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E quando Israel subjugou c destruiu a seus inimigos =
25 de Kislov é quo sucodou algo milagroso-ontraram no Templo o não
acharam azeite puro para o altar; sonão somontc um frasco;o dolo a
dendocrameso as luzos da Monorah duranto oito dias até que proparas
ram azoitonas e produziram azoito puros

E por esto motivo quo os sábios daquela geração ordena
ram que 688080 diasça portir do 25 de Kislev fossom dias de re
gozijo o-glorificação q quoscom o fim do proclamar o milagro dovos
riam acondor perto do um ponto visivel do tôdas as casas,na véspo
ra do cada um dêssos dito diase -

28808 dias chamameso Chanuká, quando todo luto ce jejum
são proibidospcomo em Purim,o quo a mitzvá do aconder luzes "0 man
damunto dos chachamim,tão imporativo como é a leitura da Moguilã,

Extraido desRambam gBilchot
Moguilê Vechanuká cap

85 ,1

E 6 próprio quo cada um 2018%0 aos sous, sôbro os milam
grcs que succdoram a nossos antepassados nêssos diase-

Extraido desKitsur Shulchan. Aruchs

Capel39=1

"A mitsvá do acondor as velas om Chanuká é גב 0
mandamento que todos devem cuidar diligontemonto, com o Éim do divul
gar o milagro o acroscontar louvorcs c gratidão para o Todo Podcros
so polos milagres quo roalizouparo 5%

E embora o homom não tenha o suficionte para comor, send
o que recobo do caridade dovorá solicitar (dinhciro)ou vondor suas
roupas para obtor 6100 0 ץט188 c acendô-las"!.

Extraído desRâmbam,Hilchot Moguilá
Vocchanuká Caps 85

««enão é a tua obrigação completar a obra
- nom ostás livro a dosistir dolaçeeo

Etica dos Pais 1I1,16/21

Não torês outros d.uses dianto do mim

Exodo cap 20 vers 3

E vós soroks um rcino sarecdotal 0 o povo santos

Estas são as palavras quo falarás nos filhos dc1

Exodo cap 19 vors 6
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?4 SIGNIFICAÇÃO DE 58

O que significava Hanuka ha quarenta anos? Era a -citura do "Al hanissim' do
“Halcl"de uma brewe passagem da Lci sobre a sinagoga;o acendimento de pequenas lu=
zos;a confesção sos jogos de cartas entre vs adultos e piao entre os peques-
nossa

O que é Chanuka hoje em dia? A festa dos Hasmonçus.uma grande festa nacional que
80 celpbra em toda a Diaspora com canticos,passcios e cortojossDir-se-ia que uma
alma nova conquistou osta festa antiga e a renovou ao fundo completamente.Mas é bem
evidente quo se nao houvesse existido as pequenas luzes humildes desde o tompo do
Galut,se nossos ancestaris nap a tivossem. conservado escrupulos:mente os costumos de
Hanvká na sinagoga 0 nas suas casas;so cartas 0 piaes tivessem caídos ne psquecimento
a festa dos Hasmoncus não teoria sobrevívidos Nau tor-so-ia encontrada nada para modi
ficar,ou renovars0 que 6 verdadeiro da festa tamhe.. o nos seus acontecimentose
Um judeu das gerações passdas conhecia o milagre do 8100, sabia quo cra sma questão
do uma vitoria dos fraros sobre os fortes dos puros sobre os impuros c que tratavas
se do uma histôria ligada à lembrança do "Matatiahu filho do Yochanam o Grande Same
cedoto!! o ''reiho ímpio da Grêcia ".,0 nomo mesmo de Juda Macabeu era desconhecido
60 todos que não por acaso tinham lido "Yossipon"-Todo o período dos Hasmoneus esta-
va coberto de uma capa nebulosa de onde omergia alguns nomescomo o roi Yanai que
assassinou os Sabios,o nome da rainha Salomê Aloxandraça irma Shimon ben Chetah, dos
irmaos inimigos Hircano c Aristôbulos

E atualmento?Atualmento nôs sabemos que nôs estamos na presença de um opisôdio
único da nossa Histôriacdo uma epopéia ondo rewelam=so as qualidados incomparáveis
do coragom com devoçãos

Nôs sabemos atualmente que sem os Hasmoncus;não havoria mais hoje em dia o poe
vo judeuçNôs sabomos quo desdo o tempo do Matatiahu,havia na Palestina,um pequeno
povo Lançado como uma bôia cm um mar rovoltisosao norte os Samaritanos;ao sul os E-
domitas ce os Nabatous,ao leste os Amonitas,ao ooste sobre a costa,os GregoscUma cin-
tura do cidados gregas cercava Jerusalemça dias horas de Jerusalem cessava já o terrie
tório do Isracl propriamonto ditasQuozer cra grega assim como Jafo,GazasApoloniaçÃcro.
A Samaria estava ocupada .,a Galêlcia chamava-se"galilcia dos Gentis"e as cidades da
costa estavam nas mãos dos Gregos,Ão sul Eretz Israel fihdava em Hebron,ao norte
em Bethel,ao lestc em Joricô c ao oosto em LodeA dominação da dinstia dos Seleucidas
cra muito pesadas0s povos estrangeiros paropriavameso do regioos inteiras do já mie
núsculo território do Juda.Os judeus estavam quasc inciramente expulsos do outro la
do do Jordão.Na Galileia eram tão pouco numerosos que Juda Macabi podc-os reunir com
suas mulheres,crianças o scus bens o lova-los a Jerusalem

A situaçao mudou completamente graças às vitôrias de Juda o Macbcu,de scu irmão
Jonatan,as conquistas do Simão,de Joao Hircano,Aristôbulo 6 Alcxandre JanaiA Samaria,
Edom,a Galilcia,a Trnsjordania o todas as cidades grogas da costa foram conquistadas
e devolvidas aos sous antigos proprientárioseA população aumentou com as melhoras na
situação economica 0 à conversão ao judaismo de muitos estrangeiros,á língua henraica
conheceu um ronascimonto incomparável ,com os Livros dos Macabcus,Judito,Tobias,0
Livro de Hanoh,o Livro dos Jubilcus,0 Testamento das 2626 121008,08 98414008 do Sal
mão «Pola primeira voz príncipes e reis do Isracl cunharam moedas com inserições hobrai-
cas" «Romarcêâvois monumontos foram construidos como o Tímulo de Zacarias c Yad Avsha-
lome

Os primoiros fundamentos foram 18208608 da Michná nesta êpocasMas abbes de tudo
o judaismo que .-às vosperas da revolta não tinha sido nada mais que uma roligiao sem
brilhose quo arriscava-sc incessamtcmonto sor absorvida pela idolatria dos povos vim
zinhos e pela civilização grega,pasesou. a conquistar um terreno cada 702 ₪810240 ם4-
mero dos seus adoptos engrandece: onormemonto ,seu poderio espiritual, incessantemente
em creacimonto pos-so om enfervescencia que deveria ao final das contas resultar no
aparecimento do uma nova religiãoMaim. ainda,reforçou=so a ponto de poder sobreviver
ה destruição de seu santuário c à perda do solo e de transformar esta fé na rotorno
à Siap e o Roino do Dous que sobrcvivecê até ps nossos dias,

oO intorossante é que o povo soube valorisar os Macabeus r mogmo na tpoca dos Rom
manos cada Hasmoneu qro levantava o estandaric da revelta encontrava per sua voz um

eng om ל4;,רוריר x . . ה 1a 1 LA oxeroitosoquinamontosלד o Êundos para dirigir » guorzast
w
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& ALDEIA DOS NACABEUS
Destimo estranho daquelo que 6 a cólebro aldeia onde viviam os Hasmoncus;heroisda nossa primeira guerra de indcpendenciasNos nem conhecemos o seu nome cxatoeNa an-tiga litoratura,cla aprecia sob as' formas de Modaith;Modaim;Moddim ou Modinc c nósignoramos qual a verdadoira versão.
Os perogrinos quo iam todos os anos ao túmulo dos Macabeus cham avam esto lu-gar do Moddim,o qual parece ter 8100 0 800 תסמס primitivosDeve-se supor que cla PTOm:venha do “"Har Hamoddin" ou a Montanha da Anunciação.E ta eolina indicava com cfcito“os perogrinos das tros fostas a ultima ctapa antes dê Jerusalem,Por bongos sévulos ingoravavso tambéma sua situação geografica «Só nos ultimosanos quo os arqueôlogos o os topôgrafos pudoram fixar o local exato da aldcia dos“Basmoncus oBascando-so em fontos históricas o om diversas 60800002%88,0108 80%02-ninaram a precongsa da antigo Moddin ao lesto da cidade de Lod,a duas horas a pé daaldeia de Ben-ChememsFoi lã,na poquena aldoia outrora chamada Madiah que vivou afamília dos EssmoncuseFoi do 14 quo partiu o sinal do inssureição quo inaugurou“ma nove era na história do Isracl.
En 1896,foi descoberto um mosaicocom uma roprosontação topográfica,aposar dodestruida polo tempo o país do Jyda estava fclizmonto intactoeNO ncio da carta Josrusalom. É ondicada por pedras do várias côros.ão sul da 018860 ,ץס-80 a cidado doLuddesignada polo scu nome rcgo-Lida cu-DIospolicscEntre Jerussicn ec Lud um pontoestã marcado Por uma casa cercada por duas torres.A porta da casa é reproesontadapor uma pedra pretaçso à direita uma incrição om letras gregas ,brancas conun fundocinzento, indicandotModdim,atualmonto Moditascidado. do origem dos Macabeus4Depois dosta descoberta sabemos que Moddim encontra-ss entro 101018010 o LudeA aldcia de Moddim não é mencionado na Bíblia apesar de cla encontar=sc emuma região quo foi toeatro do numerosos 0 importantos acontocimentoseScu nomo só parcccuם- quando mntram em cona os Macabous «Lá, cem un lugar encantador sontre duascorrontes que doscom os rochedos abruptos,os filhos do Matatias passaram a sus ju-7outudo co desenvolveram a sua força ce coragem quo devo-los-ia tornar célocbroseOs primciros combatos roalizaran=soe nas proximidados da cidado natal .0O gcho-“ol grogo Siron foi dorrotado por Juda Macabi nas alturas do Boit Horion quo cormcam Moddim É nosto lugar que conquistou-so a primcira grando vitôria ão oxorcito30800628 tropas do ostratogo grogo Gorgias cstavan acampados perto da aldcia do420 80 sul de Moddiim,ao longo da cstrada Jafifa-Jerusalom.0s combatos desenvolveramnos flancos das montanhas du Judá,torminado con a derrota dos soldados grogos .Matatias foi סמ%יעפ60 em Moddiim como tambem os sous heroicos filhos quo cai-tem no curso da guerra da 1300508 Tepousam nas terras da sua cidado natal,O príncipc Simão cujo reinado marcou-=so por um período d:: esplundor,contruiu umsu-perbo mauscleu sobro vuus túnulossEsculturado com armas da guerra que simbolissvam” vitória dos Hasmoncus e do navios que faziam alusão & ocupação da costa e dos POT=tos polos rovoltosose | :Moddim também É célebro por una batalha entre loeo00 homens liderados pelo 06-neral Candivius o os filhos do Simão o Macabeu sJuda e João.Separados pelo rio VadiSorek derrosaram o inimigos

