despărțite de straturi ciocolată. Ungeți deasupra un strat gros de ciocolată.
Puneți tortul la frigider și lăsați-l să se răcească 1 oră, până când se întărește ciocolata, apoi îl puteți ține la temperatura
camerei. Puteți adăuga nuci în momentul servirii. Dacă vreți un tort mai înalt, mai adăugați straturi, dar va dura mai mult
să se răcească în frigider.

Mod de preparare:

Tort de matza
 



 ½ pahar plus 1 linguriță de ulei de cocos 
¼ pahar cacao olandeză neîndulcită
½ pahar nuci prăjite, plus 2 linguri nuci tăiate mărunt, pentru servire
1 2/3 pahare ciocolată amăruie, mărunțită fin (cam 285 grame)
1 ¼ pahar zahăr
4 ouă mari, la temperatura camerei
1 linguriță extract de vanilie
½ linguriță sare grunjoasă

Ingrediente:

Preîncălziți cuptorul la 175 grade C, ungeți cu ulei o tavă rotundă de 20 centimetri. Căptușiți-o cu hârtie de copt; ungeți
hârtia cu ulei și presărați cacao.
Topiți împreună la bain-marie ½ pahar ulei și 1 1/3 pahare ciocolată, amestecați până devine omogenă. Luați de pe foc și
încorporați zahărul. Încorporați ouăle unul câte unul. Încorporați cacao, vanilia și sarea; încorporați nucile măcinate.
Întindeți aluatul în tava pregătită.
Coaceți, întorcând tava la jumătatea timpului, până când tortul se întărește, cam 35 de minute. Transferați tava pe un
suport de metal și lăsați să se răcească complet, preferabil până a doua zi. Separați tortul de tavă cu un cuțit.
Topiți 1/3 pahar ciocolată rămasă și 1 linguriță ulei la bain-marie, amestecați până devine omogenă. Turnați peste tort, în
centru, și întindeți. Presărați nuci peste centru. Îl puteți păstra la frigider, acoperit, nu mai mult de o zi. 

Mod de preparare:

Tort de cicolată și nuci



Găsește cuvintele pe 
orizontală și verticală

Aharon
Eliyahu
Moshe
Pesah
afikoman
beița
Faraon
Hagada

hameț
haroset
hazeret
karpas
maror
plăgi
seder
zroa



Găsește cuvintele pe 
orizontală, verticală 

și diagonala

Aharon
Eliyahu
Moshe
Pesah
afikoman
beița
Faraon
Hagada

hameț
haroset
hazeret
karpas
maror
plăgi
seder
zroa



Portetul tău de Pesah

decupează & 
lipește 

poza ta aici

decupează & 
lipește 

poza ta aici



Povestea de Pesah a început acum mult timp într-o țară îndepărtată numită Egipt, condusă de un
rege puternic și rău-voitor, un faraon. Îngrijorat că evreii aveau să se răscoale împotriva lui, el a
decis că acești oameni trebuie să îi devină sclavi. Ca sclavi, evreii trudeau din greu. În fiecare zi,
de dimineața până seara, spărgeau pietre, săpau șanțuri și cărau cărămizi grele. Au construit
palate și orașe și au lucrat fără odihnă. Evreilor nu le plăcea să fie sclavi. Au plâns și au strigat și l-
au rugat pe Dumnezeu să îi ajute. Dumnezeu a ales un om pe nume Moise ca să conducă poporul
evreu.

Moise s-a dus la faraon și i-a spus, „Lui Dumnezeu nu îi place cum te porți cu poporul evreu.
Vrea să îi lași pe evrei să plece din Egipt în deșert, unde vor fi liberi.” Dar faraonul a bătut din
picior și a strigat, „Nu, în veci nu îi voi lăsa pe evrei să plece!” Moise l-a atenționat, „Dacă nu îl
asculți pe Dumnezeu, multe întâmplări groaznice, numite plăgi, se vor abate asupra acestor
meleaguri.” Dar el nu a ascultat, iar plăgile s-au abătut asupra Egiptului. Mai întâi, apa s-a
transformat în sânge. Apoi au venit broaștele și, mai târziu, animalele din sălbăticiune au intrat
în casele oamenilor. A căzut multă grindină și insecte numite lăcuste au mâncat toate grânele
Egiptului. 

Povestea Pesahului pentru copii



De fiecare dată când începea o nouă plagă, faraonul striga, „Moise, voi elibera poporul evreu. Doar fă să se sfârșească
această plagă oribilă!” Dar de îndată ce Dumnezeu punea capăt plăgii striga: „Nu, m-am răzgândit. Evreii trebuie să
rămână aici!” Așa că Dumnezeu a continuat să trimită plăgi. Până la urmă, când a trimis cea de-a zecea plagă, faraonul
le-a ordonat evreilor să părăsească Egiptul.

De teamă ca faraonul să nu se răzgândească din nou, evreii au împachetat repede ce au putut. Dar
nu au apucat să pregătească de mâncare sau să lase aluatul să dospească și să facă pâine pufoasă.
Au avut timp să pregătească doar o pâine nedospită, plată ca un biscuit, numită mața, și apoi au
pornit la drum. 

Oamenii nu au ajuns departe înainte ca faraonul să ordone armatei sale să le ia urma și să îi
aducă înapoi în Egipt. Evreii au grăbit pasul, dar s-au oprit când au ajuns la malul unei mări.
Marea era prea largă ca să poată înota până pe celălalt țărm. Speriați că soldații aveau să îi
ajungă în curând din urmă, oamenii s-au rugat la Dumnezeu și s-a întâmplat un miracol.
Marea s-a despărțit în două ziduri mari de apă, cu o cărare uscată și nisipoasă la mijloc.
Evreii au traversat-o în grabă. Când au ajuns pe celălalt mal, zidurile de apă s-au prăbușit și
cărarea a dispărut. Marea se întindea acum între evrei și Egipt. Erau în sfârșit liberi!

De fiecare Pesah, mâncăm mâncăruri speciale, cântăm cântece, spunem povestiri și luăm parte la Seder – o masă
specială organizată ca să ne amintim această călătorie miraculoasă de la sclavie la libertate.



Fișe de colorat
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Fișe de colorat
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