
CHANUKA

Chanuka  jest  świętem  upamiętniającym  oczyszczenie  świątyni  Jerozolimskiej
z posągów greckich bóstw. Opowiada o Bożym cudzie pomnożenia oliwy, kiedy Juda
Machabeusz podczas Powstania Machabeuszów w 165 lub 164 r. pne przygotowywał
świątynię, by na nowo poświęcić ją do oddawania chwały Bogu Prawdziwemu. 

Ewangelista Jan opisuje święto Chanuki w rozdziale 10, 22-24 „A było w Jerozolimie
poświęcanie  świątyni,  i  była  zima.  I  przechadzał  się  (Jezus)  w  świątyni  po
przedsionku Salomonowym. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: Jak długo trzymać
będziesz  dusze  nasze  w  napięciu?  Jeżeli  jesteś  Chrystusem,  powiedz  nam
wyraźnie.”

Świątynia  w  Jerozolimie  była  miejscem  szczególnym,  wybranym  i  świętym,
w  którym  człowiek  mógł  przebywać  w  Bożej  obecnośći  poprzez  złożenie  ofiar  na
odpuszczenie win. 
Dzieki ofierze Jeszu'i mamy przystęp do Boga w świątyni naszych serc. W ewangelii
Jana 2, 19-22 mówi: „Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy
dni  ją  odbuduję  …  On  mówił  o  świątyni  ciała  swego.  Gdy  więc  został  wzbudzony
z  martwych,  przypomnieli  sobie  uczniowie  jego,  że  to  mówił,  i  uwierzyli  Pismu
i słowu, które wyrzekł Jezus.”

Tak,  jak  kiedyś  oczyszczano  świątynię  jerozolimską,  tak  my  dziś  potrzebujemy
oczyszczać  swoje  serca..  swoje  umysły..  ze  wszystkiego,  co  jest  tam  „greckim
bóstwem”.

I  my  dziś  potrzebujemy  Bożego  odświeżenia.  I  my  –  potrzebujemy  światła,  które
odkryje  prawdę.  Dzięki  ofierze  Mesjasza  mamy  przystęp  do  światła  i  możliwość
oczyszczenia! Możemy zaczerpnąć wody życia ogłaszając za prorokiem Izajaszem
„Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad
tobą.” (Iz. 60, 1)

Święto Chanuki zawiera w sobie wiele symbolicznych treści. To czas wielkiej radości
i szczodrości, w którym celebruje się odzyskaną świętość!

Wszystkich  zainteresowanych  chcemy  zachęcić  do  chanukowych  spotkań
z  nami.  Obok  nauczań  rabina  o  świętach  chanuki,  zaprezentujemy  modlitwy
i  zwyczaje  chanukowe  przeplatając  je  tradycyjnymi  pieśniami  chanukowymi
w wykonaniu zespołu Jarmuła Band.

Jako  Fundacja  Polania  chcielibyśmy  również  opowiedzieć  o  naszej  działalności
w służbie pomocy  Żydom na Ukrainie oraz w służbie pojednania między  Polakami
a Żydami w Polsce.


