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חג חנוכה.
מאת :דב אבנון
אז הנה שוב מגיע חנוכה עם הסופגניות ,לביבות ,משחקי הסביבון ,דמי חנוכה וטקס הדלקת הנרות .בכל אופן אני בטוח שאין צורך
להסביר את כל אחד מהמרכיבים האלו מכוון שאלו מרכיבים שהתווספו למסורת במשך השנים מבלי שום קשר לדבר האלוהים או
לנאמר בתנ"ך ובברית החדשה .כולל כמובן האגדה אודות כד השמן שהספיק לשמונה ימים.
חנוכה הוא זיכרון לתקופת החשמונאים למתתיהו ויותר מאוחר בנו יהודה המכבי שנלחמו בגזרות הרומיים בערך  761לפנה"ס .זה
היה קרב בעל אופי דתי שבו יהודה המכבי התגלה כאדם בעל מצביאות מזהירה .בכ"ה בכסלו  761לפנה"ס טוהר בית המקדש
בירושלים שהשליטים הזרים חיללו אותו והפכו אותו למקום של עבודה זרה .בישראל המודרנית אפשר אולי לומר שחג חנוכה הפך
לחג הגבורה הלאומי .בארצות רבות חג החנוכה קבל חשיבות מיוחדת על מנת ליצור אצל הילד היהודי משקל נגד לתכונת חג המולד
הנוצרי.
האם חנוכה כלול במסגרת החגים והמועדים שבני ישראל קבלו מאלוהים במדבר (ויקרא כג  ?)32התשובה היא לא! .אם כבר כתוב
משהו על חנוכה אז זה בהקשר למושג "הקדש" הקדשת דבר לתפקידו (דברים כ ...." )5מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו"
מדובר הרי בחנוכה של הבית מחדש תודות למאבקו של יהודה המכבי .דובר שמה גם על מאבק פוליטי .מאה שנות שלטון
החשמונאים החזרו לרגע לעם היהודי את השליטה על ארץ ישראל.שליטה שארכה רק מאה שנה ולאחר מכן הארץ הפכה להיות שוב
פרובינציה רומית.
אותו בית שני שאלוהים מעולם לא שכן בו עד לרגע שהאדון ישוע ,אלוהים שנגלה בבשר נכנס למקדש ,מכוון שארון הקודש
מעולם לא חזר מהגלות.
אנחנו מוצאים שבזמן שהאדון ישוע היה על הארץ היה "חנוכה בירושלים" (יוחנן י ) 33-32כנראה שזיכרון חנוכת הבית היה מנהג
שנכנס למסורת היהודית ,כמו מנהגים אחרים ,מבלי שום קשר לנאמר על ידי האלוהים בדברו.
חשוב לשים לב לעובדה שהפסוק אינו מלמד שישוע לקח חלק כל שהוא במנהג הזה .גם לא נאמר לנו באיזה צורה חנוכה נחגג .הדגש
הוא שישוע היה עסוק בלתת תשובות ליהודים שהתקהלו סביבו באולם שלמה" .ויען אותם ישוע הן הגדתי אליכם ולא האמנתם בי
המעשים אשר אני עושה בשם אבי הם יעידו עלי".
חנוכה כמו חג המולד הפך אצל רבים להיות חג משפחתי או עוד חג שרבים לא ממש מאמינים באמיתות המעשה ובמקרה שלנו
המאבק נגד חילול בית המקדש ושחרורו מידי היונים.
אז מה בכל זאת אפשר לומר על חנוכה ומהי הנקודה העיקרית שצריך בעצם לזכור.
המאבק של החשמונאים היה מאבק בעבודת אלילים .מאבק ביונים שחיללו את בית המקדש שחיללו את הרעיון של אמונה באל אחד.
קורא יקר במאמר הזה אני רוצה לדבר אתך על האמונה באל אחד כנגד עבודת אלילים וכמובן על בית המקדש.
כמו שאנחנו יודעים בית המקדש כבר לא קיים ואם ישנה היום קבוצת אנשים שאלוהים קידש או הפריד אז זאת הקהילה "גוף
המשיח" יהודים וגווים בגוף אחד .השליח פולוס אומר למאמינים בקורנתי "הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקודש "...הראשונה
אל הקורנתיים ו .71
היום יהודים ,נוצרים ומוסלמים ידועים בזה שהם הם מאמינים באל אחד .כן אחד המוסלמים אומרים שאללה הוא אחד .היהודים
טוענים שאלוהי אברהם יצחק ויעקב הוא אחד ויחיד .הנצרות או המשיחיות מפולגת בכל הנוגע לאלוהות של האדון ישוע.
