se uchýlil k Davidovi do Sicelechu [1Pa 12,
1.8.11].
8. Kníže ze synů Hebronových, levita v době
Davidově [1Pa 15,9.11].
9. Jeden z dozorčích úředníků nad oběťmi a
desátky v době Ezechiášově [2Pa 31,13].
Elienai [pravděpodobně = k Hospodinu mé
oči], Benjaminita, syn Simeiův [1Pa 8,20n].
Eliezer [= Bůh je spomocník]. 1. Abrahamův služebník, který spravoval všecky věci
v jeho domě. V Gn 15,2 je nazván »Damašský
Eliezer«. Číselná hodnota jeho jména je 318. Z
toho někteří vykladači usuzovali, že tak
vzniklo číslo 318 Abrahamových bojovníků
[Gn 14,14]. Byl to asi týž E., o němž je řeč v
Gn 24,2 [byl vyslán hledati nevěstu *Izákovi].
2. Druhý syn Mojžíšův a jeho manželky
Zefory. Jeho jméno připomíná vysvobození z
Egypta [Ex 18,4; 1Pa 23,15.17].
3. Syn Becherův, vnuk Benjaminův [1Pa 7,8].
4. Kněz za krále Davida, jeden z těch, kteří
byli ustanoveni k troubení před truhlou Boží,
když byla nesena z domu Obededomova do
Jerusalema [1Pa 15,24].
5. Syn Zichrův, vůdce pokolení Rubenova za
časů krále Davida [1Pa 27,16].
6. Syn Dodavahův z Maresa v Judstvu,
prorok, který horlil proti tomu, že Jozafat »se
tovaryšil« s Ochoziášem, králem izraelským
[2Pa 20,37].
7. Jeden z předních mužů, vyslaných
Ezdrášem do Chasifie, aby vyhledal levity a
Netinejské, jichž byl mezi navrátilci
nedostatek, a vyzval je k připojení k výpravě
do Jerusalema [Ezd 8,16n].
8. Kněz [Ezd 10,18].
9. Levita [Ezd 10,23].
10. Izraelita ze synů Charimových, kteří pojali
za ženy cizozemky a pak je na popud Ezdrášův
vypudili [Ezd 10,31].
11. Syn Jóramův v rodokmenu Ježíšově, který
žil v době mezi Davidem a zajetím Babylonským [L 3,29].
Elifal. Syn Urův, jeden z rytířů Davidových [1Pa 11,35], ve 2S 23,34 nazývaný Elifelet, syn Achasbaiův.
Elifaz. 1. Syn Ezaua a Ady, jeho ženy,
otec Temana [Gn 36,4; 1Pa 1,35.36].
2. E. Temanský, přední ze tří přátel Jobových
[Jb 2,11], který si obral za úkol dokázati, že
tresty Boží v tomto světě jsou spravedlivé, že
utrpení je důkazem hříchu, který nutno vyznati. Proto nutí Joba v souhlase se svými
přáteli, aby svůj hřích uznal a obrátil se [Jb
4,1.17–19; 15,1.17nn]. Jobovy odpovědi tento
názor vyvracejí.
Elifele, zpěvák a harfeník, levita, který
pomáhal při přenosu truhly Boží z domu
Obededomova [1Pa 15,18–21].
Elifelet [= Bůh je vysvobození?]. 1. Poslední z 13 synů Davidových, narozený v Jerusalemě [2S 5,16; 1Pa 14,7]. – 2. Jiný syn
Davidův, narozený v Jerusalemě [1Pa 3,5n]. –
3. Syn Achasbaiův, jeden z Davidových rytířů
[2S 23,34]. *Elifal. – 4. Potomek Jonatanův
[1Pa 8,33.39]. – 5. Syn Adonkiamův, který se
vrátil z Babylona s Ezdrášem [Ezd 8,13]. –
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6. Syn Chasumův, jenž na návod Ezdrášův
vypudil manželku-cizozemku [Ezd 10,33].
Elihu [= on je Bůh]. 1. Syn Barachele
Buzitského z rodu syrského, čtvrtý z přátel
Jobových. Jeho řeči jsou zaznamenány v Jb
32–37. Jméno jeho připomíná rodinu Buzovu,
syna Náchorova, synovce Abrahamova [Gn
22,21 sr.Jb 32,2].
2. Syn Tohu, praotec proroka Samuele [1S
1,1], který se jinde jmenuje Eliab nebo Eliel
[1Pa 6,27.34].
3. E. z bratří Davidových, přední nad pokolením Judovým [1Pa 27,18]. V 1S 16,6 se nazývá Eliab.
4. Hejtman nad tisíci v pokolení Manassesově,
který přešel k Davidovi do Sicelechu, když
opustil vojska filištínská v předvečer bitvy na
hoře Gelboe [1Pa 12,20].
5. Levita Chorejský, syn Semaiášův z čeledi
Obededomovy, vrátný při chrámu za časů krále
Davida [1Pa 26,7].
Elichoref, syn Sísův, písař Šalomounův
[1Kr 4,3].
Elika, jeden z 30 vynikajících rytířů Davidových z rodiny Charod [2S 23,25].
Elim [= posvátné stromy, botanicky nezjistitelné, snad duby, terebinty a j.], druhá ze
stanic, kde se utábořili Izraelští po přechodu
přes Rudé moře někde mezi Mara a pouští Sin.
Bylo zde 12 studnic a 70 palem [Ex 15, 27;
16,1; Nu 33,9n]. Je to prý dnešní Vadi
Garandel nebo Tajbeh nedaleko Sinai, asi 100
km j. od Suezu.
Elimelech [= Bůh je Králem], muž z pokolení Judova z čeledi Ezronovy, bydlící v
Betlémě Judově v době soudců; když byl hlad
v zemi, odešel se svou ženou *Noemi a dvěma
syny Mahalonem a Chelionem do krajiny
Moábské, kde zemřel [Rt 1,2–3; 2,1.3; 4,3.9].
Elioenai [= k Bohu jsou mé oči?]. 1. Muž z
rodiny Davidovy z rodu Sechaniova [1Pa
3,22n]. – 2. Potomek Simeonův [1Pa 4,24.36].
– 3. Syn Becherův z pokolení Benjaminova
[1Pa 7,8]. – 4. Syn Meselemiáše ze synů
Chóre, levita [1Pa 26,2–3]. – 5. Dva z těch,
kteří na popud Ezdrášův vypudili své pohanské
manželky [Ezd 10,10.19.22.27].
Elisa, vnuk Jafetův, pravnuk Noemův [Gn
10,1–4]. Bydliště jeho potomků podle Ez 27,7
byly ostrovy [spíš pobřežní krajina] Elisa, kde
Feničané kupovali šarlatové barvivo. Nebylo
dosud možno místa ta zjistiti. Někteří myslí, že
se tím rozumí Řecko vůbec, jiní Itálie, ostrov
Sicilie nebo Kartágo. Jiní tvrdí, že jde o krajinu
poblíž Gilicie. Zdá se správnějším vztahovati
toto jméno na nějaké pokolení než na místo.
Elisama [= Bůh slyší]. – 1. Syn Amiudův,
přední z pokolení Efraimova při sčítání lidu na
poušti Sinai [Nu 1,10; 2,18; 7,48; 10,22]. Podle
1Pa 7,26 byl Elisama dědem Jozuovým. 2. Syn
Davidův, narozený v Jerusalemě [2S 5,16; 1Pa
3,8; 14,7].
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3. Jiný syn Davidův [2S 5,16; 1Pa 3,6], který
se jinde nazývá Elisua [1Pa 14,5].
4. Potomek z rodiny Judovy, syn Jekamiášův
[1Pa 2,41].
5. Otec Netaniášův a děd Izmaelův [2Kr
25,25; Jr 41,1].
6. Kancléř krále judského Joakima, pravděpodobně děd Izmaelův, který odstranil
Godoliáše, dosazeného Babyloňany [Jr
36,12.20. 21; 2Kr 25,25; Jr 41,1]. *č. 5.
7. Kněz v době Jozafata, judského krále. Měl
za úkol vyučovati v judských městech [2Pa
17,8].
Elisua [= Bůh je spása], syn Davidův [2S
5,15; 1Pa 14,5], jenž v jiném seznamu má
jméno Elisama [1Pa 3,6].
Elisur [= Bůh je skála], syn Sedeurův,
kníže vojska Rubenoya v době putování po
poušti [Nu 1,5; 2,10; 7,30.35; 10,18].
Eliud [snad = Bůh je veličenstvo], syn
Achimův v rodokmenu Ježíšově, otec Eleazarův [Mt 1,15].
Elizafan [= Bůh ukrývá.] 1. Syn Uzielův z
čeledi Kahat v době sčítání lidu na poušti
Sinai, levita [Nu 3,30 sr. Ex 6,18.22]. Pomáhal
při odnášení mrtvol Nadaba a Abiu z tábora
[Lv 10,4]. – 2. Syn Farnachův, kníže z
pokolení Zabulon při putování po poušti [Nu
34,25].
Elizafat [= Bůh soudí], setník, který podporoval Joiadu ve vzpouře proti *Atalii [2Pa
23,1].
Élizeus [= Bůh je spása], syn Safatův z
města *Abelmehula v údolí Jordánském v
pokolení Izachar, prorok za králů Jorama až
Joasa, žák a nástupce Eliášův, ustanovený již
za pobytu Eliášova na Orébě [1Kr 19,16–19].
Při loučení s Eliášem si vyžádal dvojnásobný
díl ducha Eliášova. Plášť Eliášův mu zůstal
jako zázračná památka po uctívaném mistru
[2Kr 2,1–18]. Sledoval týž cíl jako Eliáš:
vyhubiti modlářství v Izraeli. Přitom plně
využíval svého politického vlivu a oblíbenosti
mezi lidem. Doprovázel krále Jorama, syna
Achabova, a Josafata, krále judského, když
společně s králem edomským vedli válku proti
Mésovi,
králi
Moabskému.
Opatřil
podivuhodným způsobem vodu izraelskému
vojsku na poušti Idumejské, jv od dolejšího
konce Mrtvého moře, a předpověděl vítězství
[2Kr 3,4–27]. Když pak král syrský obléhal
Samaří a v městě vypukl hlad, způsobil
podivuhodné vysvobození [2Kr 6,24–7,20].
Další událost, zapadající do politického rámce,
jest uzdravení Námana, vznešeného Aramejce,
od malomocenství [2Kr 5]. Předpověděl zavraždění krále Benadada Hazaelem [2Kr 8,7–
15]. Podporoval hejtmana jízdy Jehu a měl
rozhodující vliv na revoluci, která svrhla dům
Achabův a vyzvedla Jehu [2Kr 9,1n]. Krvavé
vyhubení modlářství Bálova [2Kr 10,10–11]
stalo se s jeho souhlasem. Bylo to tak krvavé,
že prorok Ozeáš [1,4–5] v činech Jehu viděl
vinu, kterou mohl shladiti pouze zánik
dynastie i izraelské říše.

Místa E. působení byla Karmél [2Kr 2,25],
Galgala [2Kr 4,38–41], Jericho [2Kr 2,18],
Samaří, Dotain [2Kr 6,13.20] a Damašek. S
prorockými školami byl E. v úzkém styku. Byl
jejich hlavou [2Kr 2,15n; 9,1], zastáncem [2Kr
4,1n.38n; 6,1n]. Jeho postávaje opředena
mnohými divy a zázraky [2Kr 2,19–25; 3,11–
27; 4,1–44; 6,1–7]; ano ještě v hrobě činí divy
[2Kr 13,20n]. Zemřel za krále Joasa, vnuka
Jehu, působiv alespoň 55 let. Zdá se, že
poslední léta svého života trávil v ústraní.
V NZ je o něm jen jediná zmínka v kázání
Ježíšově [L 4,27 sr. 2Kr 5,14] jako doklad
toho, že žádný prorok není vzácný ve své
vlasti a že Bůh svou milost prokazuje i pohanům.
Elkan, Elkán *Elkána.
Elkána [= Bůh (jej) stvořil?]. 1. Levita,
syn nebo spíše vnuk Choré z čeledi Kahat [1Pa
6,22n.36; Ex 6,24].
2. Potomek hořejšího [1Pa 6,16.35].
3. Jiný levita z čeledi Kahat, syn Jerochamův a
otec Samuele, proslulého soudce a proroka.
Vše, co je o něm známo, je obsaženo v 1S 1,4.
8.19.21.23; 2,20; 1Pa 6,23.27.34].
4. Levita, přebývající ve vsích Netofatských
[1Pa 9,16].
5. Ghorejský, který se připojil k Davidovi v
Sicelechu, když se skrýval před Saulem [1Pa
12,6].
6. Vrátný u truhly Boží za vlády Davidovy
[1Pa 15,23].
7. Vysoký hodnostář krále judského Achasa.
Při loupežném nájezdu Pekachově do Judstva
byl zabit rytířem efraimským Zichrim [2Pa
28,7]. .
Elkošský [Na 1,1], obyvatel místa Elkoš,
podle pozdní a neověřené tradice Alkuš, dva
dny cesty s. od Ninive. Podle jiné tradice šlo o
místo v Galilei [Elkesi, Helkesaei] nebo v
Judstvu [nyn. Bet Gabre = Beit Džibrin] j. od
Begabaru. Někteří badatelé ztotožňují Elkoš s
Kafarnaum, protože toto jméno se může pře
ložiti »Vesnice Nahumova« [Kefar-Nachúm] a
Nahum prý pocházel z Elkóš. Ze SZ se však
nedovídáme ničeho ani o prorokovi, ani o jeho
domnělém rodišti! x
Elmaiští, jinde zvaní Elamitští, kteří byli
násilně usazeni v Samaří po vyvrácení severní
říše izraelské. Po návratu Židů z Babylona se
spojili s jinými, aby zabránili znovuvybudování Jerusalema a chrámu (Ezd 4,9). *Elam.
Elmódam, syn Erův v rodokmenu
Ježíšově se strany Josefovy. Žil v době před
vyhnanstvím babylonským [L 3,28].
Elnám [= Bůh je přívětivý], otec několika
rytířů Davidových [1Pa 11,46].
Elnatan [= Bůh dal]. – 1. Syn Achborův
[Jr 26,22; 36,12.25], otec Nechusty, matky
Joachinovy [2Kr 24,8]. Bydlel v Jerusalemě. –
2. Jména tří mužů, vyslaných Ezdrášem, aby
sehnali v Chasifii potřebný počet levitů, jichž
se vystěhovalcům do Palestiny nedostávalo
[Ezd 8,15n].
Elói [aram. »můj Bože«, hebr. Elí] ve
výkřiku »Elói, Elói, lama zabachtani« [»Bože

můj, Bože můj, pročs mne opustil?!« Mk 15,34
sr. Mt 27,46] chtěli někteří vykládat jako výraz
zoufalství, jako nejhlubší bod Ježíšova utrpení,
kdy prožíval hrůzu opuštěnosti od Boha a snad
i dokonce ztroskotání svého díla. Ale už to, že
tu jde o citát ze Ž 22,2, ukazuje, že Ježíš se
pokouší zpívat tento žalm. To nedělá zoufalec,
ale ten, jenž žije Písmem a chce naplniti
Písmo. Těžkost je jen v tom, že Mk tu užívá
aramejštiny. Té by bývali okolostojící
rozuměli a nemohli by se domnívat, že volá
Eliáše. Mk vůbec má zálibu v arameismech [na
př; 7,34] právě tak jako Jan.
Elon [= dub nebo terebint?]. 1. Hetejský,
jeho dcera byla ženou Ezaua [Gn 26,34; 36,2].
2. Druhý ze tří synů Zabulonových, zakladatel
čeledi Elonské [Gn 46,14; Nu 26,26].
3. Zabulonský, po deset let soudce izraelský.
Pochován jest v Aialon v zemi Zabulon [Sd
12,11n].
4. Vesnice na pomezí pokolení Dan [Joz 19,
33.43].
Elot *Elat.
Elpál [= Bůh dělá], syn Sacharaima a
Ghusimy, bratr Abitobův z pokolení Benjaminova, zakladatel četných rodin [1Pa 8,11n].
Elteke, město na území pokolení Dan,
přidělené levitům [Joz 19,44; 21,23]; leželo asi
9 km jjv od Akaron a 11 km ssz od Tamna
[Joz 19,43]. R. 701 bylo i se svým okolím vyvráceno od Senacheriba ve válce proti Egyptu.
Eltekon, vesnice v horách judských asi 6
km záp. od Betléma [Joz 15,59].
Eltolad, nejjižnější město judské, přidělené
pokolení Simeonovu [Joz 15,30; 19,4], asi 20
km jv od Bersabé. V 1Pa 4,29 se nazývá
Tolad, což vedlo k domněnce, že el je jen
určitý člen jako v arabštině a že tedy jméno
znamená: zrození, pokolení.
Elul [z akkadštiny], jméno šestého měsíce
[srpen–září]. Měl 29 dní [Neh 6,15]. *Měsíc.
Eluzai [= Bůj je má síla], jeden z bojovníků, kteří se připojili k Davidovi v Sicelechu
[1Pa 12,5].
Elymas, přízvisko židovského čarodějníka
Barjeza na ostrově Cypru v městě Páíu [Sk
13,6n], jenž se snažil odvrátiti Sergia Pavla,
římského prokonsula, od křesťanství. Ap.
Pavel ho zbavil dočasně zraku a tak odstranil
pochybnosti prokonsulovy o pravdě křesťanství. Jméno E. snad znamená tolik jako mág. Je
odvozeno z arabského kmene, značícího
»moudrý, mudrc«. Znalosti mágů byly polovědecké a polomystické.
Elzabad [= Bůh věnoval, vybavil]. 1.
Bojovník z pokolení Gadova, který se připojil
k Davidovi v Sicelechu [1Pa 12,12]. – 2.
Levita, syn Semaiášův z rodu Obededomova.
Vrátný domu Hospodinova [1Pa 26,7].
Emat. 1. Město na řece Orontes asi 190
km s. od Damašku a pohoří Hermonu [Joz
13,5]. Podle nalezených nápisů bylo založeno
patrně Hetejskými. V 8. stol. př. Kr. bylo vedle
Damašku nejčelnějším městem v Horní Sýrii.
Tohi, král E., Davida přátelsky pozdravil, když
porazil Hadadezera, krále Soba [2S 8,9n;
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1Pa 18,3.9n]. Za Šalomouna bylo podřízeno
říši izraelské [1Kr 4,21–24; 8,65] a sloužilo
hlavně za obchodní skladiště [2Pa 8,3–4]. Brzy
však se opět osamostatnilo, až je dobyl
Jeroboám II. spolu s Damaškem [2Kr 14,28].
E. je v bibli často uváděno jako hraniční město
na severu země Kananejské [Nu 13,22; 34,8;
1Kr 8,65; Am 6,2.14; 2Kr 14,28], Později
padlo do rukou Assyrských [2Kr 18, 34;
19,13]. Mezi cizími osadníky, usazenými v
Samaří, byli také někteří z E., kteří tu zavedli
uctívání modly Asima [2Kr 17,24.30]. Snad
také naopak někteří Izraelité byli přesazeni do
E. [Iz 11,11]. Podle Jr 49,23 se zdár že E. v té
době bylo podrobeno Damašku. Ezechiel
[47,16n.20; 48,1] ovšem doufá, že E. bude zase
připojeno k říši Izraelské. Na místě někdejšího
E. stojí nyní město Hama s úzkými
nepravidelnými ulicemi, několika mešitami a
asi 40.000 obyvateli; je obklopeno mnohými
zahradami. Antiochus Epifanes je nazval
Epifania, ale domorodci říkali tomuto městu
dále E. a také nynější pojmenování Hama se
příliš neliší od původního pojmenování.
2. Území, jež bylo ovládáno městem E., bylo
také nazýváno E. K tomuto území patřila i
město Řibla [2Kr 23,33]. *Amata.
3. E. Soba, pravděpodobně nějaká sousedící
koaliční království Emat a Soba anebo místo
E., jež patřilo syrskému království Soba. Tohoto místa se zmocnil Šalomoun [2Pa 8,3] v době
stavby jerus. chrámu.
Emaus, městečko vzdálené 60 honů, t. j. 11
km od Jerusalema [L 24,13–19; Mk 16, 12–
13]. Není jisto, kde ležely E., o nichž čteme v
evangeliích. Palestinologové udávají tři místa,
z nichž každé má určité známky pravděpodobnosti. Je to především Kubeibe při silnici
jafské ve vzdálenosti 11 km od Jerusalema. Je
tam františkánský chrám, zbudovaný r. 1873 na
starých zříceninách, pocházejících z 5. a 6.
stol., o nichž se tvrdí, že naznačují místo, kde
učedníci večeřeli s Ježíšem Kristem. Zříceniny
ukazují velký chrám o třech lodích. Z nich bylo
použito prostřední ke zbudování nového
chrámu. Při vykopávkách v této prostřední lodi
byly odkryty základy starého židovského domu
z doby Ježíšovy; má se za to, že to byl dům
Kleofášův. Zdá se také, že pro polohu chrámu
byla rozhodující vzdálenost 60 honů od
Jerusalema. Ty byly odměřeny a na místě takto
určeném byl vystavěn původní velkolepý
chrám. Krásný kostel, příjemné zahrady,
nevelká vzdálenost od Jerusalema činí toto
místo žádoucím cílem poutníků.
Avšak křižáci r. 1096 našli E. v Nikopolis.
Jméno E. [= hammat] předpokládá teplý
pramen. Kubeibe však je bez pramenů a
pramen, který vyvěrá daleko pod vesnicí na
svahu, neospravedlňuje toto pojmenování.
Eusebius v II. stol. a Jeroným ve IV. stol. podle
tehdejší tradice kladou proto E. da Nikopolis,
které později bylo přezváno E. Leží
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na křižovatce dvou silnic, proslulo četně navštěvovanými trhy na dobytek, dobrou vodou,
příjemným chládkem na úpatí hor, dvěma
vydatnými prameny vlažné vody, z nichž v
jednom, podle pověsti zázračném, Ježíš si
umyl nohy. Vše to podporuje oprávnění starého pojmenování přesto, že vzdálenost od Jerusalema jest dvojnásobná. Ostatně v některých
rukopisech L jest udána vzdálenost na 160
honů, t. j. asi 30 km. To vzniklo asi tím, že
opisovači evang. L, neznajíce osady vzdálené
od Jerusalema 60 honů, udávají vzdálenost
známých jim E. Nikopolis na 160 honů. K
tomu vede i to, že učedníci došli do E. teprve k
večeru, což předpokládá celodenní cestu. E.
Nikopolis je vzdáleno od Jerusalema asi 120
honů [23 km]; tato vzdálenost ztěžuje návrat v
týž den; nemožným však nebyl. Z Jerusalema
do E. je možno dorazit za 5 hodin. Že se při
příchodu do E. »den nachýlil«, nemusí ještě
znamenat západ slunce, neboť Arab již v polovici odpůldne říká: »slunce zapadlo«. Kdyby
byli učedníci vyšli z E. o 7. hod., byli by došli
do Jerusalema o půlnoci, takže mohli ostatním
učedníkům vyprávěti radostnou novinu o
setkání se zmrtvýchvstalým.
Třetí místo, které se pokládá za E. našich
evangelií, je Kariatjeharim ve vzdálenosti 14
km od Jerusalema. Je zde vydatný vodní
pramen, křižácký chrám a také vzdálenost odpovídá bibl. údajům.
Emim, kmen nebo pokolení lidí obrovských postav, bydlících v dobách předhistorických podél východního břehu Mrtvého
moře. Počítají se k *Enakim. Moabští však,
jejich podmanitelé, je nazývají E., t. j. »hrozní
muži« [Dt 2, 10n] snad pro jejich divoký
vzhled. Chedorlaomer je potřel na rovinách
kariataimských [Kral. v Gn 14,5 mají
Eminské], Emmanuel [Mt 1,23] *Immanuel.
Emor [= osel], otec Sichemův, kníže
Hevejský, pán města a krajiny Sichem v době,
kdy Jákob, jenž se vracel z Pádan Syrské,
přišel do Palestiny [Gn 33,19; 34,2–26; Joz
24,32; Sd 9,28]. *Dína.
Enaim [= dva prameny, studně], vesnička
v nížině judské [Joz 15,34] na cestě z Adullam
do Tamnas [sr. Gn 38,14.21, kde Kraličtí mají
»rozcestí«].
Enak, Enakim, synové Enakovi, jsou
záhadní původní obyvatelé v j. části pozdějšího Judstva Joz 15,14; Sd 1,10–20]. Byl to
kmen lidí neobyčejně vysokých postav, obrů,
potomků velkého *Arbe. Jméno E. znamená
»lid dlouhé šíje«. Byli pravděpodobně
rozděleni na tři čeledi: Sesai, Achiman a
Tolmai a bydleli v Hebronu, které se dříve
nazývalo Kariat-arbe = město Arbe [Joz 14,15;
15,13; 21, 11]. Vypravování o vyslání
vyzvědačů ke shlédnutí země prozrazuje, že
Izraelští se jich obávali [Nu 13,22.23.29.34].
Přes to je s Boží pomocí pod vedením
Jozuovým vytlačili [Dt 9,2n]. Jejich zbytky
zůstaly toliko v Gáze, Azotu a v Gát, městech
filištínských [Joz 11,21–

