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BS”D 

 
ISTORICUL HANUCĂI 

 

Hanuca este o sărbătoare care durează opt zile şi care începe la data de 25 Kislev, comemorând 
evenimente desfăşurate în timpul dominaţiei seleucide asupra Israelului. 

Evenimentele asociate cu Hanuca s-au desfăşurat între anii 165-163 î.e.a. în timpul luptei 
macabeilor împotriva oprimării politice şi religioase a evreilor sub domnia lui Antiohus IV Epifanes 
(„Slăvitul”), regele  seleucid al Siriei. 

În 168-167 î.e.a., Antiohus a promulgat o serie de decrete antievreieşti care au culminat cu 
profanarea Templului din Ierusalim şi transformarea sa într-un lăcaş de cult păgân. Antiohus a 
instalat în centrul Templului o statuie a lui Zeus şi a ordonat sacrificarea unui porc pe altar. Conştient 
de primejdia care ameninţa iudaismul, Matitiahu, capul unei familii de koheni (preoţi ai Templului), a 
dat semnalul luptei armate împotriva lui Antiohus. Revolta a pornit din Modiin, o mică localitate de 
lângă Ierusalim, şi s-a extins în curând la întregul Israel. La scurt timp după aceea, Matitiahu i-a 
încredinţat fiului său, Iehuda, continuarea luptei. Datorită ajutorului divin primit şi mulţumită 
calităţilor de lider ale lui Iehuda Macabeul,  Templul din Ierusalim a fost în scurt timp recucerit de sub 
dominaţia elenistă, altarul profanat a fost rezidit şi a fost reaprinsă Menora. 

 

CE SE SĂRBĂTOREŞTE DE HANUCA? 
 

Scopul principal al sărbătorii este acela de a celebra minunea uleiului Menorei, care a ars timp 
de opt zile cu doar o singură cană de ulei pur ce ar fi ajuns în mod normal pentru o singură zi. 
 

CUM SE CELEBREAZĂ HANUCA? 
 

În ebraică, Hanuca se numeşte şi Hag Ha’Urim adică Sărbătoarea Luminilor (sau Focurilor). În 
fiecare seară a sărbătorii, se aprind lumânări pentru a face publică minunea uleiului Menorei.  
 

CINE APRINDE LUMÂNĂRILE? 
 

Toţi membrii familiei trebuie să fie prezenţi la aprinderea Menorei de Hanuca (Hanukia). Copiii 
trebuie încurajaţi să-şi aprindă propriile hanukiot. Persoanele care locuiesc singure (nu împreună cu 
familia) trebuie să aprindă de asemenea lumânări de Hanuca. 
 

UNDE SE AMPLASEAZĂ HANUKIA-UA? 
 

Hanukia-ua se amplasează de obicei pe pervazul ferestrei dinspre stradă pentru a face cunoscută 
minunea de Hanuca (pirsum hanes). În cazul în care acest lucru nu este posibil, ea se pune în cadrul 
uşii, pe partea opusă celei unde se află mezuza astfel încât cele două miţvot (pentru mezuza şi Hanuca) 
să “învăluie” pe oricine va intra. 
 

CUM SE ARANJEAZĂ LUMÂNĂRELELE? 
 

Pentru aprinderea hanukiei, este de preferat să se folosească fitile de bumbac şi ulei de măsline 
sau lumânări de parafină. Lumânările trebuie puse în linie dreaptă şi la aceeaşi înălţime. Şamaşul, 
lumânarea “de serviciu”, cu care se aprind lumânările, trebuie să se distingă de celelalte (de exemplu 
fiind plasată mai sus sau mai jos). Lumânările de Hanuca trebuie să fie suficient de mari încât să ardă 
cel puţin o jumătate de oră în fiecare noapte, după căderea întunericului. 
 

CUM TREBUIE APRINSĂ HANUKIA-UA? 
 

În prima noapte de Hanuca se aprinde o lumânare începând din partea dreaptă a Menorei, în 
noaptea următoare se adaugă o lumânare în stânga celei dintâi şi se aprinde de la stânga la dreapta şi 
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tot asa în fiecare noapte. Ca regulă generală, lumânările se aşează în dreapta Menorei şi aprinderea 
începe cu lumânarea adăugată în ziua respectivă. 

