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HANNUKA – EN BIBELSK
HØYTID?

Hannuka er en av de jødiske festene og høytidene som ikke er vanlig å feire i den kristne kirke. Er det like-
vel en bibelsk høytid? Både «ja» og «nei».

Under Hannuka minnes jødene at Jerusalem ble gjenerobret og tempelet gjeninnviet i år 164 f.Kr., etter 
at grekerne og deres medsammensvorne hadde forbudt jødene å praktisere sin religion, innført fremmed 
kultur og avgudsdyrkelse, og satt inn et alter til guden Zevs i jødenes helligdom. Tiden og hendelsene er 
omtalt i Makkabeerbøkene – en samling skrifter som gir oss innblikk i jødisk historie i tidsperioden mellom 
Det gamle og Det nye testamentet.  Makkabeerbøkene har vært med i noen bibeloversettelser, men regnes 
i vår protestantiske tradisjon ikke blant de såkalte «kanoniske bøkene» som hører til Bibelen.

Vi vet at Hannuka ble feiret på Jesu tid, og vi finner også én henvisning i Det nye testamentet: Evangelisten 
Johannes forteller at Jesus gikk omkring i Salomos søylehall under «tempelinnvielsesfesten» (Joh 10,22). 
Både innvielsen av Salomos tempel, og senere gjeninnvielsen ved tilbakekomsten fra Babylon, fant sted un-
der den jødiske løvhyttefesten. Slik sett kunne vi tenke oss at Johannes sikter nettopp til denne høytiden. 
Kapitlene foran (7-9) handler om Jesu opptreden i Jerusalem på løvhyttefesten.  En liten tilleggskommen-
tar fra evangelisten setter oss likevel på et annet spor: Han forteller at det var vinter. 

Hannuka blir feiret i 8 dager, og begynner 25. kishlev, altså på vinteren. Høytiden sammenfaller derfor 
oftest med den kristne adventstiden. Den syrisk-greske herskeren Antiokus IV Epifanes styrte landet, og 
bidro til at gresk kultur og avgudsdyrkelse fikk innpass. Den andre makkabeerboken innledes med et brev 
fra jødene i Jerusalem til jødene i Egypt der det beskrives hvordan øverstepresten Jason kjøpte seg til makt, 
og hvordan alliansen mellom presteskapet og det hedenske styret utviklet seg:

Slik kom gresk livsstil på mote, og utenlandsk sed og skikk fikk stadig større innpass, 
på grunn av den falske øverstepresten Jasons grenseløse ugudelighet. Det gikk så 
langt at prestene mistet all interesse for sine plikter ved alteret; de foraktet templet og 
forsømte ofrene (2. Makk 4,13-14)

TEMPELET GJENINNVIES
År 167 f.Kr. startet opprøret mot de fremmede herskerne under ledelse av Matatai, lederen for den jødiske 
presteslekten hasmoneerne. Han døde etter kort tid, og hans fem sønner tok opp arven etter faren. Juda, 
med tilnavnet Makkabi, gjenerobret Jerusalem i år 164 f.Kr. og fikk gjeninnført gudstjenesten og de rituelle 
ordningene – på samme dato som tempelet ble vanhelliget. Avgudsalterne ble revet, og et nytt brennoffe-
ralter satt opp i tempelet i stedet for alteret til guden Zevs.

Da renselsen av tempelet var fullført, fortelles det at makkabeerne kastet seg til jorden og bønnfalt Herren 
om aldri mer å bli rammet av slike ulykker. Ved offentlig forordning og etter felles vedtak bestemte de at hele 
det jødiske folk hvert år skulle feire disse dagene. (2. Makk 10,8)

B A K G R U N N
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UNDERET OG LYSESTAKEN

Hannukafesten varer i 8 dager. Talmud gir en forklaring på dette: Den store Menoraen (lysestaken) i tem-
pelet skulle alltid brenne med den fineste innviede olje. Da lysene skulle tennes, fant de bare en liten flaske 
innviet olje med øversteprestens forsegling; nok til å brenne én dag. Ved et under brant den i 8 dager. 
Dette er bakgrunnen for at jøder i dag tenner sin Hannukastake – ett lys for hver dag. Nå består riktignok 
lysestaken av 9 lys. Det niende lyset kalles for «tjeneren». Det brukes til å tenne de andre lysene.

Andre makkabeerbok gir en annen mulig forklaring (2. Makk 1,18). Tempelets gjeninnvielse sammenlignes 
med jødenes tilbakekomst fra Babylon da tempelet også ble gjeninnviet og folket på nytt begynte å feire 
Løvhyttefesten – en høytid som også varer i 8 dager. Det antas derfor at den opprinnelige Hannukahøyti-
den er en forsinket feiring av Løvhyttefesten.