Moddim & conhecido nos tempos da Michná«Passava por 618 o caminho que conduziada rógiao do Lud a JorusalemeRla representava a ultima parada antes do Jerusalero08 peregrinos das tr"es festas quo partiam pela manhã de Moddim sabiam quo chegarão“o Templo antes de escurccer em tempo ainda 66 02620002 un sacrifícios,Em nossos diasça localização do antigo Moddim ostá ocupada por uma aldein quous Ávavos: chamam de Madiah ou Midjé o ao qual o novo Estado judeu devolvou o seu antigo nomceAs duas corrontos que corron ב0 108%0 o ao oesto da aldcia juntan=-se aonorte para formar um indo Tadi Antuf que se procipita na planício . desembocandono rio Yaxgon Entro estes duas corrontos -cleva-so uia colina o no flanco dosta coli-22 oncontra-so Moddimso
:até proscntomento esta regiao supcrficialmentos

\עסוגס610₪08+סמ5188403

תחיסה=

Encontrou-=se um odifíciu que data do soc V supõo-so que seja a casa quo estáגסdo

Eniremontes, sem esperar por notidados,a juvontudo do Isravl dirigo-sc toda Cha.nukásem perogrinagem ao local onde Matatias lançou sous filhos c com cles todo o pOm“0,à conquista da giboxdado ב .
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MARTÍRIO DE ELBASAR

Elcasar,um dos primciros oscribas ,ho-
mem já avançado do idade foi contraido a Jp
comer carne de porcoeMas,prcforindo uma mor- ns

- “o gloriosa a uma vida dosonrada,cle mosmo É
avançava om direção ao instrumento ão supli-
s102:0s encarregados dosta rofcição impia,há A

- muito templo ligados a Elcasar, chanaram-no
00 lado e tentaram convonco-lo fo 610 תוטפתס
Lrzor e proparar a carno que lhc tinha sido
008162860 por ordom do roi,camo do sacrifício עס assin da morte,c apro-
voltando desta graça dovida à vclha amizade que os ligavas
Mas ole rospobdeúlNa nossa idade,é indigno falhar,não 6 pormitido quo bastanto jovens
crciam quo Elcasar com 82 anos tenha se convertido a uma religiao cstrangoira ,convor
vondo=so 0108 então temnbôm,tudo isto por uma comôdiãa para salvar um rosto do una vi=
da brovesatirando sobre a minha velhice a vergonha o o oprôbiios e
3 ףטהמבססוג 0900202 do castigo dos honcns you na evitarci ,vivo ou morto,as maos do
2060 20602080" :

àqueles que o conduziram ao suplício mudaram de bondado a naldados
Foi assim qro esto homnca bandonou a vida, fazondo da sua morto não somonto para a “

duvontudosmas para o conjunto do povosu' cxemplo de corajem c um memorial de virtudo.

 

EANA E SEUS SETE FILHOS
Bis a história de Hana,filha do Tanhun quo foi presa com sous setc filhossostos

forom isolados om soto caixassTrouxeran o primciro filho 61מ850ס 0quo lhe
icsciProstorna-to diante a cstátua"."Dcus me guarde, respondou o jovcrnsEu nao mo prose

«ocnaxci dianto a ostfua pois está oscrito na nossa TOrahsou sou o Etorno tou Dousa o!!? Lic lego assassinados
. Trouxoram o sogundo(guo recusou igualmonto dizendo)"Mou irmão não prostormnou,

- sito mou mo robaixariatEsta cscrito na Torah"Não toras outro dous dianto da minha
00% 0868 וג 8 8rocusou* do sc ajoclhar invocando cm apoio de sua rocusa
um vorsiculo da Toralisclos foran sucossivanonto sacrificados)eChoga a voz do sótimo-«xo o mais jôvomn «O princifo lhe dizs"Mcu filho, prosternai-tudianto a ostâtua.!

1 à oriznça respondo-lhos"Dous mo livrceEsta escrito na nossa LcitE reconhccerás neste

 

010844 610 ₪10 6 0 ם%סצמס o que nos ecus e 800520 a +080 há nchum: outro",.é
º principe lho dissc:"Os scus irmãos tivoram tompo de vivor c vor dias fozizos«lasiu Cs poqueno,tu quaso quo não vivoste e não conhccesto. a folicidado «Prostoma=to
ciento a estátua 0 80 acimularei do bens.h criança rcespondeu-lho"Esta oscrito na nose
80 20150 2%0עמס roinará para semproe '* também o Etomo roinará para sompro 0 08 '
Dovos serao oxpulsos da Sua torraeAssim estas destinado a desaparccor,tu 0 סמ 4
v homem de came c sangue,vivondo hoje,ostará morto amanhã«Hoje rico amanhã pobre
" O priíncipc disso-lho -Eu vou jogar minha pulscira dianto a estátua-ajuntosa paro

quo todos possam crer que tu tonhas escutado a minha voz".
à criança roespondow-lhos"Tu pordos teu tompo,príncipeeSo tomes a opinião dos homens,”.. são como tuscu não posso tcmob o Roi-dos Rois,Dous do Universos?

Logo o príncipc prdcnou om matá-loeA mão lhc dissosPor tua vida príncipe, fazci-=
2 morpor logo".0 principco rcspondou=lhes"Eu não posso pois sta cscrito na vossa Loi
₪215 o seu pequeno não os matará np mesmo dia"eEla respondcu-lho"Insensato quo tu És ,
ii cumpristo todas as mitsvoth prra sô restar 0858 קבעה 7" Logo foi dado a- riem do execução da mãe-A mão procipitou-se sobro o filho 0 abraçando-o lhc disso:
“Mou filho vá cm direção ao nosso pai Abrão c dizoi-lhosEis aqui o que minha mãomenrrogou-mo do to dizor=não tc orgulhos da bdoiin do tordos construido um altar o

גש saerificasto IsaquoeNossa mãc construiu seto altaros o sacrificou sete om um sô“2 Tu. somento fosto colocado cm prova enquanto cu fui até o fim do sacrifícios
Enquanto cla o mantinha abraçadose cobria-o do bcijos,o principc orécnou mata-los
à mao subiu un tehhado, jogou-so do 14 «Uma voz foz=-so ouvir o quo dizia"A mão das

crianças ostá alegro(Psalmo 113),

€5-
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THEODOR HERZL

No mais profundo da alma começou a suntir a המה 0do sor
judonsSum posição vconomica 028 boacDesfrutava do uma renda.c tinha una profissão sãe
visfotôrio que lhc pormitia fazcr o quo bom quisessocEra artista Sua origem judaica
fS ão sous mntepadsados hã tompos que haviam deixado do preocupamlo quando nova vie

dr surgiu dontro dos bramidos da multidão,
Como tantos outros acraditou quo à maré logo baixariaslos não

so produziu nada 0 contrário,as coisam iam de mal a piora cada vez algum golpo so
vem quo não Lao fogso dirigido o onchia de umamova dorsató qo pouco . a poucostoda

sua nlma so convoxtcu num sô onto songrentoes”us ponsamuntos sopultados no fundo
AS coração Smudacidos cvocavam pensamentos sobre a sua origem,sob seu judaismo 0 018-
dor ם?םפסש algo que talvez nunca tovosso podido fazor סמ tempos passadoso

; estranho era 18880 para cle,começou a amar sou judaismo
com um forvor onde.ço não pode justificar clar: mente aos seus próprios Om
ihos ste novo anscio-Mas com o passar dos dias tprnou=so tão podoroso que do vagas
omuções acabou cxistalizando-so om una idéia dofinidora 4

Chogou assim à convicção do quo não havia outra solução para
suo mistriostotomak ao judaismosQuando os seus amigos mais chegados, colocados numa
situação sonolhanto & sua souberam dissosmancavem gravcmonto a cabeça atê receavam
por sua saúdo mental.Pois como poderia sorvir do remôdio aquilo quo apenas . יב
va c intonsificava o malsPor outro lado parociawlho que seu desamparo idera tão
“sudo vor quo o ךוגשסט moderno pordcu aquolc oquilíbrio quo lho ora uma essencia na
m ntagidado dc seus paise

suportou zombarias com indifcrença.E considerado que nos outros
aspootos clo agia como um homem com sous cinco sontidos gradualmento aprondcram a to-
lorax seu capricho a dar um nome mais &sporo do quo idéia fixas

Com a caractorística preservcrança comoçou a extrair uma conm
slusão do ortrapdorivada do sua convicção fundamental Foi procisamente nosta fcoca
qua so sontiu profundamacio porturbado por vêrios casos do apostásia sc bom quo seu
cega lho não lho pormíties30 confossá-.o ,Bomo homem c artista da cscola mudoma havia
"iquirido naturalmento numorosos habitos nao judaicos o o cstudo 80 culturas o civim
lizagões manada havia deixado nole improssõos indolcâveis.Como iria acomodar tum
do isto com o xotomo no judaismcJuitas vozos era asseltado por dividas qunato à
courtoção do sou. סמהזהתל 8201660 maitrossc conforme a donominação dc um ponsador,
Ee
+004

 

E Talvoz esta goração nascida o crisda sob a influencia do cultum
ostrmhs não ofsso ias faquolo rotormo que cole cunsidoraya como o caminho de

1» rodonçºcoMas uma goraçao cortamente soria capaz dissosdosdo que desse uma dirom
gão accridas coma- brovidadoeDocidiu quo assinalaria o caminho justo pelo
mounos para sous filhos Dvcrão ser cducados como judous om seu pfprio lare

 

Atô ontão $inha doixado passar som nenhuma obsorvação uma foge
tisvidado quo durante milhaxos do anos havia mare-do-com resploendor de suas luzes do

rtura,a maravilhosa aparição dos Macabous cl” | agora foz dessa festa a oportuni
do proparar algo bvloçquo so gravaria paro“scmpro na monto das crianças cBRa nos

cussêpio implantar som suas tenras almas uma fixa dovoçaO para com sãa antiga תת
aprou uma mencrahesQuando pcla primcira vez tornou 1 colocar nas mãos aquelo gandos

520 sontiu=mgo proso do cstranha sensação,
Também na casa do sous pais;na época do sua juvontudohavia am

ב01 00 as poguenas luzos:A lembrança provocor nostalgia daquolo distanto larsAtradig
ção nao ostava 4018 ou morta.Havia sido temenitida atravôs do gorações c gerações 0“

“ua cuz so cominicava à outras .

  

À mvrtiquissina forma da menorah suscitouelhe intecrxcsse «Quando
“ox sido forjada aquela primitivo ostrutuxa do candelabro? Era claro o doscnho inspi
POVOeso numa árvoxc Uma tronso nascido no centro do quatro ramos à ditcita c à csquore
dastodos num plano o da mesma altura. Tm simbolismo postorior dou nascença ao nono ram
no cuco so projota para Íronto e tom as funções dc um sorvidors
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Quo mistério torão onxorgado nusta forma do arto;tão natural o sine
gola as gorações quosc sucediam uma à outra? Porguntava=sg nosso artista sc não cora
possivol animar do novo a figura da menorah,rogar suas origons como sc fosse uma áxe

טסעס.46 0 600 do sou nomo,quo não deixava do pronunciar agora stodos os dias, dianto
das crianças lho causava prazcroHavia um oncantedora alegria nos lábios infantis ma
primeira noitosacondou uma luz c explicou a origem da fostividado ,contou aquela marom
vilhosa história quo ostranhamonto brilhou por tanto tempo;o rctormno do cativeiro,
do Segundo Templo, dos Macabous,tudo o quo sabia o nosso amifião cra muito cortamento
nes conscglui=0sc .