 

APRINDEREA LUMÂNĂRILOR ÎNAINTE DE ŞABAT 
 

În acest an, sărbătoarea de Hanuca include două Şabaturi. Pentru a nu profana Şabatul, 
lumânărelele de Hanuca sunt aprinse vineri seara mai devreme  decât de obicei, adică înainte de 
lumânările de Şabat. Consultaţi calendarul inclus în acest „Ghid de Hanuca” pentru orele exacte de 
aprindere a hanukiei. 

În zilele de vineri se vor folosi lumânări de Hanuca mai mari sau mai mult ulei, pentru a asigura 
faptul că ele vor arde o jumătate de oră după căderea întunericului. 

 
IMPORTANT: De când se aprind lumânările de Şabat (vineri seara) şi până la ieşirea Şabatului 
(după Havdala), hanukia-ua nu trebuie mutată, reaprinsă, stinsă sau pregătită! 
 
 

BINECUVÂNTĂRI LA APRINDEREA LUMÂNĂRILOR 
 

Lumânărelele de Hanuca se aprind de obicei după căderea întunericului (excepţie făcând numai 
zilele de vineri, înainte de Şabat). Ele trebuie dimensionate astfel încât să ardă cel puţin o jumătate de 
oră în noapte, pentru a face public miracolul de Hanuca. 

La aprinderea primei lumânări de Hanuca (în seara zilei de miercuri, 1 decembrie 2010), spuneţi 
toate cele trei binecuvântări, iar în nopţile următoare spuneţi numai binecuvântările 1 şi 2. 

 

1 
BARUH ATA A.DONAI E.LOHEINU MELEH HAOLAM, AŞER KIDEŞANU 

BEMIŢVOTAV VEŢIVANU LEHADLIK NER ŞEL HANUCA. 
(Binecuvântat fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-ai 

sfinţit prin porunci şi ne-ai poruncit să aprindem lumânări de Hanuca.) 

2 

BARUH ATA A.DONAI E.LOHEINU MELEH HAOLAM SEASA NISIM LAAVOTEINU 
BAIAMIM HAHEM BAZMAN HAZE. 

(Binecuvântat fii Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ai făcut 
minuni pentru părinţii noştri, în zilele acelea, pe vremea aceasta.) 

3 
BARUH ATA A.DONAI E.LOHEINU MELEH HAOLAM ŞEEHEIANU VEKIIMANU 

VEHIGHIANU LAZMAN HAZE. 
(Binecuvântat fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-ai 

păstrat în viaţă şi ne-ai susţinut şi ne-ai făcut să ajungem vremea aceasta.) 

 
După aprinderea lumânărilor, se spune “Hanerot halalu”. 

 
Hanerot halalu anahnu madlikin al hanisim veal haniflaot veal hateşuot veal 
hamilhamot şeasita laavoteinu baiamim hahem bazman haze, al iedei 
cohaneha hakdoşim. Vehol şmonat iemei Hanuca, hanerot halalu kodeş hem. 
Veein lanu reşut lehiştameş bahem, ela lirotam bilvad, kedei lehodot ulehalel 
leşimha hagadol al niseha veal nifleoteha veal ieşuateha. 

 
(Aceste lumini le aprindem pentru miracolele, minunile, salvările şi războaiele pe 
care le-ai făcut pentru părinţii noştri, în zilele acelea, pe vremea aceasta, prin 
kohenii (preoţii) Tăi sfinţi. Pe toată durata celor opt zile de Hanuca, aceste lumini 
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sunt sfinte şi nu ne este permis să ne folosim de ele, ci doar să le privim pentru a 
mulţumi şi a lăuda numele Tău mare, pentru miracole şi minuni şi salvări.) 

 
În unele case se obişnuieşte să se cânte şi “Maoz Ţur”. 

 
OBICEIURI CU OCAZIA SĂRBĂTORII DE  HANUCA 

 

După aprinderea hanukiei, există obiceiul de a sta lângă lumânărele în timpul în care 
acestea ard. În unele case, femeile au obiceiul de a nu se ocupa de treburile gospodăreşti pe 
perioada cât ard lumânările, în onoarea evreicelor curajoase care au jucat un rol foarte 
important în povestea de Hanuca. 