22]. Jejich hlavní město Hebron obdržel v dědictví Kálef, který odtud vyhnal tři syny E., t. j.
celý ten kmen [Joz 15,14; Sd 1,20]. Od tohoto
času pak E. mizí z dějin. Zdá se, že Goliáš z Gát
byl pokládán za jejich potomka.
Enan [snad = bystrozraký; mající oči], otec
knížete z pokolení Neftalímova v době sčítání
lidu na poušti Sinai [Nu 1,15].
Enazor [= pramen nádvoří?], opevněné
město pokolení Neftalím, totožné s nyn. Chirbet
Hasireh [Hazzur Joz 19,37].
Endor [= pramen pokolení?], město na
území pokolení Izachar, ale patřící pokolení
Manassesovu [Joz 17,11], jz od jezera Genezaretského, j. pod horou *Tábor, památné jednak
vítězstvím nad Zizarou a Jabínem [Ž 83,10–11,
nejde-li tu o porušený text; sr. Sd 4,10n], jednak
věštkyní [čarodějnicí], jíž se dotazoval Saul na
svůj osud [1S 28,7]. Jiní se domnívají, že jde o
vesnici na s. svahu Malého Hermonu, asi 10 km
sv od Nazareta.
Eneáš, muž raněný mrtvicí, přebývající v
Lyddě, kterého Petr uzdravil [Sk 9,33–34].
Engadi [= pramen kůzlete], místo na pahorkatině judské pouště [Joz 15,62] na záp.
břehu Mrtvého moře [Ez 47,10], které se původně jmenovalo Hasesontamar [Gn 14,7; 2Pa
20,2], asi 56 km od Jerusalema na neschůdné
obchodní cestě. Arabové nazývají dnes pramen,
který zde vyvěrá ve výši asi 100 m nad hladinou
Mrtvého moře, Ain Džidy. Je to pramen vlažný
[27°C], způsobující tropickou vegetaci. V Pís
1,14 přirovnává žena sunamitská svého milého
cyprovému hroznu, vyrostlému na vinicích v E.
Podle Gn 14,7 bydlili zde Amorejští. David se
zde skrýval před Saulem [1S 24,1–4]. Z
městečka, které ještě ve IV. křesť. století bylo
všeobecně známé, zachovaly se jen hromady
zřícenin.
Engannim [= pramen zahrad.] 1. Vesnice v
nížině judské jz od Betsemes [Joz 15,34]. – 2.
Město na hranicích území Izacharova, přidělené
levitům z rodu Gersonova [Joz 19, 17.21;
21,29], na j. okraji roviny Jezreel, 8 km sv od
Dotain a 11 km jz od pohoří Gelboe.
Enhada [= pramen radosti?], pohraniční
vesnice území Izacharova, asi 10 km v. od hory
Tábor [Joz 19,21].
Enmisfat [= pramen soudu, rozhodnutí],
jiné jméno pro *Kades [Gn 14,7].
Enoch [= zasvěcený]. 1. Nejstarší syn
Kainův. Také jméno města, jím založeného [Gn
4,17–18].
2. Syn Jaredův, otec Matuzalémův [Gn 5, 18–
24], podle Ju 14n »sedmý od Adama«, čímž má
být naznačen jeho mimořádný význam. Byl stár
365 let a »chodil stále s Bohem« [Gn 5,22.24], t.
j. byl v důvěrném styku s ním, povědom
božských tajemství a jejich ochránce. Nakonec
»nebyl více vidín, nebo vzal ho Bůh«. V
pozdější židovské literatuře vystupuje nejen jako
vynálezce písma, počtářství a astronomie, nýbrž
i jako kazatel pokání, znatel budoucích věcí,
vzor zbožnosti a vyhlašovač Božího soudu nad
nespravedlivými [Kniha Enochova asi z 2.–1.
stol. př. Kr., kterou cituje ep.

Judova]. Je zajímavo. že i v Babyloně se
vyskytuje seznam desíti králů, panujících před
potopou, z nichž sedmý [Ju 14], jménem
Evedoranchus, byl přijat do úzkého obecenství
slunečního boha Šamaše a zasvěcen do
božských tajemství na nebi i na zemi. Mnozí
se domnívají, že i počet let [365] ukazuje na
sluneční rok. Je zajímavo, že SZ připisuje stálé
chození s Bohem jenom E. a Noemovi [Gn
6,9].
V NZ je E. jmenován třikrát: L 3,37; Žd
11,5; Ju 14. Někteří se domnívají, že J 3,13 je
polemikou proti tehdy běžným židovským
představám o nanebevstoupení E. Zdá se, že i
2Pt, jinak závislá na Ju, jenž má doslovné
citáty z ethiopské knihy E., tradiční názory o
E. odmítá.
Enon, místo blízko Salim [J 3,23], kde
křtil Jan. Leželo bezpochyby za Jordánem asi
12 km j. od Skythopolis [Betsanu], kam nesahala moc jerusalemské synagogy. Nedaleko
brodu jordánského na levém břehu ústí potok
tekoucí z vadi el-charrar, který vzniká z 5 nebo
6 vydatných, dílem slaných, dílem sladkých
pramenů. Místo toto se výborně hodilo pro
činnost Jana Křtitele.
Enos [= muž], syn Setův [Gn 4,26; 5,6–11;
1Pa 1,1; L 3,28].
Enremmon [= pramen, studnice Remmon,
t. j. boha Rimmón nebo granátového jablka],
město judské, jež bylo obydleno návratu z
babylonského zajetí [Neh 11,2 asi 14 km s. od
Bersabé.
Ensemes [= pramen (boha) Slunce], pramen a městečko na hranicích území pokolení
Judova a Benjaminova, na cestě z Jerusalema
do Jericha, v. od Betanie [Joz 15,7; 18,17].
Epafras, společník apoštola Pavla [Ko
1,7n; 4,12; Fm 23], který se narodil snad v
Kolossách anebo aspoň v tomto městě bydlel.
Zde založil křesťanský sbor z Pavlova uložení.
Když byl Pavel uvězněn v Římě, navštívil jej
E. v žaláři, aby si snad vyžádal rady ve věcech
bludného učení, které se začalo v Kolossách
šířiti. Výsledkem této návštěvy byla epištola
Pavlova ke Kolossenským. Epafras je
zkrácenina jména Epafroditus [F 2,25; 4,18].
Nedá se však souditi s bezpečností, že by Epafras a Epafroditus v epištolách Pavlových byli
jednou a touže osobou.
Epafroditus [F 2, 25–30; 4,18], »bratr,
spomocník a spolurytíř Pavlův«, byl vyslán
filipskými křesťany s dary do Říma, aby zaopatřil Pavla ve vězení nejnutnějšími potřebami. V Římě onemocněl velmi vážně, ale
»přiblížil se smrti« [F 2,30; 4,18] i horlivou
prací pro dílo Kristovo. Pavel poslal po něm
svoji epištolu do Filipis.
Epenétus [= chvályhodný], jeden z nejbližších přátel Pavlových, kterého označuje
jako prvotiny Asie, t. j. prvního obrácence ke
Kristu v Asii. Pozdravuje jej v Ř 16,5.
Epikureové. přívrženci epikurejské filosofie [*Epikuros], obyčejně ztotožňováni se
světáky, milovníky smyslných požitků [Sk
17,18].
Epikuros, řecký filosof, který se narodil
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na ostrově Samu r. 341 př. Kr. Učil filosofii od
svého třicátého druhého roku nejprve v
Mytileně, konečně v Athénách, kde r. 306
založil ve svém domě uprostřed zahrady školu,
v níž shromažďoval až do své smrti [r. 270]
žáky a přátele, jimž pak svůj dům i zahradu
odkázal. Byl to člověk svrchovaně ctnostný a
milý, prost vášní, což vysvětluje jeho neobyčejný vliv. To, co později na základě jeho
učení vyrostlo, nebylo jistě jeho úmyslem.
Škola Epikurova se udržela až do třetího a
čtvrtého století po Kr. Její učení, které podávalo návod k blaženosti, rozdělovalo se na tři
části: ethiku, kanoniku a fysiku. Nejdůležitější
částí byla ethika. Podstatou štěstí je trvalá
rozkoš, k níž člověk dochází ctností. Nejpřednější ctnost je rozumný názor o tom, co v životě způsobuje rozkoš a co přivádí žalost; k
tomu náleží tělesné zdraví a neotřesitelný klid
duše. Doporučuje se tedy mírnost a střídmost
ve smyslných požitcích a zdrženlivost v
žádostech, jež jsou s to otřásti klidem duše.
Nikoli naprostá pravda, ale pravá rozkoš jest
konečným cílem všeho snažení. Vědomosti
jsou jen na to a jen potud žádoucí, pokud mne
zprošťují strachu a bázně. Učení Epikurovo se
rychle rozšířilo v Řecku i v Malé Asii. V Římě
mělo velmi obratného zastánce Lukretia [90–
50 př. Kr.], který prohlásil, že úkolem filosofie
je zbaviti člověka bázně před bohy. Bohů sice
nepopíral, ale tvrdil, že o člověka nemají
vůbec zájmu, ježto tráví život v neskonalé
blaženosti. Mimo to fysické uspořádání světa
vůbec nepřipouští nějaké zasahování bohů.
Neboť všecko na světě je hmotné a podléhá
mechanickým zákonům, které vyplývají z
přeskupování věčných atomů. Proto není třeba
bohů se bát. Sloužení bohům, oběti, modlitby a
sliby nemají žádného účinku. Proto křesťané i
Židé potírali učení Epikurovo, jež se zvrhlo v
doporučování sobecké rozkoše a pohodlného
požitkářství. Když apoštol Pavel navštívil
Athény [Sk 17,18], setkal se tam se zástupci
dvou škol: epikurejské a *stoické. Obě se
navzájem potíraly.
Epištola [řec.], list, dopis, jméno 21 nz
knih, psaných buď apoštoly anebo uznaných za
apoštolské. Jejich příjemci byly buď sbory
nebo jednotlivci anebo křesťané v nejširším
slova smyslu. Zevnější forma novozákonních
epištol odpovídá tehdejším zvyklostem řeckým
a římským. Začínají [vyjímaje epištolu Žd a
1J] jménem pisatelovým a jeho případných
spolupracovníků [1K 1,1; 2K 1,1; F 1,1; Ko
1,1; Fm 1; 1Te 1,1; 2Te 1,1] a těch, jimž
epištola byla napsána. Potom následují pozdravy, načež teprve začíná vlastní list. Po
vypsání věcného obsahu listu následuje díkůčinění a osobní vzkazy. To souvisí s okolností,
že listy bývaly diktovány písaři. Apoštol Pavel
obyčejně připojil vlastní podpis a nějaký doslov [1K 16,21; Ko 4,18]. V 2Te 3,17 říká
Pavel, že vlastnoruční pozdrav je znamením v
každém jeho dopisu. V jednom případě při-
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pojuje sám písař pozdrav těm, kterým měla
býti epištola odeslána [Ř 16,22]. Podle Ga
6,11 napsal Pavel buď celou epištolu anebo
aspoň závěr s nejnaléhavějšími osobními svědectvími a napomenutími vlastnoručně. Názvy
e. byly přidány později. Rovněž poznámky na
konci e., připomínající místo, odkud byly
poslány, jsou pozdějšího původu.
Podnětem k e. byly buď osobní pohnutky
pisatelovy [Fm; 2J] nebo dotazy a zprávy ze
sborů [1K 1,11; 2K 7,5–7; 1Te 3,5–6]. I nejvšednější záležitosti jsou v nich uvedeny ve
vztah ke Kristu, takže e. mají dodnes svou
důležitost i tehdy, nejde-li v nich přímo o
věroučné otázky. Pavel sám vyzývá, aby
některé z jeho epištol byly čteny i v jiných
sborech [Ko 4,16] než v těch, jimž byly
určeny. V literatuře řecké a římské se vytvořil
literární druh umělé e., t. j. písemnost, v níž
forma listu byla jen vnějším rouchem
nedlouhého pojednání o důležitých či
zajímavých thematech. Ostatně i skutečně
odeslané dopisy bývaly někdy skládány s
myšlenkou na pozdější publikaci, a proto se
zvláštní literární pečlivostí. Mezi obyčejným
sdělovacím dopisem a literární epištolou bylo
tudíž mnoho přechodných typů. I v NZ je
podobný stav věcí. Hlavní epištoly Pavlovy
jsou »skutečné dopisy« s konkrétním
posláním, ale sepsané s velkou myšlenkovou i
jazykovou pečlivostí, mající patrně na mysli
širší a trvalejší poslání. V NZ jsou však také
spisy, které epištolami formou podávají
obecné pojednání, napomínání nebo kázání a u
nichž je pochybné, zda kdy byly poslány
určitým adresátům [tak na př. epištoly obecné i
Žd, snad i epištoly pastorální] – E. záhy
získaly autoritativní postavení v církvi [2Pt
3,15n]. *Bible.
Rozeznáváme tři skupiny nz e. 1. Pavlovy
epištoly, vzniklé jednak z jeho misijní činnosti
[1 a 2Te, Ga, 1 a 2K, Ř], jednak v době jeho
uvěznění [F, Fm, Ko, Ef].
2. E., mající jméno Pavlovo, t. j. e. pastorální
[1 a 2 Tm, Tt] a Žd.
3. E., určené obecně všem sborům [»obecné«
= »katolické«]: 1Pt; Jk; 1J a Ju; dále 2Pt; 2J a
3J, adresované snad představitelům obecné
církve, »vyvolené paní i synům jejím« a
Gáiovi. *Hesla jednotlivých e.
Er [= bdící], člen rodokmenu Ježíšova z
doby mezi Davidem a Zorobábelem [L 3, 28].
*Her.
Erastus. – 1. Pomocník Pavlův v Efezu,
který byl poslán napřed spolu s Timoteem do
Makedonie, aby připravil půdu pro Pavlovo
kázání [Sk 19,22]. Jest to asi týž Erastus, o
němž je zmínka v pozdravech 2Tm 4,20. – 2.
Městský důchodní v Korintu, jeden z prvních,
kteří zde přijali křesťanství [Ř 16,23]. Podle
tradice řecké církve stal se nejprve
pokladníkem církve jerusalemské, potom
biskupem v Paneas. Někteří se domnívají, že
E. z 2Tm 4,20 je totožný s tímto E.
Erb [Sk 28,11], lodní znak, obyčejně dře-

věná socha božstva na špici t. zv. klounu, obrněného násadce na přídi starých lodí, kterým se
rozrážela voda. Zde socha Blíženců. Č.
Érech, starobylé město babylonské v zemi
Sinear [Gn 10,10], jv. od Babylona, dnešní
Warka [Arku nebo Irka]. Bylo považováno za
obzvláště krásné a posvátné. Obyvatelé tohoto
města slují v Ezd 4,9 Arkevaiští.
Esan [= podpěra, pilíř], vesnice v Judstvu,
jmenovaná spolu s Dumou a Hebronem [Joz
15,52], snad totožná s nyn. Chiobet Sama asi
16 km jz od Hebronu.
Esarchaddon, assyrsky Aššur-achu-iddina, oblíbený syn Senacheribův [705–681],

Esarchaddon vede zajatce. Z velké stély ze Šam’al
(Zendžirli) v sev. Sýrii. První klečící postava je
Tirhák, o podmanění druhé se nemluví. Nápis zní:
„Tirhákovi, králi Egypta a Ethiopie, jsem denně bez
ustání pobil množství jeho mužů a jeho sama jsem
pětkrát poranil špičkou svého oštěpu ranami, z nichž
nebylo uzdravení. Memfis, jeho královské město, já
jsem v půl dni podkopy, tunely, útoky obklíčil, já jsem
dobyl, já jsem zničil, já jsem poplenil, já jsem
ohněm spálil. Já jsem mocný, já jsem nejmocnější, já
jsem hrdina, já jsem ohromný, já jsem obrovitý... Já
jsem král králů Egypta." Stalo se tak r. 671 př. Kr.