Quando foi acosa a segunda luz,cles rcpotiram o que clo lhosbhavia
dito o aposar do apronderam delo,pareccu=lho algo novo c belosNos dias 801508,8
va impacinctumnoto ns noitos quo cada voz parcciam mais luminosas «Uma vcla após o outra
la sondo 80088.8 vás modiháva diantc das pequenas luzus,rodoado polos filhos,até
quo suas rofloxõos so tomav-m domasiadamonto profundas para quo pudusso falarelhosa
detas e e 4 ו

Quando tomara a decisão do voltar ao scu powodo afirmar plubicamen=
to sua fó,aponas ponsava que assim dovia sor foito, racional c dignamento,Ninguít sonhar
va oncontrar nisso alguma voz satisfação do sous anscioseisto fora a sua dortosA mom
norah com suas numorosas c pequenas luzcs quo lhos inspiravam profundos ponsamontos,
passou a scr um objoto do bclcga ב.

Com a mão hábil,tragou o dosonho do uma menorah para oforccor aos
seus filhos no ano s.guinto.Usava com libordado o motivo dos braços rotos que s 0 pros
jotavam à diroita c à osquorda do um trpnco contraleNão so agrogou ao modelo tradicios
nalgmas iacriandosinspitando na natureza sem cuidar dos outros simbolismoselam סע
busca da boloza vivacB so bom quo insuflasse vida nova no troncosfôlo cm confotmidado
com a lei c a gontil dignidado do sua formas -

A semana passou con s:us labores absorvontseChogou finalmento o oim
tavo dia om quo so acondiam todas as volas inclusivo à nonaço fiol sorvidor que duran=
to as outras noitos não so usa sonão para acender as outras Uma torronto rofulgiu na
Monorahe0Os olhos das crainças brilhavamePara nosso amigo tudo, isso; simbolizava o ronagse
cimonto de uma naçãaosQuando não há mris quo uma vcla accsaças sombras provalccom ainda
o a luz solitária tom um aspocto mcluncólicos

A 080021080 לסמ quo retpoccdorsA luz chvga primoiro aos jóvens 0
aos pobresgquo amam a justiça o a vordado choga dopoissQuando ardomtodas as volas,
tomos que crguor=nos o rogosijarenos com a façanha +

E nonhuma podo ser mais bêndita do quo sor atravês do próprio om
ponho um Sorvidor da Lyz e .
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COSTUMES DE CEANUKÁ

Encontraposição à fosta dPurin,não há cn todo o Talmud um tomo cspocial
para Chanukásistoé provavolmonto dovido a quo na Bíblia não ozisto um livro quo relam
to o sucesso dos Hashmonaimetal como o"Livro de EStor"ofaz do purin,

Aproximadamonto, 200 anos depois da destruição do Scgundo Tomplo;um judeu
da Babilônia ou Assíria,conpilou om Aramaico a Mceguilá "Boit Hashnonain! como também se
se conhceo por Moguilat AntiochuseBsto livro;no qual sc relata o milagre do Chanuká 4
do pequeno jarro do azeitosdivulgou=so logo 0 ponctrou on ruitas comunidados do Ise
racl o foi accixo por clcas como parto das EscrituraseAtravés dos tempos mxpandiu-so
o costumo do lô-la nos sinagogasgdizendo-so porên som: brachã, costuna=-sc lor cn sua tram
dução hobraica-ou aramaica»

Dopois do acondoreso as vclas costuma=so nas comunidades Ashkcenasitas,
cantar o Maoz Tsureosto É um hino;constituido do 6 estrofes o cujas primciras lotras
formam o nome do Mordochai ChazakeBsto hino so popularizou muito desde o soculo XIII
o através do muitas goraçõos vom so entoando on muitas o variadas mvlodias tradicionais»

EESEFZFSFSZFESSZFZDDFFHCDRRSSaHsE=s

כשםכככםככ₪ככשנכככ₪כ₪הג₪טנג=בבכשנ=םכשנשנ=₪=שנ=שנשב==שבשנ

Entro as comunidados Iemenitas
o outras sofaraditassyoxisto o costumo de lcr ו > : .
publicamonto o Livro dos Chahmonain,quo é um E \ יא\|ו
relato do sucedido om relação con a rovolta RE TA e x
o vitória dos Macabeus «B costumo organizar E ME hm
uma festa ospecial para as crianças nº sinag / ה v|
60800 dopoissuma longa fila costumam». ir לע 5
pelas ruas, dotondo-so cm cada porta para foi aaa SE
licitar «Por suposto quo muitas fcstas comno= o
çgom quando são convidados a passar polas casase

No1as hanukiost nosrochas0 8002818,001%בע 0800-
vaçõos espociais nas paredes do frente para o mesmo fime0 costume do usar velas pas
ra menorah foi introduzida pcla primnoira voz no sówulo XVIII .Ahé ontão havia-so com-
pregado élco exclusivamonto

שנשש=₪₪₪כשנכשנשנככשנגככשנשנכשנ₪שנםצשמ₪שנככשש

-

=====שנ==כשנשב===שב=2

As chanukiot da Russia הל TIRSS simbolodas águias
russas c as mendrot da India tinham os traços do um 50% os símbolos ju
dous espocialmento de ti“o rcligioso,senpro provalccerame

 ש=₪שש₪₪=====שנשנכשנשש₪₪₪₪=םג₪₪==כהםככשנםנ=

sansשנשםשםכ₪שש=כ=שנ₪כככ₪ככככםנכככ>כשמ===שמ===שששננגשב

4 tradição do Talmaidordena quo a Monorah seja colocada junto à porta
do lado da7FA do uee os que לארו pcla rua possam vê-la.

Nos sevivons tradicionais de Chanuká osercvo=se cm hcbraixosNun,Gyincl;
HoisPci(ncss gadol kará pô) c Nun,Guimcl,Hci,Shin fora do Isracl pois 612-80 (um
grendo milagro ocorrou 1á).

Entre os scfaradim as crainças não conhccom o jogo do Sovivon,porén. tôm

scus próprios jogos especiais para Chanuké. 2
108080Naע8עמ9-10 Europa Orinctal costuma-sc dcdivar as comemorações

לצהע0
םנשבשששב=ככלככ=כ:םשנבככככ₪=שנשששנשנמנכשטגכלשכםנככשצ=

ממלבמשכבמשנקבככשמנגכגכגשגשבסבפ=כמ=ב=כמככגשבשככנםכנממצמסמג==ג29כצב-

O Costumo do comer alimentos de leito cm Cyanuká É muito antigo.Está rob-
cionado com a história do Ichudit,no qual so conta que oforcecu queijo muito confimons-
tado a Holofcmnos,o chcefo das tropas inimigas, facondo dosta forma quo ficasso scdontos

Originalmontos costuma-se comer: pastcis do queijo durante as Festas das
Luzosgo dola deriva o tão popular "latkos",

Em Icrushalnim o Damasco,sziam os 8 ₪ 2600עעס0ע %06008₪ 08 casas da

cidado, juntamonte com sous mostros,dizondos Volton 0 adquiram alimentos para nós".

Issso faz amo de um vorsículos da parto do Torah quo so LO pç 08508 0188, '

2 וו Oreaiseniade

Nos países oriontais,os judcus costumavam fantasiam-sc duranto Chanuké=
==
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O corimonial propriamente dito do Ha-
nuká rosume=so om poucas cpisassAcendo-so -

- durante oito dias a Menorah, intorca-
la=sc o Al=Hanissim nas dezoito tençõos da
reza c nas Graçassduranto a manhã recita-se
psalnos do Grande Hallcl e le-so na Torah os

capítulos relatando as oferondas entroguos
polos principos durante a inauguração do Tgm
vozafculesMcncienemos aindao cantico do Maots
Tour c a supressão das oraçõesTahanunc e Kcl
Erch Apain assim como do psalmo Hamatsgach
cotidianos c as interçalações peoticas na
reza do Shabat o nes expusomos todas as ma-
fostações oficiais de Chanuk4 no nosso 21-
tuale

Os oito dias do Hanuká não oforccen caractorísticas de grande fustasos dias
aparentam-so mais aos dias intorcalados Hol-HamocdO trabalho não cstá intorditado
nenuma refeição 08200181 6 proserita «Entrotanto,nas velhas couunidados,os artosõos
o os comorciantos trabalham mcnos«Em Isra.l os escolares cstão cm fériasmitos Om

סע1%6ע108 0 lojas fecham apês o almoçoeNas yeshivot,os cwtudantes, influenciados' por
aquilo que se fazia outrora nos centros talmudicos do Lestc,banquetos na escolas
Incluivo fazia-se nas longas mcsas gestivas um pilpoul festivo c humorísticos.
Sempro estes inocontos passatempos eram bem mais inofensivos que os jogos de azar
e a dinheiro que se praticava soguido o panquote «Os rabinos criticavam isto amarga=
montcsPareco que esto genero de distração apareceu na Alemanha da nocessidade do
distrair os judeus oprimídos ,focchados nos scus guettos na época da poste negra,

Entretanto muitos continuavam com cstes jogos fora dos oito dias de Chanuká.
aposar dos protestos dos rabinos contra costo frívolo passa-tompoeA verdade quo segs
protestos nao tiveram cfoitose

Um manuscrito do soc XV traz na margem uma curiosa inscrição"Eu juro sobro este
livro em não jogar nenhum jogo,a não ser durante os oito dias de Chanuká,ã ocasião
de um casamonto ou na noito do Natal c isto durantco toda a minha vida",

Edta moncão"noito de Natal" podo sor tragicamonte justificada «Dutento toda a 1-
dado Médiac mais tardo nos pafsos da Europa Oriental,as populações fonatisadas pom
los mongos invadiam muitas vezcs os bairros judcus ao sairem da Missa do Galo para
nassacrar os "dcicidas"sEntão tinham quo sc manter a todo proço acordados para rosis-
tirom,fugirom ou socorror os vizinhos atacadoseFoi para esto fim quo os rabinos ro=
comendaram jogar esto jogo fora da 2000 660

 

MA OZ 252

O hino univorsalmente conhecido de Chanuká-Maots Tsur yochuati-ó uma poesia
ritual,do um tipo comum na Idade Médiaçlohbrando as libertações milagrosasQue o
Etomo” concodou a Israclsa Saida do Egito, o Retorno da Babilonia,a Expulsão de Amam.
do Susa o a vitória dos HasmoncuseElo consagra a cada um dos opisódios um ostrofo,
quo cleo faz procodor|do uma rozz pcla restauração do Bomplo du Jerusaleme

Do autor nês não sabemos nada além do nome,por quo ele oscrevou no seu pocmãse
Mordochai «Elo vivou no scceXI ou XII,

Os iniciais do nome do autor termingp com o quinto estrofceNo sextaquo não fie
gura cm todos os rituaíis,os três primeiros termos Hassof Zeroa Kodchcha formam com
sous iniciais a palavra HAZAKformula de encorajamentoeEstes ostrofcs talvoz foram
suprimidos em alguas países sob a ordom ou medo da consuraePois é um apclo do vin-
gança às nações porsoguidorase.

