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Anotace 

V bakalářské práci se zaměřuji na téma Chanuky, svátku zakotveného v historii Izraele. 

Především se zabývám obdobím, ve kterém se udál zázrak při opětovném zasvěcení 

druhého Chrámu. Tento příběh můžeme najít v deuterokanonických knihách Starého 

zákona, knihách Makabejských, později také v interpretaci Starožitností Josefa Flavia. 

Tato práce pojednává o historicko-kulturním kontextu doby v Judeji, která předcházela 

znovuzasvěcení. Rozebírá souvislost násilné helenizace Judska s následným 

makabejským povstáním, které bylo reakcí na stále se zhoršující životní podmínky 

Židů. Usilovali o svobodu, která jim byla odpírána seleukovskými vládci, svobodu 

náboženskou a posléze i politickou. 

V druhé polovině práce seznamuji čtenáře se znovuzasvěcením Chrámu, zázrakem  

s ním spojeným a důležitými ustanoveními, na kterých se usneslo shromáždění Izraele. 

Od této doby se prostřednictvím tohoto svátku každoročně připomíná věrnost Židů, 

mučednické vzory, které budou i v budoucnu posilovat hodnotu obětování života pro 

víru v Hospodina v prostředí, v němž převládá pohanský kult, nejen v Palestině ale  

i v prostředí diaspory. 

 

 

Klíčová slova 

Tradice; Izrael; Chanuka; helenizace; Druhý chrám 

 

Abstract 

Traditions of Israel and Hellenization in the era of the re-consecration of the Second 

Temple. 

My bachelor degree thesis focuses on the theme of Hanukkah, the feast anchored in 

Israel's history. Mainly, I deal with the period in which a miracle occurred during the re-

consecration of the second Temple. This story can be found in the deuterocanonical 

books of the Old Testament, in the books of Maccabees, and later also in the 

interpretation of Antiquities of the Jews by Josephus Flavius. 



This thesis discusses the historical and cultural context of the time in Judea which 

preceded the re-consecration. It analyses the relationship between the forcible 

Hellenization of Judea and the subsequent Maccabean uprising, which was a response to 

the ever-worsening living conditions of the Jews. The Jews were striving for freedom 

that had been denied to them by Seleucid rulers, for religious freedom, and ultimately 

for political freedom as well. 

In the second half of my thesis, I acquaint the reader with the re-consecration of the 

Temple, miraculously connected with important rulings adopted by the assembly of 

Israel. Since that time on, this feast has reminded annually the loyalty of the Jews and 

examples of martyrs that will even in the future strengthen the value of scarifying one’s 

life for the faith in the Lord in an environment dominated by a pagan cult, not only in 

Palestine, but also in the Diaspora environment. 
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Úvod 

Židovské dějiny jsou rozsáhlé a sahají až do starověku. Tento národ si ponechal  

přes všechny konflikty a války svou identitu a víru v jediného Boha. Názor, že 

Hospodin je jediný Bůh a Izraelité jsou Bohem vyvolený lid, měl za následek spory 

s jinými národy. Židé si dobře uvědomovali, že svou víru musí bránit před okolními 

národy. Ve Starém zákoně je uvedeno mnoho bitev a situací, ve kterých Izraelité 

obsazovali území Svaté země a snažili se jej ubránit před nepřáteli. Tyto konflikty jsou 

např. v knihách Deuteronomium, Jozue nebo Soudců. V deuterokanonických knihách 

Starého zákona  můžeme najít také příběh o velké vzpouře. Jejím hybatelem byl rod 

Makabejských, který hrál významnou roli v povstání a následné válce proti 

Seleukovcům a jejich helénistickému vlivu. Právě na toto období se ve své práci 

zaměřuji.  

Tato bakalářská práce se zabývá obdobím helenizace na území starověkého Izraele. 

Záměrem práce je přiblížit čtenáři podmínky, ve kterých Židé v této době žili. Po dobytí 

Judska vojskem Alexandra Velikého, nastala pro Židy těžká doba. Helénistická 

civilizace začala svou kulturou a tradicemi ovládat celý region. Někteří Židé 

helénistickou kulturu tolerovali nebo přijímali. Jiní v ní naopak spatřovali hrozbu  

pro svůj lid a jejich náboženství. V očích této skupiny židovského obyvatelstva měli 

cizinci na jejich území až příliš velký vliv. Po určité době byli Židé utlačováni ve své 

zemi a nesměli dodržovat biblické příkazy, které patřily k jejich každodennímu životu. 

Mnohobožství pro ně bylo nemyslitelné a okupace jejich země vyvolávala konflikty. 

Bylo otázkou času, kdy se věrní Izraelité postaví proti tomuto nátlaku.  

Pozornost dále věnuji Makabejskému povstání a znovuzasvěcení chrámu. Tyto 

události nenalezneme v kánonu hebrejské bible, byly ale součástí Septuaginty.  

A katolická církev je považuje za součást biblického kánonu. V dnešní době se o rodu 

Makabejců a zázraku v chrámu dočteme v  deuterokanonických knihách Starého 

zákona. Jedná se o skupinu odhodlaných Židů, která už dál nechtěla snášet útlak  

a ponížení. Ne všichni Židé měli takové odhodlání a silnou víru jako Makabejští. Přesto 

se tato relativně malá skupina vzbouřila a bojovala se silným nepřítelem  

za náboženskou svobodu. Výsledky válek přinesly Izraelitům po nějaký čas mír. Už 

jejich vítězství se dá považovat za zázrak. Tento zázrak doprovází i jiný při 

znovuzasvěcení Druhého jeruzalémského chrámu. Malé množství oleje, které by stačilo 

pouze na jeden den, hořelo po dobu osmi dní, dokud nebyl přichystán olej nový. Tuto 
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událost si Židé každoročně začali připomínat slavením svátku Chanuka, kdy zapalují 

světla na osmiramenném svícnu.  

Toto období židovských dějin by nemělo být zapomenuto. Je to důležitá součást 

historie národa, z něhož pocházel Ježíš Nazaretský. I dnes se od věrných Židů té doby 

můžeme učit statečnosti, vytrvalosti a  především také oddanosti Hospodinu. Ne každý 

utlačovaný člověk totiž v sobě najde sílu bojovat za zachování své víry a kultury.  

Ve své práci vycházím z primárních zdrojů, především z Písma svatého. Dále čerpám 

i ze zdrojů sekundárních, které pojednávají o historických událostech, kultuře, tradicích 

a způsobu života Izraelitů v již zmiňovaném období.  

Když se na tuto epochu židovských dějin zaměřím a zhodnotím, čemu museli 

Izraelité čelit a s čím vším se museli potýkat, vidím obrovskou sílu tohoto národa. Ve 

své práci přibližuji čtenářům, jak důležité bylo pro židovský národ vycházet z tradice 

svých předků, dodržovat Boží zákon a nenechat se cizími národy ovlivnit natolik, aby 

byla identita tohoto vyvoleného lidu narušena. Právě toto vidím, jako stěžejní prvek své 

bakalářské práce.  
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1. Židé a judaismus 

Hebrejové, Izraelci či Židé. Takto je označován jeden ze semitských národů s kořeny 

na Blízkém východě. Judaismus má pro dějiny lidstva zásadní význam. Tento národ se 

může pochlubit několika tisíciletou existencí, což je v dějinách lidstva mimořádné.  

Definice Žida není úplně jednoduchá. Podle židovského práva Halachy, je Židem 

člověk, který se narodil židovské matce nebo konvertoval k židovství. Zároveň jej ale 

můžeme chápat jako příslušníka židovského náboženství nebo jako příslušníka 

židovského národa. Německý spisovatel Paul Spiegel se otázkou židovské identity 

zabýval podrobněji ve své knize. Píše: „Kdo je Žid, je nejen součástí společenství 

souvěrců, ale současně také příslušníkem národa. Toto spojení, trvající po několik 

tisíciletí, je v dějinách lidstva jedinečné a pro Židy charakterické. Toto spojení je 

prastaré, pochází z Tóry.“1   

K Židům patří i vyvolenost ze strany Boží. Což může být ale těžkým břemenem pro 

tento národ. Židé nebyli ničím výjimečným ve své době, v daný moment se ale rozhodli 

jinak než ostatní národy, které odmítly přijmout Boží požadavky.2 To, jak se Židé 

rozhodli následovat jediného Boha je dech beroucí. Abrahám se podřídil Božímu 

povolání a ostatní židovské generace se snažily o stejnou věrnost Hospodinu. V případě 

Abraháma se jedná o dar potomstva a země ze strany Boží. Kniha Genesis líčí ve  

13. kapitole, jak Hospodin slíbil Abramovi zemi, která se stane domovem jemu a mnoha 

dalším pokolením.3 Od tohoto biblického patriarchy se očekává víra v Hospodina  

a důvěra v něj. Ta se prokáže uposlechnutím Boží výzvy a naprostou věrností.  

Stávalo se v dějinách starého Izraele, v době soudců i králů, že mnohdy lid své 

závazky neplnil a poté následoval trest. Tento trest byl poukázáním na odvrácení se od 

Hospodina, slabé víry v něj a nedodržení úmluvy mezi Bohem a člověkem. Ostatní 

národy neměly ve starozákonní perspektivě pochopení pro vyznávání jednoho Boha  

a tak nastávaly často konflikty. Ve starověku byla jedním z hlavních problémů 

modloslužba. Tedy projevování úcty modlám – sochám, cizím bohům, obrazům apod. 

Sám Hospodin v Ex 20,3 vyzývá k tomu, aby lidé neměli jiných Bohů, než je on sám. 

V knize „Židovské náboženství v proměnách věků“ čteme, že v pozdní antice Židé 

pokládali za důležité se vyvarovat  účasti na modloslužbě. Modloslužba a bohoslužba 

                                                 
1 SPIEGEL, Paul. Kdo jsou Židé? Brno: Společnost  pro odbornou literaturu, 2007, s. 23. 
2 Srov. SPIEGEL, Paul. Kdo jsou Židé? , s. 118. 
3 Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Aramovi: „Rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na 

sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tuto zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až 

navěky.“ Gn 13,14–15 
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stojí vůči sobě v nesmiřitelném protikladu.4 Židovství se tedy muselo vyrovnávat 

s pohanským okolím. Rozdílné náboženství, tradice a kultura vedly nevyhnutelně 

k těžkým bojům. Ty paradoxně Židy ještě posílily v jejich víře. Židé se museli 

přizpůsobit ostatním národům, ale zároveň byli schopni uchovat si svou náboženskou 

identitu.  

1.1. Židovský rok a hebrejský kalendář 

 

Pro Židy má velký význam prožívání času. Dbají na rozlišení všedního dne, který je 

spojen s prací a dnem svátečním, který neslouží pouze k odpočinku, ale k oslavě Boha. 

Židovské tradice a zvyky jsou součástí života věřících Židů. Toto společné dědictví 

spojuje Židy rozptýlené po celém světě. Jedná se nejen o oslavu Hospodina, ale také  

o připomínku důležitých  událostí, které se během několika tisícileté historie tohoto 

národa udály. Proto mají obrovský význam mnohé židovské texty, které nalezneme 

v biblických knihách. Židovský rok obsahuje různé modlitby, předpisy, svátky a rituály, 

kterými jsou věřící doprovázeni celý rok.  

V Písmu se setkáváme s datováním událostí podle hebrejského kalendáře. Jsou nám 

známé měsíce kislev nebo nisan. Ne každý je ale schopen dané události správně časově 

zařadit. Mnohdy čtenář neví, v jakém ročním období se biblický příběh udál. 

V následujících odstavcích se pokusím stručně popsat židovský rok a přiblížím jeho 

zvláštnosti oproti našemu kalendáři. 

 Počátek hebrejského kalendáře se datuje ke stvoření světa. Jedná se tedy o okamžik, 

kdy Bůh stvořil prvního člověka. Tento kalendář je velmi specifický. Odlišuje se v prvé 

řadě letopočtem, který nebere v potaz Kristovo narození a rozdíl je 3760 let oproti 

našemu známému kalendáři. Vychází se jak z lunárního, tak i slunečního cyklu. Podle 

slunečního cyklu jsou počítány roky a podle lunárního cyklu měsíce.  

„Roky podle éry stvoření světa začínají prvním dnem měsíce tišri. Lunární rok 

složený z dvanácti cyklů oběhu Měsíce je v průměru o jedenáct dní kratší než rok 

sluneční. Rozdíl se vyrovnává jednou za dva nebo tři roky vložením třináctého měsíce 

nazývaného vaadar nebo adar šeni, tj. druhý adar. Tato úprava je nutná, má-li nisan 

připadnout na počátek jara.“5 Tento systém tedy vytváří určitý soulad a zabraňuje 

dlouhodobým odchylkám v kalendáři.  

                                                 
4 SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 19. 
5 PUTÍK, Alexandr. Židovské tradice a zvyky – svátky, synagoga a běh života. Praha: Židovské muzeum 

v Praze, 2005, s. 8. 
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Židovský rok je rozdělen do 12 měsíců. Bible označuje měsíce roku různým 

způsobem. Nejedná se pouze o označení jejich číselného pořadí od měsíce, kdy došlo 

k vyvedení z Egypta, ale také o názvy staroizraelské, aramejské či babylonského 

původu. Právě babylonský exil (586 – 539) přispěl patrně k tomu, že měsíce 

hebrejského kalendáře dostaly svá označení, která se používají dodnes. Měsíce 

židovského kalendáře jsou tedy následující: tišri, chešvan, kislev, tevet, švat, adar, 

nisan, ijar, sivan, tanut, av a elul.6   

Překvapivé muže být i to, že prvním dnem židovského kalendáře je neděle a sedmým 

dnem sobota – šabat. Den začíná vždy večerem, tedy koncem soumraku. Proto  

i například šabat začíná už v pátek večer.7 Toto je další z  rozdílů oproti křesťanskému 

gregoriánskému kalendáři. 

1.2. Modlitba 

 

Víra v Boha a utváření vztahu s ním by bylo poněkud složitější, pokud bychom 

k němu nepromlouvali a zároveň nenaslouchali jeho slovu. Dialog s Bohem je nutným 

prostředkem pro sblížení. Bůh před námi nic neskrývá a poslouchá pokaždé, když se na 

něj obracíme. Má moc vidět do našich srdcí a nic před ním není možné utajit. Židovství, 

jako první z monoteistických náboženství, si je vědomo obrovské síly modlitby.  

Za časů Mojžíšových a v době putování pouští se vzácně dochovaly modlitby 

směřující k Bohu, ale převážná část kultu spočívala v oběti. Oběti byly v dobách 

královských přeneseny do jeruzalémského chrámu a dílo žalmistů hraje výjimečnou roli 

ve vývoji modlitební tradice. Po zničení prvního jeruzalémského chrámu se 

v babylónském exilu už žádné oběti nekonaly, protože výlučná jeruzalémská obětní 

lokalita byla zničena. Namísto oběti se pěstoval zpěv žalmů a byli to proroci, kteří 

skládali první modlitby.8 Modlitba jako prostředek komunikace s Hospodinem tedy 

prošla dlouhým vývojem. 

 Zbožný Žid se modlí třikrát denně. Jedná se o modlitbu ranní – šachrit, 

odpolední – mincha a večerní – maariv. Texty modliteb pro všechny dny a šabat se 

nacházejí v modlitební knize nazývané Sidur. Modlitby se v židovském pojetí 

bohoslužby považují za náhradu obětí, které byly kdysi přinášeny v Jeruzalémském 

chrámu. V liturgii se největší význam přikládá dvěma celkům. Prvním je Šema Jisrael  

a druhým Šmone esre. Zatímco Šema Jisrael se říká jen ráno a večer, Šmone esre je 

                                                 
6 DAMOHORSKÁ, Pavla a NOSEK, Bedřich. Židovské tradice a zvyky. Praha: Karolinum, 2011, s. 186. 
7 Srov. PUTÍK, Alexandr. Židovské tradice a zvyky, s. 8. 
8 STERN, Marc. Svátky v životě Židů. Praha: Vyšehrad, 2002, s. 27. 
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součástí všech tří denních modliteb. Věřící se, pokud jim to okolnosti dovolují, účastní 

veřejné bohoslužby v synagoze, většinu modliteb lze říkat i doma při individuální 

bohoslužbě. Podmínkou konání veřejné bohoslužby je přítomnost deseti dospělých 

mužů.9  

K židovské bohoslužbě patří mnoho dalších charakteristických rysů. Týkají se 

typického odívání, náboženských předmětů nebo stravovacích návyků apod. Tyto 

příkazy a povinnosti vychází většinou z Tóry a věřící Židé jim přikládají velkou váhu. 

Nošení těchto oděvů je projev věrnosti a úcty k Hospodinu. Využívání liturgických 

předmětů je připomínkou zázraků a důležitých událostí. Pojídání symbolických potravin 

zase zdůrazňuje slavnostní ráz svátku. Půst je spojen s duševní očistou. Vše má tedy 

svůj smysl a pevná pravidla. To souvisí i s dobou slavení židovských svátků, která je 

většinou dána Biblí.  

