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1% a rászorulókért
Közeledik az adóbevallás ide-
je. Ne hagyja elveszni 2x1%-
át, ajánlja fel szervezeteink-
nek! Az EMIH 2017-ben is rá-
szoruló honfitársainkat segí-
ti a felajánlások ból. Figyelem! 
Változik a felajánlás rendszere! 

Tájékozódjon a részletekről: 
www.cedek.hu/2017-egyszazalek/

Újra jön a Mega 
Barhesz Akadémia

Idén újra megrendezzük a ta-
valyi nagy sikerek után a sza-
badtéri Barhesz Akadémiát: 
május 14-én vasárnap új hely-
színen, a Szent István parkban 
sütünk együtt. Tradicionális 
barheszkészítéssel és kóstolás-
sal várunk mindenkit!
Mikor, hol: május 14. 13.00 óra; 

Szent István Park
Jelentkezés és részletes 

in for má ció: posta@zsido.com

Ingyenes koncert az újjá-
születő zsinagógákért

A Budapest Fesztiválzenekar 
„BFZ a közösségért, újjászüle-
tő zsinagógák” koncertsorozat 
keretén belül, 2017. május 4.-
én 19.00 órakor a Tokaji Kul-
turális és Konferencia Köz-
pontban ad koncertet. 
Ingyenes jegyek a színház jegy-

pénztárában igényelhetők! 
www.bfz.hu

Hanna Női Klub: 
Pészách Séni – a második esély
Hogyan változtathatjuk meg 
po zitívan kapcsolatainkat a 
kom munikáció segítségével? 
– Szent péteri Julianna, EMK-
tré ner előadása; Zsidó dalla-
mok, kóser falatok, tombola; 
Ma radj csendben! című doku-
mentumfilm levetítése.
Időpont: május 7. 17-20 óráig 
Helyszín: Novotel Centrum 

Zsolnay terme. 
Részvételi szándékát kérjük jelezze 
telefonon: 268 0183, vagy e-mai-
len: hannaklub@zsido.com. 
Belépőjegy: 1500 Ft

Lassan, de folyamatosan nő 
az antiszemitizmus Magyarországon

Nyilvánosságra hozta a Tett és 
Védelem Alapítvány 2016-os fel-
mérésének eredményét, mellyel 
a magyar lakosság antiszemita 
előítéletességét vizsgálták. Az 
eredmények szerint drasztiku-
san nő a Holokauszt tagadása és 
relativizálása, valamint a magyar 
társadalom ötödére jellemző az 
erőteljes zsidóellenes beállító-
dás. A felmérés tapasztalatairól 
egy konferencián számoltak be, 
melyen meghívott vendégek be-
vonásával kerekasztal-beszélge-
tésre került sor.

A kutatás eredményeit 
Hann Endre, a Medián Közvé-
lemény- és Piackutató Intézet 
ügyvezető igazgatója mutatta 
be. A Medián 2016 novembe-
rében végzett átfogó felmérést a 
TEV megbízásából. Ennek so-
rán 1200 embert kérdeztek a 
zsidósághoz és a holokauszthoz 
fűződő viszonyukról. A vizsgá-
latot több éve végzik, így az el-
múlt időszak tendenciái is kö-

vethetőek vele. Ebből kitűnik, 
hogy az antiszemita előítéle-
tesség lassan, de folyamatosan 
növekszik. A nemzetközi ösz-
szehasonlító adatok azt mutat-
ják, hogy az antiszemitizmus 
szintje hazánkban magasabb, 
mint számos Nyugat-Európai 
országban. Ugyanakkor a hazai 
zsidóságnak kevésbé kell fizikai 
atrocitásoktól tartania. 

A megkérdezettek a „zsidó” 
szóról leggyakrabban vallásra, 
népre, országra asszociáltak, 
sokan a holokausztra és az ül-
döztetésre, és szintén gyakori 
volt a pénz, befolyás, hatalom 
típusú említés. A kifejezetten 
negatív említések, lealacsonyí-
tó jelzők csak minden tizedik 
válaszadónál jöttek elő, nagy-
jából ugyanennyi volt a kifeje-
zetten pozitív minősítések ará-
nya is. A vészkorszak emléke-
zete megosztja a magyar tár-
sadalmat: a megkérdezettek 
mintegy fele szerint napiren-

den kellene tartani a kérdést, 
a másik fele szerint teljesen el 
kellene hagyni azt. 

