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e a ONUו

De acordo com nossa tradição, um milagre permitiu aos Macabeus, a partir

de 25 de Kislev do ano 165 a.C, manter acesas, durante 8 dias, as lâmpadas do

templo, com uma minúscula quantidade de óleo suficiente na realidade, para

um só dia. Comemorando esse milagre, acendemos, também durante 8 dias, as

velas de Chanucá. No ano de 1884 (5645 do calendário judaico) — no segundo
dia de Chanucá — outro importante evento marcou a história do povo judeu:

uma organização sionista russa — "os amantes de Sion” — que havia compra-

doterras na Palestina, ainda sob domínio turco, fundou a cidade de Hedera,

Esta, povoada por membros da organização “Bilu””, enfrentou inúmeras dificul-
4+com os vizinhos árabes e as autoridades otomanas.

- Nafesta de Chanucá do ano de 5708 (1947), aconteceu o mais importante

- fato da história recente de nosso povo: a Assembléia-Geral da ONU votou a
Partilha da Palestina em dois estados: um judeu e outro árabe. Enquanto em
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Nova York, era definido o futuro dos judeus, David Ben Gurion — o “Ve-
! lho”, comojá era carinhosa e respeitosamente chamado — dormia num

"pequenohotel ao norte do Mar Morto, que ele chamava de "paisagem

lunar” e que muito lhe agradava. Mas, o artesão do Estado de Israel, não

descansava... Preocupava-se,ciente já da nova tempestade que logo se

abateria sobre seu povo. De fato, imediatamente após a decisão da
ONU,as nações árabes, descontentes, iniciaram um conflito que duraria

13 meses.Inúteis foram os esforçosjudaicos para evitar o banho de san-
gue.Tentativas de paz não faltaram. A mais conhecida, ocorrera pouco

antes da Resolução da ONU: no dia 3 de Kislev — 17 de novembro— a
lidersionista Golda Meir encontrava-se, secretamente, com rei Abdalla,

da Transjordânia. Sabendo dos perigos que rondavam o Ishuv, pediu ao

soberano hachemita que se mantivesse neutro em caso de conflitos. O

monarca árabe, embora surpreso com o fato de uma mulher ocupar o

segundo cargo na diplomacia judaica, mostrou-se aberto ao diálogo,

chegando a propor um segundo encontro. Mas, os esforços foram em

vão: os Estados árabes, negando a vontade da comunidade internacio-

nal, expressa pela ONU, atacaram o novo Estado Judeu.Tinha início uma

guerra que, até hoje, verdadeiramente não cessou. Com astentativas de

paz, agora em processo, espera-se que as luzes de Chanucá iluminem os

corações dos homens e que, conformea profecia deIsaías — “as espa-
dasse transformem em arados"” na Terra Prometida.

 

 

ALGUMS EVENTOS
SIGNIFICATIVOS
OCORRIDOS
EM CHANUCÁ

24 de Kislev — Criação do Segun-
do Templo.

24 de Kislev — conquista de Jeru-
salém pelas Forças britânicas, en-
tão sob o comando do General Al-
lenby (1917).

18 de Kislev — criação do Nahal,
unidade do exércitoisraelense des-
tinada aos jovens saídos dos movi
mentos juvenis, principalmente dos
Kibutzim (1945).

22 de Kislev — o GovemodeIsrael
proclama Jerusalém capital do Es-
tado,transferindo as instituições de
Tel Aviv para a Cidade Santa (1949).  


