
A Truma hetiszakasz micvái 

 

Truma: adomány (a Szentély építéséhez beszedett adomány). 

 A szakasz fő témája: hogyan kell kinéznia a pusztai Szentélynek. 

- 3 micva van ebben a szidrában (hetiszakaszban). Nezzük meg őket közelebbről: 

 

1.  Készítsetek számomra Szentélyt, hogy közöttetek lakozzam.  2Móz 25/8 

- tevőleges micva 

- Az Örökkévalónak vagy az embereknek építik fel a Szentélyt, mármint kinek 

szól? A Szentély - mint ahogy a zsini is, az ima, a tanulás 

és a közösségi élet háza, tehát az embereknek szól. 

- Hogy értelmezhető az a mondatrész, hogy "közöttetek lakozzam"? Hogy 

érti ezt az I.ten? Ha van egy hely, aminek a szabályait rendesen 

tartjátok, akkor közöttetek lakozom. 

- Mikor lesz kötelező ez a micva? Ha felépül a harmadik szentély. Ami azonban ebből 
napjainkra is vonatkozik, hogy zsinagógát kell építeni. 

 

2.  Helyezd el az asztalra állandóan a színkenyeret. 2Móz 25/30 

-tevőleges micva 

-12 db színkenyeret kell a Szentélyben levő asztalra helyezni (12 törzs analógia) 

-ez a 12 kenyér egész héten ott van a Szentélyben, és szombaton ették 

meg, és szombaton cserélték 12 kenyért. (mannahoz hasonlithatjuk). A kenyér az életet 

szimbolizálja, amíg ott van az a kenyér, addig van élet. És ha ki van 

rakva, vagyis látom a kenyereket, akkor evvel az életemet is látom, és 

olyankor jobabn tudatosul, hogy köszönetet is mondjak érte az 

Ö.valónak. Ez a színkenyér elsődleges célja. 

Kikre vonatkozik ez a parancsolat? A kohanita férfiakra 



 

 

3. A láda (frigyláda) karikáiban maradjanak a rudak, ne legyenek eltávolítva onnan. 
2Móz 25/15  

-tiltó micva 

Miért ne legyenek eltávolítva? A láda szentsége miatt, és mert fontos, 

hogy lehessen hordozni a frigyládát (háború esetén ,rögtön lehessen vinni). 

- A frigyláda a Szentélyt is 

szimbolizálja, mindkettőnek voltak darabjai, amelyeket ember nem 

"sérthet", vagyis mindkettő szent és sérthetetlen. 

 

Tehát 2 tevőleges és 1 tiltó micvát olvashatunk ebben a szidrában. 

 

 

A Talmud szerint hogyan újították, tisztították a Szentek Szentjét a Szentélyben? A 
Szentély tetejéről egy speciális ládából engedték le embereket (hogy ne lássanak 
semmit) Tehát a Szentély szentsége nagyon fontos volt. 


