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Malbenhoekje Ki Tisa
Exodus 30:11-34:35
139 verzen
Enkele vragen over de parasja:
Kies het juiste antwoord of de juiste antwoorden die tussen de haakjes staan:
1. Het waterbassin was gemaakt van (goud-zilver-koper) en stond in (het Heilige-het voorhof-het
Heilige der Heiligen).
2. De zalfolie werd gebruikt voor het zalven van (Aäron en zijn zonen- de tabernakel en de
bijbehorende voorwerpen- Mozes en het volk Israël)
3. Het wierookoffer bestond uit onder andere uit (olijfolie, balsemsap, hars, lavendel, rozenextract).
4. (Betsalel-Uri-Chur) uit de stam van (Ruben-Juda-Menasse) en (Achisamach-Nadav-Oholiab) uit de
stam van (Simeon-Dan-Naftali) werden aangesteld om de Tabernakel en de bijbehorende voorwerpen
te maken.
5. (Vrijdag-Zaterdag-Zondag) is de wekelijkse joodse rustdag.
6. Het zevende jaar heet (jubeljaar-oogstjaar-sjabbatsjaar).
7. Mozes ging in totaal (1-2-3) keer de berg Sinaï op.
8. De grote zonde die in deze parasja beschreven is betrof het maken van (de stenen tafelen-het gouden
kalf- de halve sjekel- de gouden cherubijnen).
9. De drie joodse pelgrimsfeesten zijn (Nieuwjaar-Grote Verzoendag-Loofhuttenfeest-Poerim-PesachOmertelling-Wekenfeest).
10. In de joodse keuken is het verboden om melk en (boter-vis-vlees) samen te bereiden.

Dit jaar 60 dagen extra vrolijk zijn omdat er twee maanden Adar zijn!
Deze week was het Poerim Katan, een kleine Poerim en in de volgende maand wordt de echte Poerim
gevierd.
Op de Talmoed Tora werd Poerim Katan met een kleine Poerimmarkt gevierd. De kinderen hebben in
de afgelopen weken voor goed gedrag, voor het doen van goede dingen en voor uit het hoofd leren van
regels uit het chassidische boek 'Tanya' 'dollars' gekregen. Met deze verdiende 'dollars' konden de
kinderen van alles naar believen op de kleine Poerimmarkt kopen en verkopen en loten kopen voor
allerlei prijsjes.
Na de Poerimmarkt werden alle 'dollars' ongeldig verklaard. Wat hebben dollars met Poerim te maken?
Wel, de getalswaarde van het woord 'dollar' en het woord 'Amalek' is in het Hebreeuws identiek: 240.
Het is een mitswa, met name op Poerim, om elke herinnering aan Amalek uit te wissen: Haman, een
hoofdpersoon in de rol van Esther die op Poerim wordt gelezen, was namelijk een nakomeling van
Amalek.

De doolhof op de volgende pagina: Help Mozes de berg Sinaï te beklimmen om de hemel te bereiken.

Sjabbat sjaloom,
Jaïr
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