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Paršat Teruma
3. adar I 5768
začátek šabatu: 16:48
konec šabatu: 17:58

168 / 10080

tfilin 6:16 | východ slunce 7:24 | šma 8:49 | první mincha 12:40 | škia 17:08 | hvězdy 17:42

Alijot v kostce

Teruma v číslech
19. paraša v Tóře (z 54) a 7. v knize Šmot
velmi krátká paraša, 43. v pořadí podle délky.
obsahuje 9 „paršiot“, 4 otevřené, 5 zavřených.
skládá se z 96 vět, 1145 slov a 4692 písmen.
obsahuje 3 micvy – jeden příkaz a 2 zákazy.

Zajímavost paraši

Kohen: Dary na stavbu miškanu – zlato, stříbro, měď,
barvená vlna, plátno, kůže, akáciové dřevo, olej, koření,
drahokamy. Příkaz zhotovit Aron haKodeš.
Levi: Příkaz zhotovit víko Aronu, příkaz zhotovit stůl
na chleby, příkaz zhotovit Menoru.
Šliší: Příkaz zhotovit vlastní stan – miškan.
Revií: Příkaz zhotovit dřevěné stěny miškanu.
Chamiší: Příkaz zhotovit parachet oddělující svatyni od
nejsvětější svatyně.
Šiší: Příkaz zhotovit měděný oltář – mizbeach.
Švií: Příkaz zhotovit plátěné závěsy vymezující nádvoří
miškanu.
Haftara(1K5:26-6:13): Přípravy stavby prvního Chrámu

Vyzkoušejte se
Klíčové pojmy z této paraši jsou začarovány do
obrázků.
Vaším úkolem je rozkrýt jednotlivá slova.
Správné řešení nikomu neposílejte, nechte si ho pro
sebe. ☺

Miškan popsaný v naší paraše sloužil při čtyřiceti letech
putování pouští, přesněji jen 39 let, protože byl
postaven na závěr prvního roku putování, a prvních 14
let v Izraeli v Gilgalu.
Po dobytí a osídlení země byla podle miškanu v Šilo
zhotovena kamenná stavba stejných rozměrů. V Šilo
miškan stál 369 let.
Po smrti velekněze Eliho (učitele proroka Šmuela) sídlil
miškan v Novu (13 let) a Givonu (44 let).
Po 480 letech fungování miškanu byla zahájena stavba
jeruzalémského Chrámu.

Dvar Tora
TOV LI TORAT PICHA MEALFEJ ZAHAV VACHESEF...
Tóra Tvých úst je mi milejší nad zlato a stříbro. (Žalm 119:72)
Při stavbě miškanu byly užity tři kovy, zlato, stříbro a měď. ZAHAV, KESEF, NECHOŠET. Chatam Sofer si všiml, že
písmena těchto slov naznačují na dny, ve kterých se čte z Tóry. ZAHAV: ZAJIN jako sedmé písmeny představuje šabat,
HEJ a BET odpovídají čtvrtku a pondělí. KESEF: KAF symbolizuje jom kipur, SAMECH sukot a PE pesach a purim.
NECHOSHET: NUN je náznakem pro svíčky (nerot) svátku chanuka, CHET zastupuje roš chodeš a roš hašana, která je
zároveň, ŠIN reprezentuje svátek šavuot a TAV v sobě ukrývá postní dny (hebrejsky se půst řekne taanit).