Quanto à música sobro a qual canta-so geralmento,ê uma velha mclodia povular
alemã quo remonta sem dúvida 80 860010
Os musicélogos determinaram sua origem com certeza e exatidão;as mclodias puramonto

judaica outrora crm. muito rarase .
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ORIGENS HISTÓRICAS DA REVOLTA ;-- | | |PRE SELEUCO IV E ANTÍOCO EPIFANES.A DIVISÃO INTERNA (Jasão), ,
Os habitantes de Jorusalem,que no ano 98.depois do triunfo sírio em Panepn , Ssaue !

daram a Antíoco IIIem sua entrada na cidade santaçtinham seus motivos para esderar
tempos melhorcssAntíoco deixou aos judeus una empia autonomia que gozaram baixo os /
Ptolomeus(casa real do Egito e dominador da Pelostim antes dos sírios) c atê ampliou
com novos privilégiosePor isso podia-se esperar quo baixo à protoção do forte impô-=

rio selcucida o povo continuaria disfrutando de liberdade e paz sPorem vsta csperzan-=
ça não se viu justificadasAlguns anos dopois da conquista do pais de Judca,a monarm |
quia síria sofreu um rudo golpe c seu poder esfaceladocEm suas aspiraçocs ao domínio
universal Antíoco III chocon com uma força nova na história universol a Republica
Romana,quo então justamonte tinha se livrado das. guerras -pônicas e agpirava oxtender
sou domínio sobre a Asia Monor,sobro « vasta monarquia dos scloucidas.0sromanos in=
fligiram uma gravo dorrota aos 020201%08 do Antíoco III na batalha do Magnêsia (190).

Antíoco ao sucodor sou irmão Solcuco IY?,empenhos=se om impor a todcy os povos
quo integravam 0 הסוג 1826210 o explendor cxtemo da culturas groga-Esta aspiração adm
quiriu o caractor de uma mania efermiça c não so deteve nos meios para cíciiva-la na
prática» ; | 6. י

O conflito cultural entro chassidim o hclcnistas que então estalou em Judoia,dou
ao dospota sírio uma oportunidado para imisvuireso nos assuntos da vida judia c im
por a Jerusalem,não somento a cultura,como tambgm o. culto 201181080 do vclho paganis-
NDOe E /
+

-A divisão no terreno. cultural tanbên manifcstouvso na família do Grando Sarccdo-
te que .ostava dirigindo o puvo judou.Josuê o irm'o do Onias IIL,pertoncia ao partido
derusalimitano dos" hclonistas 0 ecra um dos seus dirigentoseTransformou o seu nomc .ju-
deu em grego JasãoeApaixonado hclonéfilo ole mosmo,Jasao esgirava introduzir cm gua
patria normas gregas 0 a cultuta hclonica«Quando cnepntrou resistencia da parte do »
partido conservador;scu rossontimento levou-o ao cxtremo de afastar o sou irmão do
poder o ocupar cle mesmo o cargo para introduzir movidado. culturais cona ajuda do
governo sírio-Parccc quo nistosalém do interxossos de partido,descempenhou tambémaun. “
papel a ambição possoal,

Ambas as coisas lovaram a Jasão a trair o seu país, Jasão oferceçu ac rei Antio
co Epifancs uma grende soma do dinhciro-ja scja como pagamento do imposto,ou melhor
um aunneto da quota anual impositiva que Judcia abonava-para quo o rci dessignasso-o
Sumo Sarccdoto cm-lugar 60

Ao mesmo. tempo promoctou: a Antíoco abrir cm Jerusêlcm um ginásio ostabclccimonto
para toda a classe de jogos c desportos o um 010010 cscola para & educaçao militar da
“juventude «Também pediu ao roi quo ortogasso aos habitentosdo Jerusalon o título de
cidadãos antioquenses quo ora nonsiderado uma honra c proporcionava cortos provilogios»

Como estes projetos corrospondiíam plonamenie com os intoxrosess o os descjos de
Antfoco,cles accitou sem objeçõossOnias foi substituido por sou irnão o holcnista
Jasão- 174 ace

O culto roligioso. do Templo não modificou-sc porém não longo do templo Lovantou-
se um ginásio na qual regia o culto do corpos jogos o divertimuntos Muitos judeus xeu-
niam-so là para adostrar-so na luta c em distintos jogoe gimsticosço não avorgonha-s

do aparecer dosnudos diante o públicooAtô jovoms, sarcodotus às vozos abandond-טממ-80

 

 

    van o culto oc dirigiamesc ao lugar vizinho para participar dos 8100208 10608 1
« Tudo isto ofondia קנטעגמ0התסמ%ס800%10מסמ%0 religiogo v Ctico dos judous crentoso

Jasao indiforento prosscguia na sua política do holonização .
-MENELAU E A GUBRRACIVIL 1

Jasão foi Sumo-Sarcodotco duranto tros anoseA sutoridados aos imiscuir=so nos assgun-=
tos da administração autonoma .judia;minava o sentimonto da logalidade nos capas 30100
rioros da sociodadosEsto chegou ao extremo do quo sra proicdcnte ao-cargo de Sumo Sar
codotc que por sua origem não tinha nonhun dircitoçUm certo Movckouda família do Tos |
bias ,propo-sc a arrobatar dc Jasão o mis alto ס8עש0 ₪

O novo protondanteera dos hcionizantos. 0352018%88 000 1078207 800 0 118 0 prom :
grama de assimilação sporêx paroce que não somonto trabalhava pelos interescs do seu
partido,mas ambição c vantagens possoais descnpenharamn papel ativos»

via Orca : 4 |



Menlau alvançou o scu propôsito medianto uma dupla treição “sma pessoal c outra nacio=
nal«Segunda a croniva Jasão oforoceu pelo cargo trezentos vlesntos a mais do quo pagas.
va Jasão Versstnilidanto prometeu a Antíoco levar a cabo a obra de hclcnização do Joe
rusalcm com meis enorgiasJasão foi afastado do cargo e fugiu para o outro lado do

Jordão,para o país dos Amonitasc
(9) AS PERSEGUIÇÕES  RELICIOSAS

A dominação siria dovo ter rocobido de Monclau sobre a atmosfura do robolião na
capital do Judcia,por isso quando Antíoco voltou da sua infortunada 030001080 no es
gitosteve grandos desejos cm fazor cair a sua ira sobre os judcus<Rosolvcr submotor
dofinitavamento esta provinciaçaniquila1r sua autonomia v introduzir nela una ordem
hcheniva como nas outras regiões do roinosPara cumprir esta missão envivou a Jorusam

lecm o chefeailitar Apolonio;com uma numerosa divisão,
40 começou a cumnprir-so con um pogrom contra a população1

dia do sábado os soldados do Apol.oni o atacaram a0 pacífica da capital que
ostava descansando mataram os varões quo encontravam nas ruas, aprisionaram crian-=
ças o mulhogxes ,saquo..aram c destruiram vivendas,Os habitantes intimidados, abandona=
rem cm massa a cidado santa c em suas casas estabclecoram-so gregoss

A cidadela da capital;conhecida como NireDavid transformou-se" cm uma poderosa
fortalcza com o nomo grego de AcracIntalou-so uma guamição sírio «Esta8
converteu=»so cm perigo permanonto de Jerusalem o para todo o pais,pois a qualquer
momento" deixava sair bandas onlouquovídas de soldados poxa dominar c castigar a poe

pulaçãos
O pogromn dc Jorusalcm so foi o prolúflio para uma luta de oxtermínio contra toda

a nação Antíoco Effancs comprvendou que a força principal dos judcus ostava em sua”

sovera disciplina os.ajudava a enfrentar a cultura hclonina oc mantcr a sua próprias
Para aniquilar a nação judia como um grupo isolado o mesela-lo com 2 informo massa
grecomroligiosaçera necossario anular sua autononia intermnaçsua Constituição religi-
osasE como a constituição religiosa oxtossava=so na Tornhso לח suprimir os-
tc côdigo todopodoroso da roligiãopmoral o vida comnitérias

intfoco passou do luta oxtema a intomaçdos porsugalgços contr, judeus a por
soguição contma o judaismosOrdenou!'quo todos os pyvos submetidos ao inporio sírio
sc convorbossem em um sô povo o quo cada um delos abandono scus costumes prôprios'!.
Suprimiu a constituição judia da Tora » o culto do Templosproibiv. cumprir as ordo-
nanças religiosa1S >sospecialmonto bdnixo a amoaça da norte; guardar o sábado,a pratica
da 01200281080 ₪ as disposições sobro a diotine

En lugar do culto suprimido no Templo introduziu, como coisa obrigatóriaso culto
roligioss grogo oficialsBmn todas as cidades da Judoialovantareneso” tomplos o altaros
08060008 vigiavam o cumprimonto das ordons 208185209 judeus quo
roacionavam submetoresc ao culto imposto obrigava-lhos pola forção
Quando surpreendiasso alguom cclcbrando o sibadopeircuncidando um rccomenascidoçestu
dando a Tora,condonava-=lhos a mortos /

0 טבע é ה1סהמְססוםסזוגקסמ%ססיג1מ1מהטטסףטהמ6ס em 15 de Kislev do ano 168;colocou-
so sobrc o grando altar do Jchovãeno Tomplo,um novo altar a Zeus Olimpicoso om 25".
do Kislowv oforeccu=so noste altar o primciro sacrifício idolátricos

Os judous, indignados, comprovaram como cm seu contro mais sagrodo instauravovso
attorrivel foaldado!! do idolatria o como oforccianeso sacrifícios v מב 2%

Então parocou pela primoira voz entre os judeus esse horoisao do martirio com
que se distinguiram cm ruitas épocas postorioroso
Mosgtraram ao mundo como não somentc individuosamas também massas inteiras são 0

508 60 sofrer conscicntomento por uma ideia clovodascome É possivel scerificar o dos
tino torrchal,suportar padecinentos o mesmo a morto semtmair aquilo qi: so considora
vordadeiro o sagrados ,

A divisa daqgurla foca foi do proforir a perda da vida a porda do sentido da vida.
Dosdo aquola época ost: divisa levou milharus dc crentes c convencidos paro a forca
foguoira om momo do idoais roligiosos,nacionais c polfticoss0 martirológio judaico

concçou a sua história nos tompos do Antíoco Epífanoss
Os patriotas mais oxeltados ,uspociaimentu do partido dos hassidin,abandonarem

Jorusalon c as grandes cidadosçondo o inimigo trgunfevacDirigiraw «so aos desortoss
oscondoram=-so em cavrornas 0 008117100320817200 גסטמל 0introduziam-so nas aldeias
o animavam o povo o fortalociam a sua fêscram uma cspôcic do agitadoros orrantose

1 1 om

 



A REBELÍAO DOS HASMONEUS ; Guerra para Indspendencia,

Neftta triste “Jpoca vive na aldeia dc Moddiimpnas montanhas de Judá,entrã Jerusa-

m c& Jafo,um velho sarcedote;Matatias filho do Tochanam,da família dos hasmoneus+

Le c scus cinco filhos,Tochanam,S imão;Nohudá Jonatan e Elciser,patriotas ativos,

apenharai-so em preparar o povo para uma luta armada contra os oprossorossCerta voz

jagaran a Modiim funcionários sírios,colocaram om uma praça píblica um altar idola-

a O emigiram dos habitantes de acordo às ordens de Antíoco,que oferecessem ₪8021-

ícios ao ídolo«Alguns atomorisados quiseram obedecer sporêm todos os 600818 : '

istizon-Então os emissários de Antfocodirigiram-se a Matatias como o homem mais dus-

icado da povcação e exigiram que oferesesse aos outros um exemplo de obediência.