vnuk Sargonův [722–705]. Když byl Senacherib ze žárlivosti zabit dvěma bratry Eovými [2Kr 19,36n; 2Pa 32,21; Iz 37,37n], stal
se králem E. [680–668 př. Kr.]. Vedl vítězné
války s barbarskými vetřelci, kteří ohrožovali
jeho říši svými nájezdy [sr. Iz 37,12], podmanil
si Feničany a Cyprus učinil poplatným. Nakonec se zmocnil i Egypta [671]. Podmaněná
města osazoval posádkami, složenými z vojska
žoldnéřského. Je to jediný z králů assyrských,
který skutečně vládl i nad Babylonií, kde si
vystavěl paláce a jiné budovy. Proslul stavbami a opravami chrámů. Za jeho panování byl

odveden do Babylona Manasses, král judský
[2Pa 33,1–11]. Ezd 4,2 se zmiňuje o tom, že E.
kolonisoval Samaří. Po jeho smrti nastoupil
jeho nejstarší syn Asurbanipal, kdežto mladší
syn Šamaš-šum-ukin se stal vládcem
Babylonie pod svrchovaností Asurbanipalovou.
Eseban, syn Dísonův z rodu Ezauova
(Horejských Gn 36,26; 1Pa 1,38.41].
Esebon, syn Gádův [Gn 46,16].
Esek [= hádka, svár], jméno studnice,
kterou vykopali pastýři Izákovi v údolí Gerar
[Gn 26,20]. Přesné místo této studnice není
známo.
Esem [= mocný], místo na hranicích
idumejských, přidělené pokolení Judovu,
později však Simeonovu [Joz 15,29; 19,3; 1Pa
4,29].
Eser, jméno horejského kmene a jeho náčelníka [Gn 36,21; 1Pa 1,38.42].
Eschatologie je ono odvětví biblického
učení, jež se zabývá t. zv. posledními [řecky
eschata] věcmi člověka i světa, tedy skončením tohoto *věku, *dnem soudu, druhým
*příchodem Kristovým, *zmrtvýchvstáním,
*tisíciletým královstvím a *věčným životem.
1. Starý Zákon je naplněn myšlenkou, že
Bůh je »první a poslední« [Iz 48,12n], který
stojí nejen na počátku světa, ale i na konci
věku, kdy stvoří nové nebe a novou zemi [Iz
65,17]. Souvisí to s pojetím živého, činorodého, jednajícího Boha [1S 17,26.36; 2Kr
19, 4.16; Jr 10,10 a j.], jenž si podrobí všecko,
i smrt [Iz 25,7nn; 26, 19]. On je Pánem dějin,
takže celý SZ hledí k budoucnosti, od níž očekává zničující soud nad Izraelem, bezbožnými
národy a bezbožným lidstvem [*Den Hospodinův], ale také spásu a znovuzřízení světa.
V tomto znovuzřízení světa hrají hlavní
úlohu přicházející kralování Boží nad Izraelem
[Oz 2,16n; 14,2–7; Iz 1,25nn; 28,16n; 2,13;
4,7; Sof 3,12–15; Jr 31,31nn; Iz 52,7; 41,21;
43,15], přicházející kralování Boží nad národy
světa [Gn 12,3; Iz 2,1–4; Mi 4,1–4; Ab 2,14; Jr
16,19–21; Iz 45,23; 49,7; 55,5n], *mesiáš [Iz
9,1–6; 42,1–7; 43,10; 48,16; 49,1–6; 50, 4–9;
51,14–16; 52,13–53,12] a obnovení *ráje [Iz
11,9; 65,25 a j.], věčný život [Za 8,4; Iz 65,20;
25,7n; Dn 12,2; Kaz 12,7] a zmrtvýchvstání [Ž
22,29n; Iz 26,19; Dn 12,2n; Ez 37]. I když o
některých z těchto prvků máme v SZ jen
náznaky [zvl. o zmrtvýchvstání], přece tu jsou
[Iz 26,21], takže NZ mohl na ně navázat a je
dále rozvíjet ze skutečnosti, jež se zjevila
vJežíši Kristu.
Sz eschatologie je jedinečným zjevem v
dějinách
světových
náboženství.
Jen
zoroastrismus má něco podobného, ale sz
proroci jsou rozhodně starší. Pod vlivem
babylonského náboženství a zoroastrismu se
ovšem dostaly do pozdní [od 5.–2. stol.]
židovské e. [zvláště mimobiblické] různé
spekulace, ale ty zůstaly jen na okraji
základního pojetí: Bůh jako Pán světa a dějin
přivede svět k určitému cíli a nic mu tyto cíle
nepřekazí.
2. NZ začíná Ježíšovou zvěstí o blízkosti
*království Božího [Mk 1,15; Mt 4,17; sr.
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10,7; L 10,9–11], jež má nejen u Ježíše, ale v
celém NZ základní a ústřední význam.
Království Boží je skutečností přicházející,
budoucí, eschatologickou, která má přijít na
tuto zem, až bude přemoženo panství satanovo
a všeho toho, co je s tímto panstvím spojeno
[utrpení, nemoci, zlo, hřích a smrt]. Ale u Ježíše je království Boží také něco už
přítomného [L 17,20–21; Mt 13,24–30.44–50],
co zasahuje už do přítomnosti, takže panství
satanovo je už nyní lámáno [L 10,18; Mk
3,22–27]. To, co Izrael čekal od budoucnosti,
je tedy už předjímáno [anticipováno],
aktualisováno,
v
nějaké
podobě
uskutečňováno. Zvláště divy Ježíšovy jsou
dokladem toho, že království Boží už nějak
přišlo [Mt 12,28; sr. Iz 35,5n; 61,1]. Ježíš byl
přesvědčen, že v něm se prolomila do tohoto
světa nová objektivní realita, nový řád mezi
Bohem a lidmi, který přináší novou spravedlnost [Mt 10,37; 5,20; 6,23; 20,25–28; 5,1–8].
Plné odhalení a prosazení tohoto řádu je však
věcí budoucnosti [Mt 22,2n; 8,11; 25,6–13].
Eschatologické očekávání v jistém smyslu má
dva póly, je jakoby zdvojeno: v Kristu bylo
království Boží zaktualisováno, v něm se do
tohoto času zcela konkrétně prolomila ta
skutečnost, kterou tradiční e. očekávala od budoucnosti [přítomná stránka království
Božího], ale plný triumf Kristův teprve přijde
[budoucí stránka království Božího] a bude
zahájen soudem [Mt 22,8n; 24,14; 28,19; L
21,6–36; Mt 10,15; 11,22n; 12,36; 24,31; 25].
Apoštolové vycházejí ve své zvěsti od
zmrtvýchvstání Páně, jímž Kristus jako
»mesiášský vladař vchází do svého království
a dosedá na jeho trůn« [J. B. Souček].
Zmrtvýchvstání Kristovo je průlomem, jímž
vcházejí všecky síly království Božího do
tohoto světa [»moci věku budoucího« Žd 6,5].
I zmrtvýchvstání je tedy v jistém smyslu
skutečností eschatologickou, jež odkazuje k
budoucímu dokonání, k [druhému] příchodu
Kristovu v slávě, »kdy bude přemožen a
odstraněn starý věk a nastolena vítězná, ničím
nerušená vláda nového věku, v němž bude
sláva Vzkříšeného manifestována celému
světu« [Sk 1,11; 3,21; 1Te 1,10; 4,15; 5,23;
1K 1,7.8; F 3,20; 1Pt 4,7; Jk 5,8; Žd 10,37; 1J
2,18; Zj 1,7; 19,15n]. Pohyb k tomuto
budoucímu dovršení začal vtělením Kristovým
a vším, co s ním souvisí [odpuštění hříchů,
nová spravedlnost, dary Ducha sv.]. Tato
aktualisovaná
a
přitom
dvoupólová
eschatologie je jakoby rámcem a perspektivní
sítí celého nz bohosloví, zvl. však theologie
Pavlovy. I Pavel žije představou dvou věků:
tohoto světa, tohoto věku zlého [Ř 12,2; 1K
1,20; 2,6.8; 3,18; 2K 4,4; Ga 1,4; 1K 15,24–
28; Ko 1,16] a věku budoucího, nového
stvoření, příchodu Páně [2K 5,17; Ga 6,15].
Ale už do tohoto světa vstoupil Ježíš Kristus,
takže je možno »býti v Kristu« [Ř 8,1n; 1K
1,30; 2K 5,4; Ga 3,26.28 a j.] a přijmouti
závdavek [»prvotiny«] Ducha svatého [Ř 8,23;
2K 1,22; 5,5]. Pro Pavla je
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království Kristovo, zahájené vzkříšením a
oslavením Ježíše Krista a jeho přítomností v
Duchu, slovu, svátosti, církvi [Ko 1,13], něco
předběžného vůči definitivnímu království
Božímu [J. B. Souček], v němž Syn odevzdá
vládu Otci, aby Bůh byl všecko ve všem [1K
15,24.28].
V Janovském okruhu na rozdíl od Pavla
stojí v popředí dějinný Ježíš [ne zmrtvýchvstalý Pán], ač tento dějinný Ježíš je nerozlučně spjat se zmrtvýchvstalým jako Kristus, Syn
Boží, který vstoupil do světa [preexistentní
Slovo se stalo tělem J 8,58; 17,5; 1,14; 3,31n;
1J 4,2]. V něm přišlo slovo života [1J 1,1; 4,1–
6; 5,1–8] a s ním i nový věk. To, co tento
vtělený Kristus dává, je věčný život [J 17,3],
jehož jsou věřící účastni již nyní jako v
předjímce slávy, jež na ně ještě čeká.
Eschatologické hledisko je v tomto okruhu
patrno zvláště na dvojinách: život a smrt [J
17,3; 1J 5,12], světlo a tma [J 1,5; 12,35],
pravda a lež [J 14,6; 18,37], láska a nenávist [J
15,9n; 13,34n; 3,16; 1J 4,9], jež jsou veličinami světa přítomného i budoucího. Ježíš
Kristus je život, světlo, pravda a láska v e.
smyslu. Proto je průlomem »posledního« času
do času »nynějšího«. V Ježíši Kristu je všecko
to věřícímu už nyní přístupno [J 10,10; 1J
3,14n]. Janovské spisy velice zdůrazňují
přítomnostní stránku spasitelného dění v Ježíši
Kristu, ale nevylučují přitom stránku
budoucnostní: Kristus znovu přijde [J 14,3; 1J
2,28]. Znamením blízkosti jeho příchodu
budou falešní proroci a Antikrist [1J 2,18.23;
4,1.3]. Kristus vzkřísí své věrné k trvalému
věčnému životu [J 11,25; 5,28n; 6,39n. 44.54]
a uvede do nebeské blaženosti [1J 2,17; J
14,19–20; 12,26; 17,24; 2J 8; 1J 3,2n].
V Žd se s rozlišením přítomného a budoucího věku spojuje rozlišení tohoto [pozemského] a svrchního [nebeského] světa [náznaky jsou už Ga 4,26; Ko 3, ln; F 3,20]. Tyto
prostorové
představy
odpovídají
alexandrinskému a vůbec řeckému pojetí světa,
rozdílnému od sz spíše časového myšlení. Obé
je tu spojeno: Kristus je veleknězem budoucích
hodnot [9,11], jež jsou shůry. Sedí na pravici
Boží [1,5–13]. Před koncem tohoto věku Bůh
pohne ještě jednou nebem a zemí [12,26n] a
bude soudit [10,30n] dřív než přijde Kristus
sám ke spáse těm, kteří ho očekávají [9,27n;
10,37].
Podle 1Pt 1,5 je v nebi uchováno věřícímu
dědictví, jež se zjeví v konečném času, kdy
nastane soud [1,17; 2,23; 4,5], nejprve ovšem u
domu [církve] Božího [4,16.17n]; i zde jsou
tedy časové a prostorové představy sloučeny v
jednotu.
Zj je celé pod vlivem židovské e. Mluví o
přítomném soudu nad církvemi [2,5.16;
3,3.20], jenž se vyvrcholí viditelným soudem,
stojícím přede dveřmi [3,11; 22,12.20; 14,14–
16n; 16,14; 19,9–21]. Pak nastane první vzkříšení. Mučedníci vstanou z mrtvých, stanou

se kněžími Božími [sr. Iz 61,6] a budou kralovat s Kristem tisíc let [20,1–6]. Pak bude
uvolněn satan a spolu s *Gogem a *Magogem
[sr. Ez 38,2; 39,15] učiní poslední pokus o zničení království Kristova. Ale budou uvrženi do
ohnivého moře [20,10]. Konečné všeobecné
vzkříšení nastane po zničení satana. Země pomine [20,11; sr. 21,1], nastane poslední soud
[21,8; 20,14] s druhou smrtí [20,14; 21,8],
smrtí duše. Přijde nové nebe, nová země s
novým Jerusalemem [21,1.5.10–21].
Podobné myšlenky máme v 2Pt [2,9; 3,
7.10.12]. Bůh ovšem shovívá se svým soudem,
protože chce, aby všichni dospěli k pokání
[3,9]. Také u Ju a Jk se ozývají podobné tóny.
Přehlédneme-li celý NZ, pak vidíme tyto
hlavní rysy e.: Nebeský svět vstoupil do dějin
v Ježíši Kristu, jenž je tvůrčím počátkem dalších událostí, z nichž poslední bude zmrtvýchvstání, soud a nový svět [sr. 1K 15,38–44; 1Te
4, 13–18; Ř 8,21]. xx
Esli, jeden z prarodičů Ježíšových z doby
po zajetí [L 3,25].
Esmon, místo v nejjižnějším Judstvu [Joz
15,27].
Esmona, jedno z tábořišť Izraelců na
poušti [Nu 33,29.30].
Estaol [Joz 15,33; 19,41], městečko judské
na hranicích území, jež patřilo pokolení Dan,
kde »Duch Hospodinův počal ponoukati«
Samsona [Sd 13,25]. Poblíž tohoto města byl
Samson také pochován [Sd 16,31]. Leželo asi
20 km sz od Jerusalema.
Estaolští jsou vypočítáváni mezi potomky
Kálefovými [1Pa 2,53].
Estemo. 1. Město asi 14½ km j. od Hebronu v pahorkatině judské, jež bylo i s příslušnými vesnicemi přiděleno kněžím [Joz 15,
20.50; 21,14; 1Pa 6,57]. David podělil toto
město spolu s jinými kořistí, kterou získal po
dobytí Sicelechu. [1S 30,28]. – 2. Syn Jezbův z
pokolení Judova [1Pa 4,17]. – 3. Syn Hodie,
sestry Nachamovy z rodu Maachat [1Pa 4,19].
Eston, syn Ghelubův z pokolení Judova
[1Pa 4,1.11.12].
Ester, perské jméno [snad = hvězda]
židovky Hadassa [= Myrta], která byla povýšena na královnu perskou. Podle ní je pojmenována kniha Starého Zákona Ester.
1. Obsah knihy: Asverus [Xerxes], král
perský, uspořádal pro prince a šlechtice všech
127 provincií své říše nádhernou hostinu v
Susách. Pro ženy uspořádala hostinu jeho
manželka Vasti. Sedmého dne rozkázal král,
aby Vasti ukázala hostům svou krásu. Vasti
odepřela. Byla za to vypuzena a královnou se
stala židovská dívka Ester, chovanka žida
Mardochea, strýce jejího otce už zemřelého
[Est 2,1–18]. Hrdost Mardochea, který kdysi
zachránil Asverovi život [2,19–23], dráždila
ministra králova Amana tak, že si umínil odstraniti nejen Mardochea, ale celý národ
židovský. Aby dobře promyšlený návrh byl
přijat králem, dal vrhati los [pur], chtěje
zjistiti, kterého dne má návrh přednésti. Král
skutečně jeho návrh přijal, zvláště když mu

z toho měl plynouti nový příjem do státní
pokladny [3,9]. Pro Mardochea měl Aman
připravenu šibenici padesát loket vysokou
[5,14]. Ale královně Ester se podařilo zmařit v
poslední chvíli všecky úklady proti Židům.
Aman byl pověšen a Mardocheus sám stal se
ministrem [6,14–8,2]. Židům byla dána příležitost povražditi 75.000 svých nepřátel [8,3–
17]. Na oslavu tohoto vysvobození slaví židé
do dnešního dne slavnost purim [losů] vždy
14. a 15. adáru, t. j. v březnu.
2. Účelem knihy je předně podati výklad a
vysvětlení slavnosti *purim, při níž byla čtena.
Je to »historický román«, který má sice rámec
historický [Asverus = Xerxes 485– 465], ale
obsahem není historie. Na to ukazují i jména,
jež připomínají babylonská a elamská božstva
[Mardocheus = Marduk, Ester = Ištar, božstva
babylonská; Ammán je božstvo elamské,
stejně i Vasti]. I data v knize jsou podivná.
Podle 2,5n byl Mardocheus přestěhován z
Jerusalema r. 597, kdežto děj se odehrává v
letech 485–465. Pravý význam slavnosti purim
v Izraeli je dosud záhadou, kterou se učencům
nepodařilo osvětliti. Bič [III., 243] připomíná,
že si Babyloňané připomínali vítězství svých
bohů nad bohy elamskými o novoročních
slavnostech, při nichž byly vždy vrhány
posvátné losy, určující budoucnost. Slavnost
židovská snad vznikla v bábelské diaspoře po
nějakém pogromu. Jiní vykladači však trvají
na tom, že jde o historické osobnosti, nikoli o
božstva.
3. Autorem knihy byl snad nějaký Žid,
který měl spojení s Persií. Podle Est 3,8 musel
žíti v době, kdy bylo možno mluviti už o
»rozptýlení« židů. Učenci židovští dlouho
uvažovali o tom, mají-li tuto knihu pojmouti
mezi kanonické knihy Starého Zákona.
Konečně se dostala mezi t. zv. spisy
[Ketúbím], a to jako jedna z 5 svitků
[Megilloth]: Rut, Píseň Šal., Kazatel, Pláč
Jeremiášův, Ester, kdežto v LXX byla
připojena ke knihám historickým. V některých
křesťanských seznamech knih Starého Zákona
tato kniha chybí. Athanasius z Alexandrie
[†373] ji nepovažoval za kanonickou; stejně
Řehoř Nazianský [†391]. Luther vyslovuje
pochybnosti o oprávněnosti jejího zařazení
mezi biblické knihy. Příčinou těchto váhání
bylo jednak to, že se v celé knize nevyskytuje
ani jednou slovo Bůh, ač prozřetelnost celá
kniha předpokládá [4,14], jednak to, že
zarážela zuřivá pomstychtivost Mardocheova
[9,16] a nenávist vůči pohanům. V NZ není ani
jednou citována.
Eškol [= hrozen], bratr Mamre Amorejského a Anera, kteří se zúčastnili s Abrahamem pronásledování čtyř králů, zajavších Lota
[Gn 14,13.24]. Bydlel v sousedství Hebronu
[Gn 13,18] a dal jméno údolí Eškol, jež leželo
severně od Hebronu [Nu 13,24–25; Dt 1,24].
Jméno, jež se obyčejně překládá »vinný
hrozen«, se doposud zachovalo ve jménu
studně Ain Eškali v údolí asi 3 km severně od
Hebronu. Za dob starých slynulo toto údolí
vínem, zrnatými jablky a fíky [Nu 13,24].
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Etam. 1. První tábořiště Izraelců po vyjití
z Egypta [Ex 13,20; Nu 33,6–7], ležící »při
kraji pouště«, t. j. tam, kde přestává vzdělávaná
půda, asi 5 km severně od jezera Timsach nad
Rudým mořem, můžeme-li spolehnout na
dohady badatelů.
2. E. [hebr. jinak psáno než 1., značící snad
místo dravých ptáků], ves v pokolení Simeon,
jež je uvedena v seznamu 1Pa 4,32, asi 18 km
jz od Hebronu.
3. Judské město, opevněné Roboámem a posádkou opatřené [2Pa 11,6; 1Pa 4,3] Od Jerusalema bylo vzdáleno 12 km. Proslulo kvetoucími t. zv. zahradami Šalomounovými a svěžími vodními prameny [dnešní ‘Ain ‘Atan], z
nichž byla vedena voda do Jerusalema
dlouhým potrubím.
4. Vrchol skály, kam se uchýlil Samson po
pobití Filištínských [Sd 15,8–19] někde u
*Zaraha.
Etan [= vytrvalý, stálý]. 1. Ezrachitský,
izraelský mudrc, který v moudrosti závodil se
Šalomounem [1Kr 4,31; 1Pa 2,6, kde se
jmenuje mezi syny Záře, což je pravděpodobně
jiná forma pro Ezra]. Pozdější židé
ztotožňovali tohoto Etana s levitským zpěvákem, jemuž se připisuje žalm 89.
2. Syn Kisi neboli Kusai, levita-zpěvák z
čeledi Merari [1Pa 6,44], žijící v době Davidově. S Hemanem a Azafem byl ustanoven
ke zvučné hudbě na měděné cymbály [1Pa
15,17.19]. Možná, že jeho jméno bylo
změněno na Jedutun [= oslavující], když byl
ustanoven k službě u stánku Hospodinova v
Gabaon [1Pa 16,38–41; sr. 1Pa 15,17n s 25,1].
3. Zpěvák levita z čeledi Gersonovy,
předek Azafův [1Pa 6,42], který ve v. 21 má
jméno Joach.
Etanim [= trvalé deště], sedmý měsíc,
jímž začínal občanský rok izraelský [1Kr 8,2].
*Měsíc.
Etbál, otec Jezábel, král sidonský, kněz
Astarotin [1Kr 16, 31], který se zmocnil trůnu
vraždou svého bratra.
Éter, vesnice na území Judově, přidělená
kmeni Simeonovu [Joz 15,42; 19,7]. V 1Pa
4,32 se nazývá Tochen. Badatelé ji ztotožňují s
Chirbet el ‘Ater.
Ethiopia *Mouřenínská země.
Etnan, syn Ashura a Ghély z rodu Judejce
Ezrona [1Pa 4,7; sr. 2,24].
Etni, levita z rodu Gersonova [1Pa 6,41],
nazývaný Jetrai v 1Pa 6,21.
Eubulus, křesťan v Římě, jehož pozdrav
uvádí apoštol Pavel v 2Tm 4,21 v době
druhého uvěznění v Římě. Jinak o tomto
křesťanu není nic známo.
Eufrates jest největší a nejdelší řekou v
přední Asii. Vzniká na arménské vysočině ze
dvou říček: Frat, severní, Murad, východní. Po
spojení obou u města Kjeban zahýbá se řeka
brzy na jih, brzy na východ a západ, až se
konečně ustálí na směru jihovýchodním. Po
spojení s druhou hlavní řekou Tigridem
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u Kurny teče dále pod jménem Šat el Arab v
bažinatém území do Perského zálivu. Délka E.
je 2770 km. Koncem března v deštivém počasí
začíná Eufrates stoupat a dosahuje ke konci
června nejvyššího stavu. V této době je
vhodný pro paroplavbu. Nejnižší stav vody je
v listopadu, kdy je pro paroplavbu méně
vhodný.
Ve Starém Zákoně je E. často jmenován
jen jako »řeka« [Ž 72,8; Gn 15,18; Ezd
4,10.11; 5,3; 6,6; Neh 2,7]. Mezi řeky Eufrat a
Tigris byl kladen biblický ráj [*Eden], ale
skutečná
podoba
biblickému
popisu
neodpovídá [Gn 2,14]. E. uvádí se dále ve
smlouvě s Abrahamem [Gn 15,18], kde se
vyvolenému národu prorokuje panství, jež se
uskutečnilo za Davida a .Šalomouna »od řeky
egyptské až do řeky té veliké« [2S 8,3; 1Pa
18,3; 1Kr 4,21.24]. E. je jmenován v bibli ještě
v 2Kr 23,29 při příležitosti výpravy egyptského krále Nechona proti králi assyrskému [r.
605 př. Kr.; Jr 46,2.10] a v Jr 13,4–7.
Záhadou je Jr 13,4–7, kde je prorok vyzýván, aby skryl svůj pás do díry skalní u
Eufratu. Předně tu chybí označení »řeka«, dále
u Eufratu nebyla skála. Vykladači mají za to,
že tu jde o skalnaté místo Parah [= Farah] 5
km sv od Anatot poblíž silného pramene ‘Ain
Fara. Jiní se domnívají, že jde o Efrata, jak je
také nazýván Betlem, anebo že jde pouze o
vidění [Jr 1,11.13].
V NZ máme zmínku o E. ve Zj 9,14.
Pravděpodobně tu jde o místo, odkud Izraelci
byli napadáni nepřáteli [Iz 7,20; 8,7; Jr 46, 10].
Stejný význam má E. ve Zj 16,12.
Eunika, matka Timoteova [2Tm 1,5; sr. Sk
16,1], židovka, provdaná za pohana v Lystře.
Dala svému synu pečlivé náboženské
vychování.
Euroklydon [Sk 27,14], námořnické jméno prudkého vichru jihovýchodního, který
způsobil ztroskotání lodi, na níž byl Pavel
dopravován do Říma. Jméno je zkomolenina
dvou jmen: euros [= vítr východní], klydon [=
vlna]. Ve vodách poblíže Kréty tento vítr do
dnešního dne ohrožuje menší lodi, zvláště na
jaře.
Starší rukopisy mají eurakylon [euros =
vítr východní, aquilo = vítr severovýchodní],
vítr severovýchodní. Tak překládá také Žilka.
Eutychus, mládenec v Troadě, který »sedě
na okně, jsa obtížen hlubokým snem, když tak
dlouho Pavel kázal, spadl s třetího ponebí dolů
a vzat jest mrtvý« [Sk 20,9]. Apoštol však opět
přivedl ho k životu.
Eva [hebr. Chavvá = život dávající, podle
Gn 3,20 »matka všech živých«. Jméno je
zřejmě příbuzné se jménem churrijské, nesemitské podzemní bohyně Chepa. Churrijci
byli nejstarší vrstvou obyvatelstva krajů od
Malé Asie až za Tigris]. Podle bibl. vypravování byla E. stvořena ze žebra *Adamova [Gn
2,21.22], aby byla ukázána základní sounáležitost a spojitost mezi mužem a ženou.

