Vi, Hanukkah-ljus av Mordechai Klimer / Nov-Dec 2016
En av mina favorit Hanukkahsånger som barn var den om
"bär ljus i de djupa, mörka
nätter ..."
I min barnsliga fantasi såg jag hur ljusen skulle jaga bort mörkret,
ondskan, rädsla. Det försökte även att jaga bort skuggorna som
flaxar i bakgrunden. Den verkliga ljusen, skulle jag naturligtvis
tända själv, med hjälp av min far.
Det har varit många år sedan jag växte upp och förlorade min
barndom tanken att en fysisk ljus var tillräckligt för att besegra
det onda i världen. Men så småningom, lärde jag mig att dessa
ord kan ha en mycket djupare innebörd.
Högtiden firar en verklig historisk händelse, där Israels folk stod
inför det mäktiga grekiska imperiet. När det gäller kultur, var det
uttryckts som "Jerusalem vs Aten". I geopolitik, var det "en
civilisationernas kamp". Men trons ögon ser historien som
"Skaparen försvarar sina barn och sitt namn"! Andligt sett är det
en kamp som pågår fram till denna dag.
Det kan vara en individuell kamp också, och Hanukkah uppmuntrar
oss att lyfta upp ljuset och hålla den brinnande.

Fartyget / Ljuset i mörkret / Oil
Idag är Hanukkah-ljus inte så vanligt. Hanukkah-ljus är antingen
ljus som sitter i en lampfot kallas Hanukkiyah eller oljelampor med
flytande vekar. Dessa oljelampor blir allt mer populära i Israel,
som är något närmare den ursprungliga Menorahn i templet, som
också använder olja. Intressant nog kan de ljusstakar som
används för Hanukkah anta en stor mängd former, från enkla
skålar eller koppar för att utarbeta konstverk. Detta gör det enkelt
att se oljebärande ljusstakar som oss.
Ljuset? Våra handlingar, som ses i sex olika riktningar: uppifrån,
underifrån och från de fyra riktningarna på jorden. Ovanför står
Herren. Nedan visas marken varifrån vi kom (och dit vi kommer
att återgå), liksom vår källa till försörjning från honom ( "Vem tar
fram bröd från jorden" - Ps 104:. 14). Och naturligtvis, de fyra
riktningarna på jorden är våra relationer med dem omkring oss,

var de än må vara.
Hur som helst, ljuset märks endast när det är mörkt. Ibland har
vi svårigheter, eller fiender som stör någon del av våra liv, och vi
kan finna våra tankar går i en riktning mot nederlag: Jag kan

aldrig att komma förbi denna svårighet; Jag är ensam med att
ingen kan hjälpa mig, ingen bryr sig .... Högtiden Hanukkah

påminner oss om att vi kan få styrka från vår allsmäktig Gud att
övervinna även den mest överväldigande ondska, hur stark och
hotfull den någonsin än kan vara.
Det grekiska imperiet som hotade judar, var den starkaste
kraften i deras dåtida värld. De härskade över stora områden
förutom den lilla landet Israel. Den grekiska visionen var att
forma världen till sin "moderna" filosofi och livsstil, den så
kallade Hellenismen. Dess värderingar inkluderade att naturen
och den mänskliga kroppen var helig och därmed förbjudet att
"stympa" såsom omskärelse.
Den vackra manliga kroppen var avsedd för allmänhetens
beundran, så olympiska idrottare var tvungna att tävla i spelen
nakna. En annan Hellenistisk idé var att göra grisar till ett
universalt offer till alla gudar i hela sitt imperium.
Båda sidor visste vad som stod på spel. De some utövade denna
"nya och bättre tro" ville införa det på dessa envisa,
bakåtsträvande judar. De judiska rebellerna ville hålla Guds bud
och vandra på hans vägar. Grekerna kände det som sin plikt att
komma in i det judiska templet i Jerusalem för att genomdriva sin
sed i det allra heligaste, genom att orena huset där Israels Gud
sade att han skulle bo och höra böner från Hans folk (1 Kung 8: 4143, 2 Krön 6: 32-33.). Även det judiska folket visste att de kunde
möta Gud någonstans, Han själv hade valt denna stad, detta berg,
och denna mötesplats för sitt folk att samlas som en kropp inför
Honom på hans utsedda festdagar. De var upprörda, men
hjälplösa att stoppa detta vanhelgande.
För en tid verkade det som om Greklands makt hade begravt allt
hopp om att återvända till de bud som Gud hade givit. Vad skulle
de svaga Jakobs söner göra? Hur kan deras "föråldrade, antika"
idéer stå upp mot denna "ostoppbara" kraft som hade

“..när främlingen kommer och ber mot detta Tempel..” 2 Krönikeboken 32-33

huvudrollen över nationer och kulturer starkare än deras? Många
judar gav upp. Vissa gillade även idén och entusiastiskt anammade
Hellenismen.
Detta leder oss till oljan. Det fanns en liten ficka av judar med tro
och mod att se till Gud, och Herren Sebaot kämpade för dem mot
den enorma grekiska armén, jagade bort mörkret, det onda och
skammen av orenhet.
Det var en kamp som skulle upprepas under århundraden, på olika
sätt. Gång på gång har Israel kämpat för att hålla det eviga ljuset
brinnande, den rena kunskapen om Gud som finns i Toran och
profeterna. Som ett folk, har vi haft en del framgångar och många
misslyckanden. Även nu, när Gud har fört oss tillbaka till vårt
hemland och återlämnat Jerusalem till oss, de internationella
institutionerna försöker förneka att vi har några historiska band
till det alls. Tempelberget, där Hanukkah-händelser slutade i ett
renoverat och återinvigt Guds hus, fick en "nytt, förbättrad"
namn. Detta är bara ett försök att tillfredsställa det senaste av
kommande imperium, som har hävdat att berget som sin
egendom.