A kutatás megállapította, 
hogy a kormánypárti közön-
ség zsidókhoz való viszonya 
átlagosnak számít, a baloldali 
pártok hívei között viszont az 
átlagosnál ritkább az antisze-
mi tizmus. A Jobbik szavazói-
nak 46 százaléka az erősen zsi-
dóellenes, további 11 százalé-
ka pedig a mérsékelten anti-
szemita.

Bodnár Dániel, a TEV ku-
ratóriumi elnöke beszédében 
hangsúlyozta: a magyarorszá-
gi helyzet épp azért különle-
ges, mert a Magyarországon 
tapasztalható antiszemitizmus 
Európában szokatlan, régi tí-
pusú zsidóellenesség, mely ősi 
toposzokból merít erőt, annak 
ellenére, hogy a többségi tár-
sadalomtól gyökeresen elté-
rő életformát élő zsidók száma 
igen alacsony.

TEV-konferencia
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Hetiszakasz
A megtisztulási törvények

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 19:45: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 18:30: Hogyan tartsuk kézben az érzelmeinket?
  (Oberlander Báruch előadása); 
  19:30: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 19:35: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 
  10.00: Reggeli ima 
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
Péntek: 19.00: Tanulás, 19.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Első hetiszakaszunk – Tázriá 
(3Mózes 12-13.) – az emberek, 
valamint az edények és ru-
hák tisztasági és tisztulási tör-
vényeit tárgyalja részletesen, 
kezdve a szülő nő tisztáta-
lan sá gától, folytatva különbö-
ző lep rás bőrbetegségekkel. 
A cáráát, ami egyfajta bőrbe-
tegség. Bölcseink kapcsolatba 
hozták a rossz nyelvvel, vagy-
is a pletykával, ami szintén 
gyorsan terjed és veszedelmet 
jelent az emberiségre.

Második szakaszunk – Mö-
co rá (3Mózes 14-15.) – a lepra-
szerű bőrbetegségek felisme-

ré sével és gyógyításával fog-
lalkozik, ami a kohaniták fel-
adata volt. Háromféle leprát 
kü lönböztet meg az Írás: ami 
az ember testét, ruháit, illet-
ve háza falait érinti. A bete-
get karanténba zárták, és a ko-
hanita feladata volt megálla-
pí tani, elmúlt-e a bőrbetegség 
(cá ráát), melynek különbö-
ző fajtáit e szakasz ismerteti. 
Bölcseink felfogása szerint a 
cáráát olyan – szellemi erede-
tű – betegség, ami büntetés-
ként sújtja az embert külön-
böző vétkek (mint pletyka, ki-
beszélés, rágalom, stb.) miatt.

Zsidó híradó
Újra indul a hittanoktató-képzés

Ebben az év-
ben is meghir-
deti az EMIH 
a hittanokta-
tók képzését.  
A hathetes kur- 
zuson részt ve- 
 vők meg  is mer- 

nyolc évfolya mon részt vesz-
nek a diákok. Az EMIH prog-
ramját, amely a zsidó val lás és 
a héber írás-olvasás alap jainak 
megismertetését tűz te ki cé-
lul, évről évre egyre többen vá-
lasztják. Jelenleg 25 fővárosi is-
kolában tanítanak oktatóink, 
akik munkájukért költségté-
rítést és utazási hozzájárulást 
is kapnak– tudtuk meg Szi-
lánk Zsuzsától, a program ve-
zetőjétől. „Az ideális oktató el-
kötelezett tagja a közösségnek, 
biztos alaptudással rendelkezik 
a zsidó vallás terén és jól ért az 
általános iskolás korosztályhoz. 
Emellett fontos, hogy rugalma-
san tudjon alkalmazkodni az 
iskolák órarendjéhez”.
Jelentkezés: hittan@zsido.com

További információ: 
Szilánk Zsuzsa 06309903694

kedhetnek a hitközség okta-
tói által kidol go zott, a magyar  
oktatási rendszerben tanuló  
diákok igényeire szabott okta-
tási programmal. Emellett pe-
dagógiai és pszichológiai isme-
reteket sze rezhetnek és elmé-
lyíthetik val lási tudásukat is. 