Karafiát překládá Gn 2,20 »kteráž by při něm
byla« příznačně slovy »kteráž by jeho roveň
byla«, tedy jakýsi protějšek, vis-à-vis, jako
pravá a levá ruka. Zajímavým je výklad o původu porodních bolestí [Gn 3,16]. Po
vypuzení z ráje se E. stala postupně matkou
Kaina, Ábela, Seta a jiných synů a dcer [Gn
4,1.25n; 5,1–5].
V NZ je o E. zmínka dvakrát: 2K 11,3.14 a
1Tm 2,13–15. První místo mluví o tom, jak E.
byla podvedena hadem-satanem, druhé
odůvodňuje, proč podle názoru Pavlova má
býti žena »poddanou muži«. Pavel zde užívá
E. jako zosobnění všech žen.
Evangelia. Tímto výrazem se dnes nazývají psané zprávy o životě, učení, činech,
utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Slovo e. znamená »radostnou zprávu«, t. j.
samu zvěst o Ježíši Kristu. Teprve přesunem
významu začalo totéž slovo označovat i spisy
tuto zvěst zachycující. Dlouho se však mluvilo
– ještě i v nadpisech Kral. bible! – o [jednom
jediném!] evangeliu podle [sepsání sv.] Matouše, Marka... Tento způsob vyjadřování je
vlastně jedině přiměřený pravému smyslu
slova e. – Účelem evangelií nebylo napsati
životopis Kristův, nýbrž
vyzdvižením
některých událostí vyznati víru, »že Ježíš jest
Kristus, Syn Boží« [J 20,31]. Proto v
evangeliích nenajdeme vše, co bychom v nich
dnes rádi četli, kdybychom chtěli míti přesný
životopis Ježíše Krista. Byly to misijní spisy.
Evangelií bylo v II. stol. větší množství, jak
vysvítá už z L 1,1–4 a jak se zmíníme v oddíle
o apokryfních evangeliích. Většina z nich se
ztratila v době, kdy církev bojovala proti
pohanské filosofii [gnosticismu]. *Bible.
V církvi dosáhla rozhodné autority jen 4
evangelia: Mt, Mk, L, J, z nichž se Tatian r.
160 pokusil vytvořiti jediné evangelium
[Diatessaron, Harmonie evangelií]. Ale tato
harmonie nebyla přijata církví. Církev totiž
správně postřehla, že apoštolská tradice je lépe
hájena čtyřmi různými e., jež Irenaeus přirovnává čtyřem světovým stranám, čtyřem hlavním větrům a čtyřem sloupům, na nichž
spočívá církev. Každé odpovídá některé potřebě člověčenstva: Mt je přizpůsoben Židům,
Mk Římanům, L Řekům a J potřebám universální křesťanské církve.
1. Evangelia synoptická [= souhledná; z
řeckého synopsis, souhled; tyto spisy lze
sestavit do paralelních sloupců a viděti je tak
spolu, pohromadě]. Jsou to první tři e., která
líčí život, slova a utrpení Ježíšova jaksi s jednoho hlediska, jež se značně liší od hlediska,
slohu i rázu řečí Ježíšových u Jana. Tato
evangelia se pozoruhodně shodují:
a] v postupu, jak líčí vnější průběh života
Ježíšova: kázání Jana Křtitele, křest a pokušení Ježíšovo, veřejné vystoupení se
střediskem v Galilei, hlavně v Kafarnaum.
Dva hlavní oddíly v každém z těchto evangelií
jsou odděleny vyznáním Petrovým v Cesarei
Filipově. Na konci působení Ježíšova je cesta
do Jerusalema ke svátkům velikonočním. Je to
jediná

cesta Ježíšova do Jerusalema, kterou evangelisté synoptičtí znají. Pak následuje Ježíšovo
utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.
b] Evangelia synoptická se shodují nejen
v postupu, ale v látce samé. Napočetlo se
kolem 70 společných menších vypravování,
mimo historii o utrpení Ježíšově. Je zajímavé,
že synoptikové zaznamenávají pouze výsek z
učení Ježíšova a že právě v tomto výseku se
shodují. [Na př. Mt 9, 1–17; Mk 2,1–22; L
5,17– 39 nebo Mt 12,1–14; Mk 2,23–36; L
6,1–11].
c] Shoda těchto evangelií je někde i
doslovná [Mt 9,6; Mk 2,10; L 5,24; – Mt
16,25; Mk 8, 35; L 9,24; – Mt 16,28; Mk 9,1;
L 9,27 atd.]. Někde se shodují první a třetí
evangelium, např. Mt 3,7b–10.12 = L 3,7b–
9.17; – Mt 6,24 = L 16,13; Mt 23,37–39 = L
13,34.35.
d] Při tom najdeme na druhé straně mnoho nápadných rozdílů: Rodokmeny Mt a L se
podstatně liší. L 24 vypravuje o zjevení
Ježíšově v Jerusalemě, Mt zná takové zjevení
zmrtvýchvstalého pouze v Galilei. Některé
věci vypravuje jeden obšírněji než druhý,
některé zase v docela jiné souvislosti. Mk na
př. má velmi málo z řečí Ježíšových ve
srovnání s Mt a L. U Mk chybí na př. celé
kázání na hoře; L má z toho kázání jen některé
věci. Matouš má vypravování, jež nejsou u
druhých: 2,1–23; 13,30–50; 20,1–16; 21,28–
30; 25,1–13; 16, 17–19; 17,24–27; 27,3–10;
19,62–66; 28,11– 15.16–20. Stejně Mk má
svoje
zvláštní
vypravování:
7,31–37
[uzdravení
hluchoněmého],
8,22–26
[uzdravení slepého v Betsaidě], 4,26–29
[podobenství o semeni], 14,51n [mládenec v
zahradě Getsemane]. Zvláště L má mnoho
zvláštních vypravování: 2,1–39 [narození
Ježíšovo], 2,40–52 [Ježíš v chrámě], 7,11–17
[mládenec v Naim], 7,36–50 [žena hříšnice],
8,1–3 [posluhující ženy], 10,38–42 [Marie a
Marta], 13,1–5 [povraždění Galilejských
Pilátem a smrt pod věží v Siloe], 17, 11–19
[deset malomocných], 19,1–10 [Zacheus],
15,11–32 [marnotratný syn a jiná podobenství
16,1–9; 16,19–31; 18,9–14; 18,1–8; 10,29–37]
atd.
2. Synoptický problém. Už Augustin si
předkládal otázku, jak vysvětliti tyto podobnosti a různosti. Jest jistě příznačné, že z
1068 veršů e. Mt 500 je z e. Mk, jež má
celkem 661 veršů. Z 1149 veršů Lukášova e.
je asi 320 z e. Markova. A jen asi 50–55 veršů
Markových není ani v Mt ani v L. Dnes jsou
nejznámější následující theorie:
a] Lessing, Eichhorn a j. věřili v t. zv.
praevangelium, jež bylo napsáno buď
aramejsky nebo přeloženo do řečtiny a jež
tvořilo základ dnešních evangelií. Praevangelium v aramejštině prý bylo napsáno kolem r.
35.
b] Schleiermacher myslil, že evangelia
povstala
ze
zlomkovitých
zápisků
mimopalestinských
křesťanů,
kteří
si
zaznamenávali kázání apoštolská. Ale ani tato
theorie nevysvětluje dostatečně na př. shodu v
postupu vypravování.
c] Gieseler [1818] věřil v ústní podání, jež
se tak ustálilo, že mnohé věci byly vypravo-
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vány docela shodně. Ale už L 1,1–4 ukazuje, že
nešlo o ústní podání, ale o písemné záznamy.
d] Jiní učenci konečně vykládají, že jeden
evangelista užíval druhého. Tak na př. Augustin, Holsten a j. tvrdí, že postup byl tento:
Mt, Mk, L; Griesbach zase myslí, že Marek
užíval Lukáše a Lukáš Mat.; Lachman: Mk, Mt,
L; Wilke: Mk, L, Mt atd. Dnešní stav otázky
synoptické je asi tento: uznávají se dva hlavní
prameny synoptických evangelií. Prvním z nich
je naše evangelium podle Marka, obsahující
hlavně zprávy o Ježíšových příkazích a činech.
I ono snad již zčásti spočívalo na záznamech
ještě starších, nám již nedostupných. Druhým
hlavním pramenem je podle většiny badatelů
sbírka Řečí [řecky Logia, ve vědecké literatuře
je tato hypothetická sbírka obvykle označována
písmenem Q], které užívali hlavně Matouš a
Lukáš. Evangelium Mk povstalo před r. 70 po
Kr.; sbírka Řečí snad celkem současně.
Svědectví Papiovo může vésti k domněnce, že
tuto sbírku Řečí v aramejštině sepsal sám
Matouš, jeden ze Dvanácti; jeho jméno bylo
snad později přesunuto na první evangelium, v
němž jsou řeči Ježíšovy zaznamenány nejobšírněji a nejsoustavněji. Všecko toto jsou
však otázky, které ještě dlouho budou čekati na
konečné rozřešení.
3. Apokryfní evangelia jsou ta, která církví
nebyla přijata mezi novozákonní spisy.
Vypravují hlavně o dětství Mariině, o mládí
Ježíšově, o životě Mariině a jejím nanebevzetí
atd. Jsou to smíšeniny tradice a legend.
Nejznámější jsou: Evangelium k Židům [jedno
z nejstarších, snad současné se sbírkou Řečí],
evangelium Egyptské [2. stol.], evangelium
Petrovo [2. stol.], Nikodémovo [5. stol.], Prvoevangelium Jakubovo [2. stol.], Tomášovo [6.
stol.], Filipovo [3. stol.] atd.
*Hesla k jednotlivým evangeliím.
Evangelista, všeobecně »zvěstovatel dobrého poselství«, zvláště o příchodu Ježíše
Krista jako Mesiáše a Spasitele. [*Evangelium.]. V NZ se vyskytuje toto jméno třikrát:
Sk 21,8 je označen Filip, jeden ze sedmi
diákonů [Sk 6,1–6], jako evangelista, protože
po smrti Štěpánově »evangelisoval«, t.j. kázal
evangelium v Samaří, na poušti i na pobřeží
Středozemního moře z Azotu až do Cesaree [Sk
8,4–5.12.25–25.35.40]. Evangelista byl tedy
především
cestujícím
kazatelem,
který
zvěstoval evangelium »o království Božím a o
jménu Ježíše Krista« [Sk 8,12] na prvním místě
těm, kteří o něm dosud neslyšeli.
Ef 4,11 jsou evangelisté jmenováni mezi
apoštoly a proroky se strany jedné a pastýři a
učiteli se strany druhé, jako ti, kteří obdrželi od
Boha zvláštní dary »pro spořádání svatých k
dílu služebnosti, pro vzdělání těla Kristova« [Ef
4,12]. Pravděpodobně se v době apoštolské tyto
tituly nevztahovaly na zvláštní úřady v církvi
pevně ustanovené; označovaly spíše druhy
činnosti než úřady. Apoštol Pavel, ač
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apoštol, byl jistě králem mezi evangelisty a
největším z křesťanských učitelů. Evangelistou
byl každý, kdo měl poslání zvěstovati evangelium těm, kteří o Kristu ještě neslyšeli. Každý
apoštol byl evangelistou, ale ne každý evangelista byl apoštolem, neboť k apoštolství náleželo bezprostřední povolání vzkříšeným
Kristem. [*Apoštol.]. Evangelisté podléhali
apoštolům. Je to patrno i z toho, že jsou zde
jmenováni až po apoštolech.
2Tm 4,5, kde Kral. »kazatel« je překladem
řeckého »evangelista«, ukazuje nejen na to, že
evangelista nebyl zvláštním nějakým úředníkem v církvi [Timoteus byl nejen evangelistou, ale i učitelem a kazatelem 1Te 3,2; F
2,22.23], nýbrž i na to, že evangelisování mělo
býti konáno od místních kazatelů na získání
těch, kteří dosud o Kristu neslyšeli, ano i na
utvrzení a probuzení údů církve. Timoteus byl
evangelistou cestujícím, když doprovázel
Pavla [Sk 16,1n; 19,22 atd.], evangelistou
místním, když spravoval sbor a hleděl získati
nové členy [2Tm 4,2]. Ve staré církvi byli
evangelisté pokládáni za nástupce apoštolů.
Asi ve 3. století po Kr. vyskytuje se název
evangelista pro pisatele evangelií.
Evangelium, dobrá, radostná zvěst, veselá
novina, dobré poselství, jež vyvolává radost,
zejména [v klasické řečtině] zpráva o vítězství,
také příznivý věštný výrok. Císařovy výnosy,
ježto pocházely od božstva v lidské podobě,
byly pokládány za e. Rovněž zvěst o zrození
nástupce císařova nebo o jeho nastoupení na
trůn a tím i o počátku nové doby byla v
Orientě pokládána za e. To vše má jako
dobové pozadí význam pro pojem e. v NZ.
Proti mnohým e. starověku staví NZ jedno e. o
království Božím, jež znamená spásu. Toto e.,
jež staví proti césarovi Ježíše Krista
ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, může být
Židům pohoršením a Řekům bláznovstvím [Mt
11,5n; Ř 1,16; 1K 1,17.23; 2Tm 1,8; Mk 8,35;
Sk 17,32], ale věřícím je Boží moc ke spasení,
radost »nevýmluvná a oslavená« [1Pt 1,8].
Obsahem e. u synoptiků je Ježíš Kristus a s
ním království Boží [Mk 1,15; 13,10]. Mk 14,9
ukazuje, že do podstaty e. patří také zvěst o
Ježíšově mesiášském utrpení a smrti. E. je
totožné s Kristem, jeho jménem a královstvím
Božím [Mk 8,35; 10,29; 13,10; Mt 24,14;
25,13; Mk 16,15].
U Pavla je s pojmem e. spojena vždy
zvěstovatelská činnost [2K 8,18; F 4,3.15; 2K
2,12; 1K 9,14.18]. Mluví-li Pavel o obsahu e.,
neužívá sice synoptického pojmu království
Božího, ukazuje však velmi zřetelně a důrazně,
že obsahem e. je Ježíš Kristus [Ř 1,3–4; 1K 15,
1–8], který přináší pokoj [Ef 6,15.16], ale
ovšem i soud [Ř 2,16]. E. je naplněním SZ [Ř
1,2n; 1K 15,3; Ř 16,25n]. Toto e. se projevuje
jako živoucí moc [Ř 1,16], jíž je věřícímu dána
účast na zmrtvýchvstání [2Tm 1,10n]; e.
proměňuje člověka, je oslovením

Božím [e. Boží 2Te 2,2.9], a proto vyzývá k
rozhodnutí a poslušnosti [Ř 10,16; 2K 9, 13n;
2Te 1,8]. Spojuje Židy i pohany [Ef 3,6],
protože všem přináší spásu [Ef 1,13; Ř 1,16],
zjevuje spravedlnost Boží [Ř 1,17] a působí
víru [F 1,27] a nový život [1K 4,15; sr. 1Pt
1,23; Jk 1,18]. E. má také eschatologickou
stránku [Ko 1,5; sr. 1,23]. V něm svítí světlo
slávy Kristovy na této zemi [2K 4,4], je
tajemstvím [Ef 6,19].
Poněvadž Pavel byl povolán ke kázání e.
mezi pohany, vyvstala mu otázka o poměru
Zákona a evangelia, zvláště když v Galatii
vyvstali kazatelé, kteří jak zachovávání Zákona, tak i evangelium prohlašovali za moc ke
spasení [Ga 2,13n.21; 3,1–14]. Podle Pavla má
Zákon jiný úkol v dějinách spásy než evangelium, právě tak jako ve SZ měl jiný úkol
Zákon a jiný zaslíbení [Ga 3,16]. Zaslíbení se
stalo skutečností v Kristu a proto pro křesťana
má jedinou platnost e. E. otvírá oči pro pravé
chápání SZ [L 24,19n.45]. Kvůli e. se ovšem
Pavel podrobuje Zákonu [1K 9,20], aby získal i
ty, kteří jsou pod Zákonem, ale sám je na
Zákonu nezávislý, protože s Kristem umřel i
Zákonu. Ostát před Bohem [= být ospravedlněn] může člověk jen skrze Krista [Ga 2,21].
Svoboda od Zákona neznamená ovšem nevázanost ; neboť e. vyzývá k poslušenství [»v
němž i stojíte« 1K 15,1; sr. 1J 2,7; 3,11; F
1,27; 2K 9,13n].
Ve Zj 14,6n zvěstuje anděl e. věčné, t. j.
nezměnitelně platné, aby před posledním soudem měli příležitost je uslyšet všichni [Mt 24,
14]. Jeho obsahem je výzva, k bázni Boží [sr.
Mk 1,14n] a k vzývání Stvořitele [Sk 14,15;
1Te 1,5.9].
Později přešel název e. na písemné zaznamenání života a slov Ježíšových [*Evangelia],
po př. někdy i na celý NZ na rozdíl od SZ.
Evi, jeden z 5 králů madiánských, spojenců
nebo poddaných amorejského krále Seona, jež
všecky dal Mojžíš zabít, protože sváděli Izraelity k necudnému modlářství [Nu 25,16 18;
31,8; Joz 13,21].
Evila. 1. Syn Ghusův [Gn 10,7; 1Pa 1,
9.23]. – 2. Syn Jektanův [Gn 10,29]. – 3.
Krajina ve střední nebo jižní Arábii, obývaná
Ghusity [Kušity] a Jektanovci původu semitského. Podle Gn 2,11–12, kde v českém textu
je Hevilah, byla to krajina bohatá na zlato,
vonnou pryskyřici a drahokamy. Zdá se, že
arabská poušť do značné části měla jméno E.
[1S 15,7; Gn 25,18]. Sousedila se zemí Ofir
[1Kr 10,11].
Evilmerodach [= člověk Mardukův], král
babylonský, syn a nástupce Nabuchodonozorův, propustil ze zajetí Joachima, krále
judského, a povýšil ho nad všecka zajatá knížata. Sám však panoval jen krátkou dobu [562–
560], byv zavražděn Neriglisarem [2Kr 25,27n;
Jr 52,31–34].
Evoda, křesťanská žena ve Filipis, snad
diakonka sboru [F 4,2].
Exodus [= z řeckého: východ, vyjití, odchod, t. j. z Egypta], druhá kniha Mojžíšova,

