M F S I N B J U D E R T I L L CHANUKÁ F I R A N D E

23–26 december 2022
Drakudden
Smidövägen 17
197 91 Bro
Upplands-Bro
Ankomst och rumstilldelning 14:00
Ljuständning 14:30 Sabbatsmåltid Kl 16:00, Samling KL 18:00
Avslutas 26/12 efter frukost
PRISER
Mat, logi & konferensavgift
Vuxna: 2250 kr/person
Ungdomar 13–18: 1125 kr/person
Barn 0–12: Gratis
Medtag lakan och handduk. Rummen lämnas städade.

Ytterligare information om gården: drakudden.se
För vidare frågor och anmälan kontakta: Esa Palmdal info@messianskaforeningen.se 0730 941662
OBS! Meddela vid anmälan om specialkost önskas

Anmälan senast 10/12 Betalning till BG 671-1303

Varför vi firar chanuká
Chanuká nämns inte bland de sju högtiderna i 3 Mos.23. Däremot ser vi i Joh.
10:22 att Jeshua firade den. I Bibel 2000 står det:”Nu inföll
tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jeshua gick omkring i
Salomos pelarhall.” (chanuká=invigning) Texten ger oss några
grundläggande fakta:
1. det är en fest
2. festen är i templet i Jerusalem
3. det är vinter
För att lägga en bakgrund behöver vi backa ett par hundra år före Jeshuas
födelse.
Efter Alexander den stores död delades hans rike upp mellan hans närmaste
generaler. Dessa införde sakta men säkert en hellenistisk kultur i sina
respektive områden. Så även i Israel. Det blev förbjudet att läsa torahn och
så småningom skändade man templet genom att offra grisar i det. Hela den
judiska identiteten höll på att utplånas och bytas ut mot en hellenistisk.
Till slut gjorde folket uppror. Ledda av en prästfamilj - som vi känner under
namnet “mackabeerna” - lyckades man driva ut den betydligt större
grekisk/syriska hären ut ur landet.
Det som firas är att templet blivit renat efter de avgudaoffer som fienden
offrat. När ljusstaken i templet skulle tändas fanns det bara olja för en dag.
Genom ett under brann den i åtta dagar tills man fått fram ny olja!
I år sammanfaller chanuká med julen. Kampen fortsätter att behålla en
gudsinspirerad livsstil som inte kvävs av kommersiella krav.
Känn Dig varmt välkommen att fira Chanuká tillsammans med oss! Vi tänder
ljusen, blir brinnande och upplever under!!
Esa Palmdal