A kurzus június 1-jén in-
dul, a foglalkozásokra a Keren 
Or központban (1052, Károly 
körút 20.) kerül sor 18 órától 
19.30-ig. Az oktatásba a közös-
ség rabbijai és oktatói mellett 
a Bét Menáchem Általános Is-
kola szakértői is becsatlakoz-
nak. Azok a résztvevők, akik 
a kurzus elvégzése után sike-
res vizsgát tesznek, csatlakoz-
hatnak az eddigi oktatói csa-
pathoz, és hozzájuk hasonló-
an Budapest területén lévő ál-
talános iskolákban kezdheti  

meg az okta-
tást.

Az általá-
nos iskolai kö - 
telező hit- és  
er kölcs tan ok-
ta tásban im-
már mind a 

A teremtés koronája

Eheti szakaszunk az emberre 
vonatkozó rituális tisztasági tör-
vényekkel foglalkozik. A Midrás 
megjegyzi, hogy az előző heti 
párásá az állatokra vonatkozó 
rituális tisztasági törvényeket 
taglalta, majd hozzáteszi, hogy 
az emberre vonatkozó törvé-
nyek ugyanazon okból lettek 
később tárgyalva, mint amiért 
az ember teremtésére is utoljára 
került sor az élőlények közül.

Ezek az okok az alábbiak:
–  Ha egy bált szerveznek, úgy 

illő, hogy a király csak akkor 
lépjen a bálterembe, mikor 
már mindenki más ott van, 
ezzel kifejezve a méltóságát. 
Ha sonlóképpen, az ember, a 
te remtés koronája is csak ak-
kor teremtetett, mikor már a 
többi élőlény a világon volt.

–  Még a látszólag legjelentékte-
le nebb csúszómászó is maga-
sabb szinten áll a teremtés ben 
mint az ember, így az em ber 
teremtetett meg utoljára.

Bár fenti két indok ellent-
mondásosnak tűnik, valójában 
mindkettő egyszerre igaz. Az 
ember különleges, egyedülálló 
élőlény, ha figyelembe vesszük, 
hogy testnek és léleknek az öt-
vözete. És míg a teste halandó, 
és alacsonyabb rendű teremt-

ménye a Teremtőnek, addig a 
lelke transzcendens, s valóság-
gal isteni. Spiritualitásunk for-
rása, mivel Istentől származik, 
emelkedettebb, ám pont azért, 
mert nincs rá befolyásunk, nem 
a mi érdemünk. Ám önfegyel-
münk, személyiségünk csiszolá-
sa, jellemünk folyamatos javítá-
sa a mi munkánk, azért csak mi 
magunk vagyunk képesek tenni 
a saját erőfeszítéseinkkel.

Azonban, mivel a Tórát ne-
künk, embereknek adta az 
Örök kévaló, és nem a csúszó-
má szóknak, így törvényei ellen 
is csak mi véthetünk. Tehát még 
a legalacsonyabb szinten lévő 
csú szómászó is dicsekedve te-
kinthet le a teremtés koronájá-
ra, az emberre, ha az nem isme-
ri és követi Teremtője akaratát. 
Ám az ellenkezője is igaz. Ha 
gon dosan tanulmányozzuk Is-
ten akaratát, töretlen munkával 
és fegyelemmel csiszoljuk sze-
mélyiségünket, akkor beteljesít-
hetjük tervét, és élhetünk úgy, 
mint a teremtés koronái. Ha ké-
pesek vagyunk magunkat ural-
ni, akkor minden mást is ural-
ni fogunk.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Lazar Gurkow rabbi 

írása nyomán
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/alubavicsirebbe 

Napi bölcsesség
Találd meg önmagad!
Sok kétségbeesés a gőgben 
gyökerezik. Ha felfognánk, 
kik vagyunk valójában, nem 
csalódnánk annyit magunk-
ban.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

Hogyan tért meg a Rebbe reformhaszidja?
Bostonban nőttem fel a 20-as, 
30-as években, anélkül, hogy 
bármit is megtartottam volna 
a zsidó hagyományokból. Mi-
kor bár micva korú lettem, egy 
csütörtök reggel az egyik nagy-
bátyám elvitt a zsinagógába, s el-
magyarázta hogyan kell elmon-
dani a Tórára az áldást. Ezután 
hazamentem, és úgy labdáztam 
tovább a házunk mellett, mintha 
semmi sem történt volna. Ami 
a zsidó tanulmányaimat illeti, a 
dolog sokáig meg is maradt ezen 
a szinten. A főiskolás éveim alatt 
kezdtem el részt venni a Hillel 
és az Avuka nevű szervezetek 
tevékenységében. Ennek ered-
ményeképpen kezdtem el érdek-
lődni a Tóra és a hagyományok 
iránt, és ez késztetett arra, hogy 
Izraelbe menjek dolgozni. 