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אנחנו אלו שנקראים מאמינים משיחיים כלומר אלו שקבלו את האדון ישוע בתור המשיח מאמינים שישוע הוא אלוהים שנגלה
בבשר .אבל גם בתור מאמינים יש לנו עדין הרבה מה לעשות בכל מה שקשור לעבודת אלילים.
ָל־רשְ עַת ְבנֵי ָאדָ ם ְו ַע ְולָתָ ם אֲ שֶׁ ר יַ ַעצְרּו אֶׁ ת־הָאֱ ֶׁמת ְב ַע ְו ָלה  91יַעַן אֲ שֶׁ ר דַ עַת הָאֱֹלהִּים
כִּי נִּ ְגלָה חֲרֹון אֱ ֹלהִּים ִּמן־הַשָ ַמיִּם עַל כ ִּ
ְבּורתֹו ַהנִּ ְצחִּית וֵאלָהּותֹו מֵ עֵת
גְלּויָה ְבק ְִּרבָם כִּי הָאֱ ֹלהִּים ִּגלָה ָלהֶׁם  02כִּי מַהּותֹו ַהנַ ֲע ָל ָמ ה הִּיא כ ֹּחֹו תִּ ּוָדַ ע ְב ַמעֲשָ יו וְתֵ ָראֶׁה ָבהֶׁם ג ָ
נִּב ְָרא הָעֹולָם עַד־אֲ שֶׁ ר אֵ ין ָלהֶׁם פִּתְ חֹון פֶׁה ְלהִּתְ נַצֵל  09כִּי ִּהכִּירּו אֶׁ ת־הָאֱ ֹלהִּים וְֹלא־ ִּכבְדֻ הּו כֵאֹלהִּים ְוגַם־ֹלא הֹודּו לֹו כִּי אִּ ם־ ָהלְכּו
ַאח ֲֵרי ַה ֶׁהבֶׁל בְמֹועֲצֹותֵ יהֶׁם ַויֶׁחְשַ ְך ִּלבָם ַהנִּ ְבעָר ּ 00ובְָאמ ְָרם ֲח ָכמִּים אֲ נָחְנּו הָיּו ִּל ְכסִּילִּים ַ 02ויָמִּירּו אֶׁ ת־כְבֹוד הָאֱ ֹלהִּים אֲ שֶׁ ר הּוא
ַל־ַארבַע ו ְֶׁרמֶׁש ָהאֲדָ מָה  02עַל־כֵן גַם־הָאֱ ֹלהִּים נְתָ נָם
ְ
חַי ְו ַקיָם בִּדְ מּות ֶׁצלֶׁם ָאדָ ם אֲ שֶׁ ר הּוא ָכלֶׁה וְהֹולְֵך ֶׁצלֶׁם כָל־עֹוף ְוהֹולְֵך ע
לַטֻ מְ ָאה בְתַ אֲ ֹות ִּלבָם ְלנַבֵל ְגוִּיֹותֵ יהֶׁם אִּ יש ב ְֵרעֵהּו  02אֲ שֶׁ ר ֵהמִּירּו אֲ ִּמתֹו שֶׁ ל הָאֱ ֹלהִּים בַשָ קֶׁר ַויְ ַכבְדּו אֶׁ ת־ ַהב ְִּריָה ְל ָעבְדָ ּה תַ חַת
ָארץ
ב ְֹּראָ ּה הַמְ ב ָֹּרְך לְעֹו ָלמִּים ָא ֵמן ַ 02בעֲבּור ז ֹּאת נְתָ נָם הָאֱ ֹלהִּים לְתַ אֲ ֹות בּושָ ה כִּי־נְשֵ יהֶׁם ֶׁה ֱחלִּיפּו אֶׁ ת־דֶׁ ֶׁרְך אֶׁ ֶׁרץ בְשֶׁ לא כְדֶׁ ֶׁרְך ֶׁ
ְ 02וכֵן גַם־ ַהזְכ ִָּרים ָעזְבּו דֶׁ ֶׁרְך ֶׁגבֶׁר בְאִּ שָ ה ַויֵחַּמּו זֶׁה ָבזֶׁה בְתַ אֲ וָתָ ם ַויַעֲשּו תֹו ֵעבָה זָכָר עִּם־זָכָר ַויִּקְחּו שְ כַר ְמשּובָתָ ם ה ָָראּוי ָלהֶׁם
ְב ֶׁעצֶׁם גּופָם ְ 02וכַאֲ שֶׁ ר ָמאֲ סּו דַ עַת אֱ ֹלהִּים נְתָ נָם ָה ֱאֹלהִּים בִּידֵ י דֵ עָה נִּ ְמָאסָה ַלעֲשֹות אֵ ת ֲאשֶׁ ר־ֹלא יֵעָשֶׁ ה ַ 01וי ִֶּׁרב ְבק ְִּרבָם