vypravující o těžké službě lidu izraelského v
Egyptě a divuplném odtud vysvobození, též o
vydání zákona a ustanovení práv a řádu a o
vzdělání stánku Božího. Lze ji rozděliti na dvě
hlavní části: 1. »historickou« [kap. 1–18] a 2.
zákonodárnou [19–40]. První část vypravuje o
vzrůstu lidu izraelského v Egyptě, o krutém
pronásledování od Egyptských za dynastie,
která neznala Josefa, o narození Mojžíšově a
jeho povolání, o jednání s faraónem, desíti
egyptských ranách, o slavnosti velikonoční a
útěku z Egypta. Vypravování zaznamenává t.
zv. píseň Mojžíšovu [15,1–19] na památku
přechodu přes Rudé moře. Podrobně líčí
tažení po poušti až k hoře Boží, vítězství nad
Amalechitskými u Rafidim a návštěvu Jetra,
který měl vliv na vnější organisaci lidu [kap.
18].
Druhá část je zákonodárná, pojednávající o
zřízení theokracie [bohovlády], založené na
pojmu *»smlouvy« [19,3–6]. Především se
týká *Desatera [20,1–17], jež se neprávem
dělívá na dvě části: povinnosti náboženské
[zákaz modloslužby, obrazů, zneužívání jména
Božího ke kouzelnickým účelům, příkaz
svěcení soboty s theologickým odůvodněním z
Gn 2,3, ctění rodičů], a povinnosti mravní
[zákaz vraždy, cizoložství, krádeže, křivé
přísahy a nezřízené žádosti]. Pak následuje t.
zv. kniha smlouvy [20,23–23,19; srovnej
24,7], jež ustanovuje povinnosti kultické
[místo bohoslužby 20,22–23; zákony o oltáři
20,24–26], upravuje právo civilní [otroci
21,2–6; zločin vraždy a zabití: oko za oko, zub
za zub 21,24; vlastnictví: 21,22–22,26],
naznačuje povinnosti náboženské a mravní
[22,17–23,17; kalendář svátků 23,10–19].
Kapitoly 24–31 obsahují ustanovení o stánku a
jeho obsluhování a vypravování o ratifikaci [=
potvrzení] smlouvy [kap. 24] se strany lidu.
Kapitoly 32–34 líčí porušení smlouvy a její
obnovení [zlaté tele 32,1–6; deset slov
Mojžíšových a kultické »desatero«: Uctívání
pouze Boha, zákaz obrazu Božího, všecko
prvorozené patří Bohu, svatyni nenavštívíš s
prázdnýma rukama, svěcení soboty, povinnost
mužů účastniti se tří hlavních svátků, krvavá
oběť, z oběti velikonoční nesmí nic zůstati na
druhý den, prvotiny plodin polních, zákaz
vaření kůzlete v mléku jeho matky]. Kapitoly
35–40 líčí, jak byly provedeny příkazy z kap.
25–31.
Exodus tedy podává přehled Božího
vedení Izraele: nejprve jako lidu zotročeného,
pak osvobozeného a konečně samostatného a
Bohu posvěceného. *Zákon.
Ezau, [Gn 25,25], zvaný též *Edom [ryšavý] nebo Seír [= chlupatý], starší bratr Jakobův, syn Izáka a Rebeky, lovec, odvážlivé,
smělé povahy, beduin, syn pouště, žijící z ruky
do úst, myslící jen na nejbližší okamžik, nestarající se o budoucnost [Gn 25,21–34; Žd
12,16n]. Je náchylný k násilí, a proto je
obáván od pokojnějších sousedů; je však
zároveň velkomyslný, schopný odpuštění [Gn
33,4]. Otec ho měl rád pro jeho mužné
vlastnosti. Oženil se ve svých 40 letech, pojav
přes odpor rodičů
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ženy kananejské, a to Judit, dceru Béry
Hetejského, a Bazematu, dceru Elona
Hetejského, které kormoutily Izáka a Rebeku
[Gn 26,34.35]. Potom, aby poněkud udobřil
své rodiče, pojal ještě Mahalat, dceru Izmaele,
syna Abrahamova [Gn 28,8–9], a tak se
spříznil s Izmaelskými, bydlícími v údolí
Arabah. E. sám se usadil na hoře Seir a proto
také slově Seir [Nu 24,18] neboli Edom [Gn
36,8.19]. K jeho hodnocení po stránce
duchovní sr. *Edom. Jest pokládán za praotce
Edomců na hoře Seir [Gn 36,7n] a v krajině
praobyvatelů Horejských, jejichž rodokmen se
uvádí v Gn 36, 20–29. Sr. Dt 2,4.12.22; Abd
6.8.9.19.21.
V NZ užívá Pavel v Ř 9,13 [Sr. Gn 25,23;
Mal 1,2n] vypravování o zavržení Ezauově
jako dokladu pro tvrzení, že Boží vyvolení nezávisí na důstojnosti rodu ani na zásluhách. E.
byl totiž stejně jako Jakob syn Abrahamův, a
přece nebyl vyvolen. Byl zavržen ještě dřív,
než učinil co dobrého nebo zlého [Ř 9,11].
Žd 11,20 se tvrdí, že Izák, veden byv
»vírou o budoucích věcech«, dal nejprve
požehnání Jakobovi a pak teprve E. Židovský
běžný názor, doložený mimobiblickými
knihami, byl ten, že Bůh sám, který předvídal
smilství a ohyzdnost E. [Žd 12,16],
nevědomého Izáka ponoukl k tomu, aby
požehnal Jakobovi. Teprve později prý nahlédl
u víře oprávněnost Božího jednání.
Ezbai, otec jednoho z Davidových válečníků, snad totožný s Faraiem Arbitským [1Pa
11,26.37; 2S 23,35].
Ezbon, hlava rodiny z rodu Bélova, z pokolení Benjaminova [1Pa 7,7n].
Ezdráš [= pomoc]. 1. Syn Saraiáše, syna
Azariášova, potomek Helkiášův z rodu nejvyššího kněze Arona [Ezd 7,1–6], nábožný
židovský kněz, zběhlý učitel v zákoně Mojžíšově [Ezd 7,12.21], obnovitel židovských
nábožensko-právních poměrů na základě
zákona Mojžíšova po navrácení ze zajetí
babylonského. Požívaje přízně perského krále
Artaxerxa I. Longimana [465–424], dosáhl u
něho nejen, že se o zákon Mojžíšův zajímal,
ale že i královským dekretem jej jako státní
zákon zavedl [Ezd 7,14.26]. S touto
královskou plnomocí a s královskými dary
přišel r. 458 př. Kr. v čele 1775 mužů, kněží i
levitů, zpěváků, vrátných a Netinejských z
Babylona do Jerusalema [Ezd 8,1–23.31], aby
podepřel a povzbudil nábožensky klesající
kolonii Zorobabelovu, aby »dohlédal k Judstvu
a k Jerusalemu podle zákona Boha svého«, aby
očistil lid a přivedl jej zase k zachování zákona
Mojžíšova, od něhož se daleko odchýlili.
Nejprve byly vypuzeny ženy cizozemky [kap.
9.]. Když byl lid takto připraven, stal se teprve
zralý pro uveřejnění zákona. Bylo to ovšem
něco nového. Chrámová služba byla obnovena;
jejím středem bylo předčítání zákona; byl
založen zvláštní stav pro vykládání zákona. Při
tom je pozoruhodné, jak E. při vší své
pobožnosti cítí zároveň s lidem vinu a hřích,
mající vzápětí trest; ale zároveň věří, že
obrácením
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lze zase nápravu přivoditi, neboť v tom jeví se
Boží spravedlnost, že od svých slibů neupustí
[Neh 9,8]. Této myšlenky se pevně drží [Ezd
9,9; sr. Neh 9,17.19.27.31n]. »Ty jsi, Bože,
snadný k odpuštění, milostivý, lítostivý a
dlouho shovívající a hojný v milosrdenství«.
Izrael zmizel v babyl. zajetí. To, co Ezdráš
obnovil, byla náboženská obec jerusalemská a
z ní vyrostlé židovstvo, jak je známe dnes.
2. Kniha Ezdrášova patří k t. zv. Spisům
hebr. kánonu a původně tvořila jednotu s
Nehemiášovou. Rozdělení nastalo teprve r.
1448! Jde o pokračování 1 a 2Pa. Kniha má 10
kapitol, jež možno rozděliti na dvě hlavní
části: kap. 1–6; 7–10. V první části se vykládá
o návratu Židů z Babylona a znovuvybudování
chrámu. Důležitější data: 538 Cyrus vydal
zákon, jímž se Židům povoluje návrat. Asi
40.000 Židů užije dobrodiní tohoto zákona
pod vedením Jozuovým a Zorobábelovým. V
říjnu 538 byl postaven oltář a v květnu 536 byl
položen základní kámen k chrámu. 3. března
515 [prý] byl chrám slavnostně dokončen.
Druhá část knihy vypravuje o osobní práci
Ezdrášově, která začala asi 58 let po návratu
Zorobábelově. Kniha nazvaná podle hlavní
osoby v ní jednající obsahuje výtažky z pamětí
Ezdrášových: Ezd 7,27–9,15. Nejde tu však o
dějepis v našem slova smyslu, nýbrž o obnovu
kultu, vyzdvižení předpisů Zákona a o popis
vytvoření náboženské obce. Spis vznikl
nejdéle kolem r. 400 př. Kr. Některé části jsou
psány jazykem aramejským [4,8–6, 18; 7,12–
26], tehdy běžným jazykem obchodním a
diplomatickým.
3. Jeden z kněží, kteří se navrátili se
Zorobábelem z Babylona, který dal jméno
celému rodu [Neh 12,1.7.13.36].
Ezebon. Za starodávna hlavní město
Seona, krále amorejského [Nu 21,26], patřící
původně snad Moabským, na východní straně
Jordánu, na západním okraji vysočiny, na
pomezí pokolení Ruben a Gád; bylo Mojžíšem
přiděleno pokolení Rubenovu [Nu 32,37; Joz
13,17], později však bylo ovládáno pokolením
Gád a přiděleno levitům tohoto pokolení [Joz
21,39; 1Pa 6,81]. Za Izaiáše [15,4; 16,8n] a
Jeremiáše [48,2.33n.45] bylo v držení Moabských. Na římských mincích tu ražených zove
se toto město Esbous. Trosky tohoto města 30
km východně od Jordánu, na rovnoběžce,
procházející severním okrajem Mrtvého moře,
jmenují se dosud Hesban. Jest tam mnoho
cisteren. [Srov. Pís 7,4].
Ezechiáš [= Hospodin posiluje, Hospodin
je má síla]. – 1. Dvanáctý král judský, syn a
později spoluvládce Achasův, po smrti otcově
r. 718 jeho nástupce, současník proroků Izaiáše, Ozeáše a Micheáše [Iz 1,1; Oz 1,1; Mi
1,1], byl jedním ze tří nábožensky nejhorlivějších králů judských [2Kr 18,5; 2Pa 29,1n].
Hned po nastoupení vlády dal vyčistiti chrám,
kterého celou řadu let nebylo užíváno, odstra-

nil z něho hada Mojžíšova, jenž se stal předmětem modlářství, a uspořádal velkolepou
slavnost znovuposvěcení chrámu. K této slavnosti pozval i sev. izraelské kmeny [2Pa 29, 1–
30,13].
Po stránce politické byla doba E. velmi
vzrušená, ježto nastala řada assyrských nájezdů na Sýrii i Palestinu. E. podmanil sice
větší část území Filištínských [2Kr 18,8], ale
na severu assyrský král Salmanazar vyvrátil
Samaří r. 722 př. Kr. a odvedl izraelská pokolení do zajetí [2Kr 18,9n]. A r. 714 př. Kr.
nastaly další assyrské nájezdy [2Kr 18,13; Iz
36,1], jež začaly bojem proti judským pevnostem a pokračovaly invasí do území filištínského [712–711; Iz 20,1] za vedení Sargonova
syna Senacheriba. Snad v této době E. nebezpečně onemocněl, ale k úpěnlivé modlitbě byl
zase uzdraven a jeho život prodloužen o 15 let
[2Kr 20; Iz 38]. Pod záminkou návštěvy nemocného krále se objevilo v Jerusalemě poselstvo babylonského krále *Merodacha Baladana, poddaného assyrského krále Sargona,
aby E. přemluvilo ke vzpouře proti Assyrii. Z
ješitnosti nad vzácnou návštěvou E. se pochlubil chrámovým i svým bohatstvím a
ovšem zbrojnicí, což mu Izaiáš, který radil k
věrnosti Assyrii, velmi zazlíval [2Kr 20,12–19;
2Pa 32,31; Iz 39]. Ale E. se připojil ke
vzbouřencům. Sargon však vzpouru r. 712
potlačil [Iz 20], r. 710 sesadil MerodachaBaladana a sám se stal králem babylonským.
Když však byl roku 705 zavražděn, což
zavdalo příčinu k novému povstání vasalských
států, jeho syn a nástupce Senacherib vytáhl r.
701 k potlačení vzpoury. Ezechiáš mezitím
opevnil hradby Jerusalema, vystavěl druhou
zeď a hlavně svedl skalním kanálem vodu z
pramene *Gihon, který byl mimo hradby
města, k západní straně vnitřního Jerusalema
do rybníka *Siloe, aby město mělo dostatek
vody v čas války [2Kr 20,20; 2Pa 32,2–5. 30].
Senacherib se zmocnil Sýrie a syrské Palestiny
dříve, než přišla marně očekávaná pomoc
egyptská. Přestrašený E. poslal poselstvo k
Senacheribovi do Lachis a ochotně přijal těžké
podmínky míru: 30 talentů zlata, 300 talentů
stříbra a všech pokladů královské pokladnice
[2Kr 18,14–16]. Vedle toho – podle
assyrských zpráv – byl nucen oloupiti
jerusalemský chrám o všechny drahocennosti,
vydati své dcery a ženy královského harému.
Přesto však Senacherib pod záminkou, že E.
opevňuje Jerusalem a z města nevychází [2Pa
32,10], poslal k Jerusalemu svého osobního
velitele [assyrsky: tartana], který město oblehl
[2Kr 18,17]. Jeho vyjednavači *Rabsace a
*Rabsar zpupně vyzvali E., aby se vzdal, při
čemž se posmívali jeho důvěře v pomoc
egyptskou a Boží [2Kr 18,20nn]. E. byl
povzbuzen ve víře Izaiášem [2Kr 19,1–7] a
vytrval v odporu. Senacherib obdržel zprávu,
že se blíží král mouřenínský Tirhák. Proto
opustil Lachis, znovu však vyzval E., aby se
vzdal. Ale vojsko, obléhající Jerusalem, bylo
stiženo morovou ranou, jíž padlo za oběť
185.000 mužů [2Kr 19,34; 2Pa 32,22n]. To

přimělo Senacheriba, aby se rychle vrátil do
Ninive [Iz 37,37n], kde byl svými syny zavražděn [r. 681]. E. zemřel r. 689 př. Kr., zanechav trůn svému 12-letému synu Manassesovi [2Kr 20,21; 2Pa 32,33].
2. Jeden z předků proroka Sofoniáše [1,1].
3. Syn Neriáše z král. rodiny judské [1Pa
3,23].
4. Praotec skupiny mužů, kteří se navrátili z
Babylona pod vedením Zorobábelovým [Ezd
2,16; Neh 7,21; sr. 10,17].
Ezechiel [= Bůh má síla nebo Bůh posiluje]. – 1. Izraelský prorok, syn kněze Buzi z
rodu Sádochova [1,3]. Už to zdůrazňuje těsný
vztah prorokův i jeho knihy ke kultu. Byl prý
mladším současníkem Jeremiášovým. Roku
597 [?] byl s králem Joachinem odveden do
zajetí babylonského [33,21; 40,1; 2Kr 24, 11–
16], kde se usadil na řece Chébar v Babylonii
[Ez 1,1.3; 3,15]. Někteří badatelé vyčetli z
knihy E., že prorok patřil pravděpodobně mezi
zámožnější zajatce, měl vlastní dům [8,1], byl
ženat, ale žena mu náhle zemřela [24,18]. Mezi
zajatci požíval značné vážnosti a starší judští
se s ním radívali o všech věcech [8,1; 11,25;
14,1; 20,1 a j.]. Jako prorok vystoupil prý v
sedmém roce před zkázou Jerusalema [592].
Bylo mu prý tehdy 30 let [sr. Nu 4,3].
Základní rysy jeho zbožnosti jsou tyto:
Bůh je Bohem naprosto nadsvětným, vyvýšeným a svatým. Základní ctností člověka je tedy
naprostá pokora, jíž nesluší reptati proti Božímu vedení. Ezechiel cítil především nutnost
obhájiti Boha před lidmi, kteří říkali: Není
pravá cesta Páně [18,25]! Ezechiel ukazuje na
celou řadu nejčernějšího nevděku a mnohých
hříchů národa. I Sodoma je jako lilium proti
hříchům Jerusalema [16,48n]. Ale Bůh svými
tresty chce dosíci pouze proměny srdce
Izraelova [18,23; 33,11]. Bůh hledá ztracené
ovce [34,11–16; sr. Mt 18,12–14; L 15,4;
19,10].
Proto Ezechiel cítí povinnost pastýře více
než proroka. Celou svou duchovní péči věnuje
zajatým [kap. 34; 33,8–9; 3,18.19]. Ezechiel
byl prvním duchovním pastýřem mezi proroky.
Při tom mu nejde o to, aby vychoval z lidí
zbožné jednotlivce, ale usiluje o probuzení
smyslu pro společnost [církev]. Pokusil se o to
především přesným dodržováním soboty [20,
12], zdůrazňováním mravního života a bratrské
lásky [18,5–9]. Až budou Izraelci žíti podle
těchto požadavků, přijde království Boží.
Líčení nového Jerusalema zaujímá značnou
část knihy [40–48]; chrám tvoří střed života;
jediným panovníkem bude Bůh, který dá národu nové srdce, čímž odpadne potřeba všeho
soudnictví. Boží stát [církevní stát] byl Ezechielovým ideálem [*Chrám].
Ezechiel byl církevníkem a organisátorem,
spisovatelem a zákonodárcem. Mnozí jej přirovnávali k Řehořovi VIL a Kalvínovi pro jeho
logickou přesnost a ocelovou energii. Celému
židovství vtiskl zvláštní ráz, který nebyl
smazán do dnešního dne. Jako spisovatel si
libuje v přesném datování, měření a vážení.
Užívá symbolů a jedná symbolicky. Pocházejíli od něho kapitoly 38–39 [Gog a Magog], pak
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můžeme říci, že byl i původcem apokalyptické
literatury židovské.
Mimobiblická pověst vypravuje, že byl
zavražděn nějakým židovským knížetem v Babylóně, jehož vinil z modlářství. Byl prý pohřben při Eufratu ve vzdálenosti malé denní
cesty od Bagdadu.
2. Obsah knihy Ezechielovy. Thema: Boží
sebeoslavení v dějinách Izraelových a
ostatních národů. Kniha má tři hlavní oddíly:
I. Kap. 1–24. Proroctví o pádu Jerusalema. II.
Kap. 25–32. Proroctví o sedmi pohanských
národech. III. Kap. 33–48. Proroctví o
obnovení Izraele. Podrobnější rozdělení první
části: Kap. 1 až 3 : Úvod ke knize a povolání
prorokovo [prorok spolkl knihu plnou naříkání
a »běda« 2,10]. Kap. 4–7 : První řada proroctví
o Božích soudech. Prorok symbolickým
způsobem ukazuje obležení Jerusalema [4,1–3]
a zajetí babylonské [4,4–8]. Příčinou trestů je
sloužení modlám na výsostech [6,3 n]. Tresty:
meč, mor, hlad. Účel trestů: »zvědí, že já jsem
Hospodin« [6,10.13–16; 7, 4.9]. Obrácení
ostatků v zajetí 6,8–10. Kap. 8–12: Druhá řada
proroctví o Božích soudech, a] Vidění hříchů
jerusalemských, modla horlení 8,5–6; tajný
kult sedmdesáti starších izraelských 8,7–13;
ženy holdují kultu Tammuzovu 8,14–15;
uctívání slunce 8,16– 18. b] Trest všem těm,
kteří nenesou znamení anděla-písaře [9,4.6],
různé výroky a vidění o konci Jerusalema a
údělu lidu, kap. 9–12. Kap. 13–19: Třetí řada
proroctví o Božích soudech. Proti falešným
prorokům. Měřítko Božích soudů: Každý
umírá za svůj vlastní hřích. Noe, Daniel a Job
mohli zachrániti pouze sebe, nikoli své
příbuzné 14,12–20. Jednotlivec je mravně
svoboden a odpověden sám za sebe 18,4. Proti
posměšnému přísloví 18,2. Kap. 20–22: Čtvrtá
řada proroctví o Božích soudech. Heslem
celého oddílu je otázka: Zda-li jich zastávati
budeš? 20,4; 22, 2; 23,36. Katastrofa se blíží.
Izraelova neposlušnost v minulosti i v
přítomnosti [20], Boží meč proti Jerusalemu
[21,
sr.
14n.24n]
prostřednictvím
Nabuchodonozora, který nevěda, má-li
táhnouti proti Ammonovi nebo Jerusalemu,
rozhoduje se proti Jerusalemu [21,23–32].
Seznam hříchů Jerusalema [22]. Líčení
nemravných sester Aholy [Samaří] a Aholiby
[Jerusalema], Podobenství o rezavém hrnci
[11,1–13; 24,1–14]: Ti, kteří byli r. 597
odvlečeni z Jerusalema, byli cenným masem
hrnce. To, co v Jerusalemě zůstalo, usadilo se
na stěnách hrnce jako rez, který bude při
obléhání Jerusalema přepálen.
Druhá část [25–32] knihy jedná o soudech
nad sedmi národy [Ammonem, Moabem,
Edomem, Filištínskými, Tyrem a Sidonem a
Egyptem]. Pokoření, po př. odstranění těchto
národů je podle názorů prorokových nutným
předpokladem Izraelova obnovení [28,24],
Posměchem, kterým tito národové zahrnuli
Izraelce při pádu Jerusalema [25,3.8n; 26,2],
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urazili čest Boží. Musejí býti potrestáni, aby
poznali, že Bůh je Bohem [25,5.7.11.17; 26,6;
29,9; 30,8.19.25; 32,15]. Trestajícím nástrojem bude »nejukrutnější národ« 28,7; 30,11;
31,12; 32,12.
Podrobnější obsah třetí části [33–48]:
Thematem je město Boží [48,35], které Bůh
zřídí, protože nemá zalíbení ve smrti hříšníka
[33,11]. Úvod: 33,1–20. – a] Zahraniční
zajištění [zneškodnění sousedů izraelských]. –
b] Výstavba bohovlády: 34. Bůh je pravým
pastýřem Izraelovým [34,1–31], který bude
vládnouti místo dosavadních sobeckých
knížat. Nastane sociální vyrovnání, mír bude
uzavřen se sousedními národy, aby se Izrael
mohl oddati svému štěstí. – c] Obnovení
hranic [35–36,15]. – d] Obnovení ethické [36,
16–38]: Bůh obnoví ducha lidu [36,26], aby
kráčel v zákonech Hospodinových [36,27].
Výsledkem tohoto vylití ducha je očištění od
hříchů. – e] Obnovení »církevní« [37]: vidění
v údolí suchých kostí je obrazem návratu
Izraelova z hrobu zajetí [sr. Iz 53]; spojení
Izraele a Judy pod žezlem panovníka z rodu
Davidova [37,15–28]. Proroctví o pádu Goga a
Magoga [38–39] líčí konečné vítězství Boží
nad nepřáteli. – f] Obnovení bohoslužebné
[40–48]. – A. Místo kultické a jeho zasvěcení
[40–43]. – B. Osoby kultické a jejich práva
[44–46]; levité za trest, že sloužili na
výsostech, stanou se kněžími nižšího řádu
[44,10–14]. Dosazení rodu Sádochova na
kněžství prvého řádu [44,15–31]. Ezechiel
nezná nejvyššího kněze. – C. Svatý zeměpis
[Geographia sacra] 47–48; popis Jerusalema,
jenž se stane novým rájem [47,1–12]; popis
ostatní Svaté země [47,13–48,35]: hranice
země [47,13–20], rozdělení země [naprosté
vyloučení pohanů 47, 21–48,29]. Na tento
popis navazuje kniha Zjevení 21. Jde zřejmě i
v E. o představy eschatologické, o vidění
nového řádu, jejž bude předcházet světový
soud [kap. 38n] a znovuzrození lidu Duchem
Božím [kap. 37.].
Kniha Ezechielova je jednou z nejobsáh
lejších knih Starého Zákona. Vykazuje mnohé
obdoby s Jeremiášem [sr. Jr 1,13–15 s Ez 11,
2–11; 24,3–14; Jr 3,6–11 s Ez 23; Jr 18,5–12 s
Ez 18,21–32; Jr 23, 1–6 s Ez 34,1–24; Jr
31,29n s Ez 18,2–31; Jr 31,33n s Ez 11,19n;
36,25–29 a j.]. Celkem možno říci, že E. tvoří
spojovací
článek
mezi
předexilním
profetismem a poexilním židovstvím; je
prorokem extatického typu i básníkem,
knězem i theologem, a především pastýřem. N.
3. Doba vzniku. To, co jsme o knize E.
napsali, odpovídá zhruba tradičnímu názoru.
Ale moderní sz věda vidí v této knize
množství nerozřešitelných problémů, které
vedly až k názoru, ostatně zastávanému už
židovskou tradicí, že jde o výplod záhadné
Veliké synagogy z doby Ezdrášovy. Někteří
vidí v prorokovi příslušníka sev. Izraele v
době Manassesově, který se vrátil 30. roku
[1,1] po pádu Samaří [r. 722], tedy asi 691, do
Palestiny