Ám a háború közbelépett. 
Egy kereskedelmi flottánál telje-
sítettem szolgálatot, majd a há-
ború befejeztével egy progresz-
szív rabbinikus iskolába iratkoz-
tam be, ahol aztán reform rabbi-
vá avattak.

Ekkoriban kezdtem el érdek-
lődni a kabbala iránt is. Ez az 
érdeklődés egészen addig vitt, 
hogy a híres misztikustól, Shin 
Tzadik Setzertől vettem órákat, 
s megírtam a Kilenc és Fél Misz-
tikus című könyvet, amit 1969-
ben publikáltak. Közben kö-
zösséget szerveztem New Jer-
seyben, s belevetettem magam 
az újságírásba. Ez utóbbi tevé-
kenységemnek köszönhetem a 
lu bavicsi Rebbével való első ta-
lálkozásomat. 

1955-ben volt, épp a Chábád 
mozgalomról írtam cikket egy 
ismert magazinnak. A Rebbe 
ígért ezzel kapcsolatban egy in-
terjúlehetőséget, amit nem csak 
hogy betartott, de végig elké-
pesztően kedvesen és figyelme-
sen válaszolt minden kérdésem-
re. Annyira magával ragadó él-
mény volt, hogy rövid időn be-

lül gyakorlatilag „betértem” a 
Chábádba. Mivel ezzel egy idő-
ben közösséget is vezettem, 
a Rebbe hamarosan úgy kez-
dett kezelni, mintha én lennék 
az ő „reform küldöttje”. Meg-
kért rá, hogy bármikor, ami-
kor csak szükség van rá, szó-
laljak fel a Tóra védelmében és 

jól fogsz dönteni, mert az a fel-
sorolt járható utak egyike lesz. 
Ha egy Chábád rabbit kérde-
zel meg ugyanerről a dolog-
ról, ő úgy fog válaszolni neked, 
hogy figyelembe fogja venni a 
te egyéni képességeidet, s hogy 
vallásosságban jelenleg milyen 
szinten vagy. Minden bizony-

segítsem elő a közösségen be-
lüli vallásosabb életmódot. És 
így is tettem. Az eredményt pe-
dig alig akartam elhinni. Egyre 
többen és többen lettek valláso-
sabbak a közösségemből. Persze 
nem gondolom, hogy miattam, 
de tény, hogy úgy tűnt, a Rebbe 
iránymutatásaival célba értem. 

Későbbi találkozásaink so-
rán még sok mindenről beszél-
gettünk a Rebbével, például a re-
formirányzat és a Chábád moz-
galom közti különbségről. Azt 
mondta, hogy mikor egy reform 
vagy egy konzervatív rabbit kér-
dezel egy zsidó törvénykezés-
sel kapcsolatos kérdésről, ők úgy 
fognak válaszolni, hogy figye-
lembe vesznek minden létező le-
hetőséget, és azt fogják monda-
ni, többféle módon is betartha-
tod a törvényt. Azt fogják sugall-
ni, hogy a te döntésed ezek közül 
megtalálni a helyes alternatívát, 
és bármelyik mellett döntesz is, 

nyal a Chábád rabbi is több le-
hetőséget fog kínálni, s elmond-
ja, ha jelenleg nem is tudsz még 
minden micvát megtartani, ak-
kor egyelőre tartsd meg, amiket 
most tudsz, s közben folyama-
tosan törekedj arra, hogy növeld 
ezek számát.

Megkérdeztem a Rebbét, 
hogy milyen tanácsa lenne azok 
számára, akik valamilyen formá-
ban vissza kívánnak térni a val-
lásossághoz. A Reb be Elijáhu 
pró fétát idézve azt mondta: „Ne 
akarj egyszerre mindennek meg-
felelni. Kezdd lassan. Lépésről-
lépésre. Még ha azt is éreznéd, 
hogy ennél többet is magadra 
tudsz vállalni, kezdd először csak 
egy lépéssel, és mondd el magad-
ban: ‚Ez a Tóra, és ezek a paran-
csolatai. Ezeket fogom betartani 
és teljesíteni, lépésről-lépésre.’  És 
azokat a micvákat, melyeket el-
kezdtél megtartani, mindig teljes 
odaadással végezd.”