כָל־חָמָ ס זְנּו ת ו ֶָׁרשַ ע ֶׁבצַע וָָאוֶׁן ַויִּ ָּמלְאּו ִּקנְָאה ו ֶָׁרצַח ּומ ְִּריבָה ּומ ְִּרמָה וְתַ ְהפֻכֹות  22ה ֹּ ְלכֵי ָרכִּיל ּו ַמלְשִּ ינִּים שנְאֵ י אֱ ֹלהִּים ְוגֵאִּ ים
ְוזֵדִּ ים ּומִּ תְ ה ֹּ ֲללִּים וְחשְ בֵי ָאוֶׁן וְֹלא ש ֹּ ְמעִּים בְקֹול אֲבֹותָ ם  29נִּ ְבע ִָּרים מִּדַ עַת ּובֹּגְדִּ ים ַא ְכז ִָּרים נ ֹּטְ ֵרי שִּ נְָאה וְֹלא ַרחֲמָ נִּים  20יֹודְ עִּים
הֵּמָה אֶׁ ת־מִּ שְ פַט אֱ ֹלהִּים כִּי־ע ֹּשֵ י אֵ לֶׁה ְבנֵי־ ָמוֶׁת הֵם וְֹלא ְלבַד שֶׁ יַעֲשּו אֶׁ ת־ ֵאלֶׁה כִּי גַם־רֹוצִּים בְע ֹּשֵ יהֶׁם
מהנאמר באיגרת אל הרומים פרק א  71-36אנחנו יכולים ללמוד באיזו צורה עבודת אלילים מתגלת היום .הפסוקים מלמדים אותנו
שאנשים מכירים את אלוהים אבל לא מכבדים אותו .אנשים היום מעדיפים לעבוד את הבריאה מאשר את הבורא .המשותף להרבה
אנשים היום ולאותם יונים של אז שניסו לחלל את בית המקדש היה "..כי אם הלכו אחרי ההבל במועצותיהם ויחשך לבם "..פסוק 37
היונים והרומיים אחריהם היו אנשים שהתמכרו להבלים .יופי ספורט כוח ועוד.
נאמר גם "אשר המירו אמתו של אלוהים בשקר ויכבדו את הבריה ...פסוק  35כלומר אנשים אז וגם היום מעדיפים לסגוד לאנשים
ולא לעבוד את אלוהי אברהם יצחק ויעקב .גם החברה הישראלית של שנת  3005רחוקה מלהיות עם סגולה .זאת חברה כמו בכל
העמים שרבים מה הולכים אחרי ההבלים.
זאת הסיבה שאלוהים נתן את האנשים לתאוות הבושה .אם פעם החברה היונית והרומית היתה מלאה בזימה וגברים שכבו עם גברים
היום המצב לא שונה .שחיתות רשע זנות ועוד הפכו לחלק בלתי נפרד מהחברה המודרנית ומהכלכלה המודרנית.
כאשר יהודה המכבי נלחם בזמנו דרך שלטון היונים הוא אולי הצליח לבסס את השלטון היהודי למשך  700שנים אך לא יותר .הוא
לא הצליח לשנות את קללת החטא .מהר מאד אחרי שלטון החשמונאים אנחנו קוראים על הורדוס שעלה לשלטון .הורדוס שבימיו
נולד האדון ישוע המשיח מלך היהודים האמיתי.
השליח פולוס מזכיר למאמינים באפסוס לא ללכת כיתר הגויים ד  71.והנה גם פה אנחנו יכולים לראות את המכנה המשותף בין
היונים של אז והרומים לבין אנשים היום "הבלי שכלם" "חשוכי הדעת ומוזרים לחיי אלוהים .אבל למאמינים פולוס אומר "ואתם לא
כן למדתם את המשיח" ד .30
פה אנחנו מוצאים את ההבדל שתמיד היה בין מי שעבד את האלוהים האמיתי לבין העמים שלא הכירו את אלוהים והלכו אחרי
הבלים.