Kort på olja? Räkna med ett mirakel!
Hanukkah slutar med historien om ett mirakel, i vilken en liten
burk av renad olja (tillräckligt för att tända templet Menorah för
en dag) lyckades på något sätt att pågå i åtta dagar (den tid det
tog att få mer olja). Ingen har någonsin tillskrivet det till
prästernas skicklighet, eller den utmärkta kvaliteten på oljan, Det
var en direkt Guds handling. Den enda debatt bland våra visa var,
fyllde burken sig själv mirakulöst varje dag, eller lyste Menorahn
mirakulöst i åtta dagar på en dags påfyllning?
Men människor kan fråga: Varför ta risken och hoppas på ett
mirakel? Varför inte bara få lite lampolja från Jerusalems
marknade? Är inte viktigare att hålla Menorahn brinnde än att
insistera på särskild olja? Eller, varför inte vänta åtta dagar och
tända Menorah då det fanns tillräckligt med olja beredd? Gud
skulle förstå fördröjningen, eller hur?
Kanske dessa idéer uppstod även hos prästerna. Men efter alla de
uppenbara mirakler Gud hade gjort fram till denna
punkt, som att besegra den oövervinnerlig
grekiska militärmaskinen, återställa templet
tillbaka till deras egen kontroll, så att de kan
rengöra och återställa det utan motstånd ... det
måste ha verkat logiskt att förvänta sig
ytterligare ett litet mirakel. Så naturligt att GUD
skulle ge den nödvändiga oljan för sitt eget hus.
Detta är en viktig lärdom för oss. Vi är Hans Ljus i
Hans heliga hus - inte dolda under en korg utan en del av en helig
lampfot, som ger ljus till alla som kommer in i huset. Våra goda
gärningar gjort i Hans namn är att ge ljus till världen, så att
människor som ser dem kommer att förhärliga vår Fader i
himlen. Ingen vanlig olja från gatorna i världen kan användas

för att driva dessa handlingar - det måste vara den renaste,
finaste olja utan ett spår av föroreningar!
Oljan från Guds hus är en symbol för hans Ande, som vi ser i
berättelsen om David som smordes som kung (1 Sam. 16:13).
Ordspråksboken 20:27 "Anden i människan är en Herrens lykta"..
Alltså innehåller våra själar detta "Hashem-ljus." Om vi tror att
vi inte har tillräckligt av hans olja, får vi inte leta efter ett billigt
substitut! Men inte heller bör vi förminska vad Gud har befallt
oss att göra. Vi måste kliva ut med det lilla Han har gett oss, och
litar på honom för resten. Denna handling av tro kommer att bli
ett mirakel i våra liv, för att få ännu mer ära till Gud!
När vi tänder ljus eller oljevekar, under Hanukkah, iaktta hur
mörkret viker undan för de små lågorna (denna sed kräver att
man väntar tills mörkret kommer innan man tänder dem), vi
lägger till ett ljus för varje efterföljande natt. Detta symboliserar
hur miraklet av ljus, tänt av våra enkla handlingar tro och drivs
av Anden av den levande Guden, kan växa och sprida sig till dem
bredvid oss, att ge dem hopp, glädje och tro på Honom.
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett
stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans
land skall ljuset stråla fram. (Jesaja 9: 2,
ordagrann översättning)
Detta är Ljuset som vi längtar efter att se återvända tillbaka till
Jerusalem, inför ögonen på vårt folk! Och eftersom det speciella
ljuset på Hanukkiyah kallas "Shamash" (den "Tjänare-ljuset" som
används för att tända alla de andra), han kommer att sätta sin
härlighet på oss liksom:
«Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens
härlighet går upp över dig. Se, mörker skall
övertäcka jorden och töcken folken, men över dig
skall Herren gå upp, hans härlighet skall
uppenbaras över dig. Hednafolk skall vandra i ditt
ljus och kungar i glansen som går upp över
dig.» (Jes 60:1-3)

Vad är det för ett mirakel?!
Må din bön vara så som i den judiska
bönboken. «Må våra ögon skåda hur
du återvänder till Sion i
barmhärtighet, välsignad är du,
HERRE, som återvänder till Hans
heliga närvaro till Sion.»
Vi tror med total tillit på hans ankomst; och
även om han dröjer, kommer vi att vänta på
honom i kärlek. Må du vara välsignad med ljus
och glädje under denna högtid,

Mordechai Klimer
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