» megmo fizcram-lhe notar que todos 08 puvos pertencentos ao impírio sirio submoti-

mo a lei sobro o roconhocimento da religiao oficial gregas |

Porêm o ançião contostouspor sua vozs"Que todos os povos, submetidos ao reis sejam

ediontes e traiam a roligião dos scus pais ,porém euçnous fúlhos e meus irmãos por-

nccorimos ficis aos mandamentos do nossos maioreseNão obedecoremos àsordons do mo-

rcanão nos apartaremos da nossa fêsncm om direção à direita non cm.diroção à cs=

1orda!! | : |

Imediatamontoesaparcccu no lugar mosmo um judeu hclcnizantoE acorcou=se do altar

2a oferecor sou sacrifícioMatatias não pode roprimir sua irasAtacou ao traidor 0

tou=o no atosMatatias, seus filhos c um punhado do crentos rosolutos atacaram o fun-

ionário xcal,matarameno c destruirain o altarsIsto foi המס 167 45 2

Foi o primeiro estálido da ira populareDeptisça família dos Hasmoncus nao podia

ris pormanccor inativacMatatias rouniu os sous parontos 0 adoptos o dirigiu=-sc com

los para a montanhaeLá começou a organizar grupos do combatentos formados do patrio-

28, hassidimorrantos pelo paíisyquo aporas de terem frcquontemente pequihos choques

om os girios não faziam uma vordadojra luta dv guorrilhas porquo lhos faltava uma

rgonização firmo c um verdadoiro chcio militar»

Tambêm a rigorosa fidelidade dos hassidim aos ritos era um obstâculo para condu-

ir com cxito a guerraçHouvo casos em que os sírios cescolhiam doliberadamento os dias

c sábado para atacar os grupos errantes de judcus e os exterminava somente porquo oz

srtodoxos n2o se decidiam a lutar com armas na mão no sagrado dia de dcscanso o

e hagnoncus decidiram defondor=-se tanbéêm no dia do sábadoçSuas formaçoos militaros

rociam continuadamentosM lharos de patriotas incorporavamese com 0 ardonto desejo do

utar pela 1100286860 0 pola £ôo
Dirigidos por Matatias e sous filhos,rultidãos do sublevados percorriam o pais;

cstruiam os altarcê idôlatras,castigavamaté a morte aos judous traidoros,atacavam

os cxercitos sirios quo encontravam em seu passo o em todas as partes provocavari o

ntusiasmo do povo para a luta contra os opr-ssores.Ássim lcvantou-sc o ostandarto da

000148040 martírio codia scu sitio para a auto dofosa heroicas

Porêmn o criador deste movimento populaxj não alcançou=-lho ver scu triunfos

) angião Matatias morreu logo nos incios da insurreiçãoosRoccbou como sepúltura a sua

idado natal Modiim-Antos do morror recomendou aos seus filhos que prossoguissem .

A fronte do 0. 0201%0 2020100 0010000-80 0 mais guorreiro dos filhos do Matatias

“chuda, conhecido tambêm como o MacabeusO povo judeuzaue duranto vários já nao tinha

articipado em guorrasytevo assim imediatamente u:i 02020 ₪111%8250 20009 6 espíritos

| cnorgia da indignação moral 0 8 8000 0 libordado ajudam aqueles que saw poucos em

míncro à vencor cxorcitos inteiros 60 00208802088 unicamente do força

“êsica sem nonhum cstimulo moral 1

Nos primoiros choquos os sublovados loguagan grandes cxitossQuando Anolonius ,COo-

sicsionário sírio on Judciaysoube da sublevaçao dos hasmnoncus pdirigiu-se contra cles

som sou cmercito dosde SamariasYchuda c scus inimigos onfrentaram-se; vencendo Yohudá «

Fohudã tirou a 082868 do Apolonio quo tinha morrido na patalha 0 a utilizou cm todos os

sonbatespera scu primoixo trofeude guerras
Logo dirigiu-se contra os judous o marcchal sirio em Palostina,Serone0 choque pro-

iuziu=so junto a Beit-Oronçao noroosto do Jerusalem-As oscassas forças judias vacila

rom no primeiro momento ao verem o gronde cxercito inimigosPorêg: Yehudá cstimulou os

combatentes com palavras inflanadas.Rocordou=lhes que a guorra realizava=so para Deus

> sou povo contra malvados c oprossores;Deus ajudaria a triunfar 965 combatentes por
-

uma causa justasOs judous lançaran-so contra os sírios sdorrotaram-nos 0 08 diporsaramo

.
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Estas primoiras vitórias fortalu;coram o animo: dos judcus co inquictaramnao govorm

no sírioeA notícia da“sublevação chegou até Antioco,o qual dcccidiu cmnprcgar modidas
Ona nosmo não podãa dirigir-se ao 26160 por que dovia marchar contra os pax»
8

O palno cra aniquilar comptetamente ou העם do país os habitantes desobcdim
entes o dústribuimra torxa entro colonos“Vindos 60 202862 010018 dirigiu =se um exox=:

cito do milharos de homons baixo a diroção do dois brilhantes marechais Nicanor oc Gorm
gias Bão seguros estavam os chefes sirios de scu triunfo,que imodiatomondo acoitaram

cm sou quartol comerciantes de escravos. 2
A proximidado do torrivcl exercito atemorisou a populaçao judadcasãs tropas עטוי

niran=ão cw Mizpasa antiga cidade santa da tribu de BenjamimeEsta cidade substituia
ה vizinha Jerusalem quo os idôlatras tinham profanadosYchuda inflamou com suas palavras

o ospitito dos lutadoros que combatiam. heroicamento para defender aos scu povo o“ sua
roligiãoçFicou com uns poucos milhares d: homenspdistribui-os em varias formações.

Cada do uma de costas formações tinha seu chefos.
Gorgias queria atacar os judeus de surpresa e por isto marchou com uma parto do

cxercito a Mizpa duranto a noítee0 r: sto continuou acampado perto do EmauseYchuda
soubo disto ce não onfrontou a Gorgias mas dirigiu-se com as suas forças ao acampanen
to sírio quo Gorgias havia abandonado o atacaou=p do surpresasluitos sírios morreram
na batalhaso os domais dispersaram-sc Entretanto, Gorgias com sua vanguarda rogressou

a Mispaçdc onda havia partido o cxcrcito judeusQuando acercou-se do Emaus, encontrou
sou acampamento dostruido e cimediatamento retirou=sc com suas forças para os paisos

dos filistcous cd cixou a Ychuda todos os seus transportes inclusivo o ouro dos concr=

cinntos para a compra de csmravose
Logo apareccu sobrc as fronteiras de Judcia o proprio Lisias com um cxoreito

noior ainda .0s exureitos encontraram-so porto do Betzurçao sul de JorusalcnçTão alta
ora à moral entre os judous;que não obstante o numero 080280 golpcaram duramebto 0
numeroso oxorcito do LisiassBEstc tovc quo regresasar a Antioquia a fim 60 rcunir tro-

pas froscas contra a insurrecta Judcias
Todas cestas vitórias abriram para Ychuda o caminho a Jerusalemglé dirigiu-se con

seus Bgeroicos homcnssFacilmente ocuparam uma partc da capital com a colina do Templo»
Nos mãos 2 inimigos ficou a fortaluza de Acra,ondo estava aquartolada uma forte guax=

uigão sixicgmas colo sitiuou os sirios que 1á estavam.
Um Prque quadro apresentava=se aos combatentes judeus Quando escalaramn a coli

na do TomploeDostruiu=sc c saqueou=so tudo durante a dominação siriae0 altar princi=
pol tinha sido profanado pela idolatriagos portôcs quoimados,as camaras interiores
vaziasgos patios cobertos de pastooYchuda e seus companheiros começaram a chorar ante
somolhante espetáculo,Imcdiatamento começou=so a limpar ce restauraro TomploeDostruiu-
so c altar do Zous que havia sido erigido sobre o velho altar 'judencSuas podras foram

arrojadas em umtlugar impuro".No mesmo lugar levantou-se um altar novo de pedras cone
0 quo "por nenhum ferro antes tinha sido tocado".Em substituição dos vasos dose
parecidos preparou-so outros com o ouro c a prta tomados como botim de guerra nas bo

tolhas vitoriosase
Uma woz posta em.ordem as camaras interiores c cxtorioros do Remplo,voncçoua

»rimonia da“inauguração dacasa"eNo 25 do mos de kislev do ano 165,no mesmo que trcs
mos antes tinha sido introduzido no Temploo culto a Zousprealizavassoagora 0 solc--
nc oficio com oforendas ao Dêus de Israel.Oito dias duraram as colebrações;de caraçm
scr mais nacional quo roligiososResolvou=se comemorar no futuro cada ano esto diaçco-
mo rocordação da reconquista da libordado religiosasA festa desde então o nomc de

רמרמוג/הסוג 60 ronávação.Uma lenda popular conservada no Talmud trz o relato do"nila-
sro do Chenuk&" «Enquanto os hasmoncus buscavam as camaras do Templo o ôlco sagrado

para a iluminação, oncontraram 1á somonto um recepicnto esugecidocPorêmn ai acontocuu
algo que todo mundo considerou milagrososo azacite alcançou para acander vclas das
lampadas todos os oitos diase

Os Mgeabous fortificaram-so cfotivamonto om Jorusaliomçao mesmo tempo os povos
vizinhos aproveitando a confusão reinante na Palcstina,atacarm povoados. judcus nº
08101048 o também na zona oriental da TmasjordaniasYchuda sabendo disto ataçoumos or
livorsos pvyos o libertou os judeus perseguidos scastigandos os rewoltososs

Nosto intorim Antíoco IY cnatuava indiscriminosanente nas suas guerras de con
quistas no Orienje,até quo falcccu subitamente om 164 acedoixando um filho menot,am
pôs algumas lutas Lísias foi escolhido como rcgentico
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Lísias vendo o perigo da rebelião pos=se energicamento a dreparar a expedição míli-
LeroRouniu um grande exercito que até tinha olefantos de guerrasLísias pessoalipento
iirigia as tropaso

Também desta voz os sirios entragar no pais do Judeia pelo lado meridional o si=
vtazam Boite»ZurcA guarnição desta fortaleza lutou horoicamnente,porêm não podorosise
---ao onormo exercito do Lísias o doglarou=se dispotaa ronder=se sob condição de dois
00108 em liberdade «quando Yehuda soube ,slevantou o sitio do Acra oc com suas forças

perviu omdofoga de Beit Zur.0s cmercitos encontraram-soc em Boit Zcecharia perto do
"orusalomoTanbêm esta vez os soldados do Yohuda manifestaram seu habitual 20201800
»orên não pudoram vencor as numerosas forças do inimigocUm dos irmãos macabous free
poser a uma acometida com a esperança que com um sô golpe modificaria o curso da 1
ralha. «ançou=so ombaixo do um elcfanto pensando que era do roi da לאלשללרי

con a «spadasA enorme besta caiu 0 com seu poso amaçou 0 5000282106
Depois do uma ardua luta o mxercito macabcu tove que retirar-so a Jersulens

inimigo perseguiu os judous ec logo apareceu diante as muralhas da cidado c sitioכ
fortaleza da colina do Tcmplo.Os sitâados estavam em grave«Perigo;pois faltava-lhos