אני ואתה נכון להיום חיים תחת הנהגת חסד האלוהים .היום אלוהים מבדיל בין חטאים שנושעו דרך חסדו וקבלו את מתנת חיי
העולם דרך אדונינו ישוע המשיח לבין אלו שלא .לכן הקריאה שלנו גם בחג חנוכה היא "לא ללכת כיתר הגווים" אלא " להתחדש
ברוח שכלכם"
בזמנו של יהודה המכבי כולם ידעו שעם ישראל מאמין באלוהים אחד אלוהי אברהם יצחק ויעקב .היום המצב קצת שונה .כולם
חוש בים שהאלוהים שלהם הוא האחד ויחיד ולכן מאד חשוב שהמאמין המשיחי ידע ויבין במי הוא מאמין.

אז מי הוא היום האלוהים האמיתי ואני לא מתכוון לפסלים או לתמונות שאפשר למצוא בהרבה כנסיות .אני מתכוון לאלוהי אברהם
יצחק ויעקב אבי אדונינו ישוע המשיח .זהו האלוהים האמיתי שאנשים באשר הם לא מוכנים לעבוד ומעדיפים את עבודת האלילים.
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השליח פולוס כתב למאמינים בקולסא על מי באמת מדובר ואני כולי תקווה שמאמינים באשר הם יתחזקו דרך הפסוקים הנ"ל מכוון
שאמונה אמיתית שואבת את כוחה אך ורק מהנאמר בדבר האלוהים .א:75-30
ָָארץ כ ֹּל ַהנ ְִּראֶׁ ה וְכ ֹּל אֲ שֶׁ ר־אֵ ינֶׁנּו נ ְִּראֶׁ ה הֵן
וְהּוא ֶׁצלֶׁם הָאֱ ֹלהִּים ַהנֶׁ ְעלָם ּובְכֹור כָל־נִּב ְָרא  92כִּי־בֹו נִּב ְָרא כ ֹּל אֲ שֶׁ ר בַשָ ַמיִּם וַאֲ שֶׁ ר ב ֶׁ
ִּכסְאֹות ּומֶׁמְ שָ לֹות הֵן שְ ָררֹות ו ְָרשֻ יֹות הַכ ֹּל נִּב ְָרא עַל־יָדֹו ּו ְל ַמ ֲענֵהּו  92וְהּוא ִּל ְפנֵי הַכ ֹּל ְוהַכ ֹּל ַקיָם בֹו  92וְהּוא ר ֹּאש גּוף ָהעֵדָ ה
אֲ שֶׁ ר הּוא ֵראשִּ ית ּובְכֹור ֵמעִּם ַה ֵּמתִּ ים ְל ַמעַן יִּ ְהיֶׁה ה ִָּראשֹון בַכ ֹּל  91כִּי־כֵן ָהיָה ה ָָרצֹון לְשַ כֵן בֹו אֶׁ ת־כָל ַה ְּמלֹוא ּ 02ול ְַרצֹות
ָָארץ הֵן אֲ שֶׁ ר בַשָ ָמיִּם
ְל ַעצְמֹו אֶׁ ת־הַכ ֹּל עַל־יָדֹו ַבעֲשֹותֹו שָ לֹום בְדַ ם־צְלּובֹו עַל־יָדֹו הֵן אֲ שֶׁ ר ב ֶׁ
שפולוס הגיע לאתונה (מעשי השליחים יז  )30-31ואומר לאנשים איזה אלוהים הוא בישר ושמדובר בתחיית המתים הם לעגו לו
(פסוק  ) 23מסיבה מאד פשוט "כי דבר הצלוב סכלות הוא לאובדים( "...א קורנתיים א  )71יהודים רוצים לראות אות ויונים חכמה
(פסוק )33
ככה זה היה פעם וככה זה עדין היום .אלוהים הפקיד בידי המאמין המשיחי את הבשורה לעולם .את הבשורה האחת ויחידה שיכולה
לתת לאנשים אור אמיתי בעולם שרבים מעדיפים את עבודת האלילים.