Utoljára akkor beszéltem a 
Rebbével, mikor sok száz másik 
emberrel együtt álltam a sorban, 
arra várva, hogy az áldását kap-
jam. Mikor elé kerültem, a Rebbe 
azt mondta nekem: „Ideje, hogy 
visszatérj a közösségedhez!” – 
akkoriban még mindig egy re-
form közösséget vezettem, s ezt 
a Rebbe is tudta – „most már el-
mondhatod nekik hogy orto-
dox zsidó vagy, és mindig az is 
voltál.” – Így tettem. Mikor visz-
szavonultam a zsinagógai mun-
kámtól, a közösségem ünnepsé-
get szervezett a tiszteletemre, s a 
szokásos ünnepi beszéd után azt 
mondtam: „Valamit el kell mon-
danom nektek. Valamit, amit 
a lubavicsi Rebbének ígértem 
meg, hogy megteszek. Mikor 
megírtam a Kilenc és Fél Miszti-
kus című könyvet, ő azt mondta 
nekem: ’Azt akarom, hogy tízes 
legyél.’ Tízes akarok lenni. Orto-
dox zsidó akarok lenni. Lelkem 
mélyén mindig is az voltam, 
csak sosem ültettem át a gyakor-
latba. De most már tényleg orto-
dox zsidó leszek. Nem elégszem 
meg többé a kilenc és féllel, tízes 
akarok lenni.”

Herbert Weiner

Herbert Weiner 34 évig szolgálta rabbiként a Temple Israel 
nevű New Jersey-i közösséget, egészen 2013-as haláláig. 

Az interjút jeruzsálemi otthonában adta, 2007 májusában.
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A rabbi válaszol

A menedékvárosok lakói

tatása után hátat fordítani a vá-
rosnak (5Mózes 16:7., Chágigá 17a-b.; 
Maimonidész, A zsengék bemutatásának 
szabályai 3:14.), hiszen bizonyos 
szempontból egyfajta spirituális 
töltekezés volt a három zarán-
dokünnep. A zarándokünnepek  

Az, aki véletlenül embert ölt, 
a főpap halálakor hagyhatta el 
legközelebb a menedékvárost 
(4Mózes uo. 25.), és élhette tovább 
az életét – kivéve, hogy ha vala-
mi magas tisztséget töltött be ko-
rábban, azt többet nem kaphatta 
vissza, méltatlanná vált rá (Mákot 
13a.). A Talmud (uo. 11a.) felteszi 
a kérdést, mi köze volt mindeh-
hez a főpapnak, miért éppen az 
ő haláláig kellett ott maradnia a 
vétkeseknek? A válasz az, hogy 
Jom kipurkor a főpap az egész 
zsidó népért imádkozik a Szen-
tek Szentjében, és talán, ha job-
ban, őszintébben, nagyobb át-
éléssel imádkozott volna a né-
pért, akkor ez a haláleset nem 
fordult volna elő (lásd még Tárgum 
Jonátán 4Mózes uo.). Ezzel mintegy 
a főpapot tették felelőssé az ilyen 
esetekért. Nem véletlen, hogy a 
főpapok édesanyjai mindig na-
gyon sokat tettek a menedékvá-
rosok lakóiért. Gondoskodtak az 
ellátásukról, hogy semmiben ne 
szenvedjenek hiányt, és ne imád-
kozzanak a főpap haláláért (Má-
kot uo.).

A menedékvárosok 
elhagyása

A menedékvárost a lakói nem 
hagyhatták el semmilyen körül-
mények között, még egy micva 
kedvéért sem. Akkor se mehet-
tek ki, ha katonának kellett vol-
na állniuk, vagy tanúskodniuk 
kellett volna, még akkor sem, ha 
a vallomás megmenthetett vol-
na valakit (Mákot 11b.). Ha valaki 
kiment a városból, akkor addig, 
amíg vissza nem tért, nem állt 
védelem alatt (uo. 12a.).

Oberlander Báruch

Tisztelt Rabbi!
Teológiát tanuló fiatal vagyok 
és egyik órámon felmerült egy 
kérdés. A Tóra kimondja, hogy 
minden izraelita férfinek évi 
háromszor fel kell mennie Jeru-
zsálembe. Tegyük fel, hogy egy 
férfi azonban nem szándékosan 
embert ölt és egy menedékváros-
ba kell mennie. Ebben az esetben 
mi a teendő? Az élet védelmé-
ben nem megy fel Jeruzsálembe? 
Vagy a nagy parancsolat alapján 
szereti Istent és megkockáztat-
ja még a vérbosszuló rokont is? 
Válaszát előre is nagyon köszö-
nöm!!

