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На 22 април (15 нисан), с изгряването на първите три звезди на 

небосклона, нашата малка общност и милиони еврейски семейства по света ще 

се съберат, за да отпразнуват първата вечер на Песах. За нас Песах е празникът 

на свободата, на вярата и единството на еврейския народ. Едва ли щяхме да се 

съхраним като нация, ако стотиците поколения преди нас не се бяха борили за 

свобода, мир и един по-справедлив свят. Затова ние носим отговорност да 

продължим тази борба, ако искаме да живеем в общество, което гарантира на 

всеки човек, независимо от неговия произход и социален статус, сигурност и 

възможност за развитие в бъдеще. 

Духът на Песах повелява дори когато сме изправени пред 

предизвикателства и подложени на изпитания, да запазим надеждата за по-

добри времена и да вярваме в чудото на Изхόда. На нашите предци е отнело 40 

години, за да стигнат Обетована земя и да се превърнат в един народ, една 

нация. И ние тук, в България, израснахме заедно като еврейска общност и 

вярваме, че ще продължим да намираме смисъл и обща кауза в мисията на 

нашата организация. 

Затова се надяваме да се включите в многобройните седерни вечери, 

които ще бъдат организирани през следващата седмица или да покани близки и 

приятели у дома. Без значение доколко спазваме еврейската традиция в 

ежедневието си, празникът Песах ни дава възможност да споделим чувството 

на задружност, на близост и топлина. Песах хвърля мост между всички евреи по 

света и Израел и сближава миналите с бъдещите поколения.   

Нека докато утре четем агадата, всеки един от нас се замисли за това кои 

сме ние като общност, откъде идваме и към какво ще се стремим в бъдеще.   

Пожелаваме от сърце на всички вас, вашите семейства  и 

близки, Песах Кашер ве-Самеах! 
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