a působil tam v protikladu k jerusalemskému
kněžstvu. Jiní tvrdí, že byla napsána až kolem
230 př. Kr„ načež byla asi kolem r. 200
redaktorem upravena na poměry v Babylóně.
[K další problematice sr. Bič III., 210–214].
Střízlivý názor podává A. Weiser [Einleitung
in das AT 1939], který si vznik knihy vykládá
ve třech etapách: – 1. Především to byly a]
datované deníkové záznamy prorokovy o
Judovi a Jerusalemu a o pohanech; b] řeči a
básně prorokovy všeobecného obsahu, často
souběžného s deníkovými záznamy, čímž lze
částečně vysvětliti opakování některých částí.
– 2. Redaktor se snažil tuto látku sestavit
chronologicky a do věcného rámce. Dnešní
podoba knihy pochází od ezechielovské školy.
– 3. Později byla kniha rozšířena přídavky,
zvláště z okruhu kněžského písemnictví [zvl.
kap. 40–48]. Tyto starosti nám však zůstanou
ušetřeny, přestaneme-li se starati o osobnost
beztak neznámého proroka, a vezmeme-li
knihu jako celek. Kdy vznikla literárně,
nevíme a nemůžeme přesněji určiti. Jistě už
jeví znaky judaistické [poexilní], ale obsahem
vede do babylonského zajetí. Odtud také
nejlépe rozumíme její zvěsti: svaté město je
zničeno, pro Izraele tento svět patří minulosti a
jeho veškerá naděje se obrací k novému
stvořitelskému zásahu Božímu, kdy učiní nové
nebe a novou zemi s novým Jerusalemem a
novým
chrámem.
Historie
přešla
v
eschatologii!
x
Ezek z rodiny Benjaminovy, jeden z posledních potomků Saulových [1Pa 8,39].
Ezer [= pomoc]. – 1. Pravděpodobně syn
Efraimův, který byl zabit obyvateli Gát,
protože s bratřími »zajímal dobytek jejich«
[1Pa 7,21].
2. Kněz z doby Nehemiášovy, který se zúčastnil posvěcení zdí jerusalemských [Neh 12,42].
3. Otec Chusův ze synů Hur z pokolení
Judova [1Pa 4,4].
4. Muž z pokolení Gádova, jehož tvář připomínala lva; připojil se k Davidovi v Sicelechu
[1Pa 12,9].
5. Syn Jesua, hejtman Masfa, který měl na
starosti opravu částí zdí jerusalemských [Neh
3,19].
Ezra [= pomoc], jeden z potomků Judových [1Pa 4,1.17].
Ezrachitský, přízvisko potomků Záře z
pokolení Judova. Ve SZ se jmenují 2: Etan E.
[1Kr 4,31; Ž 89,1] a Héman E. [Ž 88,1 sr. 1Pa
2,6].
Ezri [= snad: (Bůh) je má pomoc], dozorce
nad polními dělníky v době Davidově [1Pa
27,26].
Ezron, Ezrom. – 1. Muž v rodokmenu
Ježíšově [Mt 1,3; L 3,33].
2. Místo na j. pomezí území Judova nedaleko
pouště Tsín a Kádesbarne [Joz 15,3.25], snad
totožné s Addar [Nu 34,4].
3. Syn Rubenův, zakladatel čeledi Ezronitské
[Gn 46,9; Ex 6,14; Nu 26,21; 1Pa 5,3].
4. Syn Fáresův z pokolení Judova, zakladatel
čeledi [Gn 46,12; Nu 26,21; Rt 4,18; 1Pa
2,5.9].

F
Fadasur [= skála (t. j. Bůh) vykoupil],
otec knížete Gamaliela z pokolení Manassesova, který dohlížel na sčítání bojovníků izraelských na poušti Sinai [Nu 1,10; 2,20].
Fádon [= ?vykoupení, výkupné], zakladatel rodiny v čeledi Netinejských, kteří se
vrátili z Babylona [Ezd 2,44; Neh 7,47].
Fálek [= rozdělení], člen rodokmenu
Ježíšova [L 3,35], jméno totožné s *Peleg.
Faleš má ve SZ tentýž význam jako lež a
je projevem vnitřně rozdělené duše a rozdvojeného srdce [Ž 12,3]. Proto falešný člověk
se musí zhroutit a neostojí právě tak jako
modla [= faleš Jr 10,14; 51,17]. Faleš a vítr
jsou dvojníci [Oz 12,1]. Není v nich ducha,
jenž upevňuje; není v nich síly. Být falešný,
znamená zrazovat sama sebe, svou vlastní duši
[2S 18,13]. Někde Kraličtí mluví o oklamání a
marnosti, když myslí na faleš a falešnost [Iz
1,13; Ž 60,13; 108,13; Jr 18,15; Iz 59,4].
Někde je faleš totéž co hřích. Neboť i hřích
rozdvojuje duši.
Falešný prorok [Mt 7,15; 24,11; Mk 13,
22; L 6,26; Sk 13,6; 2Pt 2,1; 1J 4,1; Zj 16,13;
19,20; 20,10] je ten, který hlásá něco, nač
nelze spolehnout [Za 10,2], co nemá podstaty
a narušuje duši. Falešný bratr [2K 11,26]
označuje člověka, jenž se bez vnitřního oprávnění vloudil do křesťanského společenství [Ga
2,4], ač skutečného obecenství nemá. Falešný
učitel [2Pt 2,1] vystupuje jako učitel, ale
spasitelnou pravdu křesťanství nezná, a tak šíří
bludy [faleš]. Falešný Kristus, falešný mesiáš
je ten, který se vydává neoprávněně za
zaslíbeného Krista [Mt 24,24; Mk 13,22] na
rozdíl od Antikrista, který je odpůrcem Kristovým. Falešný apoštol je ten, kdo se vydává za
apoštola, ale nemá zmocnění od Krista.
Prozrazují svou nevázanost na Krista tím, že
hledají svých věcí, touží po velikosti [2K 11,
5.13] a slávě. Pavel tu myslí na své judaistické
odpůrce, kteří chtěli ze sborů vytlačit jeho
vliv.
Fallu, syn Rubenův [Gn 46,9; Ex 6,14; Nu
26,5.8; 1Pa 5,3], zakladatel čeledi.
Falti [= můj únik nebo snad: Bůh mne
osvobodil]. 1. Jeden z vyzvědačů z pokolení
Benjaminova [Nu 13,10]. – 2. Syn Laisův,
jemuž dal Saul Míkol, ženu Davidovu, za
manželku [1S 25,44; sr. 2S 3,15, kde je
nezkrácené jméno *Faltiel].
Faltický, podle některých vykladačů prý
obyvatel místa Falti, jež leželo v nejjižnější
části Judstva [2S 23,26], nejde-li ovšem o
Pelon [1Pa 27,10], jež nutno hledati na území
Efraimově.
Faltiel [= Bůh mne vysvobodil]. – 1. Kníže

z rodu Izachar [Nu 34,26], současník Mojžíšův. – 2. Syn *Lais z Gallim, jemuž dal Saul
za ženu Míkol, ženu Davidovu [1S 25,44; 2S
3,15]. Kromě poznámky v 2S 3,16 není o F.
dále nic známo. *Falti.
Fanuel [= tvář Boží]. – 1. Jméno Jakobem
dané místu, kde zápasil s Bohem, protože
»viděl Boha tváří v tvář« [Gn 32,30–31].
Místo to leželo kdesi mezi potokem *Jabok a
*Sochot, východně od Jordánu [Sd 8,8–9.17].
Někteří učenci se domnívají, že původ jména
»Boží tvář« nutno odvozovati od nějaké skály,
jejíž obrysy tvořily podobu tváře. [Podobné
skalisko bylo na jih od Tripolis a mělo rovněž
jméno »Boží tvář«]. Podle 1Kr 12,25 bylo
Fanuel za Jeroboáma opevněno. Někteří je
ztotožňují s Tulul-edh-Dhahab [»zlaté vrchy«]
jiní s horou Ozeášovou [1096 m], odkud je
rozkošná vyhlídka. Polohu místa nelze s přesností určiti.
2. Praotec obyvatelů místa Gedor z pokolení
Judova [1Pa 4,4].
3. Otec Anny, prorokyně z pokolení Asser [L
2,36].
Farai arbitský [podle některých rukopisů
LXX: Farai Ezbitský]. Jeden z udatných reků
Davidových, uvedený v seznamu 2S 23,35. Sr.
1Pa 11,37, kde má jméno Narai Ezbaiův.
Farám [= divoký osel?], kananejský král
jarmutský, jeden z těch, které porazil Jozue u
Gabaa [Joz 10,3].
Fárán. Odmyslíme-li 1Kr 11,18, kde se
myslí pravděpodobně na nějaké město nebo
místo mezi idumejskou zemí a Egyptem, lze F.
ztotožniti s pouští, ležící j. od země Kananejské, ohraničenou na severu pouští Sur, na
západě Rudým mořem, na východě skalami
Akaba. Je to dnešní vápencová vyvýšenina etTíh. Podle Gn 21,21 sem utekl Izmael. Izraelští
putovali touto pouští 38 let [Nu 10,12;
13,1.4.27]. Podle běžného názoru nutno na této
poušti hledati Kádes [Nu 13,27], ne-li také Elat
u Rudého moře [Gn 14,6]. Sr. Dt 33,2; Ab 3,3.
Farao je hebrejská zkomolenina egyptského Per-ó a označuje egyptského krále. Jméno
znamená »velký dům« a označovalo doslovně
vlastně královský palác. Přeneseně teprve
značí toto jméno také krále. V Písmě sv. se
uvádějí následující faraónové:
1. Farao z doby Abrahamovy. Abrahamův
příchod do Egypta je nedatovatelný [dobový
kolorit vede do začátku 2. tisíciletí př. Kr.],
tudíž i farao nezjistitelný [Gn 12,10n]. . 2.
Faraónové z doby Josefovy [Gn 39n] bývají
ztotožňováni s 12. dynastií [1680–1580]
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královských pastýřů [Hyksů], ale ani tu
není historické ztotožnění možné. *Egypt.
3. Faraónové útisku Izraelských jsou
ztotožňováni s Ramsesy z 19. a 20.
dynastie. Hlavní z nich byl Ramses II.
[1299–1232 př. Kr.], jehož jméno má i
několik měst. Podnikal množství staveb,
zvl. též měst zásobištných [srov. Ex. 1,11].
4. Faraónem exodu [vyjití z Egypta] byl
prý Ramsesův syn Mineptah [1232–1226
př. Kr.]. Soudí se tak podle oslavného
nápisu egyptského tohoto faraóna z jeho
pohrobního chrámu u Théb. V tomto nápise
velebí se Merneptah, že v pátém roce své
vlády dobyl vítězství nad Izraelem, a to
nikoli nad zemí Izraelovou, ale nad »lidem«
Izraelovým. Ze starší doby pak, už za
Thutmosa III. [kolem 1450], máme zprávy
o lidech »‘Apuri«, což se dnes všeobecně
ztotožňuje s jménem ‘ibrím = = Hebreové.
Byli tedy Hebreové, aspoň některé kmeny,
v
Egyptě
ještě
za
Ramsesa
II.
Nezapomeňme ovšem, že Hebreové nejsou
totožní s Izraelci a že i SZ mezi oběma
rozlišuje [na př. 1S 13,7; 14,21 a j.], ač je
mezi nimi vztah velmi těsný [Ex 2,11n; Jon
1,9 a j.]. – Byl-li už Izrael v pátém roce
panování nástupce Ramsesova Mineptaha
[1232–1226] v Palestině, pak se vnucuje
závěr, že nejspíše už koncem vlády
Ramsesovy nebo nejpozději počátkem
vlády Mineptahovy z Egypta odešel. Jenže
dnešní věda ví, že exodus nebyl akcí
jednorázovou, a snadno část náboženského
svazu izraelského se mohla utkat s
faraónem v Palestině, zatím co ostatek ještě
dlel v Egyptě! Ostatně i biblická
chronologie dělá určité potíže. Podle 1Kr
6,1 byl za 480 let po vyjití Izraelců z
Egypta stavěn jerusalemský chrám. Ale už
Böhl a jiní ukazují na to, že 480 se rovná 12
x 40, t. j. dvanáct generací po čtyřiceti
letech [?], což svědčí o tom, že toto číslo
bylo posvátné a tudíž jen symbolické.
x
5. F., tchán Meredův. V rodokmenu pokolení Judova uvádí se Betie, dcera
faraónova, provdaná za Izraelce Mereda
[1Pa 4,18]. Nic bližšího o nich není známo.

6. F., švagr Adada Idumejského [1Kr 11,
17–20], jemuž dal za manželku sestru své
ženy, královny Tafnes.
7. F., tchán Šalomounův [1Kr 9,16.24; 3tl]
podle 1Kr 11,40 domněle farao Sesák
[Šešonk či Šošenk]. Podnikl válečné tažení
do Palestiny, dobyl města *Gázer, které dal
za věno své dceři, manželce Šalomounově.
Jde-li o Sesáka, byl jedním z vládců 22.
[libyjské] dynastie; dal právo asylu odpůrci
Šalomounovu Jeroboámovi [1Kr 11,40] a
po smrti Šalomounově v pátém roce vlády
Roboámovy napadl Judu a obloupil
Jerusalem [1Kr 14, 25n; 2Pa 12,2–9].
Panoval kolem 950 př. Kr.
8. Sua, jehož pomoci proti Assyrii si
vyžádal před r. 725 Ozee, král izraelský.
*Sua [2Kr 17,4].
9. Tirhák, odpůrce Senacheribův [705–681]
z 25. [ethiopské] dynastie, jejímž
zakladatelem byl Šabaka [v bibli Sua]. Sr.
2Kr 19,9; Iz 36,6. Byl od Senacheriba
poražen v bitvě u Elteke r. 701. Syn
Senacheribův Asarhaddon vnikl do Egypta
r. 670, dobyl Memfis, T. utekl do Ethiopie,
opět se vrátil, byl však Assyřany znovu
poražen, uchýlil se do Théb, ale i ty padly
do rukou Assyřanů.
10. Nécho z 26. dynastie [kolem 609] vedl
válku proti králi assyrskému. Joziáš proti
němu vytáhl, ač ho N. ujišťoval, že proti
němu netáhne [2Kr 23,29–34; 2Pa 35,20–
24]. V boji u Magedda byl Joziáš smrtelně
raněn a umřel r. 609. Nechovo vojsko bylo
později v bitvě u Charkemis [Circesia nad
řekou Eufratem] na hlavu poraženo r. 605
[Jr 46,1.2.6]. Touto bitvou bylo egyptské
panství v Asii navždy ztraceno [2Kr 24,7].
11. Chofra [Wa-Chab-Ré, Apries], čtvrtý
král 26. dynastie [kolem 588–569], druhý
nástupce a vnuk Nechův po Psametichovi
II. [†589]. Popouzel malé státy syrské proti
Babylonu; Sedechiáš přes odpor prorokův
Jr 27, 5–22; 44,30; Ez 17,11–18] takto
sveden
postavil
se
proti
Nabuchodonozorovi. Po dobytí Jerusalema
byl Sedechiáš oslepen a odveden do zajetí;
farao přijal judské uprchlíky na své území
spolu s přivlečeným Jeremiášem.

Hieroglyfické nápisy jmen egyptských faraónů známých z bible: 1. Ramses II. 2. Mineptah. (dříve
vyslovováno Merneptah, sr. ještě i heslo Egypt, str. 143). 3. Necho. 4. Sesák. 5. Tirhák. 6. Chofra.