1.3. Židovské tradice během období helenizace 
 

Židé si své zvyky a identitu zachovávají několik tisíc let a to i přesto, že museli 

mnohokrát opustit svatou zemi a žít na jiných místech Země. Mnohdy jejich nový život 

v cizí zemi ovlivnil danou židovskou komunitu, jelikož se Židé museli nebo mnohdy  

i nevědomky přizpůsobili většinové společnosti. Hrdost, úcta k minulosti a láska k Bohu 

je spojuje v jejich běžných životech. Nicméně ještě více při slavení svátků, které jim 

připomínají věrnost Hospodina a pevnou víru jejich předků.  

V judaismu se setkáme s velkým množstvím svátků a zvyků. Popis každého z nich 

není v této práci cílový. Proto přiblížím tradice, které souvisí s obdobím, o kterém ve 

své bakalářské práci píši. V době helenizace a vlády Antiocha IV., který se snažil  

o podrobení Židů, dodržoval tento národ zvyky, vycházející z Písma. Hospodinův zákon 

byl pro tento lid hlavní předlohou pro to, jak žít mravně a láskyplně ve společenství  

a také připomínal formou různých rituálů vztah mezi Bohem a vyvoleným národem.  

Snad nejdůležitějším dnem židovského kalendáře je šabat, který se vztahuje ke 

Stvoření světa. Povinnost světit sedmý den je součástí desatera, a proto byl pro Židy tak 

významný. Právě Ex 20, 8–11 a Dt 5, 12–15 ustanovuje obecné pravidlo, že tento den je 

dnem odpočinku a zákazu práce. Toto pravidlo platí pro každého člověka bez ohledu na 

jeho postavení. Týká se tedy i otroků a cizinců. Mimo šabat byla připisována důležitost 

i pro svátek týdnů, svátek stánků, Pesach apod …  

                                                 
9 PUTÍK, Alexandr. Židovské tradice a zvyky, s. 9. 
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Důraz byl kladen i na čisté a nečisté pokrmy. V Písmu nalezneme pokyny, které se 

týkají dovolených a zakázaných pokrmů. V 11. kapitole knihy Leviticus a ve 14. 

kapitole knihy Deuteronomium jsou dokonce vypsána konkrétní zvířata, která může 

člověk sníst, ať už to jsou suchozemští živočichové nebo ryby. Zároveň byl dán zákaz 

jíst maso s krví. Ta měla být použitá pouze pro obřady. „Kdokoli z Izraelců i z těch, kdo 

mezi vámi přebývají jako hosté, uloví zvíře nebo ptáka, které se smí jíst, nechá vytéci 

jeho krev a přikryje ji prachem, neboť život každého tvora je v jeho krvi.“10 Právě 

v období helenizace a následného útlaku, byli mnozí v Izraeli odhodláni raději zemřít, 

než aby porušili tyto požadavky. 

Velice významným rituálem je v judaismu obřízka. Ta je znamením smlouvy, kterou 

uzavřel Hospodin s Abrahámem. „Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým 

potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského 

pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy 

mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, 

bude osmého dne po narození obřezán, doma zrozený i koupený za stříbro od 

kteréhokoli cizince, který není z Tvého potomstva.“11 V následujících verších se dále 

dodává, že pokud některý muž z vyvoleného národa není obřezán, porušuje tím 

smlouvu a trestem se mu stane vyobcování. Tento tradiční židovský obřad zařazuje 

malého chlapce do náboženského života.  

Skutečný původ obřízky zůstává nejasný. Panovaly názory, že se tento rituál 

vykonává z hygienických důvodů (Josephus Flavius), jako pomoc při plození (Filon 

Alexandrijský) nebo jako prostředek, který zabrání sexuálním zločinům (někteří rabíni). 

Tajemství obřízky odhalil Hospodin pouze Abrahámovi, ta se vykonává z toho důvodu, 

že je Božím příkazem.12 

Postupem času se shromáždění pro bohoslužebné obřady soustředilo na chrám. Ten 

byl považován za místo božího přebývání na Zemi. Deuteronomistický zákoník jasně 

ukazuje, jak bylo toto ustanovení důležité a co všechno se k němu pojilo:“ … ale budete 

vyhledávat místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh, ze všech vašich kmenů, aby tam 

spočinulo jeho jméno; tam budeš přicházet.“13 Zároveň se v knize Deuteronomium 

dodává, že se mají na toto stanovené místo přinášet oběti, dary a prvorozené kusy 

                                                 
10 Lv 17,13–14 
11 Gn 17,10–12 
12 DAMOHORSKÁ, Pavla a NOSEK, Bedřich. Židovské tradice a zvyky, s. 33. 
13 Dt 12,5  



 14 

dobytka. Je zde i připomínka desátků, o kterých je zmínka v Lv 27,30–32. Jednalo se  

o zajištění živobytí kněží a jejich rodin. 

Pro období Makabejských válek, resp. vítězství Judy Makabejského je významná 

událost, která se odehrála při vyčištění jeruzalémského chrámu. Svátku Chanuka  

a období jeho vzniku se ve své bakalářské práci věnuji podrobně v závěrečných 

kapitolách. I přesto, že se jedná v dnešní židovské tradici o menší svátek, tak je období 

jeho vzniku důležitou součástí židovských dějin.  
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2. Oblast Palestiny a řecká invaze  

Židovské dějiny jsou velice rozsáhlé a rozmanité. Bible nás seznamuje s počátky 

tohoto národa. Především zdůrazňuje Boží účast na osudech patriarchů Abraháma, 

Izáka, Jákoba a Josefa. Známý je příběh Mojžíše a jeho záchrana Izraelitů z egyptského 

otroctví. Následovalo usazování na půdě Kanaánu a vznik izraelského národa. Dále 

rozmach a pád v době královské, vznik Izraelského a Judského království. Poté nastalo 

dobytí Jeruzaléma Babyloňany, zboření chrámu a období  babylonského zajetí. Když 

Judsko dobyl perský král Kýros Veliký, zůstala část Židů stále v Babylóně, který byl 

centrem židovské kultury. Za vlády Kýra nastalo v Palestině období míru a prosperity. 

Určité napětí panovalo mezi Židy, kteří přišli ze zajetí a těmi, kteří v Judsku zůstali. 

Jazyková odlišnost částečně vyjadřovala rozdíl sociální třídy. Víceméně 

arameizovaní repatrianti nenáviděli a často i vykořisťovali drobný lid, jenž zůstal 

v zemi, a stejně tak i obyvatele Samařska, podezřívané ze smíšeného původu. Nicméně 

není třeba protiklad mezi Judeou a Samařskem zveličovat. Obě populace totiž měly 

zřetelný  pocit náležitosti k jednomu etnicko-náboženskému společenství a poslušnost 

jednomu a témuž Zákonu byla od té doby jedním z kritérií příslušnosti k izraelskému 

rodu nebo kmeni.14  

Židé v této době byli pod ochranou Peršanů a mohli praktikovat své náboženství. 

Právě z tohoto důvodu zřejmě nikdy proti Peršanům nepovstali. Židovství vzkvétalo, 

diaspora se neustále rozšiřovala a počet obyvatel rostl.15 Jejich území sahala až do 

Galileje a na pobřeží.  V knize proroka Izajáše můžeme najít text, který se vztahuje 

k perskému králi Kýrovi, který dobyl Babylónskou říši. Ta byla v této době sice na 

ústupu, přesto byla stále mocná. 45. kapitola této knihy poukazuje na to, že pohanský 

král poznává Hospodina a Židé jsou díky této události zachráněni.  

Postupem času rozmnožili prosperující aristokracie, úředníci a kněžské rody své 

bohatství na úkor rolníků a drobných hospodářů. Zemi opakovaně postihlo sucho  

a hladomor. Zemědělci umořovali půjčky svými pozemky a někteří i vlastní osobou. 

Docházelo ke konfiskaci pozemků a uvržení dlužníků do otroctví nebylo ničím 

neobvyklým.16 O tomto období se můžeme dočíst v Písmu a to v knize Ezdráš  

a Nehemjáš. Obě tyto biblické knihy popisují události v době perské nadvlády. Doba 

                                                 
14 LEMAIRE, André. Dějiny hebrejského národa. Praha: nakladatelství ERM, 1992, s. 67. 
15 Podle Ezdráše se vrátilo z exilu 42 360 Židů plus 7 337 otroků a otrokyň. Ve znovu obnovené Judeji 

nemohlo žít celkově víc než 70 000 obyvatel. Přesto samotný Jeruzalém  měl už ve 3. století př. Kr. 

120 000 obyvatel. Srov. JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: ROZMLUVY, 1996, s. 102 
16 Srov. POTOK, Chaim. Putování – dějiny Židů. Praha: Argo, 2002, s. 210. 
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Ezdráše a Nehemjáše zahrnuje vládu pěti perských panovníků a období v délce zhruba 

sto let. Soustřeďují se na problémy ohledně směšování Židů s ostatními obyvateli země 

a zdlouhavou rekonstrukci městských hradeb, jelikož Jeruzalém nebyl stále opevněn. 

V knize Nehemjáš se můžeme dozvědět o úspěšném výsledku ve prospěch židovského 

lidu. Jenže v době relativního klidu a blahobytu se situace začala pomalu měnit.  

2.1. Vojenské tažení Alexandra Velikého 

 

Pod perskou nadvládou byly židovské obce rozptýleny po celém území Perské říše  

a Židé byli pod určitou ochranou. Jejich tradice, kultura a víra v jediného Boha měly 

pevné základy a v tomto období je téměř nic nenarušovalo. Tato poměrně klidná etapa 

židovských dějin ovšem netrvala dlouho. Mladý vojevůdce Alexandr Veliký se rozhodl 

zrealizovat plán svého otce, krále Filipa II. a podmanit si území na východ od 

Makedonie a Řecka. Jednalo se o první evropskou invazi do Asie.  

Rok 333 př. n . l. byl pro perskou říši zlomový. Peršané si byli vědomi nebezpečí, 

které jim od Makedoňanů hrozilo. Perský král Dáreios se svým vojskem směřoval do 

města Issu, odkud ale mezitím Alexandr se svým vojskem odešel. Perská armáda se tak 

octila v týlu makedonského vojska. Alexandr se o této situaci dozvěděl a obrátil se zpět 

na sever. Po rychlém útoku se dal Dáreios na útěk a o výsledku této bitvy bylo 

rozhodnuto. Touto bitvou mělo makedonské vojsko otevřenou cestu do Sýrie  

a Foinikie.17  

V roce 332 př. n. l. král Alexandr Veliký dobyl Judsko. Brzy se mělo nazývat Judea, 

což v řečtině jednoduše znamenalo židovský národ. Židovský svět se obrátil směrem 

k západu a připojil se k evropské civilizaci. Po dobytí makedonským vojskem byly 

hranice židovského celku stejné jako po návratu na Sijón.18 Jediné foinické město Tyros 

se postavilo proti Makedoňanům a nastala doba několikaměsíčního obléhání. Ostatní 

fénická města se Alexandrovi ihned vzdala. Ovšem i tažení na Palestinu nebylo bez 

potíží. „Na podzim r. 332 se postavilo na odpor dobře opevněné město Gaza. Po 

dvouměsíčním obléhání se jim podařilo hradby prolomit a vniknout do města. Všichni 

obránci Gazy prý v boji zahynuli. Jejich ženy a děti byly prodány do otroctví. 

                                                 
17 Srov. OLIVA, Pavel. Svět helénismu. Praha: Arista, 2001, s. 12. 
18 Ve dvou staletích perského panství se většina židovského obyvatelstva soustředila v hornaté oblasti 

Jeruzaléma a jeho okolí. Na západě dosahovalo židovské osídlení k okraji Pobřežní nížiny a na východě 

až k řece Jordán v jerišském údolí, včetně malé části Zajordánska. Židovské území  nemělo tehdy přístup 

k moři a bylo obklopeno cizím, často nepřátelským obyvatelstvem. Srov. SPOLEČENSTVÍ AUTORŮ, 

Atlas univerzálních dějin židovského národa od časů biblických praotců do současnosti. Praha: Victoria 

Publishing, a.s. 1995, s. 34. 
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Zanedlouho po pádu Gazy vstoupilo makedonské vojsko na půdu Egypta.“19 

Obyvatelstvo se bránilo proti vojskům makedonského vojevůdce, tento odpor ale býval 

ukončen zabitím většiny původních občanů dobývaných měst a oblastí.  

Podle židovského podání zachovaného Josephem Flaviem představitel palestinských 

Židů, jeruzalémský velekněz, makedonského krále uvítal. Židé museli platit poplatky  

a uzavřít s novým vládcem spojenectví, avšak byli za to osvobozeni na sedm let od 

placení daní a získali svobodu žít podle Zákona, tedy podle předpisů Pěti knih 

Mojžíšových. Palestinští Židé měli za Alexandrovy říše možnost hospodářského 

rozvoje. Jejich vzácný balzám a další produkty nacházely lepší odbyt.20 Obchod mezi 

Židy a Řeky vzkvétal a dodržování židovských zvyků bylo akceptováno. Alexandrovo 

území se neustále zvětšovalo. Egypt s Alexandrovou armádou a loďstvem nebojoval  

a stal se snadnou kořistí. Alexandr  se  tak stal vládcem  a faraónem země.  

Po tomto úspěchu se vrátil zpět do Sýrie a Palestiny. Po dobu jeho nepřítomnosti se 

stal správcem nad tímto územím vojevůdce Parmenion, který poté jmenoval řeckým 

místodržícím Samařska Andromacha. Samařané tento krok nechtěli přijmout. 

Andromacha se zmocnili a zaživa jej upálili. Tento čin Alexandra rozhněval a rozhodl 

se potrestat vrahy. Následně jmenoval nového místodržícího pro Samařsko. Tyto 

tragické události dnes potvrzují aramejské papyry, které byly nalezeny v jeskyni Wádí 

Dalijé, kam se ukryli někteří samařští velmoži i se svými rodinami. 21 Postupně dobyl 

Alexandr i Babylón a další města v této oblasti a jeho dalším hlavním zájmem bylo 

indické tažení. Jelikož jeho vojsko už nechtělo pokračovat v dobývání nových území  

a mnoho z jeho vojáků toužilo po cestě do Makedonie a Řecka, rozhodl se Alexandr 

vrátit zpět. Po dlouhém návratu z Indie se r. 323 př. n. l. se začal Alexandrův zdravotní 

stav zhoršovat a téhož roku umírá v Babylonu. Po jeho smrti nastalo období chaosu 

mezi jeho vojevůdci. Vypukly spory o to, kdo se měl stát novým nástupcem Alexandra. 

Tyto konflikty jsou nazývány jako „válka diadochů“. 

2.2. Judea pod nadvládou dynastií Ptolemaiovců a Seleukovců  

 

Během válek diadochů došlo k rozdělení obrovské říše, která byla vytvořena 

Alexandrem Velikým. Toto rozsáhlé území se dělilo mezi společníky a generály 

zmiňovaného vojevůdce. Série konfliktů trvala několik desetiletí. Nejdříve byl regentem 

Alexandrův generál Perdikkás, který rozdělil říši mezi ostatní generály. Každý z nich se 

                                                 
19 Srov. OLIVA, Pavel. Svět helénismu, s. 13. 
20 Srov. SEGERT, Stanislav. Starověké dějiny Židů, s. 142. 
21 Srov. LEMAIRE, André. Dějiny hebrejského národa, s. 70. 
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stal správcem určité provincie. Touha po moci a neshody zapříčinily nové dělení říše. 

Civilizace v Mezopotámii, Sýrii, Judsku a dalších částech říše začala být tvořena mimo 

jiné makedonskými vojáky a řeckými žoldnéry. Tato změna obyvatelstva měla pro Židy 

dalekosáhlé následky.  

2.2.1. Ptolemaiovci 

 

Palestina byla po Alexandrově smrti oblastí, kterou ovládal Antigonos. Jednalo se  

o jednoho z generálů a satrapů Alexandra Velikého. Po jeho smrti svedl jeho syn 

Démétrios bitvu s vládcem Egypta Ptolemaiem. Po nekonečných bojích diadochů se 

Palestina dostala pod nadvládu Ptolemaiovců.  

Ptolemaiovská vláda byla pro Židy celkem příznivá. Tito makedonští vládci totiž 

ponechávali Židům patrně ještě větší náboženskou samosprávu než předchozí perští 

vládci. Při svých návštěvách v Jeruzalémě projevovali úctu vůči Bohu Židů a dávali 

obětovat na oltáři před jeho chrámem.22 Za ptolemaiovské nadvlády tedy nastalo období 

prosperity. I obchodní vztahy se utužovaly. Hlavním předmětem obchodu bylo obilí  

a olivový olej. Obchodovalo se i s otroky. V Palestině byla nutnost platit daně. 