“Limentos,por que ecra justamento um ano sabátiwogem Judoia não se havia trabalhado

"C5 campos e no país so havia poucas roservase ...
Paxrccia que do um; mpmonto a outro cairiam as forças da colina do Tomplo e so

pordoria tudo quo so havia. Logradocom: o lovantamonto,o que Judeia voltaria a sucum=

“x baixo a dominaçãodos Seleucidas,Porém ocorreu. algo distintocLísias que estava
»rôximo: da vitôria,soube quo em Antiôquia preparava=se uma convulsão política e quo

so dirigia seu rival político Folipe para ocupar o poder como tutor logal do roi
J0noxr do idados

Notsa situação,Lísias já não podia prosseguir a guorra na JudoiagDovia apressar
ou rogrosso ה capital da SiriasPor isto propos uma paz em condições muito comodas
va cles nestas circunstanciassSogunda esta paz os judeus obtiam plena p2z religi

do guardar sementraves seus costumes, porém. sob a condição Ro reconשיועסצלס.

com o Jor dos Selcucidass
9 03.70 Sarcedotoeso traidor Mnclau,que se oncontrava justagonto então no acam-

pomanto-siriosloi afastado do sou cargos
Uma voz;que os Macabeus representavam uma autoridade rebcldosera ovidento quo para

-ntroduzár na provincia inquiota uma ordem lcgal,devia=-so colocar a direção do pays
um lacaio do governo sirios0 roi dosignou a Alcimo Sumo Sarcedote o deu autoridado
pra sonlantar a velha ordoms

AO pzinoípio não rovolou suas vordadoitas intonçõos c pelo contrário,asseguxou

“o povo que ostava disposto a servir scus interossos nacionais Uma parto סמ
וכססטס ₪ 8%6 muitos.hassidim ostavam dispostos a crer om tais informações

e doajino vinham o G ando Sarcedotc logal da. cstirpo do Arão, capaz de dovolvor a trans
qullidsdo ao pais dobois. de muitos anos de transtomos.AtÓ os mais empocinhados סלט

08 ו consideravam logrado o objetivo da luta por haver=-sc obtido a libordad:
soligiosacDesta mancira pode Alcimo ontrar em Jerusalen sem obstáouios pondo foi cor
""“Ã0 porcupgrypo do cruditosgoscribas o hassidimeSomentoo partido dos patriotas o sou
suofo Yoirida Macabou nao acreditavam quo fosse possivol uma aliança com ossirios;sci
entes não obtorom libordado políticas

O “onor delos viu=so justificado muito antes do quo cabiaid mostrou
1 suos garas imodiatamento ao sontireso firmo em sou postoeOrdenou. o assassinato de

swonta daqueles chassidim que continuavam s.ndo adversários dc sua dosignação.
Zom veto ato quis por um lado fazer meritosdianto'o govemo sírio o pelo outro Indo
rtorrorisar o partido rovoluntionário dos hasmoncussPorém oste Último logrou 0 00970
rivscom seus atos brutais logrou o afastamonto daquolcs quo antes' confiavag nolcao
monto rostou=lho o papoio do שסטסעמס sírio c do parido hclonistas

Yetuda chamou o povo a lutar contra o inimigo 1מלסעמס,ססמ%עה os hclenistas quo
queriam restabolocer a velha ordem com a ajuda dc soldados siriosebmmuitos lugaros
0 Ss בךוג6ה1 038 perseguiam os holcnizant:seAlcimo vendo o perigo para clco 0 souparti

- novamente dirigiu-se om ajuda ao rei Demotrios
Nicanor o general cnviado com a missão do dostxuir os obstinados rovoluncionários

ajudar to partido sa crdom! dos ficis ao governoEnquanto os sarecdotos soudavarmno

pio ridicularizou e amvaçou incondiar o Tomplo se não entrogarem Ychuda s suas foxçns
ota!0ficomi não confiava na sincoridado de seus sentimontos do sul

sãosImodiatamonto dixigivú»se Nicanor com seu cxorcito a Beit Oron em cuja proximi-:

ido encontrava=sc os judcus dos Macabous o
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Lá travou-so cm 13 do Adar(março) do ano de 161 a-cvgna aldeia do Hadagsa uma
batalha sangrenta quo torminou con uma completa vitória dos judoúscN,canor mosmo eg-

cumbiu no comoço da luta«Os judcus porscguiram-os soldados quo concçaran'a fugir

quando souberam da mortc do comandante, conseguindo extorminar ג150 vitó-
ria causou imensa alegria ontro os patriotas.Scno rocordação dosta vitória rosolvem-
zo cada ano no dia 13 do Adar(vospora da fosta do purim) colobraz;

n partido do Alcêmo foi clloirimado por um tempo do podor c à crhoça do poro cos

locou-so novamente Hohuda MacabeuAgora sontiasso nltidanonto a diforoaga política

entro os paryidos,quo antos sononto roforianieso ao domínio cultural.sum ostava co ais

do govemo sirioso outro aspirava 8 plona indopondonciasTornou=so claro que ₪ ação

tendonto a liberar o povo da ogsão xoligiosaçdovia para tor ccoito prossoguir «cid

a finalidado do lograr a libortação políticasOs haasmonous dirigiam-se com proc:.são

a csto objotivo, impulsionados Dota + קב históricas

A fim do proparar o terreno para a derrocada da dominação siriayYchuda rosolyem

81182-80 a podorosa Ropública do eJontão o mais alto 042 סת 60085008 du política

intermacional sDosdo a sua vitôria sobrc Antfoco IIL, Roma havia ostabvlccido uma os

pócio do protetorado sobro a monarquia soleuaida; Roma não queria que 0 fortalsesosso

no Orionte uma hegemonia siria o por isto simpatisave-so com todas as aspirações 060

indopondoncia dos povos s.bmetidos 4 81210.0 consequencia também com 08 hasmoncus ,

Foram onviados ao Senado Romno dois omissários,Epolcrus o Janio, com o propósito

do pcdir da Republica uma aliança defensiva com o govemo revoluncionário8
O Senado םססב%סט 002180100 o projecto por quo cnquadrawa nos planos de República

incluia a Judoia imodiatamento na csfera do sua influcncias

Segundo o tratado do amizado contro os dois sambas as partes obrigavam-se à uma

ajuda mútua cm caso do guerra no Oriente" segundo oxigirom as circunstancias"

Porém a aliança com Romn'o não trouxe nonhum rosultado imodiato,pois a adyoxm=

toncia do Senado a Dmótrio I cm dotor as operações militares chegou וגבלסלח Mam

dou imodiatamonto um cmcreito do vênto mil. homens. sob a dixoção do PAquidossBsto animes

cou-so do Jerusalem cm uma marcha aprossadaasYohuda ainde não tinha se proparado-não -

08002078 um ataquo tão rápido o somento podo cnfrontar o inimigo com tros mil homons »
Em sua maioria às soldados não queriam travor uma batalha aborta com os siriose

Porém: o horoico Yohuda nada queria sabor do uma retirada vergonhosas"So-disso choga

o momonto da nossa morto, sucumbiromos valcntemonto por nossos irmãos o nosga honra

cairã som manhha". Do todas as forças somonto oitocuntos gucrroiros rosolutos aecim

taram acompanhar HchudasCom este ARO clc atacou o inimigo om Alas ja vstava atacar

do ala direita ondo enconiravo-so Baquidos quando gontiu=-so corcado shs corajosas

tropas judias lutaram0poxém suas fálas ralcavarn cada voz mailgsior

último morreu nesta batalha,com ה082000ממ mão,o mesmo grande chcfo Ychuda “L6o)

Os. irmãos somente oncontraram o corpo mortooTransladaram-no ao gopulcro da Lfont.

lia dis hasmoncus cm ModiinsTodo a Juácia chorou a dolorida morto do grande heroi «

salvador do povoscaido valentemente om uma luãa quando um novo perigo ancaçava à sur

liberdades

A morde do Yohuda trouxo uma perturbação passageira nas filoiras dos putriotos

judcus,o isto fortalcecu o partido moderado dos pasiguadoros,ãospa

fortalcecumso novamento em Jerusalem como SumomwSarcodotc o chofo do Conselho dos “un:

ciãos(gorusia) Esta oligarquia aristocêatica somonte proocupava-so com à tranquilida

do c ordem nos apis paíssSua divisa 028 uma obedionto submissão ao govomo sírio gu:

havia dovolvido ao país sua libordado roligiosas
Os rostos do oxorcito do Baquiacs obrigaram ao partido dos irrcconciliavois 8

cstroitar cado voz mais as suga fálos.0s rostos dos excreito dos hasmoncus clogora

como chofe a Jonatanpirmão|menor do Yobuda.Jonnsan não tinha 0 00900 00

mo nom a tomoridado do irmãosPorom om troza tinha outras qualidades quo correspondia

nais a nova situaçãosvisão política c prudencia nos atoseNão era somento guurrcixo

mas tabóm diplomata c políticosSabia aprovoitar des 0011010מ0508 00 80

Dovido ao sou pequeno numcro as forças do Jonatan não ostavam cm condições du:

oforocor uma rosistoncia ativo porisso dirigiraneso no velo do Tocoah no Mar Motos

Pouco dopois morrcu Alcinonovamonte xocomuçaram os tumultos cm todo o palma

Bequidos cansado dos ו intorminâvois concluiu um acordo proposto por Jonatan.

Colobrou=sc a paz om quo ostubclcciam=so as soguintos condiçõest:0s partidírios dos

Hasmoncus reconhociam o poder soboramo da Sirincm trova O govemo sirio roconhocia cu

hasmoncus enquanto os sous atos não saiam dos narcps do lutas culturais Assim dosis

tia do imíscuir=so m, luto interno dos judouss

 
 



CRIANÇAS 2 ₪ DUAS CASAD

EM Ra E ELAINE GOPTLINB
Aposar do não tratar dirctonto do Cham

nuk&.mostra um problcma ia influência das
fostas ostranhas no judsismo,o as divorsas
roNÇÕOS +

quando cramos bastanto jovonsça soparação da nosss mac o pai não atingiu
is prefundamento no ínicio quo a novidade do ter duas famílias,dias 5 qQuaל
vLeinmos na caga da mão,a família do pupai apresontava um grand: contresteeNos quas
Jus csquecemos por conplc* o que tinha havido uma torccira casaça partidasAposar dc
à consideTornos as familias dcfinitivamonto soparada"Sscomo proto c branco 0 Saה
nês não ficêvamos intrigados com isto.A familia dc mamão era um tipo,o a do pepai outx

4
0

Isto era tudosNôs nunca *tontaríamos introduizktr uma característica dc uma família no
owiraçisto nao oxeluo quo +oríamos Bostado do extendex aquilo quo nos alegra de uma
cacsa para outras

Uma das primoiras satisfações da nosssa vida foi a cclebração do
Mou irão o ou nao sabiamos muito sobre o qgyuc É sor Judeusnem sabíamos que ho

ם005108%030708808,ןוג00וג8.1גםס8 nos ocoxrou que a cclubração do nascimento do Jo-
sus cra a razão do rocobor os presuntesgou que ora algo quo o jud:u não devoria colc-
ovar:0 que sabíamos Natal significava nistêrio o londaseSignificava prazer porque a
fomília junto em muitos omigos c um delicioso jantar om scguidas,