אני מאחל לכולנו חג שמח והרבה התחזקות בשפע חסדו ואהבתו של אלוהים דרך אדונינו ישוע המשיח
הראשונה אל הקורנתיים א71-20
כִּי ֹלא שְ ָל ַחנִּי ַה ָּמשִּ י ַח לִּטְ בֹול כִּי אִּ ם־ ְלבַשֵ ר ֹלא־ ְב ָח ְכ ַמת דְ ב ִָּרים ְל ַמעַן אֲ שֶׁ ר ֹלא־יִּ ְהיֶׁה צְלּוב ַה ָּמשִּ י ַח ל ִָּריק
ְבּורת אֱ ֹלהִּים  91כִּי־כֵן כָתּוב אֲ אַ בֵד ָח ְכ ַמת ֲחכָמִּים ּובִּינַת נְבֹונִּים
ִּ 92כי־דְ בַר ַהצְלּוב ִּסכְלּות הּוא לָאֹּבְדִּ ים אֲ בָל לָנּו הַנֹושָ עִּים ג ַ
ַאסְתִּ יר  02אַ יֵה ָחכָם אַ יֵה סֹּפֵר אַ יֵה ד ֵֹּרש הָעֹולָם ַהזֶׁה הֲֹלא ִּסכֵל ָה ֳאֹלהִּים אֶׁ ת־ ָח ְכמַת הָעֹולָם ַהזֶׁה  09כִּי ַאח ֲֵרי אֲ שֶׁ ר ְב ָחכְמַ ת
הָאֱ ֹלהִּים ֹלא יָדַ ע הָעֹולָם אֶׁ ת־הָאֱ ֹלהִּים ְב ָח ְכמָה ָהיָה ָרצֹון ִּמ ְל ָפנָיו לְהֹושִּ י ַע ְב ִּסכְלּות ַהק ְִּריָאה אֶׁ ת ַה ַּמאֲ מִּינִּים
 00כִּי ַהיְהּודִּ ים ש ֹּאֲ לִּים ָלהֶׁם אֹות ְו ַהיְ ָונִּים ְמ ַבקְשִּ ים ָח ְכמָה  02וַאֲ נַחְנּו ַמשְ ִּמיעִּים אֶׁ ת־ ַה ָּמשִּ י ַח ַהצָלּוב ִּמכְשֹול ַליְהּודִּ ים ְו ִּסכְלּות
ְבּורת אֱ ֹלהִּים ְו ָח ְכ ַמת אֱ ֹלהִּים
ַליְ ָונִּים  02אֲ בָל ַלמְק ָֹּראִּ ים בֵין מִּיהּודִּ ים בֵין מִּי ָונִּים אֶׁ ת־הַּמָ שִּ י ַח אֲ שֶׁ ר הּוא ג ַ
 02יַעַן כִּי ִּסכְלּות ָה ֵאל ֲח ָכמָה הִּיא ֵמָאדָ ם ְו ֻחלְשַ ת הָאֵ ל ֲחזָקָה הִּיא ֵמָאדָ ם  02כִּי ְראּו־נָא ַאחַי אֶׁ ת־ק ְִּריַאתְ כֶׁם שֶׁ לא ַרבִּים ַה ֲחכָמִּים
מִּ ן־ ַהבָשָ ר ֹלא ַרבִּים הַשַ לִּיטִּ ים ֹלא ַרבִּים ָרמֵי ַהיַחַש  02כִּי אִּ ם־ ַב ָסכָל שֶׁ בָעֹולָם ָבחַר הָאֵ ל ְל ַמעַן ַביֵש ֶׁאת־ ַה ֲחכָמִּים ּו ֶׁבחָלּוש
שֶׁ בָעֹולָם ָבחַר הָאֵ ל ְל ַמעַן ַביֵש אֶׁ ת־ ֶׁה ָחזָק ּ 02ובְדַ לַת הָעֹולָם ָבחַר הָאֵ ל ּו ַבנִּ ְמָאס ּובַאֲ שֶׁ ר כְָאיִּן ְל ַמעַן בַטֵ ל אֵ ת אֲ שֶׁ ר יֶׁשְ נֹו  01כְדֵ י
שֶׁ לא־יִּתְ ַהלֵל ְל ָפנָיו כָל־בָשָ ר
ּ 22ומִּּמֶׁ נּו אַ תֶׁ ם ַב ָּמשִּ י ַח יֵשּו ַע אֲ שֶׁ ר ָהיָה לָנּו ְל ָח ְכמָה ֵמאֵ ת הָאֱ ֹלהִּים ְו ִּלצְדָ קָה ְו ִּלקְדֻ שָ ה ּו ְלפִּדְ יֹום  29וִּיהִּי ַככָתּוב הַּמִּ תְ ַהלֵל יִּתְ ַהלֵל
ַביְהֹוָה
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