Výběrčími byli rolníci, kteří byli k této činnosti určeni. Kdo daně neplatil, mohl se 

dostat do otroctví stejně tak jako zajatci.  

Jaká tedy byla oblast Palestiny v této době? Země byla hustě porostlá olivovníky, 

obilím a luštěninami, a k tomu bohatá na vinnou révu a med, ostatní plody a datle. Bylo 

zde také mnoho dobytka různého druhu a hojné pastviny. Země měla vše v hojnosti, 

protože byla všude bohatá na vodu a dobře chráněna horami.23 

Nevměšování se do náboženských záležitostí znamenalo pro Židy svobodu 

v praktikování jejich víry.  V Jeruzalémě byl jedinou autoritou velekněz. Touto hodností 

mohli oplývat jen členové několika kněžských rodin. Velekněz reprezentoval židovskou 

tradici a byl nejvyšším hodnostářem jeruzalémského chrámu.  

V čele každého regionu nestál pouze jeden člověk, ale více lidí: stratég pro věci 

politické a vojenské, dioiketés pro královskou správu a různí oikinimoi pro výběr daní  

a osobních královských důchodů. Z každé provincie vznikala hyparchie, jejíž název 

často končil na –itis (Samareitis, Galaaditis) a jež se dále dělila na správní jednotky 

notes. Lágovci, tedy Ptolemaiovci zakládali nebo obnovovali města podobně jako 

                                                 
22 Srov. SEGERT, Stanislav. Starověké dějiny Židů, s. 142. 
23 SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti I. Mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy. 

Praha:Vyšehrad, 1995, s. 45. 
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Alexandr podle vzoru řecké polis. Tak vznikli Ptolemaios (Ako), Marisa (Maréša), 

Skythopolis (Bét-šeán).24  

Ptolemaios II. Filadelfos měl patrně příznivý vztah k Židům. Zvláštním ediktem 

udělil svobodu židovským zajatcům využívaným ve vojsku nebo soukromníky. Navíc se 

postaral o to, aby důležité instituce jeho říše měly k dispozici řecký překlad Zákona  

a jiných židovských posvátných knih.25 O situaci Izraelitů v tomto období vypovídá  

i jistý Aristeas, který píše svůj spis a informuje tím Filokrata o překladu židovských 

knih a o postaveni Židů v této době. Zmiňuje také zmiňované královo nařízení, kterým 

vracel svobodu Židům, zajatých a odvlečených z Judeje:„Protože všude hledáme, co se 

v zájmu spravedlnosti a zbožnosti každého občana sluší a patří, přikázali jsme, aby 

osoby židovského původu po celé říši – za jakýchkoliv podmínek a kolik jich jen je 

drženo v otroctví  - byly od vlastníků za stanovenou částku propuštěny, aby byli do tří 

dnů od zveřejnění tohoto příkazu vyhotoveny listy pro potřebu zvlášť určených 

úředníků, a zároveň poučující i otroky.“26 Co se týká překladu Zákona, viděl Ptolemaios 

velký přínos v židovské literatuře, která měla být k dispozici v řeckém jazyce.27 Toto 

rozhodnutí uvítal židovský lid a velice se z něj radoval. Můžeme názorně vidět, jaký 

vztah měl tento helenizovaný vládce k judaismu, a že si vážil tohoto národa pro jeho 

moudrost a věrnost Bohu.  

Přesto Ptolemaiovci nemohli vládnout této oblasti bez starostí. S židovským 

obyvatelstvem nedocházelo k větším konfrontacím. Problémy ale nastaly kvůli bojům  

o území. Další dynastie makedonského původu si totiž chtěla podrobit oblast, která byla 

pod nadvládou Ptolemaiovců. Jednalo se o Seleukovce, kteří v té době už disponovali 

rozsáhlou říší. V tomto období začalo docházet k sociálním nerovnostem kvůli zvýšení 

daní. Rozdíly mezi chudými a bohatými stále rostly a Ptolemaiovci začali ztrácet 

podporu u místního obyvatelstva. Palestinští Židé  se stavěli spíše na stranu Seleukovců 

a tak se proti nic nezvedl téměř žádný odpor.  

Z Antiochie v severní Sýrii se snažili Seleukovci rozšířit své území  směrem k jihu, 

na úkor egyptských Ptolemaiovců. Tyto války byly vedeny  se střídavým úspěchem, 

zbraněmi i podplácením nepřátelských velitelů. Roku 217 př. n. l. pronikla seleukovská 

                                                 
24 Srov. LEMAIRE, André. Dějiny hebrejského národa, s. 71. 
25 Srov. LEMAIRE, André. Dějiny hebrejského národa, s. 72. 
26 SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti I., s. 29. 
27 Král Ptolemaios napsal veleknězi Eleazarovi dopis, který se týká tohoto překladu. Píše:“…přikázali 

jsme již dříve, aby byl váš zákon přetlumočen z Písem hebrejských (jak u vás tyto knihy nazýváte)  do 

Písem řeckých, aby také tato byla spolu s ostatními k dispozici v naší knihovně…Věřím, že bude-li toto 

dílo dokončeno, bude zahrnuto velkou slávou.“ SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti I. 

Mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy. Praha:Vyšehrad, 1995, s. 33. 
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vojska až k Sinajskému poloostrovu, avšak v bitvě u Rafie byla poražena a celá 

Palestina zatím ještě zůstala v ptolemaiovské moci. Nakonec ji však r. 198 př. n. l. 

dobyl Antiochos III.28 Za předchozích vládců nebyla tato říše daleko od rozkladu. 

V syrských válkách ztráceli území a až Antiochos III. byl schopen porazit Ptolemaiovce 

a podrobit si dané území.  

2.2.2. Seleukovci  

 

Antiochos III. se tímto činem dostal na vrchol své moci. I přesto, že v předchozích 

bitvách s Ptolemaiovci prohrál, poslední střet, nedaleko pramenů řeky Jordán, byl 

rozhodující a  Antiochos III. dobyl zbývající ptolemaiovská území. Tak začalo období 

vlády další makedonské dynastie v Judeji. Židé tuto změnu vnímali příznivě a místní 

lidé se vzdávali dobyvatelům. 

Dekretem z r. 197 př. n. l. dal syrský král Antiochos III. Židům za jejich sympatie 

různá práva: směli sbírat příspěvky na chrámové oběti, obyvatelé Jeruzaléma byli 

osvobozeni od daní na tři roky a kněží trvale. Ostatním obyvatelům byly daně sníženy  

a otroci byli osvobozeni. Zároveň dekret ukládal všem Židům povinnost žít podle 

Zákona předků.29 

Nejednalo se ale zdaleka jen o osvobození od daní. Tento zmiňovaný dekret také 

nezapomínal na důležitost chrámu pro Židy. Proto jim bylo usnadněno získat materiál 

na obnovu stavby.30 Díky tomu byl chrám opět rekonstruován a stal se opět důležitým 

střediskem židovství.  

Antiochos III. ale pokračoval dál ve válečných taženích. Dostal se do konfliktu 

s Římany, kteří také v té době dobývali nová území. Došlo tedy k oslabení seleukovské 

moci. Antiochos byl nucen platit finanční částky Římanům, což se později odrazilo 

v zesíleném tlaku na vymáhání daní. Při nepokojích v r. 187 př. n. l. byl Antiochos III. 

zabit a jeho nástupcem se stal jeho nejstarší syn Seleukos IV. Ten pokračoval kvůli 

finančním potížím také ve zvýšeném vybírání daní. V Palestině začalo kvůli tomuto 

kroku docházet k nepokojům.  

                                                 
28 SEGERT, Stanislav. Starověké dějiny Židů, s. 147. 
29 SEGERT, Stanislav. Starověké dějiny Židů, s. 147. 
30 Antiochos III. ustanovil dekretem značný královský příspěvek na oběti v chrámu a usnadnil dovoz 

dřeva z Libanonu a jiné materiálu nutného k obnoven chrámu tím, že jej osvobodil od poplatků. Srov. 

LEMAIRE, André. Dějiny hebrejského národa. Praha: nakladatelství ERM, 1992, s. 73. 
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Po smrti Seleuka IV. nastoupil na trůn jeho mladší bratr Antiochos IV. Epifanes. 

Právě za tohoto vládce nastal v této oblasti ještě větší neklid. Začal totiž potírat 

židovské obyvatelstvo a jeho zvyky.   

Nastoupením Antiocha IV. se situace začala silně vyhraňovat a polarizovat, vstřícná 

hospodářská i nábožensko-politická opatření byla nakonec odvolána. Seleukovci, 

jejichž říše nebyla na rozdíl od ptolemaiovského panství centralizovaná, nýbrž 

rozdrobená, začali svou říši pomocí helénismu sjednocovat a upevňovat, což se dotklo  

i židovského náboženství.31 Sebevědomý Antiochos chtěl dobývat stále více území  

a prosazovat helénistickou kulturu. Ostatní náboženství se mu příčila a chtěl odstranit 

všechny židovské zvláštnosti, které by helenizaci byly na obtíž.   

Když se r. 169 př. n. l. vracel z prvního vítězného tažení k Nilu, zastavil se 

v Jeruzalémě a zachoval se k němu dosti brutálně: Odvezl poklady nahromaděné 

v chrámu.32 Po jeho odchodu se vnitřní boje ještě zostřily. V létě se najednou roznesly 

zprávy – falešné, že zahynul. Výsledkem bylo, že Antiochos musel Jeruzalém násilně 

dobývat. Poté ho vyloupil a mnoho obyvatel pobil nebo prodal jako otroky.33 

Později u Jahvova chrámu založili vojenskou kolonii a bylo vyhlášeno množství 

zákazů pro Židy. Ti se museli přizpůsobit řeckému způsobu života a vzdát se svých 

náboženských rituálů a tradic. Samozřejmě se ale našli skupiny Židů, které se rozhodly 

za svůj národ a Hospodina bojovat.  

                                                 
31 RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského. Praha: Karolinum, 2010, s. 15. 
32 Josephus Flavius ve své knize Židovské starožitnosti popsal podrobněji, co všechno bylo z chrámu 

odcizeno. Zmiňuje zlaté svícny, zlaté oltáře a závoje (roušky) z jemného plátna a šarlatu.  (kap. 12,5) 

https://books.google.cz/books?id=U06oqM41ZLgC&printsec=frontcover&dq=antiquities+of+the+jews&

hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjPv-

2dpsTPAhVJKcAKHT1mBT04ChDoAQhNMAc#v=onepage&q=antiquities%20of%20the%20jews&f=f

alse [cit. 2.10.2016] 
33 SWIDERKOVÁ, Anna. Tvář helénistického světa. Praha: Panorama, 1983, s. 250. 

https://books.google.cz/books?id=U06oqM41ZLgC&printsec=frontcover&dq=antiquities+of+the+jews&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjPv-2dpsTPAhVJKcAKHT1mBT04ChDoAQhNMAc#v=onepage&q=antiquities%20of%20the%20jews&f=false
https://books.google.cz/books?id=U06oqM41ZLgC&printsec=frontcover&dq=antiquities+of+the+jews&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjPv-2dpsTPAhVJKcAKHT1mBT04ChDoAQhNMAc#v=onepage&q=antiquities%20of%20the%20jews&f=false
https://books.google.cz/books?id=U06oqM41ZLgC&printsec=frontcover&dq=antiquities+of+the+jews&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjPv-2dpsTPAhVJKcAKHT1mBT04ChDoAQhNMAc#v=onepage&q=antiquities%20of%20the%20jews&f=false
https://books.google.cz/books?id=U06oqM41ZLgC&printsec=frontcover&dq=antiquities+of+the+jews&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjPv-2dpsTPAhVJKcAKHT1mBT04ChDoAQhNMAc#v=onepage&q=antiquities%20of%20the%20jews&f=false
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3. Helenizace 

Už s  příchodem Alexandra Velikého a jeho vojska na území Judska a Samařska, 

začalo docházet k osidlování této oblasti makedonským a řeckým obyvatelstvem. Tato 

populace neustále rostla. Postupně docházelo k pronikání řecké kultury a jejímu 

následnému ovlivňování kultury místní. K propagaci řecké kultury sloužily instituce, 

které se nacházely v každém městě. Jedná se o stadion, gymnázium, divadlo nebo 

veřejné shromaždiště občanů, tzv. agoru. Světovým jazykem se stala řečtina. Obecná 

řečtina, která byla později nazvána jako koiné byla typická pro toto helénistické období 

a raně křesťanské písemnictví. Ovšem řecká kultura neměla takovou sílu, aby všechny 

národy ovlivnila natolik, že by se vzdaly svých tradic a zcela se podmanily řeckému 

životu.  

Helénistická epocha není jenom řecký svět, ale i ten druhý, žijící vedle něho, velmi 

odlišný a stále se vymykající ze zorného pole Řeků. Řekové sami nechtěli onen druhý 

svět vidět a výjimku byli ochotni učinit jen tehdy, když se jim částečně připodobnil. 

Pyšnili se helénskostí své kultury, připraveni kdykoliv dokazovat její čistotu. Ale tyto 

světy se spolu přesto stýkaly a vzájemně na sebe působily, protože jedna kultura 

nemůže nikdy žít bezstrastně vedle té druhé.34 

3.1. Pojem helénismus 

 

Jak tedy lépe definovat tento jev, kdy řecká kultura ovlivňovala kulturu cizí? V knize 

„Řecké dědictví v Orientu“ je tato kulturní změna popsána následovně:“Byla to 

významná, více než třistaletá epocha, kterou nemůžeme podceňovat. Vžil se pro ni 

název helénismus. Termín helénismus je odvozen od názvu Hellé-ni, helénský, a ten 

zase od jména Hellén, jehož prvním nositelem byl  mytický syn Deukalióna a Pyrrhy, 

kteří prý jediní přežili potopu. Helénismus je doba, kdy klasická helénská kultura  

a výchova byla přejímána neřeckými, především východními národy. Termín 

helénismus odvodil Droysen35 z knihy Skutků apoštolských (Sk 6,1; 9,29), kde se užívá 

o řecky mluvících Židech; helénistické období chápal jako expanzi řecké kultury, jako 

pořečtění tehdy známého světa.“36 Nejednalo se tedy o jakýsi přechodný jev, ale  

                                                 
34 Srov. SWIDERKOVÁ, Anna. Tvář helénistického světa, s. 17. 
35Johann Gustav Droysen byl prvním moderním historikem této epochy. Napsal třísvazkové dílo 

Geschichte des Hellenismus, které vycházelo v letech 1836 – 1843. Srov. POKORNÝ, Petr. Řecké 

dědictví v Orientu. Praha, ISE. 1993, s. 30. 
36 POKORNÝ, Petr. Řecké dědictví v Orientu. Praha, ISE. 1993, s. 30. 
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o poměrně dlouhý úsek dějin, který jiným národům nejen bral jejich identitu, ale také 

jim mnohé přinesl.  

Tato epocha je časově vymezena v období zhruba tří staletí. Jejím počátkem je 

dobývání území Alexandrem Velikým a jeho armádou.37 Za konec helénistické doby je 

považováno vítězství Říma nad řeckými monarchiemi. 

Helénistická kultura se ujala především ve větších městech. Na venkově takovou 

popularitu neměla. Zasáhla především střední a vyšší vrstvy obyvatelstva. Jednalo se 

tedy o skupinu lidí, kteří se živili obchodem nebo sem spadali lékaři, umělci, stavitelé, 

učitelé. Zkrátka osoby, které v jejich životech ovlivňovalo řecké vzdělání, umění  

a kultura.38 

3.2. Židé a jejich reakce na helenizaci 
 

V průběhu 3. století př. n. l. se judaismus poprvé střetl s helénismem v samotné 

Judeji. Židovská diaspora znala už dlouho helénskou civilizaci a převzala některé její 

atributy. V Judeji, považované Ptolemaiovci za „zemi Židů“, byla poskytována značná 

autonomie. Právě Ptolemaios II. Filadelfos podpořil překlad Bible do řečtiny 

(Septuaginta).39 Založil totiž v Alexandrii knihovnu, ve které chtěl shromáždit knihy 

z celého světa, přeložené do řeckého jazyka. Právě do této knihovny chtěl získat  

i židovské Písmo. O tomto počinu se zmiňuje i Josephus Flavius v knize Židovské 

starožitnosti.40 S touto žádostí se jeho vyslanci vydali do Judska a vrátili se zpět  

i s židovskými učenci, kteří s sebou nesli i svitek Tóry. Poté se Písmo překládalo do 

řečtiny.  

                                                 
37 Slova helénismus a helénský se vztahují na civilizaci Řecka, přes jehož území Alexandr putoval od 

břehů Egejského moře a již nabídnul barbarům z Úrodného půlměsíce. Oba výrazy se používají i pro 

vyjádření vlivů řecké civilizace na Indii, Kartágo a Řím – oblasti Alexandrem dosud nedotčené. Srov. 