Există tradiţia de a li se da tuturor copiilor Hanuca Geld (bani). De asemenea, se 
obişnuieşte a se juca cu un Dreidel (titirez), ce are pe laturile sale iniţialele nun-ghimel-hei-şin 
(Nes Gadol Haia Şam – Minune mare a fost acolo). 

Bineînţeles aceste obiceiuri frumoase se adaugă la bucuria copiilor şi la spiritul festiv. În 
plus, ele oferă adulţilor ocazia de a-i premia pe copii pentru purtarea lor exemplară, cum ar fi 
perseverenţa în studiu şi acte de caritate. 

Se obişnuieşte de asemenea să se mănânce produse preparate cu ulei (gogoşi, latkes), în 
amintirea minunii uleiului sau produse lactate, în amintirea curajului lui Iehudit. 
 

ŞTIAŢI CĂ... 
 

...numele de Hanuca provine de asemenea de la Hanucat HaBait (reinaugurarea Templului 
Sfânt, devastat şi profanat de către elenişti)? 
 
...Hanuca este menţionată în Tora şi în Profeţi, chiar dacă este o sărbătoare post-biblică? 
� Al 25-lea cuvânt din Tora, aflat în Geneza 1:3, este OR (lumină). Sărbătoarea de Hanuca 

începe pe data de 25 Kislev 
� Pe drumul dinspre Sinai spre Kadeş, în cei 40 de ani petrecuţi prin pustiu, a 25-a oprire a 

evreilor a fost localitatea HAŞMONA, aluzie la dinastia haşmoneilor, din care se trăgeau 
macabeii. 

� Ziua de 24 Kislev, ajun de Hanuca, este menţionată implicit, ca zi a reinaugurării 
Templului, de către profetul Hagai, în Hagai (Agheu) 2:18 

 
...numele de macabei provine de la iniţialele a patru cuvinte ebraice care constituiau strigătul 
de luptă al acestora: Mi Camoha Baelim A-donai (Cine este ca Tine, Doamne!)? 
 
...numele sărbătorii de Hanuca provine în limba ebraică şi de la două cuvinte (HANU CAF-HEI) 
care înseamnă „[evreii] s-au odihnit în ziua a 25-a [a lunii Kislev, după ce şi-au înfrânt 

duşmanii]”? 
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APRINDEREA LUMÂNĂRILOR  

CALENDAR DE HANUCA  
(2010 – 5771) 

 

 

MIERCURI, 01.12.2010 
După căderea întunericului, spuneţi binecuvântările 1, 2 şi 3 şi 

aprindeţi o lumânărică.  

 

JOI, 02.12.2010 
După căderea întunericului, spuneţi binecuvântările 1 şi 2 şi 

aprindeţi două lumânărele. 

 

VINERI, 03.12.2010 
La ora 16:15, spuneţi binecuvântările 1 şi 2 şi aprindeţi trei 

lumânărele. Folosiţi lumânări care vor arde cel puţin două ore. 
Apoi aprindeţi lumânările de Şabat. 

 

SÂMBĂTĂ, 04.12.2010 
După ora 17:30, faceţi Havdala, spuneţi binecuvântările 1 şi 2 şi 

aprindeţi patru lumânărele. 

 

DUMINICĂ, 05.12.2010 
După căderea întunericului, spuneţi binecuvântările 1 şi 2 şi 

aprindeţi cinci lumânărele. 

 

LUNI, 06.12.2010 
După căderea întunericului, spuneţi binecuvântările 1 şi 2 şi 

aprindeţi şase lumânărele. 

 

MARŢI, 07.12.2010 
După căderea întunericului, spuneţi binecuvântările 1 şi 2 şi 

aprindeţi şapte lumânărele. 

 

MIERCURI, 08.12.2010 
După căderea întunericului, spuneţi binecuvântările 1 şi 2 şi 

aprindeţi opt lumânărele. 
 

 
NU UITAŢI: Lumânărelele de Hanuca se aprind folosind o lumânare „ajutătoare” 

numită Şamaş şi trebuie lăsate să ardă până la epuizarea lor completă. 
 

HAG HANUCA SAMEAH!  
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