 

Cutros olhos tinha a minha vô mactmal.4 família da nossa mãc ora notu-
ralucnto oxtodoxa,e do mvu pai cr Roformistaclias foi somente quando mudamos para o
lar nastemal & que tozmamno-nos consciont 's das inumcráveis críticas cobtra os Rofom-
mistas por parto do minha avôeDiscussões indubitavelmente proccdicm a pormissao dc
passar o atal na outra casasEs

Mnha avô nectrmal o mou avô lovavam a sua roligião a sérioeBra uno fr:
"io do ponitência,suplicas o esperançassMou avU parecia cstar om termos ini

SoBu lembro-o muitas vozes encurvedo na oração ,afastado do nos ,suo frcc
à parcdo,gurmurando palavras que não cntondíamoss Lembro=mo tor
Eolandon? 210 csté rczendo para que Dous faça do ץססספמ 8

 

vos maternos sstavam convencidos que nós tornaricmos goyimel iga
a clhoava=nos com 068000 altivozoas desãa quo oestâvamos0 =milijo inclusivo tios

ntivos em territôrio ortodoxo;nôs comncçamos a tor um” cducação ortodoxasIsto ora
o o

ta015 ססמ entusiasmo por nossos avos, c eramos muito gratos,por recebermos tanta

Nôs aprendemos todas as proibiçõessSabendo-os nôs ostavemos!"'em conho-
cimento" dc DoussNôs especulêvamos nas possibilidades do aproximernos do Douss
3 sobíamos sobto todas as coisas que roeforiam-so ao sibado Tão seguros cstávemos que
começamos a criticar tias 0 tios por qualquer infracção aCuidávamos,ou melgor sospio-

Mossporo vor so o telofonc não era usado no Sábrdo.Sce havia um chamada tolofôni-
se oralguom rospondiançnós ficâvemos porturbados como gs. tivossomos nós foito a cham

  

 

220889 dn profundoz do nossa indoutrinação cn matéria וג 00 = 2001
mos osquocor toda a nossa ligação a Ortodoxia nos Jomingos quundo fomos visitar a
familia do meu pai eCêdo du manhã, íamos para o Templo no escola dominicalsParticipó-
vamos cm jogos, bazaros, banquetes, ctesOcusionalmcntc quenado atondiamos aos sorviços
do Pomplo got contrast. com a Sinagoga era tremondos

Ego mão injuriava o quoו cra simplos:ente uma Igrajo;não
tinham um ôrg atê m corola ridicularizave. as rulheros que em vezdo usarem
conv dizia a 0% :הת de chapcu com: os h aa na Sinagoga cu não ontondio no
03101802 5818 הסעט1008 oram entundidos por p.uzos contomporrâncos dos nous avosalins
“2 sontia Dous na Sincgogrvia nes mais como foge vivo, sontia=O guardando, insistin
O sSontia-mo consciontosculpados

No Tompio outras oram.as cxigencias,não sontia os laços indissolúvois,
m o nliança espiritual que nos cenlançacer.No Tomplo cu cxistia como uma criança do

> “Ssuma ontrxo tantas, gontilmento guicidas
Das poucas vozcs quo atendi » oscola dominical dos ortodoxos, Lembro-=no

quo « cgostoi-mo do um rapaz alto quo insistiz que o homem cera suporior à mulher,
n

“umosmo vultsolo decisevynço e homens!
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II PARTE
No toreciro andar ondo dormíamos nas vosporas do Natal,nos dificilmonto pom

04008 csugecer as cmoçõ.s que corcam a aproximação da npito de qHatalyEscutci-o" Estou
ouvindo os sinos",diriamouirmão,ou mirando pela jancla"cu punso quo vi-os'Bu já mais
amadurocida que meu ixmao,não ouvia nem via hada Mas invejava=o s

Dc manhã o encanto dosaparocia«Todos já estavam acordadospdirigindo as prom
paraçõos dos +08%01084802%18-ת08 8olores que vinham como monsagciros da cozinha Mon=
ogoiros exporinntessdoscrovundo em ação que minha avó e tias estavam prep rando um jan

tar,um gigantesco jantareEntão todos nôs sontaríamos rindo, brincando,nossas duas tias,
vovôsvovô,papaiptitio=o comor c comor,

Então, toda a gloria quo caia sobre nôseA áxyvoro,onfcitada por Papai Noolo
sus acompanhantus,tromia c balançava como no país das fadaseAlguns proesentos cstavom
depondurados,mas a maior paxte empilhado ombaixoeB cheirava a doçuraça força,a madeira
expelia frescura c pujançaTudo isto na sala de cstar da minha avôe

Torá uma cstrela na extromnidade?perguntava minha avô matcmaacusadamento
no dia antes do Natal ,quando contamos quo csperávarios uma árvorcsima ostrola assegurou
nossa avõ,6o símbolo do Josuso

0 Para a ostrola de prata no topo da arvoro,nôs não tínhamos corajom do fixar
sabondo o que sabíamos, osperando que Deus nos descobrisso a quelquer instantesSo sômon-
tc,ponsávamos a outra família pudossc vcr como é bonito para vor ume árvore do Natal.

Como seria bom so houvosse Natal nas ambas casassântes dc ir para à casa
do mou paismeu irmão e cu escapamos,tinhamos juntado nossas cconomiaspdois magníficos
dolares «B fizcmos um passcio pelos bazarossEntão antos de partir para a casa do mou tio
ponduramos as nossas moias na larcirae"Papai Nocl não vem aqui" ,contou-nos nossa pão.

Na casa do papai,as moias estavam cheias com docessmaças,c poguonos brin-
quodos Nossos parontos cstavam muito satisfoitos,mais aindo surpresos 01088
dados por nôS Sabíamos que presontos podom ser dados por indíduos c porPâpai Nocl.
Cada um desembrulhou com satisfação os pres.ntcs,boijava-=nod om seguidas

00108 de sucessó,nôs rótormamos para jantar na outra castelixcitados,magd
depositamos as nossas bagagonso corremos para a larciraeNossa mão vcio saudarmmnos«Ela
tontou cscondor as meias va iaseNada tinha acontecido: com clas.e"Vocês vên,oxplicou nose
sa mão“gontilomto,Papai Nocl rcalmente não vem aqui".Lovamos as nossas-moias para ci-
na-c.mostramos os nossos presontos 2 mamão. Mas natos do jantar 00800208 para dcixar
un a pequena cntroga diante cada pratos

Nós mal podíamos cspcrar como clos rcagiriam,voendo quo cles tinham tamb'or
sido incluidos na fosta«Queriamos vo-los sorrireTalvoz até daraim algo para nôse

Todos nós cntranos juntos.Tudo mundo sontousEntão viram os pacotese "O-que é isto?!
perguntou mcu tioeMinha tia levantou scu pacote inconsoladamento «Outro tio mirou com

um tipo de dosgostos | |
Então uma tia abriu o sou pacotc.0 rosto seguiu abrindo os scuseEntão = siloncio..

Para que 6 isto? podiu mou tio mais volho,duranento "Natal" dissemos om
um tom apagadosEBlcs pogaram os prosentos c colocaram-nos do lado; contaminadoseNão mais
encararam o presontceApôs a refoição sairam não tomando cm conta que tinha prcsontes
co lado dos scus pratoseNós corremos para cama .lincontando a nossa mãe inclinamo-nos paz
boija=la Nº os cochichamos sc ora pceado dar prosentos no Natal, 'Blcs não gostam do rom
cober prosontossydisso cla .B um pecado para Sles".Tromondo dissemos que não sabícmos,
mas dissemos quo deveriam torvm agradecidose

Nº manhã soguinto,os prosontós não cstavam mois na mosa «Nem na cozinhas
"Talvez tonham jogado 2020" 1768 8 ontrcolhamos,dominados pclo mêdos
Nôs vimos o vaso que tinhamos dado à nossa avó na jancla= c havia-uma flor dontro dolo.
Encima vimos c porta=gravata do nosso tio já cm uso«E nossa tia mais jóvem ostava use
do o broche para o sou cabcloe

Elcs nunca falaram do t.rom rcccbido algosElcs numca moncionarem quo isto
agonteceus Nom nôs tinhamos corajem cm lembra-los distos

mmdeaaeefuq.iaqiquque Oqqae

' "Enquanto todos os outros povos abandonarem cada um nuste Reino,

6 20118180 808 8008 800852848 cu c meus filhos continunxo-

mos a trilhar a aliança dos nossos paise!

Matatias bon Iochanam:  



ANTO—4 DE
Dosdo à fundação da nação do Istaol,-

nas imónsas 80118008 do dosorto do Sinai,
a idoia do triunfó esta ligado entre os ju-
dous às aquelas de beleza c do pureza,que '.

" sompro simbolisaa.luze. וי of
5 7. Quando sob a inspiração dívinasMoisos
faz cdaficar um tabernáculo lugar das ospo=
Tanças,cronças o purificação do povoptão Jon
& dos olharos profanos,a arca do alainça quo

“guarda as Tabaas Sagradas ocupa 'o lúgar mais
santo,o candelabro doouro puro-alimontado do
ólco de oliva purosquo fazia jorar ditotanen
to a chama do scus soto braços à primciza
fila das maravilhas que acolhiam.o visitante
do “santuário neces . x / : ו , tre"E Moiscs disso aos filhos do Isracltcis que o Senhor tém chamado por nome a
Bezalcl,o filho do Urisfilho do Hur,da tribo de Judas ;E o espírito de Deus o encheu de sabodoriaentendimento 0 ciência cm-todo artifíciosE para ijvontar invonções, para trabalhar em ouroso cm prata e em cobrcl

Ras Exodo cap 35 vers3o
"E Bezalol foz também o castiçalde ouro puro;do obra batida foz osto castiçal

o sou. pó 0 as suas Conas,0s scus copossas suas maçãe c suas flores da mesma peça!
| E : pet sé Exodo cap 38 versL7

"E Moisospôs tambémna tenda da congregação o castiçal defronte da mosa, aolado do tabomâcglo paraosul. | |E acendouas lâmpadas porantc o Sonhor,como o Senhor ordcnará a Moiso

     

et | a
“Exodo cap 40

é O candólabro do ouro, imagem do triunfo do Israel,não devoria mais deixar o
Templo e o tabomêculo,nom mais tardo no +סתק1ס0 60 8810080488 o reino judaico mazme
charã rcsolutamento nos trilhos das glôrias temporais o mais do uma voz da: às costas
aq santuário,0 idoial dos roisnão é a bcloza c a purezagmas o poderio 0 o prostígios'
o dufo não tom tilidado em manter a chamaçê a chama quo 80270 para conquistar o ouros.
E todos os utonsílios sagrados foram lovadós pelo vergonhoso caminho da Babilônia,

pois a política ora proforida à justiçaso og genorais aos profetase o
Quando sapos o edito do Cyrus.os judeus, repovoam: seu país dcsolado,é uma mos

dovta província quo nascorê no Imporio PersasMas sous 020208 pregando a beleza da fé
c a puroza dos costumos, sabem quo É nosto sentido quo Isracl distinguir-sc-á contro as
naçõos«B Zacarias,um dos últimos profetasoxorta nostos %0עמ08 08 0121802508 0povo
quo voltatam da cativos k