Zsombor

Kedves Zsombor!
A kérdés megválaszolásához 
először tisztázzuk a zarándoklat 
micváját, majd a menedékvá-
rosok mibenlétét!

A zarándokünnepek
Több helyen szerepel az a paran-
csolat Tórában, hogy „három-
szor az esztendőben jelenjen 
meg minden férfi közületek az 
Úr, Izráel Örökkévaló Istenének 
színe előtt” vagyis zarándokol-
jon el a jeruzsálemi Szentélybe 
(2Mózes 23:17., 34:23., 5Mózes 16:16.). 
Ezzel kapcsolatban előírja a 
Tóra azt is, hogy „ne jelenje-
nek meg az Örökkévaló színe 
előtt üresen”, innen vezeti le a 
Talmud (Chágigá 7a.), hogy égő 
áldozatot kell bemutatnia a za-
rándokoknak. És mivel szintén 
micva, hogy örvendezni kell 
az ünnepen (5Mózes 16:14., 3Mózes 
23:41.), ami pedig mindenképpen 
összekapcsolódik a húsevéssel 
(lásd 5Mózes 27:7.) ezért egy béke-

áldozatot is kellett hozni (Talmud 
uo. 2a., 9a.). Míg előbbit teljesen 
elégették az oltáron (3Mózes 1:9.), 
az utóbbinak csak kis részét ál-
dozták fel (uo. 3:3-4.), a maradé-
kot pedig az áldozatot bemutató 
és családja ette meg (uo. 19:6.), 
Jeruzsálem határain belül (5Mó-
zes 12:17-18.). A háláchá ugyan-
akkor felhívja rá a figyelmet, 
hogy az ilyen nagy étkezésekre 
szegényeket, árvákat, özvegye-
ket is meg kell hívni, mert nem 
illik, hogy az ember szűk csa-
ládon belül ünnepeljen csak és 
megfeledkezzen a szegényekről 
(Maimonidész, Az ünnepi békeáldozat 
szabályai 2:14.).

Ahogy a fent idézett vers is 
mutatja, ez a micva férfiakra vo-
natkozik.  Ebből kifolyólag a za-
rándoklatok idején kiürültek a 
falvak, ennek kapcsán az Örök-
kévaló ígéretet tett, hogy „  Ha 
majd elűzök népeket előled és 
kiterjesztem határodat nem fog-
ja megkívánni senki a te or-
szágodat midőn felmész, hogy 
megjelenjél az Örökkévaló, a te 
Istened színe előtt háromszor 
az évben” (2Mózes 34:24.). Szokás 
volt továbbá, hogy a már járni 
tudó kisfiúkat is magukkal vit-
ték Jeruzsálembe, hogy megta-
nítsák a micvákra (Talmud uo. 2a.). 
A nőknek ugyan nem kötelező 
elzarándokolni a Szentélybe, de 
csatlakoztak a családjaikhoz Je-
ruzsálemben ők is, hogy együtt 
ünnepelhessenek, hisz az ünne-
pi öröm számukra is kötelező 
(Kidusin 34b.). 

A Tóra azt is előírja, hogy 
legalább egy napot Jeruzsálem-
ben kellett tölteni, nem volt sza-
bad azonnal, az áldozat bemu-

egyik csodája éppen az volt, 
hogy akárhányan is zarándokol-
tak Jeruzsálembe és a Szentély-
be, mégis mindig mindenkinek 
jutott elég hely (Az atyák bölcs taní-
tásai 5:5.). 

A menedékvárosok
Ha valaki véletlenül megöl egy 
embert, akkor el kellett mene-
külnie egy ún. menedékvárosba 
és addig ott kellett élnie, amíg 
a főpap meg nem halt (4Mózes 
35:11., 5Mózes 19:5.). Ezzel részint 
engesztelést szerzett amiért – ha 
nem is szándékosan – embert 
ölt (Mákot 2b., 11b.), másrészt vé-
delmet jelentett a vérbosszú 
ellen (4Mózes uo. 25-27.). A mene-
dékvárosokat őrizték is, hogy a 
bosszúszomjas rokonságot távol 
tartsák (Mákot 10a.). 
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