POTOK, Chaim. Putování – dějiny Židů. Praha: Argo, 2002, s. 216. 
38 Lidé Východu se helenizovali snadno, zvlášť představitelé vyšších společenských vrstev. Jinak tomu 

ani nemohlo být. Řekové byli dobyvatelé a páni, Řekové imponovali svou bystrostí, chápavostí, 

vědomostmi a bohatstvím. Kdo chtěl udělat kariéru, něco znamenat, musel umět nejen řecky mluvit, ale i 

psát, a co víc – musel převzít řecké obyčeje, šat i způsob života. Jestliže se to někomu doopravdy 

podařilo, mohl se konečně stát Helénem, a když už ne on sám, pak alespoň jeho děti.. Srov. 

SWIDERKOVÁ, Anna. Tvář helénistického světa. Praha: Panorama, 1983, s. 17.  
39 SPOLEČENSTVÍ AUTORŮ, Atlas univerzálních dějin židovského národa od časů biblických praotců 

do současnosti. Praha: Victoria Publishing, a.s. 1995, str. 40. 
40 FLAVIUS, Josephus. Jewish Antiquities [cit. 4. 10. 2016] 

<https://books.google.cz/books?id=U06oqM41ZLgC&printsec=frontcover&dq=antiquities+of+the+jews

&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjPv-

2dpsTPAhVJKcAKHT1mBT04ChDoAQhNMAc#v=onepage&q=antiquities%20of%20the%20jews&f=f

alse>.  

 

https://books.google.cz/books?id=U06oqM41ZLgC&printsec=frontcover&dq=antiquities+of+the+jews&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjPv-2dpsTPAhVJKcAKHT1mBT04ChDoAQhNMAc#v=onepage&q=antiquities%20of%20the%20jews&f=false
https://books.google.cz/books?id=U06oqM41ZLgC&printsec=frontcover&dq=antiquities+of+the+jews&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjPv-2dpsTPAhVJKcAKHT1mBT04ChDoAQhNMAc#v=onepage&q=antiquities%20of%20the%20jews&f=false
https://books.google.cz/books?id=U06oqM41ZLgC&printsec=frontcover&dq=antiquities+of+the+jews&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjPv-2dpsTPAhVJKcAKHT1mBT04ChDoAQhNMAc#v=onepage&q=antiquities%20of%20the%20jews&f=false
https://books.google.cz/books?id=U06oqM41ZLgC&printsec=frontcover&dq=antiquities+of+the+jews&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjPv-2dpsTPAhVJKcAKHT1mBT04ChDoAQhNMAc#v=onepage&q=antiquities%20of%20the%20jews&f=false
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Po dokončení překladu bylo toto dílo předčítáno před králem, který  jej velmi 

obdivoval. Podivoval se, jak je možné, že žádného historika nebo básníka nenapadlo 

zmínit tak dokonalá díla? Odpověď dostal záhy. Je tomu tak proto, že toto dílo pochází 

od Boha.41 Poté bylo využíváno ve Středomoří  a dalších oblastech, kde byl vliv 

helénismu a později se tímto způsobem křesťané z pohanství seznámili s židovskými 

dějinami. 

V Egyptě tedy žila početná skupina Židů, kteří  se na rozdíl od svých palestinských 

souvěrců plně otevřeli řecké kultuře. Opustili rodnou aramejštinu a hebrejštinu a začali 

užívat ve všedním životě i při synagogálních bohoslužbách jen řečtinu. Proto bylo nutné 

přeložit do řečtiny posvátné knihy. A právě Ptolemaios IV. byl tím, kdo dal podnět ke 

zmiňovanému překladu.  

Překlad Pěti knih Mojžíšových, které byly pro židovskou bohoslužbu i praxi 

nejdůležitější, vznikl v polovině 3. století př. n. l., brzy však následovaly překlady knih 

prorockých a poetických. Nejstarší rukopisy septuagintního překladu se zachovaly 

v Egyptě na zlomcích papyru z 2. st. př. n. l.42 Řečtina byla tedy na vzestupu  

a aramejština se stala druhým nejdůležitějším jazykem v oblasti dnešního Blízkého 

Východu. Vztahy mezi Židy z Egypta a Palestiny byly intenzivní. Přesto se tyto dvě 

skupiny lišily v postoji k řeckému vlivu, který byl stále větší a nevyhnutelný.  

Řecké kolonie se rozprostíraly v celé středomořské oblasti. Proudy řeckých kolonistů 

směřovaly do západní Asie a všude tam stavěly svá města. Místní obyvatelé se k nim 

mnohdy přidávali, protože chtěli sdílet jejich bohatství a způsob života. V Sýrii  

a Palestině docházelo k řeckému osídlování a rychlé helenizaci domácích obyvatel. 

Pobřeží bylo zanedlouho úplně pořečtěné. Prstenec měst zaplavených Řeky  

a polovičními Řeky brzy obklopil židovské kraje Samaří a Judeju.43 

Reakce na tuto kulturní invazi byly různé. Někteří vnímali tuto změnu jako příjemné 

obohacení a určitý přínos. Tušili, že za jistých okolností mohou z této situace těžit.  Jiní 

v ní viděli ohrožení vlastních tradic a hrozbu zániku jejich národa. Střežili si svou víru  

a nehodlali ji narušovat ničím řeckým. Právě tato situace posilovala sektářství, které 

nebylo v judaismu ničím novým. Někteří vyznavači Hospodina prchli do pouště před 

narůstajícím řeckým vlivem. 

                                                 
41 Srov. SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti I, s. 75. 
42 Srov. SEGERT, Stanislav. Starověké dějiny Židů, s. 146. 
43 Srov. JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa, s. 105. 



 25 

Sekty chtěly v pustině znovu získat původní mojžíšské nadšení a pak se s novou 

energií vrátit zpátky do měst. Někteří z nich si mysleli (například esejci), že se to dá 

provést  pokojnou cestou, slovem, a kázali ve vesnicích na okraji pouště: Jan Křtitel 

později pokračoval v této tradici. Jiní důvěřovali meči: připravovali se na válku. 

Plánovali, že skončí se svou pouštní existencí, až dostanou znamení, pak vyrazí k útoku 

proti městským oblastem.44 

Nemůžeme si myslet, že vnímání řecké populace a jejího vlivu bylo jen černé nebo 

bílé. Že byli Židé, kteří řeckou nadvládu vítali s otevřenou náručí a uměli s touto situaci 

patřičně naložit. A že na druhé straně byli pouze radikální skupiny, které se s kolonisty 

nebyli schopny smířit. Bylo totiž i mnoho Židů, kteří nesouhlasili s těmito izolovanými 

skupinami a fanatismem, a zároveň dodržovali judaistická pravidla a nevpouštěli vliv 

helénismu do svých životů v příliš velké míře. Hleděli na cizince s tolerancí a zároveň 

s nadějí, že se jinověrci obrátí k judaismu. Tito lidé se učili řecky především z toho 

důvodu, aby mohli vykonávat své profese a mohli se nějakým způsobem prosadit.  

Josephus Flavius popsal ve své knize Židovské starožitnosti příběh Žida Josefa, který 

pocházel z majetné rodiny Tobiů. Při dražbě pozemků, kdy měl vlastník právo vybírat 

daně, se zapojil i Josef  do této činnosti  a díky svým schopnostem vyhrál. Poté pomohl 

ostatním Židům z bídy, pokoušel se zlepšit jejich životní poměry a stal se prvním 

židovským bankéřem. Tímto způsobem se stal symbolem helenizace Judeje 2. století  

př. Kr.45  

Spousta Židů proti řecké nadvládě v zásadě nic nenamítala či nenamítala o nic víc 

než proti Peršanům. Přikláněla se k názoru Jeremjáše, že náboženství a zbožnosti se daří 

lépe, když vládu, tuto demoralizující činnost, vykonávají pohané. Židé neměli nic proti 

tomu, aby se dobyvatelům odváděli daně za předpokladu, že budou smět v klidu 

praktikovat své náboženství. Tuto politickou linii později pevně zastávali jiní ctitelé 

jeremjášské tradice – farizejové.46 

Za příklad byla dávána Židům kniha Jonášova47. Tato prorocká kniha totiž vyzývá 

k tomu, aby se Židé chovali tolerantně a přátelsky k cizincům. Na konci knihy Bůh 

Jonášovi položí otázku: cožpak to není správné odpustit městu Ninive a tomu lidskému 

                                                 
44 Srov. JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa, s. 104. 
45 Srov. JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa, s. 105. 
46 Srov. JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa, s. 105. 
47 Kniha je o spravedlnosti a milosrdenství. Jonáš se musí poučit, že zvláštní vztah Hospodina k Izraeli 

neznamená, že je jeho výjimečným vlastnictvím. Boží péče a zájem – jeho úmysl lidi zachránit – se 

vztahuje na celý svět, dokonce i asyrského nepřítele, který v r. 722/1 zničil Izrael. Srov. 

SPOLEČENSTVÍ AUTORŮ. Průvodce Biblí. Praha: Česká biblická společnost, 2009, s. 497. 
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mraveništi v něm, že „nedovedou rozeznat pravici od levice“, když jejich jediný hřích je 

nevědomost? To bylo předsevzetí Kristových slov: „Odpusť jim, Otče, neboť nevědí, co 

činí“ a pobídkou, aby se Tóra předkládala cizincům.48 Právě na tomto příběhu si Židé 

připomínali, že Bůh miluje vše, co stvořil. A jeho lásku si zaslouží pohanské národy 

stejně tak jako Izraelité. Hospodin má starost nejen o vyvolený židovský národ. 

Hospodin soucítí s každým člověkem bez ohledu na to, ke kterému národu, náboženství 

a kultuře patří.  

3.3. Jeruzalém pod řeckým vlivem 

 

I v Jeruzalémě bylo patrné, že helénský vliv byl na vzestupu. Toto starobylé město 

bylo pro Židy stále centrem všeho náboženského dění. Jeruzalém ukládal náboženské 

zákony, zároveň se zde vyhlašovaly nejrůznější pokyny. Jednalo se např. o hebrejský 

kalendář a orientaci v židovském roce prostřednictvím pochodní na vrcholcích hor  

a poté  skrze posly, kteří předávali informace dál. O tomto tématu jsem se ale již blíže 

zmiňovala v počátečních kapitolách. Svaté město mělo stále pro zbožné Židy obrovský 

význam. Ale i helenizovaní Židé putovali do Jeruzaléma, aby se účastnili obřadů  

a projevili zde úctu k tradici a Hospodinu. Svaté město začínalo nabývat podoby 

řeckého města a poté, co nastoupil na trůn Antiochos IV. Epifanes, byl Jeruzalém 

měněn k řeckému obrazu.  

Veleknězem se stal Jáson z rodu Oniasů a ten navrhl seznam privilegovaných 

jednotlivců, kteří se stanou občany nové polis. Zároveň získal čestné právo založit 

v Jeruzalémě gymnasion. Ten stál velmi blízko chrámu, kde podle komentářů ke knize 

Genesis Abrahám málem obětoval Bohu jediného syna.  Jeruzalém nyní hostil řecké 

sporty. Nazí židovští mladíci vrhali oštěpy, zápasili a závodily v běhu. Jeruzalém se 

změnil v mezinárodní město. Získal povolení razit vlastní mince. Prosperita znamenala  

určitý příslib pro představitele města podílející se na exportované řecké civilizaci.49 Ne 

všichni ale byli spokojeni s přeměnou tohoto posvátného místa. Mnoho Židů pohrdalo 

pohanskými zvyky. Věřící Židé a lidé na vesnicích horlivě dodržovali Mojžíšův zákon  

a pořečťování Jeruzaléma pro ně bylo ohavností. Jenže Antiochos IV. šel se svými 

praktikami ještě dál a to nevyhnutelně vedlo k nepokojům a vzpouře u židovského 

obyvatelstva.  

                                                 
48 JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: ROZMLUVY, 1996, S. 104. 

 
49 Srov. POTOK, Chaim. Putování – dějiny Židů, s. 216. 
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3.4. Zákaz židovského náboženství a následné nepokoje  

 

Svou roli sehrál i vznik židovských reformních hnutí, která se snažila o proměnu 

judaismu. Chtěla jej posunout vpřed moderní době a blíže řecké kultuře. Jenže řecké 

náboženství bylo naprosto odlišné od židovství. Rozdíl nebyl jen v monoteismu  

a polyteismu. Ale pro řeckou kulturu a náboženství bylo typické, že vyzdvihovalo 

člověka a naopak umenšovalo Boha. S těmito židovskými reformátory sympatizoval 

právě Antiochos IV. Epifanes.  

Stál zcela na straně reformistů a nahradil ortodoxního velekněze Onijáše III. 

Iásonem, jehož jméno, pořečtěné Jozue, prozrazovalo, ke které straně patří. Iáson 

přejmenoval Jeruzalém na Antiochii a začal ho měnit na polis. O veřejných penězích 

rozhodoval velekněz, jelikož daně se odváděly jemu. Chrámová pokladna tak zastávala 

funkci státní depozitní banky pro obyvatelstvo. Antiochos poté podléhal pokušení, aby 

stále více peněz bylo odváděno na stavbu trirém a válečných strojů. V roce 171 př. Kr. 

považoval za nezbytné nahradit Iásona ještě více prořeckým Menelaem.50 

U některých skupin tedy docházelo k odklonu od Tóry jako ústavy židovského 

národa. Iáson nesouhlasil s tím, že se jeho nástupcem stal Menelaos. Když zaslechl již 

zmíněnou falešnou zprávu o smrti Antiocha IV.,  začal vyvražďovat v Jeruzalémě své 

odpůrce. Antiochos IV. ale zakročil a po vzpouře v Jeruzalémě, se dal Iáson na útěk  

a zemřel v exilu.   

3.4.1. Vydání dekretu proti židovské víře a tradici 

 

Zdrcujícím momentem bylo vydání mnoha nařízení r. 167 př. n. l., která měla 

židovské náboženství zničit. Tímto okamžikem byla helenizace v této oblasti více méně 

násilná. Zákazy, které nechal král vyhlásit, nalezneme u Josepha Flavia ve 12. kapitole 

Židovských starožitností. Dále jsou podrobně popsány v knihách makabejských:„Král 

poslal do Jeruzaléma  a do judských měst posly s vyhláškami, že budou muset žít podle 

zákonů, jež byly jejich zemi cizí. Nařídil zrušit zápalné oběti i obětní dary a úlitby ve 

svatyni, znesvěcovat soboty a svátky, poskvrnit svatyni a svaté věci, stavět oltáře, 

posvátné háje a modly, obětovat vepře a nečistá zvířata, syny nechat neobřezané a jejich 

duše poskvrňovat všemožnou nečistotou a ohavností, až by byla vymýcena každá 

vzpomínka na Boží zákon a změněna všechna jeho ustanovení.“51  Jeruzalémská bible 

                                                 
50 JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa, s. 107. 
51 1Mak 1,44 
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uvádí, že uložením pohanských praktik ze strany Antiocha Epifana je zrušena výsada, 

kterou Židům přiznal Antiochos III., který uznal za jejich zákonitý statut Mojžíšův 

zákon. Věrnost Zákonu se takto stávala aktem politické vzpoury, proto byla 

pronásledována.52 

Panují názory, že Antiochos IV. se o židovskou kulturu a náboženství příliš 

nezajímal a bylo neobvyklé, že by řecká vláda takto razantně zaútočila proti nějakému 

odlišnému kultu. Za původce těchto helenizačních opatření bývá označována reformní 

skupina, kterou vedl velekněz Menelaos. Část Židů stála na jeho straně, ale druhá část 

byla zásadně proti. Tato skupina zbožných Židů se nazývala chasidim.53 Sám Antiochos 

IV. vítal tento útlak judaismu. Víra židovského lidu v Hospodina jako největší autoritu  

a pána pro něj znamenala, že on u této skupiny obyvatel nikdy nebude tím, ke komu by 

plně vzhlíželi. Je známo, že měl o sobě vysoké mínění a nechal se prohlásit za boha. 

Epifanes totiž znamená „božský“ nebo se můžeme setkat i s překladem „Zjevený bůh“. 

Už ale jeho současníci jej pro své chování a skutky nazývali Antiochos Epimanes, což 

znamená „šílený“. 

Menelaos se snažil prosadit reformu shora, pomocí státní moci. Aby dekret nabyl 

účinnosti, nestačilo skoncovat se starými chrámovými oběťmi – to mnozí uvítali. 