NAVNET

Det er ulike forklaringer på hvorfor Juda fikk tilnavnet Makkabi og gruppen av hasmoneiske jøder ble kalt 
makkabeere. Navnet kan være utledet av det hebraiske ordet makav, som betyr hammer. Det illustrer i 
tilfelle makkabeernes slagkraft og makt. En annen forklaring er at ordet er et akronym basert på forbok-
stavene i følgende utsagn: Mi kamocha ba’elim Adonai: Hvem blant de mektige er som deg, Herre. 

B A K G R U N N

Foto: Hannukastake, dreidel og sufganiot (berlinerbolle).
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JØDISKE TRADISJONER

Som nevnt, markerer jødene denne høytiden med å tenne sin Hannukastake – ett lys for hver av de 8 
dagene. Det synges gjerne egne sanger i anledning høytiden, og spises mat som er laget i eller med matol-
je, eller annen fet mat. Dette symboliserer underet med oljen i tempelet som brant i 8 dager. Det er svært 
vanlig å spise sufganiot (berlinerboller) og latkes, (potetpannekaker stekt i olje).

Lek hører også med til Hannuka. Med en firekantet snurrebass, kalt dreidel, spilles det om en «pott» som 
kan bestå av sjokolade, fiktive penger eller lignende. På hver sine av dreidelen står det en hebraisk bokstav 
– forbokstavene i setningen nes gadol haja sjam/po: Et stort under skjedde der/her.

B A K G R U N N

HANNUKA, ADVENT OG JUL

JESUS OG HANNUKA

Jo Benkow skriver I sin selvbiografi «Fra synagogen til Løvebakken» at det kunne være vanskelig å være 
jødisk barn i Norge når julehøytiden nærmet seg med alle kristne ritualer og tradisjoner. Samtidig fant han 
trøst i at hannuka hadde lignende tradisjoner. Det er nemlig vanlig under hannuka at jødene gir hverandre 
gaver, slik andre gir julegaver. Dilemmaet for Benkows mor, var om gavene kunne pakkes inn i julepapir 
som den gang oftest hadde kristne symboler. Hun fant gavepapir med bilde av kristtorn, og det kunne 
aksepteres. 

Hannuka er som nevnt bare kort omtalt i Nytestamentet (Joh 10,22). Det er imidlertid interessant å se hva 
Jesu samtid da er opptatt av. Det fortelles at jødene flokket seg rundt Jesus og lurte på om han var Messias. 
Det tyder på at den messianske forventning var stor. Jesu svar til sitt folk er like tydelig som til Johannes 
døperen på tilsvarende spørsmål. Han viser til de messianske tegnene:

Jeg har sagt det til dere, men dere tror meg ikke. De gjerningene jeg gjør i min Fars 
navn, vitner om meg (Joh 10,25)

Jesus representerer det store underet: Gud ikler seg menneskekropp, tar bolig i sitt folk, og viser gjennom 
under og tegn at han har full guddommelig autoritet. Han er den rene og fullkomne, lyset som alltid bren-
ner. Ja, han er selv den som har gjeninnviet og gjenreist et nytt tempel ved sin død og oppstandelse (Joh 
2,18-21)

Foto: Gave pyntet med kristtorn. Kilde: Unsplash.com
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SE VIDEO HER: YOUTU.BE/4D3U3KF9HGE

FREMDRIFT OG SPØRSMÅL
1. Les gjerne utdrag fra 2. Makkabeerbok (1,20-29, samt 4,7-12 og 

10,1-8) og Johannesevangeliet 10,22-39

2. Se filmen «Hannuka» i Høytidsprat på YouTube.

3. Samtal gjerne i fellesskap om følgende spørsmål:
• Hva tror du Hannuka har betydd for jødenes egen identitet og samhold gjennom his-

torien?
• 2. Makkabeerbok sammenligner hendelsene i år 164 f.Kr. med jødenes hjemvendelse fra 

eksilet i Babylon, gjeninnvielsen av tempelet den gang og feiringen av Løvhyttefesten. 
• Ser du noen sammenheng?
• Hvorfor tror du denne sammenligningen er viktig?
• Gir det noen mening for oss som kristne å markere Hannuka?
• På hvilken måte kan vi si at det ligger et evangelium gjemt i Hannukafeiringen og dens 

tradisjoner?
• Ser du noen sammenheng mellom Hannuka og den kristne advent- og julefeiring?
• Jesu opptreden i Salomos søyleganger utløser sterke reaksjoner blant de jøder han mø-

ter.
• Hvorfor tror du de reagerer som de gjør?
• Hva forteller dette oss om hvem Jesus er?
• Hannuka handler om at tempelet ble renset og gjeninnviet. I Det nye testamentet kal-

les Jesu menighet for «Guds tempel» (1. Kor 3,16-17 og 2. Kor 6,14-16) Det advares blant 
annet mot samkvem med vantro eller fremmede guder.