Faraton, místo na hoře Amalechitské v
území Efraimově. Soudce Abdon [Sd 12,15] a
Banaiáš, jeden z třicíti udatných válečníků
Davidových [2S 23,30; 1Pa 27,14], pocházeli
z tohoto místa. Jméno snad souvisí s dnešní
Fer‘ atou, 12 km jz od Sichem.
Fáres [= puklina, trhlina, lom], syn Támar
a Judy. Byl blížencem Záry. Okolnosti jeho
narození jsou vypsány v Gn 38,29. Zdá se, že
F. obdržel právo prvorozenecké před svým
bratrem, protože je v rodokmenu uváděn
napřed a jím založený rod [Nu 26,20n; 1Pa
2,4n] je daleko četnější a významnější než
Záry. S jeho jménem se setkáváme též ve
rčení: »Ať je dům tvůj jako dům Fáresa,
kterého porodila Támar Judovi« [Rt 4,12n].
Jelikož synové Judovi Her a Onan zemřeli bez
dětí, zaujal Fáres druhé místo v pořadí synů
Judo-vých. Oba synové jeho Ezron a Hamul
[Gn 46,12; 1Pa 2,5] založili opět dva čelné
domy. Z Ezronova druhého syna Arama pošel
David a králové judští. Za doby Davidovy
požívala rodina F. velké vážnosti. Jako praotec
Davidův se F. vyskytuje i v rodokmenu
Ježíšovu [Mt 1,3; L 3,33].
Farfar, jedna z řek v Damašku, které
Náman Syrský stavěl ve výbornosti proti Jordánu [2Kr 5,12]. Jsou to patrně řeky Barada
[Abana], mezi jejímiž sedmi rameny leží
Damašek, a Awaj [Farfar], jež vzniká na jihovýchodním úbočí Hermonu a vlévá se do
nejjižnějšího ze tří jezer damašských. Jeden z
jejích pramenů se jmenuje Barbar, což připomíná zněním slovo »Farfar«.
Farizeus – farizeové [hebr. Perúším = =
oddělení] byli jednou z několika význačných
náboženských stran židovských, kteří zvláště v
době Ježíšově měli převážný vliv na
náboženské smýšlení lidu židovského [Sk
26,5].
1. Jméno a dějiny. Není možno s naprostou určitostí zjistiti, jaký byl původ a
pravý
význam
tohoto
jména.
Jen
pravděpodobně – ovšem s pravděpodobností
velikou – odvozuje se název od pojmu períšút
= oddělenost, odloučenost, která byla
pokládána za zvláštní ctnost a sílu člověka
zbožného a spravedlivého, a jež jako
prostředek a sebekázeň i zevnější ochrana
svatosti mu měla zabezpečiti čistotu mravní a
obřadní [kultickou]. Toto úsilí o odloučenost
od zástupu, který nezná Zákona [J 7,49], mělo
původ zřejmě v duchu Ezdrášových reforem
[Ezd 10,11] a ve vědomí převahy
monotheismu nad pohanstvím. Průměrný
člověk z davu svým denním stykem se světem
a jeho všedními záležitostmi všeho i
pochybného druhu stěží dovede uchovati
nedotčenost své povahy a své zbožnosti i
ctnosti. Bezpečnější cesta jest ohraditi se proti
obyčejnému lidu [hebrejsky ‘am ha’áres = lid
země, přízemní lidé, luza] povýšenou
odloučeností. Sr. Ga 2,12n.
Tento směr byl zde již koncem 2. století
př. Kr. za Hasmoneovce Jana Hyrkána [r. 135–
104], který k nim původně patřil, ač později
přešel k saduceům; vystupoval jako skupina
znalců zákona a činně zasahoval do politiky
jako odpůrce krále-velekněze Ale-

Faraton-Farizeus [169]

xandra Jannaea [103–78], který se jim mstil
strašně krvavým způsobem až do své smrti, ale
zemřel s radou, aby jeho vdova, královna
Alexandra, hleděla se smířiti s farizei. Za její
vlády [78–67] farizeové byli vládnoucí
stranou. Zato nová dynastie [Herodovci od
poloviny I. stol. před. Kr.] nebyla nijak vlídně
vítána se strany farizeů, nebyla jim dost
národní, ani nábožensky dost pravověrná a
horlivá. Rovněž proti Římanům jakožto moci
pohanské stáli v nedůvěře, ano v zásadním
odporu, ač po většině nepřáli aktivnímu
politickému odboji. Možná, že dobu vzniku
tohoto směru můžeme klásti už do doby
zuřivého pronásledovatele všeho židovského,
Antiocha Epifana [176–163 př. Kr.], a že její
předchůdce dlužno hledati u Chasidim, kteří se
zúčastnili makkabejského povstání. V době
Ježíšově měli rozhodující vliv [Mt 23,2], o
nějž zápasili se *saduceji.
V ohledu sociálním náleželi většinou ke
střední a chudší třídě. Náleželi k nim i někteří
kněží, ač většinou kněží byli saduceji. U židů
požívali farizeové neobyčejné úcty pro svoje
vlastenectví a náboženskou přísnost.
2. Učení a význam. Farizeové usilovali o to,
aby zákon Boží – ovšem se všemi podrobnostmi tradovanými se strany otců – stal
se vůdčím činitelem veškerého života. Příznačným učením farizejským, odlišujícím je
zejména od saduceů, bylo přesvědčení, že nerozlučnou součástí závazného Zákona je i ústní
podání [tradice], jak bylo uchováváno a
zpracováváno
zákonickými
[rabínskými]
školami [viz doleji]. Byli přesvědčeni, že mesiášské království Boží bude uskutečněno,
jakmile národ aspoň jediný den bude opravdově ostříhati Zákona. A tak jejich heslem
bylo, že Zákon musí býti naplněn, i kdyby měl
Izrael zdánlivě zahynouti. Ze Zákona chtěli
vyvoditi a provésti nejzazší důsledky, a tak se
stali virtuosy náboženství a zbožnosti. Chtěli
zástupně vyplniti vše, co Bůh žádal vlastně od
každého Izraelce. Tato idea byla jejich silou;
stali se tak ztělesněným geniem judaismu a
jedním z nejsilnějších svědectví o všemocnosti
náboženské víry. Fakta jim nebyla ničím, idea
všecko. Zničili sice vznikající židovský stát,
ale zachránili židovství, které v jejich duchu
[prostřednictvím jejich díla, obsaženého v talmudu] žije až dodnes.
Bylo-li podmínkou příchodu mesiášského
království zachovávání Zákona, bylo třeba,
aby tento Zákon byl dostatečně znám. Proto
každý farizeus se snažil osvojiti si co
nejpodrobnější znalost zákona. K tomu cíli
měli farizeové své theology, zákoníky, zrovna
tak jako saduceové. Co zákoníci usoudili
theoreticky, prováděli řadoví farizeové v praxi.
V nějaké míře však je každý farizeus znalcem
Zákona, t. j. »zákoníkem«. Z učení
farizejských zákoníků se utvořila podrobná
pravidla pro celý život národa i jednotlivce,
pro každý jeho krok od rána do večera, od
narození po hrob, takže
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bylo konečně napočítáno 248 přikázání a 365
zákazů, sestavených ve stupnici. Je nasnadě,
že vzhledem k různostem ve výkladu zákona
bylo mezi farizejskými zákoníky několik škol,
které se vzájemně potíraly. V době Ježíšově
nejznámějšími školami byly škola Hillelova a
Samaiova. První byla mírnější, druhá přísnější.
3. Poměr k ostatním stranám politickým a
náboženským. Na rozdíl od *zelotů nevěřili
farizeové v moc násilí při osvobození národa
ze jha Římanů. Spoléhali na to, že Bůh je
ředitelem dějin a že v plnosti časů uskuteční
sám toužebné očekávání Izraele. Je třeba jen
vzdělávati lid ve známosti zákona, vychovávati děti a působiti misijně mezi pohany.
Věřili v předurčení Boží i ve svobodnou vůli
člověka. Svými synagogami po všem světě
připravovali farizeové půdu pro křesťanství.
Ve srovnání se *saduceji byli farizeové spíše
demokratického směru. Farizeem se mohl státi
každý, kdo na sebe vzal »jho Zákona«, saduceové však vycházeli takřka veskrze z vyšších
šlechtických vrstev. Od saduceů se farizeové
lišili také tím, že věřili ve vzkříšení z mrtvých,
v anděly a duchy. Jejich zásluhou víra v nesmrtelnost se stala obecným majetkem národa,
na nějž mohlo navázati křesťanství [Sk 23,8].
Saduceové se drželi pouze pěti knih Mojžíšových, farizeové uznávali celý Starý Zákon i s
tradicí [Mt 15,2n.6].
4. Poměr k Ježíšovi vyplýval z důsledků
učení farizejského. Bylo to velmi vážné a
opravdové učení, v mnohém směru výkvět
židovství; ale přezíralo niternost a přeceňovalo
formu a obřad [Mt 23,23.25]. Ježíš právě to
farizeům vytýká, nazývaje okázalý jejich
zevnějšek, kryjící vnitřní pustotu, obrazem
»obílených hrobů« [Mt 23,27]. Farizeové
otázku duše zaměnili za otázku příslušnosti k
potomkům Abrahamovým. Vychovali ducha
pýchy [L 18,10n] a samospravedlnosti, kterou
Ježíš označil za pokrytectví [Mt 7,5; 6,2]. Ze
svěcení soboty učinili pověru [Mk 2,27n; J 5,
18n a j.].
Farizeové navzájem vytýkali Ježíšovi, že
se lehce přenáší přes všecky předpisy
formalistického náboženství, jako byl půst
[Mk 2, 19; Mt 9,14; L 5,34], a nezastavuje se
ani před sobotou. Dobře tušili, že Ježíšovo
stanovisko svrchované volnosti proti formám a
liteře zákona znamená konec náboženství,
které oni pěstovali. »Úžas a odpor vzbudil také
Ježíšův vztah k hříšníkům a vyvrhelům
společnosti. Sobecký zájem o vlastní pověst a
jistotu ubil ve farizeích lásku k bližnímu a
povinnost povznésti padlého. Ježíšovo
náboženství bezvýhradné, nesobecké, obětavé
lásky k bližním a zvláště zbloudilému bylo cizí
farizejskému duchu sobecké vypočítavé
zbožnosti.« Není divu, že hráli důležitou roli v
zosnování smrti Ježíšovy [Mk 3,6; J 11,47–
57].
Ovšem nesmíme zapomínati, že farizeji
byli nejen ti četní, pro nás bezejmenní
odpůrcové Ježíšovi, a terče jeho sžíravého
odsudku, nýbrž

také muži jako Pavel a jeho učitel Gamaliel.
Vcelku nebylo hanbou býti farizeem a hlásiti
se k tomu. Pavel jistě dobře věděl, jak Ježíš
smýšlel o farizejských zvrácenostech a celém
rázu jejich zbožnosti a mravnosti, a přece nestyděl se prohlásiti za farizea [Sk 23,6; 26, 5–
7; F 3,5.6]. Také učitel Pavlův Gamaliel patřil
k f-ům [Sk 5,34]. Ovšem křesťanství znamená
překonání farizejství, i toho pravého.
[Většinou podle F. Žilky, Dějiny novozákonní
doby.]
Farnach, muž z pokolení Zabulonova [Nu
34,25], otec Elizafanův.
Faros [= blecha], hlava rodiny, jejíž
členové se vrátili z Babylona [Ezd 2,3; 8,3].
Syn F–ův Pedaiáš je vypočítáván mezi těmi,
kteří opravovali zdi a brány jerusalemské [Neh
3,25]. Synové F–ovi, jejichž jména jsou
vypočítávána v Ezd 10,25, zapudili své pohanské manželky.
Fatkář. V Ž 35,16 pochlebník, šašek,
příživník, který se živí děláním vtipů, bezbožný posměvač.
Fáze [hebrejsky Pesach, aramejsky
Pascha] znamená snad pominutí [Ex 12,21]
nebo smíření. Prof. Hrozný objevil ve
starokrétských nápisech jméno svatyně
Pesachu. Toto jméno snad souvisí s
akkadským pašáchu – uklidniti, smířiti
[bohy]. Ale je dosud sporné, zda lze tak
vysvětliti jméno izraelské slavnosti, jež byla
Izraelci slavena na památku osvobození z
Egypta. Zdá se, že to však byla původně
lunární slavnost izraelských kočovných
kmenů, závislá na prvním jarním úplňku. Snad
šlo o obětování prvotin ze stád. Snad prvotiny
dobytka měly nahraditi prvorozeného v rodině, jak by tomu nasvědčovalo spojení
slavnosti s pobitím prvorozených egyptských.
Teprve později vyvinula se z původní
slavnosti
památka
vysvobození
lidu
vyvoleného ze země egyptské, z domu služby.
I dva základní rysy slavnosti fáze ukazují na
starobylé zvyky semitské; společné jedení
hovádka znamenalo obnovení obecenství s
božstvem a kropení krví bylo užíváno jako
ochrany proti zlým duchům, hubícím v noci
[sr. »přístrach noční« Ž 91,5], proti nemoci
anebo neštěstí. Bůh staré zvyky vyvoleného
lidu naplnil novým obsahem.
Podle vypravování Ex 12,1–13.22 bylo
Izraelcům rozkázáno, aby v předvečer útěku z
Egypta postříkali veřeje dveří svého domu
krví beránka, tak, aby se lid Boží lišil od
Egypťanů. »Nebo půjde Hospodin, aby bil
Egypt, a kde uzří krve nade dveřmi a na obou
veřejích, přeskočí Hospodin ty dveře, aniž dopustí zhoubci vjíti do domů vašich k hubení«
[Ex 12,23]. Obraz má čistě orientální barvy:
vládce je doprovázen popravčími mistry
[katy]. Bylo to v měsíci Abib [od 21. března
do 20. dubna], který záhy dostal babylonské
jméno Nisan [první měsíc židovského
občanského roku].
Původně byla slavnost fáze patrně oddělena od slavnosti přesnic [nekvašených chlebů
massot, dnešních macesů Dt 16,7n], jež následovala ihned po slavnosti fáze [od 15. do 21.

Nisan], ale během doby obě slavnosti
splynuly. Tak zvaný kněžský zákoník [většina
Ex] nám podává nejobšírnější vylíčení
slavnosti fáze [Ex 12,1–13]. Desátého dne
měsíce Nisan otec rodiny vybral ze svého
stáda ročního beránka bez vady. Tohoto
beránka opatroval po čtyři dny až do 14.
Nisan. Čtyři dny byly později vykládány jako
čtyři generace, jež strávili Izraelci v Egyptě.
14. Nisan večer byl beránek zabit a jeho krev
podle předpisu nastříkána na veřeje domu.
Vnitřnosti byly vytaženy, vyčištěny a znovu
vloženy. Pak byl celý beránek pečen na rožni.
Byla-li rodina na jednoho beránka příliš malá,
mohla pozvati sousední rodinu, aby se
připojila k slavnosti. Beránek byl pojídán s
nekvašeným chlebem a hořkými bylinami na
znamení utrpení lidu v Egyptě. Všecky zbytky
musely býti spáleny, aby nedošlo k nějakému
jejich znesvěcení. Ti, kdo se slavnosti
zúčastnili, museli míti bedra přepásána [t. j.
vnější dlouhé roucho bylo podkasáno a
upevněno za pasem], hůl v ruce a klobouk na
hlavě, jako by se chystali na rychlou cestu.
Podle Ex 12,43–49 žádný z cizinců nesměl se
slavnosti zúčastniti bez předchozí obřízky.
Slavnost fáze prošla mnohými změnami.
Brzy byla zdůrazňována ta, brzy ona stránka
slavnosti. Tak dnešní židovstvo se drží ustanovení Exodu a slaví pesach jako slavnost domácí, zatím co na př. ještě i dnešní Samaritáni
vycházejí z předpisů Deuteronomia a slaví
velikunoc jako už staří Izraelci jako slavnost
veřejnou, při níž všichni mužové se musili
ukázati na místě, určeném od Hospodina [Dt
16,2n]. Druhá změna se týkala nekvašených
chlebů: původně byly tyto chleby asi požívány
pouze jednu noc; později se jejich požívání
protáhlo na sedm dní [Dt 16,3]. Patnáctý
Nisan, kdy se Izraelci vydali na cestu, byl
později
prohlášen
za
den
svatého
shromáždění. Časem se slavností beránka
splynula ještě i slavnost žňová, t. zv.
»přesnice« [Dt 16,9]. Srov. Bič II. 166n.
O slavnosti fáze zmiňuje se Starý Zákon
nejprve při vypravování o vysvobození lidu z
Egypta, pak při popisu putování po poušti [Nu
9,1–5], pak při vstupu Izraelců na půdu
kananejskou v Galgala [Joz 5,10], pak za Šalomouna [2Pa 8,13] a Ezechiáše [2Pa 30,15].
Slavnost nabývala čím dál tím širšího rámce.
Za Ezechiáše trvala už dvojnásobný počet dní.
I král Joziáš [2Pa 35] slavil slavnost fáze.
U proroka Ezechiele [45,21–24] je
stanoven 14. Nisan jako začátek slavností.
Kníže v ten den má obětovati za sebe i za lid
po sedm dní vždy jednoho volka a jednoho
skopce. Vše se soustřeďuje v Jerusalemě.
Nečiní se vůbec zmínky o beránku. Slavnost
fáze splynula se slavností nekvašených chlebů.
Zdůrazňována je hlavně myšlenka smíření, jež
po návratu ze zajetí babylonského zaujímala v
židovském náboženském životě čelné místo.
Po návratu z babylonského zajetí, zvl. pak za
dnů Ježíšových, měla tato slavnost už pevně
stanovený i propracovaný rituál, jak viděti
ostatně už
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z Ezd 6,19n. Především se konaly celý měsíc
předem pečlivé přípravy. Cesty byly spravovány pro poutníky, přicházející k slavnosti do
Jerusalema. Mosty byly opravovány, hroby u
cest byly bíleny, aby tak zdaleka varovaly
poutníky před rituálním znečištěním. Neboť
dotyk hrobů a vůbec mrtvol rituálně znečišťoval. Čtrnáct dní před počátkem slavností byly
odevzdány desátky z dobytka. Slavnostním
způsobem byly otevřeny a vybrány chrámové
pokladnice. Dne třináctého Nisan po západu
slunce začaly poslední přípravy. Vše kvašené
muselo býti z domu odklizeno. Otec
domácnosti po vyřknutí posvátné formule pustil
se do pečlivého shledávání kvašeného chleba.
Přesně o polednách 14. Nisan byl všecek
kvašený chléb zničen. V Galilei se odpočívalo
od práce už dopoledne 14. Nisan, v Judstvu se
přestalo pracovat až odpoledne.
Obvyklá denní oběť, připadající na večer,
byla obětována už před třetí hodinou. Hned
potom byl zabit za každou rodinu jeden beránek, a to na kněžském nádvoří jerusalemského
chrámu. Zástupcové rodin na dané znamení
beránky zabili. Všichni kněží měli službu. Stáli
ve dvou řadách, vedoucích k oltáři. Každý z
nich měl zlaté a stříbrné nádoby, do nichž
chytal krev obětních zvířat. Tuto krev i s
nádobou podal svému sousedu, ten zase
dalšímu, až se nádoba s krví dostala do rukou
poslednímu, který ji vylil do struhy u oltáře. Při
tom levité zpívali žalmy 113–114 a v pozdním
židovstvu byla předčítána také Píseň Šalomounova, opěvující lásku Boha – ženicha k
,církvi‘ – nevěstě. Památkou na vysvobození z
žaláře egyptského býval propuštěn jeden vězeň
[J 18,39 sr. Bič II., 164nn]. Zabití beránci byli
napíchnuti na hák, staženi, vnitřnosti vyvrženy,
vyčištěny a znovu vloženy, část beránka
nasolena a kněžími obětována, ostatek vrácen
obětujícímu, který odešel domů, aby vykonal
přípravy k večeři.
Beránek byl doma upečen na rožni [kosti
podle předpisu nesměly býti zlámány]. Všichni
členové domácnosti, pokud náleželi k vyvolenému lidu, se zúčastnili společné večeře. Vedle
beránka náležely v době judaistické k podstatným částem večeře tyto »živly«: 1. víno ve
čtyřech kališích, 2. nekvašené chleby, 3. hořké
byliny, 4. omáčka z datlí, hrozinek, jablek a
citronů, 5. slaná voda anebo ocet.
Pořádek byl tento: Otec rodiny vzal první
kalich a pronesl požehnání. Pak z tohoto poháru
pili všichni. Potom si umyli ruce. Otec vzal
několik hořkých bylin. Namáčel je do slané
vody, a když si sám ukousl, podával ostatním,
kteří činili totéž. Pak byly odklizeny nádoby se
stolu. Nato se otázal nejmladší ze synů: »Proč
se tato noc liší od ostatních? Neboť jindy jíme
kvašené chleby, dnes však smíme jísti pouze
chleby nekvašené?« Otec rodiny dal k těmto
otázkám vysvětlení na základě Ex. Nato opět
byly přineseny nádoby na stůl a vypit druhý
kalich. Opět nastalo obřadné
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umývání rukou a pak požíván nekvašený chléb
s hořkými bylinami. Nato byl předložen
beránek. Pak přišel na řadu třetí kalich, t. zv.
»kalich dobrořečení«, posléze čtvrtý kalich za
zpěvu žalmů 115–118. Dvěma krátkými modlitbami byla slavnost ukončena. Tyto staré
zvyky slavnosti velkonoční podnes nejvěrněji
zachovali Samaritáni.
Svátek fáze má pro křesťany trvalý
význam, protože na něj navázal Ježíš
ustanovení poslední večeře Páně a událost
smrti Ježíšovy časově i významově souvisí se
slavností fáze. První křesťané viděli v obrazu
beránka velikonočního obraz Kristův. Kristus
je Beránek Boží, který snímá hříchy světa [J
1,29–30]. *Beránek velikonoční.
Fazga [= ?část, kus] jest část pohoří
Abarim na východní straně Jordánu, sv od
Mrtvého moře, odkudž byl nádherný pohled
jak na poušť, tak k západu [Nu 21,20; 34,11;
Dt 3,17.27; Joz 12,3; 13,20]. Zde Balám vzdělal sedm oltářů [Nu 23,14], odtud spatřil
Mojžíš zaslíbenou zemi [Dt 3,27; 34,1n] a zde
také umřel. Vrchol pohoří Fazga je Nébo [Dt
32,49], který dosahuje 806 m výšky.
Fébé, Řekyně, první křesťanská diakonka,
sborová sestra církve cenchrenské; žila v době
apoštolské. Když se stěhovala z Korintu do
Říma, poslal po ní apoštol Pavel svůj list k
Římanům, dokládaje vřele, kterak zasluhuje
zvláštní přízně a laskavého přijetí [Ř 16,1–2]
pro ochotné služby lásky, které prokazovala
cizincům, ano i jemu samotnému.
Fedael [= Bůh vykupuje], kníže z pokolení
Neftalímova v době putování po poušti [Nu
34,28].
Fegiel [= snad: setkání s Bohem?], syn
Ochranův, přední z pokolení Asser, o němž se
děje zmínka při sčítání lidu k boji způsobilého
ve druhém roce po vyjití ze země Egyptské
[Nu 1,13; 2,27; 7,72.77; 10,26].
Fegor [= trhlina, též chtivost]. – 1. Hora
moábská, na jejíž vrchol byl uveden prorok
Balám, aby odtud zlořečil lidu izraelskému
[Nu 23,28]. Šlo patrně o nějaký vrcholek pohoří Abarim proti Jerichu. – 2. Jméno Fegor
vyskytuje se ještě na třech místech Starého
Zákona [Nu 25,18; 31,16; Joz 22,17] jako
zkrácenina Bel-Fegor, t. j. jméno modly Bál
Fegor. Byla uctívána Moabskými orgiastickým
kultem plodnosti.
Feldas, syn Náchora a Melchy [Gn 22,22].
Felet [= únik?]. 1. Syn Johedaiův z pokolení Judova [1Pa 2,47].
2. Benjaminec, který se připojil k Davidovi v
Sicelechu [1Pa 12,3].
3. Otec Honův z pokolení Rubenova. Tento
Hon se připojil k povstání proti Mojžíšovi za
vedení Chóre [Nu 16,1].
4. Muž z čeledi Ezronovy z pokolení Judova z
rodiny Jerachmeelovy [1Pa 2,25.33]. Tito dva
poslední jsou v hebr. jinak hláskováni než
první dva.
Felix Antonius [felix lat. == šťastný],