Museli nutit zbožné Židy, aby prováděli symbolické oběti novým způsobem před oltáři, 

které považovali za pohanské. Chasidim odmítali argument reformistů, že tyto rituály 

symbolizují všudypřítomného jediného Boha,  který se nedá lokalizovat do nějakého 

konkrétního místa.54  

Násilí se neustále zvyšovalo a knihy Zákona, které se našly, byly roztrhány  

a spáleny. Každý měsíc pohané vysídlili vždy někoho ve městech a každého 

pětadvacátého dne v měsíci obětovali na obětišti postaveném na vrchu oltáře. Zabíjeli  

i ženy, které daly obřezat své syny. Vraždili kojence a každého, kdo nechal dítě 

obřezat.55  

                                                 
52 Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Praha: Krystal OP. Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2010, s. 733. 
53 Chasidim:dosl. „zbožní“. Obvykle označení bohabojných Židů, kteří zasvětili svůj život dobročinným 

skutkům a přísnému dodržování halachy a tradice. V talmudské literatuře je mnoho zmínek o „zbožných 

mužích starých časů“ (chasidim ha-rišonim), u kterých se úzkostlivé dodržování předpisů snoubilo 

s konáním dobrých skutků. Takoví chasidim z období druhého Chrámu stavěly dobročinné skutky výše 

než moudrost. Srov. NEWMAN, Ja´akov, SIVAN Gavri´el. Judaismus od A do Z, Praha: Sefer, 1998,     

s. 52. 
54 JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa, s. 108. 
55 1Mak 1,56 
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Zároveň bylo násilně prosazováno řecké náboženství a zavedení pohanského kultu 

v chrámě, který byl pro Židy místem modlitby a setkání s Hospodinem. Druhá kniha 

makabejská popisuje zneuctění této jeruzalémské svatyně a její pojmenování po Diovi 

Olympském. Tuto svatyni pohané naplnili prostopášností  a hledali povyražení  

u nevěstek. I zápalný oltář byl přeplněn nečistými věcmi, které zákony zakazovaly. 

Když nadešla Dionýsova slavnost, nutili Židy, aby s břečťanovými věnci oslavovali 

Dionýsa. Také jistému Eleazarovi, jednomu z předních znalců Zákona, který byl již 

v pokročilém věku, otevřeli násilím ústa a nutili ho pozřít vepřové maso. On však zvolil 

dobrovolně smrt a šel na popraviště.56 Židé striktně dodržovali ustanovení o pokrmech 

ze zvířat, které jejich národ považuje za nečisté. Jsou to např. tvorové, kteří ohrožují 

ostatní zvířata.57 A nejedná se jen o jejich pozření, nýbrž také o samotný dotyk. Po 

zavedení kultu boha Dia se někteří Židé s velkým strachem přizpůsobovali, ale zůstalo 

mnoho Židů věrných Hospodinu.  

Modlářství bylo pro tento národ překročením Zákona. Národy, které se klaněly 

mnoha bohům a bohyním, byly židovským obyvatelstvem často považovány za 

pomatené. Korespondence mezi židovským veleknězem a Aristeem ukazuje, jak 

velekněz tento nešvar hodnotí. Mnoho národů si myslelo, že je více bohů, ačkoliv tito 

lidé byli mocnější než ti, které uctívali. Je zbytečné zbožštit sobě rovné. Přesto ti, kteří 

tyto modly vytvarovali a opředli mýty, se domnívají, že jsou z Řeků nejmoudřejší.58 

V řecké kultuře a mnohobožství spatřovali dříve populární kult Baala, o kterém se 

Písmo také zmiňuje. Právě Druhá kniha makabejská nám přibližuje příběh mučednictví 

sedmi bratrů a jejich matky. V sedmé kapitole se dočteme, že tito bratři raději zemřeli, 

než aby překročili zákony otců. A všichni jsou pro svou víru postupně krutě umučení.59 

Nakonec po svých synech zemřela i jejich matka, která musela celé této děsivé události 

přihlížet.60 Mnoho Židů se rozhodlo utéct do nepřístupných hor, kde se chtěli skrýt před 

                                                 
56 2Mak 6,2 
57 Prostřednictvím těchto tvorů dal tedy zákonodárce vnímavým lidem na srozuměnou, že mají být 

spravedliví, že nemají činit žádná násilí ani utlačovat druhé v důvěře ve vlastní moc. Jestliže se tedy 

člověk nesmí oněch vyjmenovaných tvorů pro jejich chování ani dotknout, jak by se pak neměl střežit 

toho, aby se jeho vlastní chování podobným způsobem rovněž nezvrhlo. Srov. SOUŠEK, Zdeněk. Knihy 

tajemství a moudrosti I. Mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy. Praha:Vyšehrad, 1995, s. 51. 
58 SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti I, s. 50. 
59 Z tohoto období pochází  vlastně pojem náboženského mučednictví. Makabejské rukopisy obsahují 

první martyrologie, v nichž utrpení věrných sloužilo propagandě náboženské čistoty a židovského 

vlastenectví. Srov. JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa, s. 108. 
60 Pronásledování, které v té době užívalo velmi krutých prostředků, postihovalo dokonce i ženy a děti. 

Úcta k „sedmi bratrům Makabejským“ se rozšířila i na Západ, kde jim byla zasvěcena řada kostelů. 

Velkého ohlasu dosáhlo též vyprávění nazvané „umučení svatých Makabejců“, jež posloužilo za vzor 
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hrůzami, které pohlcovaly města a vesnice. Vojáci se je vydali stíhat, obklíčili je  

a požadovali, aby se podřídili nařízení krále. Tato skupina zbožných Židů odmítla a ani 

se nebránila útoku vojáků. Ti zaútočili a všichni Židé zde zahynuli.  

3.4.2. Matitjáš z rodu Hasmónova 

 

Na tyto hrůzné události zareagoval kněz Matitjáš z Módeínu, který nebyl schopen 

přivřít oči nad zkázou svého lidu. O tomto významném muži se zmiňuje především  

1. kniha Makabejská, která ho popisuje jako odhodlaného muže, pevného ve víře. 

Název tohoto rodu je znám pod pojmem Hasmonejci.61 

Je jisté, že Matitjáš působil v Jeruzalémě, ale rabínské prameny, které uvádí, že byl 

vysokým knězem se mýlí. V době, kdy vypuklo náboženské pronásledování za 

Antiocha Epifana, byl totiž Matitjáš již starým mužem.62 Trnem v oku pro něj byla 

nejen násilná helenizace ze strany řeckých obyvatel, ale také rouhání a odpadlictví ze 

strany židovského obyvatelstva. To vše podněcovalo k velkému povstání. 

Jedním z mnoha pobuřujících okamžiků bylo nařízené konání oběti ve městě 

Módeínu. Sám Matitjáš a jeho synové odmítli učinit, co král nařídil. Bylo pro ně 

trestuhodné opustit Zákon a jeho ustanovení. Jenže ne všichni byli stejného smýšlení. 

Jeden židovský muž předstoupil před oltář a rozhodl se obětovat. Když to Matitjáš 

viděl, velice ho to pobouřilo. Zachvácen hněvem tohoto židovského reformistu zabil. 

Poté se spolu se svými syny uchýlil také do hor. Zpráva o vyvraždění židovského 

obyvatelstva královým vojskem jej hluboce zasáhla. Obával se, že touto cestou může 

být jeho národ vyhlazen. Vybízel k bojům s pohany a všemu, kdo proti nim začne 

bojovat. „Tehdy se k nim přidala skupina chasídů, statečných bohatýrů v Izraeli, věrně 

oddaných Zákonu. Přidali se i ti, kdo uprchli před zlými poměry, a byla to dobrá posila. 

Postavili vojsko a ve svém hněvu a ve svém rozhořčení pobíjeli hříšníky a svévolníky. 

Ostatní se rozutekli mezi pohany, aby se zachránili. Matitjáš a jeho druhové vojensky 

procházeli zemí, bořili oltáře a obřezávali neobřezané děti, které našli na území 

Izraele.“63  

                                                                                                                                               
různým Skutkům mučedníků. Srov. Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou 

školou. Praha: Krystal OP. Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, s. 785. 
61 Označení Hasmonejci je novější. Joephus Flavius zaznamenává tradici, že v rodokmenu kněze 

Matatiáše figuruje předek jménem Asamónaios z kněžského oddílu Ióabos.  Viz.: „Now at this time there 

was one whose name was Mattathias, who dwelt at Modin, the son of John, the son of Simeon, the son of 

Asamoneus, a priest of the order of Joarib, and a citizen of Jerusalem.“ (Starožitnosti židovské 12,265) 
62 Srov.  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10482-mattathias-maccabeus [cit. 2017-02-15] 
63 1Mak 2,43–47 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10482-mattathias-maccabeus
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Když se blížila Matitjášova smrt, naléhal na své syny, aby stáli při Zákonu a aby 

dodržovali předpisy Zákona. Pověřil své potomky za své následovníky a ponoukal je ke 

statečnosti:“Vím, že váš bratr Šimon je muž rozvážný, bude vám otcem, vždycky ho 

poslouchejte. Juda Makabejský, od mládí udatný bohatýr, bude velitelem vojska  

a povede boj všeho lidu:“64 Dále chtěl, aby jeho synové s ostatními věřícími pomstili 

křivdu, která na tomto národu byla spáchána. Po jeho smrti byl oplakáván svým lidem  

a na jeho místo nastoupil jeho syn Juda, zvaný Makabejský. 

Tato rodina byla nazývána jako „Hasmoneovci“, v pozdějších hebrejských spisech se 

jejich jméno vyskytuje v jiné formě. Jedná se o slovo „makabi“ – kladivo, příjmení dané 

Judovi pro jeho hrdinství.65 

 

                                                 
64 1Mak 2, 65–67 
65 Srov. http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10236-maccabees-the [cit. 2017-02-15] 

 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10236-maccabees-the
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4. Makabejské války 

Zvěst o Matatjášově činu a postoji vůči okupantům se rychle rozšířila do dalších  

oblastí a počet Židů, který Hasmoneovce podporoval stále rostl. Antiochos IV. zprvu 

neviděl ve skupině zbožných Izraelitů nebezpečí pro své vojsko a lid, který 

s helénismem sympatizoval. Jenže Juda Makabejský a jeho stoupenci měli vysoké cíle  

a byli odhodláni bojovat za svou víru a za Hospodina, jediného Boha. Tyto události jsou 

popsány v Písmu, nalezneme je v 1. a 2. knize makabejské. Ještě, než se ve své práci 

budu blíže věnovat Makabejskému povstání, pokusím se stručně čtenářům přiblížit 

zmiňované knihy makabejské a jejich význam v Písmu svatém.  

4.1. Knihy makabejské a jejich místo v Písmu 

 

 Velká různorodost  židovského národa a jeho kultury v období Druhého chrámu 

se dobře odráží v rozmanitosti literárních žánrů, které byly vytvořeny jak v Palestině, 

tak v diaspoře. Byla to doba kanonizování biblických knih a také vtělení těchto knih do 

Písma. Díla nemohla být později díla přijata všemi vrstvami židovského společenství na 

stejné úrovni. Většina židovských spisů z těchto staletí se dochovala paradoxně jen 

v případě, že byla přeložena do řečtiny a poté vtělena do křesťanského kánonu spisů 

jako dodatky ke Starému a Novému zákonu.66 

Obě knihy makabejské jsou zařazeny v Písmu jako poslední části Starého zákona. 

Tyto knihy ale řadíme spolu s dalšími texty67 mezi knihy deuterokanonické neboli 

starozákonní apokryfy. Deuterokanonické knihy dokumentují dějiny Židů a jejich 

zbožnost v době, která byla blízká době Ježíšově.  

 Deuterokanonickými knihami rozumíme židovské spisy, které vznikly mezi  

3. stoletím př. Kr. a 1. stoletím po Kr. a které byly zařazeny už jen do řecké, ne však do 

hebrejské bible.68 Tyto knihy se nikdy nestaly součástí židovského kánonu. Ani všechny 

křesťanské církve je nechápou jako součást Bible, jelikož pro ně nemají žádnou 

závaznou autoritu. Ovšem v římsko-katolických překladech tyto knihy v Písmu 

nalezneme.  

Avšak cesta k uznání těchto knih jako součást Písma nebyla jednoduchá. Když byl 

Jeroným ve 4. století pověřen překladem Bible do latiny, zmíněné knihy vynechal. 

                                                 
66 SPOLEČENSTVÍ AUTORŮ, Atlas univerzálních dějin židovského národa, str. 38. 
67 Dále jsou to knihy Júdit, Tobijáš, Kniha Moudrosti, Siráchovec, Báruk, List Jeremjášův, přídavky 

k Ester,  přídavky k Danielovi, kam spadá Zuzana, Bél a drak, Azarjášova modtliba, Tři muží v rozpálené 

peci.  
68 KAISER, Otto. Odkaz Alexandrijských Židů. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 17. 



 33 

Přesto katolická církev západního ritu tyto apokryfy k latinské verzi Písma přidala. Na 

synodách v prvních staletích po Kristu je prohlásila za kanonické. Ale později,  

v 16. století  se protestantští reformátoři postavili za Jeronýmovu volbu - tyto texty 

k Písmu nepřidávat. Oslabení významu apokryfů vedlo k tomu, že se toto téma 

probíralo r. 1546 na Tridentském koncilu, který tyto knihy prohlásil za součást 

křesťanského kánonu Písma.  

Brzy na to byly knihy pojmenovány jako „deuterokanonické“ (řecké deuteros 

znamená „druhý“). Podle římsko-katolické církve ukazuje tento název na to, že knihy 

patří do druhé vrstvy kánonu, ale nenaznačuje, že by měly menší cenu než ostatní knihy 

Starého zákona.69 

První kniha makabejská popisuje boj věrných Židů proti syrskému vládci Antiochovi 

IV. Jedná se o helénistickou reformu, útlak Židů, povstání a vzestup Makabejců. 

V knize můžeme vidět detailně datované historické události z tohoto období a autor 

především poukazuje na pevnou víru v Boží zákony. Druhá kniha makabejská je také 

záznamem událostí v době násilné helenizace. Ovšem je zaměřena více na teologická 

témata než na historické detaily. Vychází ze shrnutí pětisvazkové práce řecky píšícího 

Žida, Jásona z Kyrény. „Na rozdíl od 1 Mak tu jsou události nahlíženy z hlediska viny  

a smíření, trestu a milosti. V souladu s tím je i vlastní židovské pozadí náboženského 

pronásledování ze strany Antiocha IV. líčeno podrobněji než v 1 Mak.“70  

Druhá kniha makabejská je ojedinělá z toho důvodu, že je jediným historiografickým 

dílem z helénské diaspory, které přežilo v úplnosti. Byla napsána Židem oddaným 

svému odkazu a náboženství.71 Tato kniha není pokračováním První knihy makabejské. 

Podává ovšem jiný pohled na události, které jsou v První knize makabejské uvedeny. 

Dává více důraz na Boží zásahy ve prospěch Židů a poukazuje na jejich věrnost.  

Tato Druha kniha makabejská je složena anonymně v Egyptě, pravděpodobně před 

římským dobytím Východu. Je to ve skutečnosti zkratka pětisvazkových dějin, které 

napsal helénský Žid Jáson Kyrénský, zpracovávající výboje Judy Makabejského.72 

Kromě Knih makabejských líčí makabejské povstání také kniha Daniel, a to ve své 

druhé části. Jedná se především o kapitoly 9 – 11, kde jsou tyto události předloženy jako 

proroctví. 

                                                 
69 Srov. SPOLEČENSTVÍ AUTORŮ. Průvodce Biblí, s. 515. 
70 Srov. KAISER, Otto. Odkaz Alexandrijských Židů, s. 42. 
71 Srov. SPOLEČENSTVÍ AUTORŮ. Atlas univerzálních dějin židovského národa, str. 38. 
72 Srov. SPOLEČENSTVÍ AUTORŮ. Atlas univerzálních dějin židovského národa, str. 38. 
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4.2. Juda Makabejský a povstání proti helenizaci 

 

Tento Žid, který byl odhodlán bojovat za svou víru a lid, byl postrachem  nepřátel 

svého národa. Pronásledoval a zabíjel ty, kteří se dopustili zločinů na židovském 

obyvatelstvu, znesvěcovali posvátné budovy, předměty a hanobili Hospodina. Tuto 

vyhrocenou situaci neponechali jeho protivníci bez odpovědi. Byla otázka času, kdy se 

střetne nepřátelské vojsko s Izraelity. 

Prvním protivníkem, se kterým se Juda utkal, byl Apollónios. Juda byl ale připraven 

a  nepřítele s nečekanou rychlostí rozdrtil. „Juda si vzal  Apollónův meč, se kterým pak 

bojoval po všechny dny.“73 

O vítězství Izraelců se dozvěděl velitel syrského vojska v Palestině Sérón, ten toužil 

po porážce Judy a jeho lidu. Vytáhl tedy do boje se svým početným vojskem. Když 

Izraelci uviděli sílu nepřítele, dostali strach a začali pochybovat o dalším vítězství. Juda 

však reagoval na zaleknutí svých spolubojovníků následovně:“Vítězství ve válce 

nezáleží na množství vojska, sílu dává Nebe. Jdou proti nám plni pýchy a zloby, aby 

vyhladili nás i naše ženy a děti, aby nás oloupili. My však bojujeme za svůj život a za 

své zákony. Nebe samo je rozdrtí před našima očima, nebojte se jich.“74 

Juda se odvolával na pomoc Nebe, jak s oblibou nazýval Hospodina. Jakoby chtěl 

navázat  na Jozuův postup při dobývání zaslíbené země. Pisatel  se očividně vžil do 

doby Jozuovy, protože Pelištějci od 8. stol. př. Kr. po vpádu Asyřanů už vlastní území 

neměli. Judovy boje nabývají rysy svaté války, v níž Bůh sám bojuje za svůj lid.75 V již 

zmiňované knize Jozue jsou texty, který odkazují na Boží pomoc při bitvách s nepřáteli. 