• Ser du noen parallell mellom makkabeertiden og vår tid?
• Er det noe hos oss som trenger å renses og gjeninnvies?

S A M T A L E

https://youtu.be/4D3u3kf9hGE
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HVA ER HØYTIDSPRAT?

Høytidsprat er en videopodcast som tar for seg de jødisk-kristne høytidene.
Høytidene er en skatt som er svært fremtredende gjennom hele Bibelen, og som utgjør 
viktige inngangsporter til en fordypning i Bibelens fortellinger og innhold

Høytidspraten blir produsert for Den Norske Israelsmisjon (DNI) og ledet av senior-
rådgiver Rolf Gunnar Heitmann. Hver episode har med seg en gjest som er ekspert på 
temaet, og som er tilknyttet DNIs Fagpanel. Israelsmisjonen er en misjons og kompetan-
seorganisasjon som ønsker å dele evangeliet med det jødiske folk og å hjelpe kristne til å 
fordype seg i Bibelens og troens jødiske røtter. Hvert år besøker vi en rekke bibelskoler, 
folkehøyskoler, høyskoler, menigheter, kirker og forsamlinger for å skape bibelengasje-
ment, motivere til mer bibelbruk og for å gi mer kunnskap og kjennskap om hvem Gud 
er.

Ønsker du besøk av oss eller råd til å øke bibelengasjementet i dine sammenhenger?
Ta gjerne kontakt på post@israelsmisjonen.no

H Ø Y T I D S P R A T

mailto:post@israelsmisjonen.no
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• Høytidsprat, Hannuka: 
www.israelsmisjonen.no/ressurser/materiell/studieopplegg/hoytidsprat/hannuka

• Podcast: Hannuka – Underets og undringens høytid v/Rolf G. Heitmann: 
podcast.israelsmisjonen.no/episode/hannuka-askim

• Fortellingen om Hannuka: 2 Makkabeerbok 10: 
bibel.no/Nettbibelen?versefrom=9&query=F7FqvAtvtYjFJxleb7TDSK7ZSM7RCwL7c02
Q998sjQG1scR9J6mBlu4Ee2Ny4Pdv

• Film om Hannuka, produsert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn: 
www.jødedommen.no/%e1%b8%a5anukka-feiring-i-2020

• Slik presenterer jødene i Norge selv sin høytid: 
www.jødedommen.no/%e1%b8%a5annuka-lyser-opp-i-morketiden

• Tradisjonell Hannuka-sang (Maoz Tzur Jesjuati): 
www.youtube.com/watch?v=fH9u6EEYsQI

ANBEFALTE RESSURSER

VI LEKER
Få gjerne tak i en dreidel, eller lag en selv, og bli kjent med en tradisjonell hannukalek. Dette er et spill for 
hele familien. Forklaringen og fremgangsmåten finner du her: jødedommen.no/dreidel

VI SPISER
På Hannuka spiser vi fet og god mat, gjerne tilberedt i eller med olje. Dette minner oss om underet i tem-
pelet, der oljen brant i 8 dager, selv om det bare var nok til én dag. Prøv gjerne sufganiot (berlinerboller) 
eller latkes (potetpannekaker)

• Slik lager du sufganiot: 
jødedommen.no/sufganiot-smultring-er-godt

• Slik lager du latkes: 
jødedommen.no/latkes

https://www.israelsmisjonen.no/ressurser/materiell/studieopplegg/hoytidsprat/hannuka
http://podcast.israelsmisjonen.no/episode/hannuka-askim
http://bibel.no/Nettbibelen?versefrom=9&query=F7FqvAtvtYjFJxleb7TDSK7ZSM7RCwL7c02Q998sjQG1scR9J6mBlu4Ee2Ny4Pdv
http://bibel.no/Nettbibelen?versefrom=9&query=F7FqvAtvtYjFJxleb7TDSK7ZSM7RCwL7c02Q998sjQG1scR9J6mBlu4Ee2Ny4Pdv
http://www.jødedommen.no/%e1%b8%a5anukka-feiring-i-2020
http://www.jødedommen.no/%e1%b8%a5annuka-lyser-opp-i-morketiden
http://www.youtube.com/watch?v=fH9u6EEYsQI
http://jødedommen.no/dreidel
http://jødedommen.no/sufganiot-smultring-er-godt
http://jødedommen.no/latkes

