
Keleti Dávid rabbi: Pészách- hálácha és erkölcs 

1.Erkölcs 

Két része van; filozófiai és gyakorlati 

6000 éves korszakban élünk.  

0-2000: rendetlenség 

2001-4000: Tóra 

4001-6000: Messiá 

Egyiptomi kivonulással kezdődött a második korszak. Az elsőben lezüllött az emberiség 

(Ádám- bűnbeesés). A bűnbeesés után elkezdődik a helyreállás, azonban a világ a 

Tóraadással kezdődött.  

Miért nem Ábrahámtól számítjuk a világ helyreállását? 

Mert csak személyes felemelkedésről van szó ekkor, és nem társasról. A világ 

felemelkedéséhez pedig a társas felemelkedésre van szükség. Ezért kezdődik ez az 

Egyiptomból való kivonulással. 

A kivonulás célja: eszköz az új szellemi feladathoz, amit a Tórával kell végezni, tehát nem a 

rabszolga felszabadítás a lényeg. Másképp fogalmazva, az egész rabszolgaság azért volt, hogy 

kiképezze az Örökkévaló a zsidókat arra, hogy közösséget alkossanak. 

Az Egyiptomból való kivonuló generációt az értelem nemzedékének hívják, mert a negyven 

év alatt minden lehetőségük megvolt arra, hogy egész nap Tórát tanuljanak. A Tóraadást 

követően mindig megvolt a lehetősége a zsidóknak arra, hogy Tórát tanuljanak (a 

legnehezebb időkben is). A Tóra „megkapásával” magasabb szintre emelkedett a nép. 

Mi a jelentősége még Peszáchnak? 

Az égből olyan hatásokat kap az ember, mint például a sors, de ezzel ellentétes iránnyal is 

rendelkezik, az erejével, mely felfelé hat. Az ember ezzel az erejével változtathatja az időt a 

tevékenysége által. Az embernek ez a különös ereje a jó tulajdonságra van alapozva. A 

legfontosabb (jó) tulajdonság a hálaérzet, mely a Hágádában is többször szerepel. 



2.Széder esti micvák: 

- beszéd 

- evés 

- ivás 

Kinek kötelező részt venni a széderestén? 

Minden zsidónak (tevőleges micva, mely időhöz kötött, tehát elvileg csak a férfiakra 

vonatkozik, de mivel a nők is részt vettek az Egyiptomból való kivonulásban, ezért a nőknek 

is kötelező). 

Peszách, mácá, máror: Aki ezeket a szavakat nem mondja el, az nem tesz eleget a 

kötelességének. 

Mi a kapcsolat a 4 pohár bor és a Hágádá között? 

A Hágádá meghatározza, hogy mikor kell meginni a 4 pohár bort/szőlőlevet. 1 pohárnak 1,5 

dl-nek kell lennie. Egy alkalommal valamivel több, mint a felét meg kell inni az utolsónál 

legalább 0,3 dl-t. Ahhoz, hogy utóáldást lehessen mondani, ahhoz legalább egy személynek 

egy egész pohárral meg kell innia. A Pászkából egy alkalommal 30 grammot kell fogyasztani 

(de az este folyamán ötször). 