I tento úryvek ve 23. kapitole poukazuje na důvěru v Boží pomoc: „Hospodin, váš Bůh, 

je zapudí od vaší tváře a vyžene je před vámi; a vy obsadíte jejich zemi, jak vám 

přislíbil Hospodin, váš Bůh.“76  Takto zřejmě chápal i sám Juda Boží podporu během 

bojů o území a holý život.   

Poté, co se Juda tímto způsobem obrátil ke svému lidu a dodal jim odvahy skrze víru 

v Boží pomoc, bylo nepřátelské vojsko rozdrceno. Zvolil jinou strategii, jelikož 

vojevůdce Sérón se z předešlé prohry Apollónia poučil a mohl předpokládat, jakým 

způsobem budou Izraelci jednat. I přesto Juda a jeho vojsko dosáhlo vítězství. Ostatní 

                                                 
73 Srov. 1Mak 3,12 
74 Srov. 1Mak 3,19–22 
75 BIČ, Miloš. Výklady V. ke Starému zákonu. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství, 1996, s. 242. 
76 Srov. Joz 23,5 



 35 

národy se začaly Judy a jeho bratrů obávat. Jeho jméno proniklo až ke královskému 

dvoru.  

Druhá kniha makabejská popisuje příchod Judy a jeho přátel do vesnic, kde se k nim 

připojovali další lidé, kteří zůstali věrni židovské víře. Shromáždili jich na šest tisíc  

a společně vzývali Hospodina. Poté napadali města  a vypalovali je. Zahnal na útěk 

nemálo nepřátel a zprávy o jeho statečnosti se rozšířili po celé oblasti.77 

Král Antiochos se rozhodl jednat. Vojsko připravil tak, aby mohlo kdykoliv vyrazit  

do boje. Zjistil ale, že další prostředky na různé výdaje se rychle ztenčily. Rozhodl se 

tedy pro zlepšení situace na základě tažení do Persie. „Jako správce  říše od řeky 

Eufratu  až po hranice Egypta ponechal Lýsiáse, muže slavného  a z královského rodu,  

a svěřil mu výchovu  svého syna Antiocha, dokud se sám nevrátí. Dal mu polovinu 

vojska i slony a udělil rozkazy o všem, co měl v plánu.“78 Židovský národ měl být 

vyhlazen. Kraje, které obývali Izraelité, měli být poté osídleny novým obyvatelstvem. 

Antiochos neváhal a vytáhl s vojskem do Persie. Jeho místo zaujal zmiňovaný Lýsiás a 

uskutečnil jeho příkaz.  

Za velitele vojska vybral dva mocné muže z králových přátel, kterým  přidělil 

množství mužů, schopných boje. Jednalo se o Níkánóra a Gorgiáse.79 Početné vojsko, 

které mělo v plánu táhnout na Jeruzalém, se utábořilo nejprve v okolí Emauz. Zde se 

k nim přidali další bojovníci a situace Izraelitů se začala jevit jako zoufalá, jelikož 

převaha soupeře byla značná. Juda a jeho vojáci se povzbuzovali navzájem a trávili čas 

před bojem modlitbou. Postili se, posypali si hlavu popelem a poté roztrhli své roucho. 

V knize Zákona hledali Boží pokyn, který by jim ukázal, jak dál jednat. 

Podle 2Mak 8,18–23 poznáváme, že odpověď byla příznivá. Juda svým mužům 

připomněl Ž 20,18, že nepřítel spoléhá „na zbraně a odvahu“. Juda dodal, že si 

připomínají Hospodina a jeho pomoc. V kanonických knihách podobný způsob 

dotazování na Boha není nikde doložen. Dotazovali se ovšem Boha jinak (1 S 14,18  

a 2S 5,9 aj.).80 Juda rozdělil svůj lid a některé dokonce vybídl i k odchodu domů, pokud 

měli určité závazky. Poté se přemístili z Mispy do blízkosti Emauz, kde se odehrála 

bitva. Gorgiás chtěl Judu přelstít, ten ovšem tuto situaci ustál a vyšel z boje vítězně. Za 

zmínku stojí také Judova řeč, kde nabádá své muže ke statečnosti a vzpomíná na útěk 

                                                 
77 Srov. 2Mak 8,1–7 
78 Srov. 1Mak 3,32–35 
79 Podle 2Mak to byl ale Filip, správce Judeje, který po dohodě s Ptolemaiem, velitelem Koilé Sýrie a 

Foinikie, určil za velitele „předního z přátel králových“ Níkánóra, a jemu k ruce dal i Gorgiáse. Srov. 

BIČ, Miloš. Výklady V. ke Starému zákonu. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství, 1996. s. 243. 
80 Srov. BIČ, Miloš. Výklady V. ke Starému zákonu, s. 244. 
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Izraelitů z Egypta přes Rudé moře. Tuto událost dokládá Ex14 a Ex15. Hospodin 

pomůže svému lidu a nepřátele zneškodní. Toto vítězné tažení u Emauz bylo pro Izrael 

dnem velkého vysvobození. Lýsiás se setkal s těmi, kteří uprchli a podali mu zprávu  

o tom, co se u Emauz přihodilo. Proto chtěl nepoučitelný Lýsiás Judu napadnout znovu. 

Juda opět povzbuzoval své muže a připomínal jim vítězství Davida nad Goliášem,  

o kterém se dočteme v 1S 17 a také vítězství Jonatána nad Pelištějci, které je uvedeno 

ve stejné knize ve 14. kapitole. 

Výsledek bitvy byl ale pro Lýsiáse zdrcující. 2Mak 11,8–11 uvádí, jak se v čele 

Judova vojska objevil „jezdec v bílém odění“ a povzbudil bojovníky k hrdinským 

činům. Podle 1Mak 4,35 Lýsiás odtáhl do Antiochie, kde začal sbírat nové vojsko, 

podle 2Mak 11,13n „nebyl žádný šílenec“ a raději s Židy začal vyjednávat o příměří.81 

Zde se tedy knihy makabejské rozcházejí v situaci, která předcházela vyčištění chrámu. 

Druhá kniha makabejská v 11. kapitole popisuje podrobněji, jak Lýsiás uznal 

nepřemožitelnost Hebrejů a příměří, které spolu poté uzavřeli. Ať už se události 

odehrály podle 1Mak nebo 2Mak, po těžkých bojích nastalo období relativního klidu. 

Izraelci se rozhodli k důležitému kroku, který je do dnešní doby každoročně 

připomínán.  

 

                                                 
81 Srov. BIČ, Miloš. Výklady V. ke Starému zákonu, 1996, s. 246. 
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5. Znovuzasvěcení chrámu 

Juda Makabejský a muži, kteří stáli po jeho boku  se shromáždili a vydali se na horu 

Sijón. Jejich cílem bylo znovuzasvěcení chrámu a zavedení bohoslužby. Svatyně byla 

totiž zpustošena a oltář byl zneuctěn pohanskými oběťmi. Výzdoba byla zničena a okolí 

bylo zarostlé a neudržované. Vidět tuto svatyni v takovém zoufalém stavu, bylo pro 

Izraelity zdrcující. Chrám byl po dlouhou dobu chápán jako místo, kde přebývá Bůh, 

místo židovské bohoslužby a srdce náboženského života Izraele.   

5.1. Význam chrámu pro Židy 

 

V době praotců žádný chrám neexistoval a Hospodinovo jméno bylo vzýváno na 

různých místech. Schrána úmluvy se stala místem Boží přítomnosti, byla přenosná  

a král David měl touhu pro ni vystavět chrám. To se uskutečnilo až za vlády jeho 

nástupce Šalamouna. Jeruzalémský chrám zažil období rozkvětu i tragické časy, kdy byl 

zneuctěn a pobořen. V době babylónského zajetí byl jeruzalémský chrám zničen  

a posléze r. 518 př. n. l. byl vystavěn druhý chrám. Jeruzalémský chrám představoval 

srdce Izraele. Později se ale náboženský život přenesl i do rodící se synagogy a je úzce 

spojen s jejím rozvojem. „Pro existenci synagogy byl klíčovou událostí babylónský exil, 

kde vzhledem ke zničení chrámu a dočasné nemožnosti účastnit se náboženských 

chrámových rituálů začala postupně vznikat pravidelná shromáždění věřících – 

nejčastěji u příležitosti šabatů a svátků, v jejichž praxi bylo pokračováno i po 

opětovném návratu do vlasti a vybudováním II. chrámu.“82  Druhý chrám už ale 

postrádal součást vybavení spojeného s Boží přítomností a usmířením za hříchy, tj. 

Schránu Hospodinovy smlouvy. Mimo jiné i nádobu s manou, jelikož při jeho zničení 

byly všechny cenné předměty uloupeny. Přesto byla tato stavba perské éry znovu 

náboženským střediskem 

Aristeův dopis, ze kterého jsem čerpala již v předešlých kapitolách, popisuje chrám 

v době Ptolemaiovců. Autor dopisu zdůrazňuje majestátnost chrámu a jeho bohatou 

výzdobu. Tato stavba musela být v té době něčím opravdu výjimečným pro židovské 

obyvatelstvo. Popis chrámu je následující: „Nádherný chrám vybudovaný na temeni byl 

obehnán hradbou o velikosti přes sedmdesát loktů, šířka a délka byly zvoleny tak, aby 

to vyhovovalo stavbě domu vyznačujícího se velkorysostí a nádherou, jež převyšuje 

                                                 
82 Srov. DAMOHORSKÁ, Pavla a NOSEK, Bedřich. Židovské tradice a zvyky, s. 149. 
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vše, co kdy bylo postaveno.“83 Text dále pokračuje vylíčením vzhledu oltáře a vodní 

nádrže chrámu, která byla důležitá při konání obětních obřadů. 

Chrám byl ústředí náboženského života, nepostradatelný rámec pro integrální 

zachování Zákona.84 Neodmyslitelně k chrámu patřily i chrámové oběti. Byl místem, 

kde se obětovala nejen zvířata, ale i kadidlo apod.  

Vliv proroků jako duchovních vůdců lidu slábl a s chrámem byli spojeni kněží v čele 

s veleknězem. Právě kněží s v čele s veleknězem získávají ještě větší vliv. Tato stavba, 

byla centrem osobního i náboženského života Izraele.  

5.2. Vyčištění chrámu 
 

Po bojích Izraelitů s nepřátelskými vojsky nastaly od roku 167 př. n. l. podmínky, 

které vedly k velice důležitému úkonu. Vybraní „bezúhonní“ kněží začali vynášet 

znesvěcené kameny na smetiště. Oltář pro zápalné oběti byl poskvrněn pohanskými 

obětmi.85 Proto bylo nutné postavit oltář nový a řídit se při jeho stavbě předpisy 

Zákona.86 Právě na podobných událostech můžeme vidět, jak Juda Makabejský a jeho 

lid často odkazovali na příběhy jejich předků a na Hospodinova nařízení, která striktně 

dodržovali. Zákon byl všemi dodržován až do mnoha různých podrobností.  

„Znovu zbudovali svatyni i vnitřní zařízení a vysvětili nádvoří, zhotovili nové 

posvátné nádoby a do svatyně vnesli svícen, kadidlový oltář a stůl. Na oltáři zapálili 

kadidlo a zažehli světla na svícnu, aby osvětlovala vnitřek chrámu. Na stůl položili 

chleby, zavěsili závěsy a šťastně dokončili, co započali.“87 Podobně popisuje tuto 

událost také 2Mak, ve které se dále dočteme o prosbě, směřující k Hospodinu: „Když to 

učinili, padli celým tělem na zem a prosili Hospodina, aby je už nikdy neuvedl do 

takového neštěstí, ale pokud by někdy zhřešili, aby je káral laskavě a nevydával je 

rouhačským a barbarským pohanům.“88 Obě knihy se ale shodují v tom, že k očištění 

chrámu došlo ve výroční den, kdy byla svatyně znesvěcena pohany, tedy dvacátého 

pátého dne měsíce kislevu. V dnešním kalendáři tento měsíc spadá do doby listopadu  

                                                 
83 Srov. SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti I, s. 41. 

 
84 Srov. Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou, s. 741. 
85 Srov.BIČ, Miloš. Výklady V. ke Starému zákonu, s. 246. 
86 „Jestliže budeš dělat oltář z kamenů, neotesávej je; kdybys je opracoval dlátem, znesvětil bys je.“Ex 

20,25. Dále:“Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat 

železem.“ Srov. Dt 27,5.  
87 Srov. 1Mak 5,48–51 
88 Srov. 2Mak 10,4 
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a prosince. V tento den se Židé klaněli před Bohem a vzdávali mu díky. Posvěcení 

oltáře slavili po osm dní.  

Poté se Juda, jeho bratři a celé shromáždění Izraele usnesli, že každoročně budou 

osmidenním veselím  a díkuvzdáním slavit posvěcení oltáře.89 Existuje ale další známý 

důvod, proč si připomínat toto období, a ten je uveden v rabínské literatuře. Jedná se o 

zázrak, který se v tu dobu v chrámě udál. 

5.3. Zázrak v chrámu a svátek Chanuka 
 

Knihy makabejské se více nezmiňují o tom, co se v chrámu dělo před osmidenním 

slavením. Jaká byla další příčina toho, že se přes dva tisíce let uchovala tradice slavit  

a vzpomínat na znovuzasvěcení chrámu? Na základě čeho se slaví osm dní a  proč 

důležitou roli hraje světlo?  

Sbírka židovských zákonů a náboženských tradic, která se nazývá Talmud, 

vysvětluje v traktátu Šabat [ve své babylonské verzi], co významného se v té době 

v chrámu stalo: „Když Hasmonejci [Makabejští] vyhráli válku a v roce 3597 od stvoření 

světa [tj. v roce 165 před křesťanským letopočtem] se zbavili utlačovatelů, našli při 

očišťování Chrámu jen jednu nepoškozenou nádobu s čistým olivovým olejem. 

V nádobě zbyla jen trocha oleje, která by sotva vystačila na jeden den svícení 

chrámovým svícnem. Zázrakem však olej vydržel osm dní, než se Makabejští vrátili do 

Chrámu s čerstvě vylisovaným olejem.“90  

Přestože nemohla být oslava Chanuky nařízena v Tóře, židovská liturgie připomíná 

čtením Nu7 starší zasvěcení oltáře v době Mojžíšově, tedy zasvěcení, které mohlo 

Makabejské inspirovat. Čte se také prorocký text, takzvaná haftara Za 2,14-4,7, kde se 

popisuje „svícen celý ze zlata s mísou se sedmi kahany“. Zjevně tato pasáž připomíná 

svícen, který zažehli a znovuzasvětili Hasmonejci po znesvěcení chrámu.91 

O rozšířeném zvyku zapalování světel hovoří také Josef Flavius, židovský historik 

píšící řecky, který žil v letech 37 – 100 n. l. Ten označuje tento svátek jako Světla92. Do 

                                                 
89 Srov. 1Mak 4,59 
90 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě Židů, s. 129. 
91 DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba – k počátkům křesťanské liturgie. Praha: Oikúmené, 1995, s. 

2016. 
92 Připomíná také řecké označení Apellaios. Srov.  Židovské starožitnosti 12,319. 

„So on the five and twentieth day of the month of Chisleu, which the Macedonians call Apellaios, they lit 

the lamps that were on the lampstand, and offered incense upon the altar [of incense], and laid the loaves 

upon the table [of showbread], and offered burnt offerings upon the new altar [of burnt offering].“ Srov. 

Židovské starožitnosti 12,319. 
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konce 1. století po Kristu se tato praxe stává běžným zvykem společně s označováním 

tohoto svátku jako Chanuka.93 Světlo a osmidenní slavnost jsou pro tento svátek 

typické. To, že po zboření druhého jeruzalémského chrámu rozsvěcovali Židé světla v  

domovech a synagogách, bylo a je vnímáno za náhražku chrámu. Světla byla 

považována za svatá a mají připomínat Izraelitům, že tento zázrak je zázrakem 

Hospodinovým.  