; "Naquelo“diaçdiz o Sonhor dos Exercitosscada um dc vês convidará o scu com»
panhciro para dobaixo da videira c para dobaixo da figuciras
E tormnou'o anjo -quo falava comigo;c mo doportou,cômo a um homemsquo 2 4080025800 do
80114% ' ' \
E mc disso sQue 7087 2 סט dássos0lho,cis um castiçal todo do ouro,o um vaso do azeite

“é 5 סנס,ססת suas soto lampadasse cada lampada posta no cimo tinha scto canum
dos % \ ו , É ,

E por cima dcloçduas olivoiras,uma à diroita do vaso 60 azoiteçe oxtra à sua osquordas
E falciço disse ao ânjo quo falava comigo,e mc dissomão sabos tu o quo É isto?
ם 00 0180 0 866 c Sonhor nim. . El ויח 1

E rospondeuçe mo talou dizondosEsta É a palavra do Senhor a Zorobabel,dizendosNão por
força nem por violongia;mas pelo meu Espírito,diz o Sonhor dasfor 88* הם63ספ 4

A Micha assinala סוגס50008ה0ל2ע601₪0080ה00מ00ע por oito dias as luzes
com o melhor Blco para quo soja um gesto de fé c amor sem empregar=se o Óleo para ouetros finseQuanto o Talmud so cle . . ciona Hanuká não Écoho uma vitória nilitar mas
como um milagre de valor humano 0 sobretudo de 26 סב 2 4

Quando os gregos da Siria penetraran no Templôçcles profanarmtodas as 2ע0801-
vas de ôlco do TemplosQuando os hasmoncus triunfaram c os derrotaram, fizoram procuras
nas ncharaz: - um rocipionte munido do sêlo da Sumo Sarccdotc que servia para
acenderpor um diaUm nZixaro produziu-so,o pode-se iguminar com esto Élco por oito
dias,No ano soguinte docidiu=so instituimeso nesta data uma fosta do açõos do graçase

Talmud Babilônico
-



 

ALTAS RonA-ECA . nagOLTA
| Dos MACABLEUS

masi mas

Quando Antíoco III conquistou a Pelcstima dos Ptolomcus,clo tontou cons
iliar os judous sadia o assim sopara-=los dos sous antigos governantes; dane

domlhos uma momorávol carta quo os garantia sua autonomia culturol 0 religiosas
As disposições dosta o0 con cortoza atuar om boncíício dos subditos ju-
deus do vastêá Imôxio Solcucida,quo comprondia Babilênia-u Asia Honor.

Com. cortoza a controvérsia dos judous com Antioco TF procupou a todos .«
Komo a vitória significou natuzalmonto>. MoRdaunação do sua libordado 06008
o igualdado para com os gregossAlgo cstranho aposar do dependor seu fúturo dosg-sucosm
sos dos Macabcus,o judasimo sirio ou ima'lquor outro de Diaspotaçnao tiveram consciôn-
cia o nom tomaram parto na lutasPoucos judeus יואקוה o significam
do profundosPara a maiorin dos judçus da Dispersão não cra maisdo quo ur: conflito.
intormo ontro hclonizantos da Palustina o Consorvadoros.

Sômonto quando Antíoco IV profonou o Templo.o protendou impor aos judous
apostásia completa';Qquo à opiniao dos: jud us colocouego ao 6 dos Macabous«

É intorossanto o discurso que Joscphus atribui ao genoral sírio Lísias.
Explivando aos sous soldados por quo clo tão subitamente tinha levantado o cêrco a
Jorusalcm nos primórdios do 162 a. ה 8so quo valia mais um tratado com
os corcados c procurar a amizado da nação, ot vs"stodaço permitir-lhos obsorvar a
104 dos .svus paisePodo scr quo a atitudo 2090100 608 judeus quo vivian no Império Som
loucida 0 talvez una corta agitação anti-siria nos outros paísos por 'influôncia dos
judcus tenha influido na sia tonsativa do conciliaçãos 6 שש/י 5

Jason de Girona 0802/70 וגס 8informações chcgadas na Africa do Norto
polos rofugiados 0 viajantos sobro os. sucossos militaros obtido por scus corro igiom
nários oram motivos do orgulho 2 סט 0 :
Em todo caso steo longe as dinastias dos Macabcous ו algun vigor na Asta oc um po=
Corroal dr qual Roma om expansao ל quo tomar om conta.oês judous da Disporsão
tirava as sucs vantageassbmn quaso todos os tratados concuidos cntro Roma o Judoia
inciuia-=so uma 01518001 que impunha do Roma םסל brigação dc proteger os diírcitos ju-

Caicos“ש não somonto nos ecus territórios mas ros paisos alindoseJulão

.

Cosgar chamava
2 HircanosSumo Sarcodoto dv oinaren 60 000038 ₪ do todos os judeus:

MARIIÍRIO “RELÉGIÓSO
EIDUSH BASELM

Foi nosto tompo crucinhs,cfotivaronto quo so produziu asprimciras grandos
cxpmmsões do martirio roligióso,a qual doverá dominar o cspirito dos judcus o dos
cristãos por gorações incontá יס

O povo estava proprado o daoPor por razão da glorificação 8000102 pclos
quais cram objectos os profotassequ.los quo diante dc inimigos indefinidanentonais
podorosos quo clessea preço do sacrbrícios pcssoais7a palavra do Douse
o ombologahontô das histôxias biblicas om dotaghos secmpro novos c à cla juntava=so
motivos inéditos da fortil imginação.

E À convicção cspalhada que desdo Abrão,os 3roxdpdciros judeus dovem ostar
prontos a sofror incossanios torturas c mesmo a morto por sua fó.Logo a palavra naze
tir 0 profeta tomaramesc sinônimos no espirito ppulcrePodcão s fazor uma idéia doge
ta nova indoutrinação nes palavras da mão dos sito nariiros ה são as
cflições dos justos" «Quaido os8do sofrimonto chegram Denicl. centortou' sou
povo pola histôria dos quatro martires o a visao ápocalsíptico dos Eitimos diassDo
foto um número consideravclmonto grando “de jJudois juntaLPam-s6 para dofondor a rolim
gião,sous filhos e amigos Lançarameso om uma lúto do.vida o morto c aparontoemnento som
futuros

Intorostanto é noter que o povo tonha-so vcordado mais do Matatias que os
horois militaros como Juda o sous irmãos .Compa .דיחמ 10 um עסוגססחלבה 08 020008 0Boroi
idcal era aquclo que sacrificava n vida pola Púúriaronqurmto O martírio judaico ora
ps convieçõos individuais muitas vozca contra o Estados

A oxaltaçaão-do martírio o a cortoga quo cla imprognou no povo da reconpon-=
sa Binal tornou mais oxprossiva a força do sobrovivencia judaica no Galut sSomonto esto
50 podia garantim una moral clevadana ao om príodos erxfticosallos pormitim=

8 Macobcus, 205 dirigontos judcus consorvar o controlo intorior nocessârio para
“ate a mtoohistórica do judaísmo aposnr dad pressões intemas « cxtormas 4
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AS MOEDAS DOS HASMONEUS
₪ ₪ a um mm ma — o mt us cs us o mu um

Tinham os hobreussantos do oxflio da 28011018000887 51 questão É con=
trovortidaçA Bíblia não fala em nchumJugar expressamente cm dinheiro do mocdasse

Como for,a primeira menção da qual ainda possuimos hoje cm dia exempla-
ros encontra-se no livro de Ezra(LL 69):"Elcm vorteram ao tesouro da obra sossenta o -
um daricos do ourose."EStos daricospbatidos na Persiaçtinham a cfigo do rci Dariusgl. |
Na peca do Segundo Tomplo,os comcrciantos utilisavam moedas egipcias dos Ptlomeus
0 88 poças sirias dos Solcucidaso :

Mas sômentc sob os Hasmoncus que nós assistimos à cmissão de uma --
espocificamento judaicaeEstas peças das quais possuimos numerosas oxomplaros yoncontram
so ontro os únicas vestigensQUC nos res-
tam desta 00068 o clas nos dão uma preciom
sa indicação sobro alguns pontos da histô-
rias

 

João Hircamo filhodo Sinão
o Macabeu,ao colocar om circulação as primeiras peças com inscrições hebraicas sem
a mínima menção de suzorania aos selcucidas oficialisou a₪
Sobro as primociras moodas batidas por João Hircano(fig 1) 18-so a soguinte inscrição
"YochanariySumo Sarcodoto o Chaver dos Judeus", corcado de uma côroas

No avesso da peça apareco dois chifres da abundaneia rounidos ombaixo,
0 00208008 por uma flor do 2001184868 ignoramos a significação cxata desto 0
Podoesc imaginar que os Hasmoncus cscolheram entre os desonhos excistontoes de outras
moedas da êpocaçuma representação figurativa suscetívcl cm não forir os sentimontos
2011810808 8 judousSabo-se quo a maior parto das modas emitidas na bacia do Modi= |
torrênco trazem símbolos pagãos ou a ofíiio 604
om O primeiro a colocar o título do reisob as moedas foi Aloxandro Jonai,

mas parccem quo a população era hostil a figuração da palavra "rci,para a cunhagem
do moedas fizeram. um compromissossobrc uma fage ,lia-sc om caracteres hebraicos!! Mam A
tatias,Grando Sarcedoto 0 ao avosso om letras gregas"Antigono, rcie" e“

Mas a significação dos motivos que adornam. as nogrdas da época dos Hasno--
nous osta para a compreensão do todos «Nos vemos aparccor um candelabro com sete bra
“gosque tovo um papcl do primctiro plano na Revolta dos MacabcuseNo rovorso,uma linha -
horizontal sobreposto por quatro linhas verticais c 00110088 podc ser a roprescnta-
ção osquemática do altar com seus quatro cantossA menorah cm lombrança do liagro do
6100 ec o altar om lonbrança: da purificação dos Macabcusstinham 8 finalidado ₪0 Ilcim
brar os feitos dos Hasmoncuso

 

. OBSERVAÇÕE

 

Ha quatro livros na língua grega pertencando aos Apócrifos quo so chamam:
os Livros dos Macobous «Mas sómente os dois primciros tratan das atividados de Matas:
tias c dos seus filhos cn geral c do Yehuda cm particular

O autor do Primoiro Livro quis expor a história de Israel na | êpoga das
liberação do povo pclos Macabeus, descrevondo as suas vitórias sucessivas sobro os sim
rios 0 8 ה progrossiva do país que cles dasLigaba de apôsde libortarenos 4 |
seus irmãos do jugo'das nações" |

À obra foi escrita cm hebraico no estilo da Bíbliasque o autor provavole
nento de Isracl;sabia nº ponta dos dedossAssim clo pode compor um livro que tinha com
noxão natural. com o canon bíblico.Da mesma mancira soubc clc aliin de bascar=so nas 3
tradições orais fundanontanr=se cm documentos & 1150862018 ססמ 8obra contem 4
muitos detalhes cronolôgicos que dificilmente podem proccder da tradição oralsBlo
incluc alguns documentos roprodiuzidos intogralmontes1L)= tortas rucobidas do סש arior
pelos Macabcus, cuhos originais estão conscrvados nos arquivos de0 2(-

era “documentos escritos pclos Macabcus «+
Segundo Livro dos Macabeus so autortomou um toma histê-1מ%020888מ%+060.

ricosnas a sua atitudo É comnplotamonto difcrento,pois para o autor do primciro livro.

à O |