Tento svátek je jednou z nejmladších slavností izraelského kalendáře. Při tomto 

svátku se zapalovaly lampy, které mu záhy daly další jméno „svátky světel“. Tyto 

lampy, jež byly symbolem Zákona, zajistili svátku popularitu a byly příčinou jeho 

uchování i po zničení chrámu.94 

Někteří autoři se ve svých knihách zabývají tím, zda je správné slavit Chanuku osm 

dní. Jeden názor95 je takový, že zázrak trval opravdu jen sedm dní. Protože pro Židy 

byla povinnost nalít oleje dostatek, tak aby světlo vydrželo hořet po celou noc. Je určitě 

lepší splnit příkaz alespoň jednou přesně podle nařízení i za cenu, že olej na další dny 

nestačí. Další možností je, že kněží každý den nalili to lamp menory všechen nalezený 

olej a každý den z něj uhořela jen jedna osmina. Tak by zázrak trval skutečně po osm 

dní.96  

Jiná významná sefardská rabínská autorita, Moše ben Maimon (1135–1204) ukazuje 

odlišný filosofický přístup, neboť se zabývá lidskou schopností, tedy že Makabejští 

dosáhli tak vysokého stupně poznání, že rozpoznali nejen ojedinělá znamení, ale i 

zázraky. Poznali zázračné vlastnosti oleje. Ten, který stvořil svět, dal i oleji jeho 

vlastnosti. Proto Makabejští nestanovili svátek jen na sedm dní, kdy neměli žádný olej, 

ale zřídili svátek i pro „hoření“ prvního dne. Tento svátek proto oslavuje dobrodiní a 

zázraky, které nám Hospodin dává každý den, večer i ráno.97 Oheň, který svítil po celou 

dobu se stal symbolem a tradičním prvkem při vzpomínce na tuto událost, která je 

chápána spíš jako Boží dar, než dílo a vítězství Makabejců.  

                                                                                                                                               
„And from that time to this we celebrate this festival, and call it Lights . I suppose the reason was, 

because this liberty beyond our hopes appeared to us; and that hence was the name given to that festival.“ 

Srov. Židovské starožitnosti 12,325. 
93 Srov. DAMOHORSKÁ, Pavla a NOSEK, Bedřich. Židovské tradice a zvyky, s. 242. 
94 Srov. Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou, s. 741. 
95 Tuto diskusi zaznamenává zeširoka rabín Jehuda Liwa (Löw) ben Becalel (1525–1609), renesanční 

rabín, který věnoval významu sváteční příležitosti komentář Ner micva (Světlo přikázání), vydaný v Praze 

roku 1606. 
96 MAHARAL, Rabi Löw. Ner Micva – O svátku Chanuka. Praha: P3K, 2006, s. 60. 
97 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě Židů, s. 136. 
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Můžeme tedy říci, že svátek byl ustanoven na základě zázraku s olejem a 

v neposlední řadě jako vítězství nad nepřáteli, kteří chtěli izraelský národ vymýtit. 

Nejednalo se o náboženský fanatismus ze strany Židů. I přesto, že se v knihách 

Makabejských dočteme o velkém množství vražd a utrpení, motivací jejich boje byla 

záchrana židovského národa a zachování jejich tradic.  

Vůdčí postava Matitjáš nebyl původně válečníkem a hrdinou, nýbrž duchovním 

vůdcem. Jeho boj měl duchovní kořeny. Jeho synové tak měli chránit duchovní podstatu 

národa. Tělem slabí, ale duchem silní. Židé, kteří se v helénistickém světě asimilovali, 

byli slabí. Nezůstalo  po nich nic, zanikli stejně jako řecké impérium.98 Řekové se 

snažili židovskou kulturu a tradice potlačit. Tato interpretace M. Sterna představuje 

důležitý přístup, ale přesto lze říci, že někteří spatřovali v helénistické kultuře 

prostředek ke sdílení židovské tradice, prostředek pro obohacení výkladu Zákona. Mezi 

jinými lze připomenout dílo Filóna Alexandrijského. To, že se Izraelité klaněli jen 

Bohu, nehodlali se podřídit žádné jiné autoritě a dodržovali Zákon, znamenalo pro 

Řeky, že by si poklidnou cestou všechen židovský lid těžko podřídili. Existuje ale 

nějaká spojitost mezi nenávistí ze strany Řeků k Tóře nebo k chrámu a tím, kde se 

zázrak udál? Rabi Löw o tom píše následovně: „S řeckým královstvím se pojil lidský 

rozum, a proto oponovalo Izraeli kvůli Tóře a Božím příkazům, které jsou Boží 

moudrostí. Ze stejného důvodu Řekové oponovali i Chrámu, který je svatým místem 

božské úrovně. Chrám a Tóra mají mnoho společného … A protože Řekům vadili 

zejména Chrám  a příkazy Tóry, stal se zázrak právě se světly v Chrámě, jak je psáno 

(Přísloví 6:23): 'Vždyť příkaz je svící a Tóra světlem.'.“99 Radostné události, které se 

odehrály, mohli Židé chápat jako počátek příznivého období pro jejich národ. Zvítězili 

nad mnohem početnějším vojskem a chrám, který patřil k tomuto lidu byl jimi opět 

posvěcen. Tyto okamžiky dodaly Izraelitům jistě mnoho odvahy a optimismu.  

5.4. Příběhy pojící se k povstání Makabejských 

 

Existují příběhy, které se k tomuto svátku vztahují. Hrají zde důležitou roli ženy. 

Nejen muži totiž bojovali za svůj lid a Hospodina. I ženy projevovaly velkou odvahu  

a věrnost Zákonu.  

Již v první knize Makabejské se připomíná ochota matek obřezávat syny navzdory 

Antiochově zákazu: „Ženy, které daly obřezat své děti, vydávali podle nařízení na smrt i 

                                                 
98 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě Židů, s. 135. 
99 Srov. MAHARAL, rabi Löw. Ner Micva – S svátku Chanuka, s. 59. 
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s kojenci, kteří jim viseli na krku, a popravovali také jejich příbuzné i ty, kdo provedli 

obřízku.“100 Jejich perzekuce vedla k povstání. 

Jako druhý zmíním příběh Juditin. Ten je uveden v Talmudu [Šabat 23a]. Jedná se  

o příběh, kde hlavní roli hraje tato zmíněná žena. Dcera velekněze Matitjáše, tedy sestra 

Judy Makabejského měla před svatbou a  Řekové vydali nařízení, kterým její otec  

a bratři opovrhovali.“Krátce před svatbou přišli řečtí vojáci, aby ji odvedli a dali svému 

pánovi znásilnit.Matitjáš a jeho synové bránili čest budoucí manželky, na Řeky zaútočili 

a všechny je pobili. Když se o jejich smrti dověděl syrský guvernér, svolal armádu  

a oblehl Jeruzalém.“101 Vdova Judit se rozhodla, že Jeruzalém zachrání a svede 

guvernéra. Tak se i stalo. Svedla ho a opila  a poté vzala jeho meč a usekla mu hlavu. 

Tu předala svému lidu a ti ji pověsili na městské hradby. Vidět mrtvého velitele Řeky 

vylekalo a rozutekli se. Hrdinka  Judit  je  zmíněna i  v   Písmu, v   samostatné  

deuterokanonické knize.  Její příběh se stal základem pro talmudickou adaptaci. Odehrál 

se za krále Nabukadnesara a vdova Judita spáchá stejný odvážný čin, kterým zachrání 

svůj lid. Její pobyt v nepřátelském táboře je příkladem zachovávání Zákona i 

v pohanském prostředí. Rabínské podání pokročí dále, spojí Juditinu odvahu s činy 

makabejských povstalců, a proto ji učiní dcerou Matitjáše. 

Navzdory všem pochybnostem o autentičnosti a původu příběhu ho zřejmě neznámy 

autor napsal s cílem dodat židovskému národu odvahu k odporu vůči utlačovatelům.102 

Dalším příběhem uvedeným je příběh matky sedmi synů v druhé knize makabejské 

kapitoly sedmé, příběh Chanin. Společně se syny dodržovali přikázání Tóry. Byli 

odhaleni a čekal je krutý trest. Byli předvedeni před Antiocha IV. Epifana a ten nechal 

její syny mučit a zabít. Než aby se matka zřekla své víry, raději zemřela. Po smrti synů 

se modlila k Bohu, aby už nechal zvítězit Makabejské, protože ona i její synové přinesli 

jemu i Tóře tu nejkrásnější oběť.103 ¨ 

Tato žena byla schopna vydržet velká muka kvůli své víře a ukázala naprostou 

věrnost Zákonu. Právě tento způsob zachovávání konkrétního přikázání z Tóry 

charakterizoval přístup k Tóře v době makabejské, definoval tehdejší judaismus a nalezl 

své následovníky v praxi zbožných, farizeů i ostatních sekt judaismu. Talmud, traktát 

Gitín 57b, převypráví tento příběh statečné ženy a to, jak se císař zachoval k jejím 

synům. Po smrti posledního se sama zabila. Rabínská literatura v této pasáži označí 

                                                 
100 Srov. 1Mak 1,60–61 
101 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě Židů, s. 140. 
102 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě Židů, s. 140. 
103 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě Židů, s. 140. 
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matku za Chanu. Matka synů zvaná Chana totiž podporuje své syny v bezvýhradné 

oddanosti Hospodinu, a proto připomíná starozákonní Chanu, matku proroka Samuele 

(1 S 1,11 a 1,27-28). Ve svém chvalozpěvu dále připomíná sedminásobné rození 

neplodné ženy (1 S 2,5). 

Příběhy těchto starověkých statečných hrdinek ovlivňují židovskou praxi dodnes. Ženy 

nepracují po dobu, kdy hoří chanukové svíčky, aby si připomněly památku těchto 

statečných žen.104 Byly to ženy které nehodlaly porušit přikázání  

a neodvrátily se od Hospodina i přes výhružky, zastrašování či  smrt rodinných 

příslušníků.  

                                                 
104 DIVECKÝ, Jan. Židovské svátky – Kalendářem od Pesachu do Purimu. Praha: P3K, 2005. s. 54. 
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6. Nepřátelství ze strany pohanských sousedů a 

poslední období řecké moci v Judeji 

 Po znovuzasvěcení chrámu  se zbožní, kteří patřili k střednímu stavu a tvořili 

náboženskou elitu, od Makabejských oddělili. Spokojili se s dosažením náboženské 

svobody a boj o politickou samostatnost, v němž pokračoval Juda a jeho bratři, 

pokládali jen za malou pomoc.105 

Radost a veselí netrvalo u židovského obyvatelstva dlouho. Vítězství Makabejských 

nezůstalo utajeno a okolní národy se dozvěděli o jejich úspěších. Reakce na sebe 

nenechala dlouho čekat a Židé začali být vražděni a vyhlazováni. Jednalo se  

o protivenství Edómců. Byli ohrožováni aramejskými Nabatejci a Araby. Úspěšná 

vzpoura proti Seleukovcům vedla nutně k širším vojenským kampaním v regionu. Juda 

jim  způsobil velkou porážku a nelítostně je povraždil.  

Další nebezpečí hrozilo v Zajordání. 1Mak 5,8 jen jakoby mimochodem zmiňuje 

Judovo vítězství nad Jaazerem, ale jeho současníkům asi nebylo třeba říci více. Šlo  

o místo na hranicích mezi tradičním územním dědictvím kmene Gád a územím 

království Amónců. Bylo to kdysi území Emorejců a Izrael přicházející  z Egypta se 

utkal s jejich králi Síchonem a Ógem, nežli mohl pokračovat v cestě. Zmiňuje-li první 

z knih makabejských právě toto místo, není to náhodou. Jako tehdy Mojžíš, zvítězil tu 

nyní Juda a pro jeho muže to bylo znamení Boží, že cesta do zaslíbené země se jim 

otvírá.106 

Judova pozice v Judsku byla neotřesitelná. Nepřátelé se tedy soustředili na Židy 

v okolních oblastech. Ti prchali do větších měst s opevněním, přesto docházelo 

k velkému násilí. Tito Židé neměli takové bezpečí jako ti v Judsku a prosili Judu  

o pomoc a podporu. Ten neváhal a bratra Šimeóna poslal do Galileje. On sám spolu 

s Jonatánem spěchali na pomoc Gileádským.  

Šimeón nad pohany zvítězil a dokonce je i pronásledoval  k moři. Poté se se 

zachráněnými židy vrátil do Judska. Judova situace byla poněkud obtížnější. První 

kniha makabejská v páté kapitole popisuje, jak se Juda s Izraelity vracel do Judska. 

Přišli k Efrónu a potřebovali projít opevněným městem. Obyvatelé tohoto města ale 

odmítali židy nechat projít i přesto, že jim Juda po dobrém vzkázal, jak je pro ně cesta 

přes jejich území důležitá. Juda město obléhal a poté pobil všechno obyvatelstvo 

                                                 
105 Srov. POKORNÝ, Petr. Řecké dědictví v Orientu, s. 320. 
106 Srov. BIČ, Miloš. Výklady V. ke Starému zákonu, s. 248. 
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mužského pohlaví a město zničil. Přešli přes Jordán a Juda povzbuzoval po celou cestu 

lid do té doby, než došli do Judska. S radostným jásotem pak vystoupili na horu Sijón a 

obětovali zápalné oběti za to, že se v pokoji vrátili a nikdo z nich nezahynul.107 Boje ale 

pokračovaly. Např. v Přímoří nebo Edómu. Na tomto území vytáhli do boje proti 

pohanům velitelé Josef a Azarjáš. Jejich výboje byly ale neúspěšné. Juda se vydal na 

další tažení, aby škodu, kterou napáchali tito dva velitelé, napravil.  

6.1. Závěrečné období vlády Antiocha  IV. Epifana 
 

Král Antiochos IV. Epifanes se vydal kvůli nedostatku financí na loupeživou 

výpravu do Persie. Měl v plánu vydrancovat tamní chrám u bývalého královského 

města. Jeho plán ztroskotal, jelikož byl nucen s nepořízenou místo opustit. V Persii se 

také dozvěděl o vítězství Makabejských nad Lýsiásem a také o tom, jak se Židé vrátili 

do chrámu a posvětili ho.  

1Mak uvádí, že Antiochos IV. po vyslechnutí zprávy o vítězství Izraelitů se zděsil a 

otřáslo to s ním. Cítil, že přichází jeho konec, zároveň lituje svého chování a nenávisti 

vůči židům.108 2Mak zmiňuje, že Antiochos IV. se nejprve rozčílil a chtěl židy pobít. 

Vševidoucí Hospodin jej postihl nevyléčitelnou ranou. Sotva totiž vyslovil svou hrozbu, 

zachvátili ho nesnesitelné bolesti útrob a nápor vnitřní křeče.109 Umíral v bolestech  

a jeho tělo se zaživa rozpadalo. Smířil se s tím, že zemře  a svou moc předal Filipovi, 

který byl členem jeho vojska. Jelikož měl Antiochos IV. syna, o kterého se měl postarat 

Lýsiás, byl uveden na trůn právě on. Éra krutého vládce skončila a jeho místo náleželo 

Antiochovi V., který byl nazván Eupator.  

Tradice ale předpokládá, že k obnovení jeruzalémské bohoslužby došlo za života 

Antiocha IV. Epifana. Ve skutečnosti zemřel král v září až říjnu 164 př. Kr. a chrám byl 

posvěcen až v prosinci, tedy po králově smrti.110 Stejně událost hodnotí komentář 

k textu překladu v Jeruzalémské bibli, tedy že autor První knihy makabejské klade 

mylně smrt Antiocha Epifana za vyprávění po vyčistění chrámu a výpravách proti 

sousedním národům.111  

 

 

                                                 
107 Srov. 1Mak 5,45–54 
108 Srov. 1Mak  6,8–9 
109 Srov. 2Mak  9,4–5 
110 Srov. BIČ, Miloš. Výklady V. ke Starému zákonu, s. 251. 
111 Srov. Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou, s. 741. 
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6.2. Neustávající boje Makabejských a smrt jejich vůdce Judy 

 

Díky bitvám, které Izraelité vyhrávali pod vedením Judy Makabejského a zlepšení 

jejich životní situace, byl Juda uznán jako jejich vůdce a osobnost, kterou měli jeho lidé 

v úctě. Situace Izraelitů se za krále Antiocha V. zpočátku příliš nezlepšila. Hradní 

posádky provokovaly a napadly Židy kolem svatyně. Juda se s touto situací nehodlal 

smířit. Nový král po prosbách i  některých Židů proti Judovi zakročil.  

V závěrečných kapitolách Druhé knihy Makabejské se dočteme nejen o bitvách Judy 

Makabejského a o osobě Antiocha Eupatora, ale také oběti za padlé spolubojovníky.112 

Jedná se zde o snahu odstranění spáchané viny a také podporu myšlenky modlitby za 

zemřelé. Na základě této kapitoly můžeme vidět, že téma vzkříšení nebylo pro zdejší lid 

neznámé. M. Bič se k tomuto textu vyjadřuje následovně: „Někteří tu vidí náznaky víry 

v očistec, v němž duše zemřelých projdou očišťováním za přispění modliteb 

pozůstalých.“113 Jeruzalémská bible v poznámkách pod čarou uvádí, že tento text  

o oběti za mrtvé vyjadřuje přesvědčení, že modlitba a smírná oběť jsou účinné 

k odpuštění hříchů zemřelých. Je to první svědectví o víře v tuto věc. Je ale možné, že 

oběť, jakou dal Juda přinést, neměla jiný cíl, než očistu společenství, které bylo 

poskvrněno zločinem několika osob. Není tedy vyloučeno, že autor sám propůjčil 

svému hrdinovi o čtyřicet let později své vlastní přesvědčení. Každopádně však toto 

svědectví znamená novou a důležitou etapu v židovské teologii.114 Víra ve vzkříšení 

z mrtvých ve 2. století př. Kr. je v židovské společnosti významným posunem od pojetí 

stínové existence v Še‘ólu k posmrtnému trvání duše, které by nebylo myslitelné bez 

styku s koncepty řecké filosofie během helénizace židovského obyvatelstva. 

Král Antiochos V. Eupator vyhověl žádosti blízkého okolí a s ohromným vojskem 

přitáhl k Bét-súru. Mezi jeho výzbrojí byli i bojoví sloni, které před bitvou rozdivočili 

šťávou z hroznů a moruší. Juda zanechal obléhání jeruzalémského hradu a táhl králi 

naproti.  Judův bratr Eleazar se bitevní vřavou probil až k největšímu slonu, jež 

pokládal za králova, a zespoda ho probodl. Slon se svalil na bojovníka a zalehl jej. Židé 

                                                 
112 „U každého z padlých našli pod šatem amulety bůžků z Jabny, které Zákon židům zakazuje. Všem 

bylo zřejmé, že to byla příčina, proč padli. Všichni dobrořečili Hospodinu, který spravedlivě soudí a 

zjevuje skryté věci. Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl tento přestupek plně odpuštěn. Šlechtený 

Juda domlouval lidu, aby se chránili hříchu, když na vlastní oči viděl, co se stalo, a jak hřích byl příčinou 

toho, že někteří padli. Na to uspořádal ve vojsku sbírku a poslal je Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby 

byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslel na vzkříšení. 

Kdyby nebyl přesvědčený, že padlí vstanou, bylo by  zbytečné a marné modlit se za mrtvé.“ Srov. 2Mak 

12,40–45. 
113 Srov. BIČ, Miloš. Výklady V. ke Starému zákonu, s. 308. 
114 Srov. Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou, s. 796. 
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uznali přesilu králova vojska a ustoupili.115 Juda se vydal do Jeruzaléma, ale Židé se 

v této oblasti potýkali se značnými potížemi. Bylo zde mnoho Židů, kteří utekli před 

nebezpečím ze strany pohanů. Král Judu pronásledoval a jeho lid neměl co jíst.  

Lýsiás vyzval Antiocha V., aby s Židy  uzavřel mír. Ať si žijí podle svých zákonů 

jako dříve, dokud králův otec nedal podnět k jejich vzpouře svým úsilím pohelénštit 

celou zemi,. Král souhlasil, ale když viděl opevněný chrámový okrsek, porušil svou 

přísahu a trval na stržení hradeb. 2Mak 11,25 opevnění chrámového okrsku 

nezmiňuje.116 Ani Antiochos V. nemohl být klidný, jelikož svedl boj o Antiochii 

s Filipem.  Poté proti němu povstal Seleukovec Demétrios I. Ten měl podporu Římanů  

a Lýsiás s Antiochem V., kteří byli zadrženi, byli následně zabiti. „Hned se začali sbíhat 

k němu různí podlézavci a prospěcháři, i nemálo židů v čele s mužem, který se 

hebrejské jméno Eljákim pořečtil na Alkimos a ucházel se o velekněžský úřad. 

Přirozeně mu Juda stál v cestě a chasídové, kteří původně stáli na straně Judově, 

unavení ustavičným válčením, byli ochotni Alkima uznat, protože byl z rodu 

Áronova.“117 Alkimos se stal veleknězem a k Judovi nechoval žádné sympatie. Syrský 

vojevůdce Níkánor byl vyslán králem k boji s Judou a jeho přívrženci. Tento vojevůdce 

nesnášel Židy a snažil se je pomocí lsti porazit. Juda jeho plány prokoukl a Níkánor 

ustoupil. Tím ale tento konflikt neskončil. Juda se modlil a prosil Hospodina o porážku 

nepřítele, posléze došlo k rozhodující bitvě.  

Bojovníci pod Judovým vedením porazili 13. adáru  r. 160 u Adasy severně od 

Jeruzaléma  Níkánora. I tento den vítězství Židé slaví jako svátek (v předvečer veselého 

svátku púrím, na konci zimy).118 1Mak v 7. kapitole popisuje tuto bitvu podrobněji  

a uvádí, jakým způsobem Juda a jeho vojsko s Níkánorem naložili. Jeho hlavu a pravou 

ruku přinesli do Jeruzaléma jako trofej. Lid se radoval a nějaký čas byl v Judsku klid.119  

Judovi se začaly donášet zprávy o Římanech a jejich vstřícném jednání, obrovské 

moci a bitvách, které vyhráli. Mnozí si Římany zidealizovali a spatřovali v nich naději, 

jak se zbavit syrského – řeckého vlivu. Juda se rozhodl pro spojenectví s Římany, 

jelikož se domníval, že s každým, kdo k nim přichází, uzavřou přátelství.  

Ve snaze získat Římany za spojence proti Syřanům, kteří jsou označováni jako 

Helénové, protože šířili v zemi helénskou (řeckou) kulturu, vyslal Juda do Říma 

                                                 
115 Srov. BIČ, Miloš. Výklady V. ke Starému zákonu, s. 252. 
116 Srov. BIČ, Miloš. Výklady V. ke Starému zákonu, s. 252. 
117 Srov. BIČ, Miloš. Výklady V. ke Starému zákonu, . 253. 
118 Srov. SEGERT, Stanislav. Starověké dějiny Židů, s. 153. 
119 Srov. 1Mak 7,47-50 
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zvláštní poselstvo. Poslové dorazili do Říma a v senátě získali veřejné slyšení. Jejich 

ujištěn, že chtějí být spojenci Říma, senátoři přivítali.120 Židé měli mít zajištěnou 

ochranu od Římanů v případě útoku na jejich národ. Netušil, že o několik desítek let 

později to budou právě oni, kdo obsadí Palestinu. 

I přes tuto dohodu, nebyla pro Judu a jeho lid situace příznivá. Nepřátelé se totiž 

nechtěli smířit s tím, že Juda Makabejský vítězí v bojích a syrské vojsko ztrácí vážené 

vojevůdce. Démétrios chtěl pomstít Níkánorovu smrt a poslal do Judska vojsko s již 

zmiňovaným veleknězem Alkímem a bojovníkem Bakchídou. Judovo vojsko nebylo 

příliš početné, jelikož se mnoho mužů rozuteklo. Přesto Juda tuto bitvu nevzdával  

a dodával zbylým mužům odvahy. 1Mak popisuje závěr tohoto vojenského tažení, které 

pro Judu Makabejského bylo posledním: „Rozpoutal se zuřivý boj, na obou stranách 

bylo mnoho padlých a raněných. Padl i Juda a ostatní se rozutekli. Jonatán a Šimeón 

vzali svého bratra a pohřbili ho v hrobě jeho otců v Modeínu.“121 Tak zemřel muž, který 

neúnavně sváděl boj o nezávislost svého národa. Mnozí Židé jej považovali za 

osvoboditele Izraele.  

6.3. Nástupci Judy Makabejského a situace v říši 

 

Smrt Judy Makabejského nebyla pro Seleukovce takovou výhrou, jak by se mohlo 

zdát. Vzrůstala moc Říma a v říši panovaly zmatky. I Mezi Židy panovaly spory. 

Makabejští si přisvojili funkci velekněze i přesto, že nepocházeli z rodin, které měly to 

privilegium velekněze vybírat. Zároveň Makabejští upevňovali svou moc a rozšiřovali 

svá území.  

V roce 152 př. Kr. se přestali Seleukovci pokoušet o násilnou helenizaci Judeje  

a uznali Jonatana, který teď stál v čele rodiny, za velekněze. Makabejská rodina, 

posléze zvaná Hasmoevci, pak tento úřad zastávala po dalších 115 let. A r. 142 př. Kr. 

Seleukovci fakticky uznali nezávislost Judeje.122   

Po Jonatanovi nastoupil do velekněžského úřadu poslední z makabejských bratrů, 

Šimeón. Během jeho působení padla jeruzalémská pevnost Akra, která stála nedaleko 

chrámu a byla hrozbou pro židovský lid. Pokračoval v dobývání dalších měst a moc 

jeho rodu byla stále vysoká. Přesto se na judaismu a Izraelitech podepsal dlouholetý boj 

proti řeckému vlivu a útlaku: „Ze židovských vzdělávacích center byl zapuzen světský 

duch  

                                                 
120 Srov. BIČ, Miloš. Výklady V. ke Starému zákonu, s. 255. 
121 1Mak 9,17-19. 
122 JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: ROZMLUVY, 1996, S. 109. 
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a intelektuální svobody, které vzkvétaly v řeckých gymnáziích a akademiích. V boji 

proti řeckému vzdělání začali zbožní Židé od konce druhého století př. Kr. vytvářet 

národní systém vzdělání. Na staré písařské školy postupně navazovala síť místních škol, 

kde se, alespoň teoreticky, všichni židovští chlapci vzdělávali v Tóře.“123 V těchto 

školách se jednalo především o vzdělání náboženské s důrazem na Zákon.  

Šimeón, stejně jako jeho bratři, zemřel také násilnou smrtí a jeho nástupcem se stal 

jeho syn Jan Hyrkán. Hasmonejský stát byl zpočátku považován za oddaného víře, ale 

postupem doby docházelo k rozkolům a tyraniím. Nastalo období násilné judaizace  

a oblasti, kde se hovořilo řecky, byly většinou dobyty a vypleněny. Přesto pozdější 

nástupci paradoxně sympatizovali s řeckou kulturou. 

Vladaři židovského národa měli totiž jako přídavek ke svým hebrejským jménům  

i jména řecká. Jev „dvojího jména“ byl pro helénské období typický a nalezl svůj odraz 

i v knize Daniel. Přízviska přijímali i Makabejští, tedy „Měl pět synů: Jana jemuž 

přezdívali GAdi, Šimon, zvaného Thassi, Judu, zvaného Makabejský, Eleazara , 

zvaného Auaran, Jonatana, zvaného Apfus.“124 Přezdívky „Šťastný“, „probuzený“, 

„oblíbený“, „který má hlavu v podobě kladiva“ se poselstvím liší od přízvisek 

seleukovských vládců. 

Kromě toho razili vladaři mince se svými jmény a celá organizace vojenských a 

civilních struktur byla založena na řeckých vzorech s výjimkou impozantní přítomnosti 

chrámu.125 

Dá se říct, že vše proti čemu Juda Makabejský tak tvrdě bojoval, se několik let po 

jeho smrti vrací a je to částečně i tolerováno. Židé, kteří trvali na tradičním judaismu, 

byli s touto situací nespokojeni a proti farizejům bylo i tvrdě zakročeno. Snaha  

o samostatnost Judska ztroskotala a r. 63. př. Kr. vystřídal řecký vliv v této oblasti vliv 

římský, který nepřinesl židovskému obyvatelstvu více svobody a ani tolerance.  

                                                 
123 JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: ROZMLUVY, 1996, S. 110. 
124 Srov. 1 Mak  2,2. Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Praha: 

Krystal OP. Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, s. 734. 
125 Srov. SPOLEČENSTVÍ AUTORŮ, Atlas univerzálních dějin židovského národa, 46. 
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Závěr 

Tato práce se zabývala obdobím helenizace Judska a jeho přilehlých oblastí. Izraelité 

se téměř po celou svou historii museli vypořádávat s útlakem, nenávistí  

a pronásledováním  ze strany okolních národů. Ani v této etapě dějin nebyli Židé 

ušetřeni násilného podřízení se a příkazů, které by měly vliv na jejich dosavadní život. 

Helenizace byla jistě i přínosem a obohatila židovský národ, přesto násilné prosazování 

kultury a tradic, bylo pro židovský národ vyčerpávající.  

Literatura, ze které jsem čerpala popisuje, jaké odhodlání a sílu měli Izraelité, když 

se v mnohem menším počtu stavěli proti početným nepřátelům. Bojovali za svůj národ, 

Hospodina a tradici. Právě v První a Druhé knize makabejské máme odkaz na první 

mučedníky, kteří pro svou víru velice trpěli a přesto se od Hospodina neodvrátili. 

Můžeme také vidět, jak lidé v té době věřili ve vzkříšení a jak rychle tato etapa 

obohatila židovský kalendář o významné dny, tedy počátek slavení památky 

znovuzasvěcení Druhého chrámu. Janovo evangelium nám dokládá, že Chanuku slavil i 

sám Ježíš. I on si pravděpodobně vážil věrnosti svých předků, kteří se nepodrobili 

jinému národu. Lidé už v prvních stoletích po Kr., po vzoru mučedníků z této doby, 

položili život za víru v jednoho Boha, za Krista a nepřizpůsobení se pohanskému kultu. 

Toto téma není ani pro člověka dnešní doby nijak vzdálené nebo nic říkající. I v dnešní 

době můžeme vidět, jak někteří lidé snášejí útrapy kvůli své víře a věrnosti Hospodinu. 

A přes všechny tyto strasti jsou pevní ve svém rozhodnutí.  

Při práci jsem vycházela především z Písma svatého – ekumenického překladu, 

Jeruzalémské bible a knih, které se zabývají historií židovského národa nebo 

helénismem jako epochou dějin. Dále jsem čerpala z publikací, které popisují židovské 

svátky, tradice a zvyky. Pro zajímavost jsem také nahlížela na internetové odkazy, které 

se věnují judaismu a mimo jiné i tématům souvisejícím s mojí bakalářskou prací.  

V první kapitole bakalářské práce jsem se zabývala židovskými tradicemi. Snažila 

jsem se přiblížit židovský kalendář, modlitbu a také některé tradice, které byly 

dodržovány v období, o kterém píši. Chtěla jsem také poukázat, jak důležité je pro Židy 

připomínat si důležité významné události z dějin jejich národa. 

V druhé a třetí kapitole popisuji vpád řeckých vojsk do oblasti Palestiny a jaký dopad 

mělo toto vojenské tažení na židovské obyvatelstvo. Věnovala jsme se tedy násilné 

helenizaci a útlaku Izraelitů ze strany syrských vládců. 
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Čtvrtá a pátá kapitola je zaměřena na Makabejské povstání, tedy boj Izraelitů za 

náboženskou svobodu a také znovuzasvěcení Druhého chrámu.. Hlavní postavou je ve 

čtvrté kapitole Juda Makabejský, kterému jsem věnovala podstatnou část této kapitoly. 

V následujícím textu jsem vyzdvihla význam chrámu, jeho znovuzasvěcení a zázrak, 

který se v tomto udál a je připomínán každoročně i v dnešní době. 

Poslední šestá kapitola už je stručné popsání závěrečné epochy řeckého vlivu 

v oblasti Palestiny.  

Cílem práce bylo podat čtenáři historicko-kulturní pohled na období řeckého vlivu 

v Judeji a doby, která je spojena s opětovným zasvěcením Druhého chrámu. A také 

seznámení se zázrakem, na základě kterého se do dnešní doby slaví svátek Chanuka. Ve 

své bakalářské práci jsem se snažila vytvořit ucelený přehled událostí, které se odehrály 

v této epoše dějin. Využila jsem tedy různých zdrojů, které se vzájemně doplňují. 

Na samotný závěr práce uvádím větu z 2Mak 6,16, která mne během četby knih 

Makabejských zaujala a vryla se mi do paměti. Podle mého názoru poukazuje na to, jak 

Židé této doby vnímali situaci, která nastala a byla pro jejich národ těžkou zkouškou. 

Židé neviní ze svého utrpení Boha, nemyslí si, že na ně zapomněl nebo se jim vzdálil  

a statečně bojují za svou víru. Bojují za Hospodina, který jim během jejich dlouhých 

dějin ukazoval svou moc a lásku. „Proto od nás (Hospodin) nikdy neoddaluje 

milosrdenství; svůj lid vychovává neštěstími, ale neopouští jej.“ 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratky názvů citovaných biblických knih:  

Dt  Pátá Mojžíšova (Deuteronomium) 

Ex  Druhá Mojžíšova (Exodus) 

Gn  První Mojžíšova (Genesis) 

Joz  Jozue 

Lv  Třetí Mojžíšova (Leviticus) 

Nu  Čtvrtá Mojžíšova (Numeri) 

Sk  Skutky apoštolů 

Za  Zacharjáš 

1Mak  První makabejská 

2Mak  Druhá makabejská 

1S   První Samuelova  
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