římský místodržitel v Cesarei, dosazený za
císaře Klaudia r. 52 po Kr. Byl příslušníkem
nové vznikající císařské byrokracie otrockého
původu; byl císařským propuštěncem jako
jeho bratr Pallas, který měl jednu dobu postavení všemocného ministra ve vládě Klaudiově.
To vysvětluje smělost, až opovážlivost, s
jakou si F. ve svém úřadě počínal. Byl to muž
ukrutný, prostopášný a necharakterní. Dal
zavražditi velekněze Jonatana, který ho
původně podporoval, bandou lupičů, kteří se
stali postrachem celého Judstva. Nato dal
pochytat lupiče a jejich prosté muže ukřižoval,
ale vůdce Eleazara poslal do Říma. Za jeho
správcovství povstalo mnoho falešných
proroků, kteří shromažďovali kolem sebe lid,
očekávající vysvobození ze jha Římanů. F. je
dal hromadně pobíjet. Jeden z těchto proroků
byl jakýsi Egypťan, který shromáždil své
přívržence na hoře Olivetské. F. jich dal pobít
400 a 200 zajal, ale Egypťan unikl [r. 55].
Ještě pět let nato se římský velitel Jerusalema
domníval, že Pavel je onen Egypťan, který se
zase vrátil, aby pobuřoval lid [Sk 21,38]. Není
divu, že za něho nastalo mezi židy mohutné
vření, jež nemělo však jiného výsledku než
sesazení Felixovo. Jeho nástupcem se stal
Porcius *Festus. O charakteru Felixově svědčí
to, že svou třetí manželku Druzillu [Sk 24,24]
odloudil jejímu muži Azizovi, králi Emasy.
Pomáhal mu v tom nějaký kouzelník Šimon
[Mágus?]. I poznámka ze Sk 24,26–27 o tom,
že Felix čekal úplatek od Pavla, svědčí o způsobu jeho úřadování.
xx
Fenicen, Fenicie [vlastně Foenicie, z řeckého: purpurový, Sk 11,19; 15,3; 21,2], 2 až 7
km široký pruh země mezi mořem Středozemním a pohořím Libanonu, táhnoucí se asi
300 km na sever od pohoří Karmél; četné
řeky, vznikající na Libanonu, protékaly Fenicií, činíce z ní zemi velmi úrodnou. Plodila
víno, olej a obilí v takovém nadbytku, že obyvatelstvo nebylo s to všecko spotřebovati:
úroda sama je nutila k obchodu. Feničané
skutečně vynikali obchodem, v čemž se jim
nevyrovnal žádný národ ve starověku. Vedle
plodin zemských vyváželi i cedrové dříví
nevyrovnatelné jakosti ke stavbě lodí, zboží
kovové, pro něž vlast jejich chovala v nitru
svém hojnost rud, a roucha nachová [purpur,
červec sr. Ez 27,2.16].
\
Původ Feničanů je sporný: podle jedněch
přišli ze severní Arábie od zálivu Perského
snad kolem 1700 př. Kr., podle jiných byli
Feničané praobyvateli kananejskými, které
Izraelci zatlačili na sever [Gn 10,15]. Členitost
půdy způsobila, že Feničané nikdy nevytvořili
mocné říše. Naopak, byli rozděleni v drobná
království městská s hlavními městy Tyrus
[Sor] na skalnatém ostrově, Sidon [Saida],
Berytos [Beirut], Byblos [Gebal Ez 27,9], Tripolis, Arados [Aradius Gn 10,18]. Přímořská
poloha těchto měst vedla obyvatele k námořnímu plavectví jakož i k zakládání osad. Nejdříve obsadili Kypr [Cypr], bohatý na ložiska
mědi, stříbra a železa, potom Rhodos, Krétu,

Melitu. Dostali se až na Sicílii, do Španěl a na
pobřeží africké [Kartago]. Na sever pronikli až
k ostrovům britským a do Jutska. Ale i na
východě měli svá obchodní spojení: v Arábii,
Babylóně a Egyptě. Za *faraona Nechona
obepluli Afriku. Základnou pro obchody na
západě bylo Španělsko, kde založili osadu
Gades [dnešní Gadiz], odkudž vyváželi
stříbro; z Britannie dováželi cín, z pobřeží
moře Baltického jantar. Obchod vedli se vším,
z čeho plynul zisk, i s otroky [Ez 27–28].
V plavbě a stavbě lodí byli učiteli všech
národů starého světa.
Z panovníků fénických je čtenářům Písma
nejznámější tyrský král Chíram, vrstevník Davidův a spojenec Šalomounův [1Kr 9,11–14.
26–28; 10,22; 2S 5,11]. Zúčastnil se stavby
jerusalemského chrámu dodávkou dříví i kamene a drahých kovů [1Kr 5,6]. Se Šalomounem uzavřel smlouvu o stavbě lodí v Aziongaber u Elat v zemi idumejské; lodi tyto sloužily k dovozu zlata z Ofír a k obchodním stykům při Rudém moři a zálivu Arabském a
Perském. K tomu dodával Chíram zkušené
plavce a námořníky.
Z pozdějších dějin slyšíme, že král Achab
se oženil se sidonskou princeznou Jezábel,
dcerou krále Etbále [1Kr 16,31]. Tak vnikaly
fénické vlivy do Izraele.
Fénická řeč byla řečí semitskou, příbuzná
s hebrejštinou, což usnadňovalo styk obou
těchto národů. Feničané měli též veliký vliv na

Fénický bůh války a počasí
Rešef. Zlatá soška z Ras Šamra
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vytvoření první abecedy, jež v konečné úpravě
čítala 22 značek pro souhlásky [samohlásky se
nepsaly].
Náboženství Feničanů byla pantheistická
personifikace
přírodních
sil.
Hlavním
božstvem byl Bál, dobrý bůh slunce, jemuž v
Tyru říkali Melkkart; manželka jeho slula
Astarta nebo Balat a znamenala totéž, co
babylonská Ištar. Zlý bůh slunce se jmenoval
Moloch, který býval usmiřován lidskými
oběťmi. V Byblu uctívali dobrého boha Adona
[Adonis]. Součástí kultu byl i pohlavní styk,
často nezřízený [sr. prorocké výpady proti
»smilnění« lidu Izraelského!].
Ježíš navštívil fénické území, když přišel
do končin Tyru a Sidonu [Mt 15,21; Mk 7,24.
31], a za pronásledování tu našli útočiště
mnozí křesťané [Sk 11,19], jež snad později
navštívil i Pavel na cestě z Antiochie do Jerusalema [Sk 15,3], po druhé pak na poslední
cestě do Jerusalema [Sk 21,2n].
Fenix, jméno přístavu na j. pobřeží ostrova
Kréty, dodnes jediný bezpečný přístav v kterékoliv roční době, který má jméno Lutro [Sk
27,12].
Ferezejští, snad jeden z národů či kmenů,
kteří bydleli v kananejské zemi dříve, než ji
obsadili Izraelští [Gn 13,7; 15,20; Ex 3,8; Joz
3,10; 9,1; Sd 3,5; Ezd 9,1]. Podle poznámky v
Sd 3,5 se soudí, že bydleli kdesi na j. Palestiny. Podle Sd 1,4n byli F. přemoženi
Judou; ale Joz 17,15 udává, že kmen Josefův
vyčistil krajinu s. od Sichem od F. a
Refaimských. Jelikož jsou na dvou
jmenovaných místech uváděni s Refaimskými,
domnívají se někteří, že náležejí mezi
předsemitské obyvatele palestinské. Jiní však
mají za to, že nejde o nějaký zvláštní kmen,
nýbrž pouze o část rolnického obyvatelstva
kananejského, žijícího v otevřených městech:
hebr. slovo ferez znamená »obyvatele otevřené
krajiny« [sr. Dt 3,5; 1S 6,18]. Konečně jiní se
domnívají, arci neoprávněně, že jde o přepsání
a že nutno čísti Gerzitští místo F. [1S 27,8].
V době Jozuově obývali v hornaté krajině,
jež byla přidělena kmenům Efraim, Manasses
a Juda [Joz 11,3; 17,15; Sd 1,4–5]. Nebyli
vyhubeni a sňatky s nimi způsobily narušení
izraelského náboženství [Sd 3,5n]. Ještě o
Šalomounovi čteme, že si F. podrobil v službu
[1Kr 9,20n; 2Pa 8,7].
Ferida *Feruda.
Feruda [= rozdělený, oddělený?], jeden ze
synů služebníků Šalomounových, jehož
potomci se vrátili ze zajetí babylonského [Ezd
2,55; sr. Neh 7,57, kde Kral. mají Ferida].
Festus Portius, nástupce *Felixův v
Judstvu [Sk 24,27], ustanovený od císaře
Nerona asi r. 59 po Kr. Byl přítelem krále
Agrippy II., při jehož návštěvě [Sk 25,1.23]
byla dána Pavlovi příležitost, aby se obhájil.
Pavel se však odvolal do Říma, maje předtím
už špatné zkušenosti s Felixem a obávaje se, že
by mohl
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přece jen býti vydán Židům. Vření v národě
židovském ani za Festa nepřestalo, ač F. činil
vše, co bylo v jeho silách, aby zavedl
spravedlivější administrativu. Zemřel v létě r.
62. Po něm nastoupil Albinus.
Fetruzim, prý obyvatelé Patru [Pathros],
horního Egypta, na rozdíl od Mizraim, obyvatel Dolního [ovšem i celého!] Egypta. Podle
Gn 10,13–14 jsou pokládáni za syny Mizraim
z pokolení Chámova [1Pa 1,12].
Fěrtoch, zástěra, jakou nosí zedníci nebo
ženy při práci. Jiní myslí na pás jakéhokoli
druhu [Sk 19,12].
Fiaroth, místo někde na poloostrově Sinai
mezi Magdal, t. j. věž, pevnost, a Belsefon.
Přesnou polohu nelze určiti, jelikož Magdal i
Belsefon jsou dnešnímu zeměpisu neznámy.
Podle Ex 14,2.9; Nu 33,7n bylo F. posledním
místem, kam až Egypťané pronásledovali
Izraelce při jejich úniku z Egypta. Leželo tedy
někde mezi Rudým mořem na jihu a Hořkým
jezerem na severu.
Figura, stč. obraz, znamení, podoba, typ.
Užito jen v epišt. [na př. Ř 5,14; 1K 10,11] o
Kristu, jako naplnění sz předpovědí a
předobrazů. *Adam.
Fík, fíkový strom, hebr. te’éná, slovo, jež
se vyskytuje velmi často ve SZ a značí jak
strom, tak i jeho ovoce. F. byl v Palestině
velmi oblíbeným zjevem [Dt 8,8], zvláště hora
Olivetská v době Ježíšově byla proslulá fíkovým hájem. Rčení »bydlil bezpečně pod svým
vinným kmenem a pod svým fíkem« [1Kr 4,
25; Mi 4,4; Za 3,10] bylo mezi Židy příslovečným naznačením pokoje a spásy. Naopak vědí
však proroci i o případech, kdy f. nepřinese
žádného ovoce [Jr 5,17; Ab 3,17].
Uzrávání plodů fíkových má tři období:
koncem března nasazuje f. na listy [Mt 24, 32;
Mk 13,28–32; L 21,29–33], s nimiž současně
se objevují zárodky na ovoce. Tyto zárodky
dosáhnou velikosti třešně. Pak jich

Fíkovník a réva z reliéfu Senacheribova paláce v Ninive.

Větévka fíkovníku s plody.
většina opadá. I tyto padavky slouží beduínům
za potravu [Pís 2,13 »holičky«; Zj 6,13]. Ty z
fíků, které neopadaly, dozrávají v červnu
[»ranní ovoce« Iz 28,4; Jr 24,2; »fíkové ranní«
Oz 9,10]. Jsou výborné chuti. S uzráváním
těchto ranních fíků začínají se objevovati první
pupence třetí úrody ve vyšších polohách
stromu. Třetí úroda uzraje v srpnu [»fíky
letní«]. Zimní fíky dozrávají teprve druhého
roku, a to dříve, než počne pučeti listí. Ve
známém vypravování Mt 21,18–20; Mk 11,
12n.20–21 hledal Ježíš v dubnu zárodky příští
sklizně. F. byl odsouzen jako obraz národa
izraelského, který také nenesl záruk příští žně.
Zajímavá je poznámka Konopáskova [Bible a
jazykozpyt], že fíkovník byl pokládán na
východě za dřevo posvátné a mohl by býti

v ústech Ježíšových představitelem cizího
kultu právě tak, jako hora nemusí být obyčejnou horou, nýbrž, pohanskou a starožidovskou
výsostí. V tomto smyslu by bylo možno vykládati Mt 21,21 o fíkovém stromu a hoře, kterou
víra přenáší, jako boj proti temným mocnostem, jimž sloužily fík i hora. V takovém boji
nebude podle Ježíšových zaslíbení ani učedníkům nic nemožného.
F-y byly požívány čerstvé anebo sušené.
Sušené ovoce bývalo lisováno v koláče [hrudy
1S 25,18; 30,12; 1Pa 12,40]. Z f-ů byla vyráběna i hojivá mast [2Kr 20,7].
Fíkol, velitel vojska filištínského krále
Abimelecha v Gerar, svědek smlouvy mezi
Abrahamem a Abimelechem, později mezi
Izákem a Abimelechem [Gn 21,22–32; 26,26].
Filadelfia [= bratrská láska], město na
pomezí Lydie a Frygie, které bylo vystavěno
od Attaly II. Filadelfa, krále pergamského, na
dolním úbočí pohoří Tmolu ve výšce asi 300
m nad mořem [asi 36 km jv od Sardis]. Dnes
sluje toto město Allah-šehr [město Boží]. Zdá
se, že původní obyvatelstvo bylo makedonské
a že tam podle Zj 3,7.9 byla židovská
synagoga hellenistického směru a později i
křesťanský sbor. Město bývalo často stiženo
zemětřesením. Řecký dějepisec Strabo [kolem
r. 60 př. Kr.] vypravuje, že každým zemětřesením byly městské zdi silně porouchány a
vyžadovaly stálé opravy. Odtud snad chudoba
členů tamního křesťanského sboru [Zj 3,8].
Filadelfský sbor je jeden ze sedmi sborů,
kterým je adresována poslední kniha NZ.
Pisatel Zjevení nemá proti tomuto sboru
žádných výtek.
Filemon, bohatý občan, má otroky, může
Pavlovi připraviti hostinský pokoj [Fm v. 5.22]
v Kolossách; patrně za dlouhého působení
Pavlova v Efezu [Sk 19,10] se stal křesťanem
[Fm v. 19]. Z listu Pavlova Fm vysvítá, že F.
byl hlavou četné domácnosti [Apfia,
manželka; Archippus, pravděpodobně syn, v.
2], kterou Pavel nazývá církví v domě F-ově.
Možná, že se v domě F-ově shromažďoval
sbor kolossenský. Jakmile se F. stal
křesťanem, podával neobyčejné důkazy své
víry a upřímnosti; Pavel jej nazývá svým
pomocníkem [Fm v. 1]. Tradice vypravuje, že
se F. stal biskupem v Kolossách a že zemřel
jako mučedník za dnů Neronových.
Filemonovi, epištola Pavlova, nejkrásnější
nz doklad přátelského poměru, jaký vyrůstal
mezi Pavlem a těmi, kdo jeho kázáním byli
přivedeni ke křesťanství. Napsána byla v Římě
společně s Timoteem v letech kolem 60–62 po
Kr. a poslána po Onezimovi a Tychikovi do
Koloss spolu s epištolou ke Kolossenským a
Efezským [Ko 4,7–9; Ef 6,21n]. Vyniká
neobyčejnou vážností, taktem a křesťanským
humorem: Pavel-vězeň bere dluhy Onezimovy
na sebe [v. 18–19].
1. Účel epištoly. V Římě se apoštol Pavel
seznámil s otrokem Onezimem, který uprchl
Filemonovi, zpronevěřiv patrně nějaké peníze
[v. 18–19]. Vlivem Pavlovým dal se Onezimus
pokřtíti [v. 10], takže jej Pavel pokládá za
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svého »syna«, »své srdce« [Kral.: střeva],
»milého bratra « [v. 10.12.16], kterého by si
rád ponechal k své službě. Nechce však činiti
nic bez vědomí Filemonova a bez opravdového
pokání Onezimova. Proto, znaje lásku
Filemonovu ke »všechněm svatým« [v. 5],
prosí za Onezima, aby byl přijat za bratra v
Pánu. 2. Význam epištoly. Epištola ukazuje
křesťanství v činnosti: poměr otroka k pánovi
se proměňuje v poměr bratra k bratru. Pavel
nežádá zrušení otroctví [1K 7,21–24], ač
usiluje vždycky o zušlechtění poměru mezi
otrokem a pánem [Ef 6,5–9; Ko 3,22; 4,1], ale
jeho žádost o přijetí Onezima za bratra musila
konec konců ukázati na nemožnost otrokářství
mezi křesťany vůbec. Přes svou krátkost
zaujímá tato epištola velmi význačné místo
mezi epištolami Pavlovými pro neobyčejně
jemný takt, s jakým těžkou otázku uprchlého
otroka vyřizuje.
Filétus, asi učedník *Hymeneův, zamítající učení o budoucím zmrtvýchvstání. Tvrdil,
že zmrtvýchvstání nutno rozuměti obrazně jako
duchovnímu zmrtvýchvstání z hříchu ke
svatosti, a proto učil, že zmrtvýchvstání již
nastalo [2Tm 2,17n]. Vydání satanu, o němž
mluví 1Tm 1,20 v souvislosti s Hymeneem,
znamenalo vyloučení z církve. Takto
vyloučený byl pokládán za rovného pohanu.
Filip. 1. Apoštol, pocházející z *Betsaidy,
města Šimonova a Ondřejova [J 1,44–49],
náležel k nejprvnějším učedníkům Ježíšovým.
Je zajímavé, že Ondřej a Jan nalezli Ježíše [J
1,41], ale Ježíš sám nalezl F-a. Možná, že tato
skutečnost vrhá světlo na povahu F-ovu, o
němž víme celkem málo. Někteří vykladači se
domnívají, že vypravování z L 9,59–60 a Mt
8,21–22 týká se právě F-a. Zdá se, že náležel
ke skupině galilejských venkovanů, kteří naslouchali kázání *Jana Křtitele. Z J 6,8; 12,21n
soudíme, že F. byl zvláštním přítelem synů
Jonášových, zvl. Petra, i Zebedeových, a že
spolu s nimi sdílel mesiášské naděje národa židovského. V seznamech apoštolů stojí na
pátém místě hned za bratry Petrem a Ondřejem,
Jakubem a Janem [Mt 10,3; Mk 3,18; L 6,14;
Sk 1,13]. Snad byl poněkud zdlouhavější v
chápání věcí duchovních [J 14,8–12]. Zato měl
smysl pro praktické věci; bylť nakupovačem
malé Ježíšovy společnosti [J 6,5]. Ondřej byl
prvním Ježíšovým misionářem, Filip druhým [J
1,40–42.45–46; 12,20–23]. Po vzkříšení
Ježíšově [Sk 1,13] pracoval snad v Malé Asii.
2. Evangelista, o němž se děje první zmínka ve
Sk 6,5, byl jedním ze sedmi hellenistů, t. j.
Židů, mluvících řecky, zvolených k péči o
chudé ve sboru jerusalemském. Zaujímal vedle
*Štěpána vynikající postavení. Po smrti
Štěpánově uprchl z Jerusalema, ne však aby se
skrýval, ale aby kázal s dobrým výsledkem v
Samaří [Sk 8,5–13]. Zajímavé je vypravování o
setkání F-ově s kouzelníkem Šimonem [Sk 8,
9–24] a o obrácení komorníka mouřenínské
královny [Sk 8,26–39]. F. kázal v pobřežních
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krajinách Středozemního moře od *Azotu do
*Cesaree. Další zmínku o něm najdeme až po 18–
19 letech [Sk 21,8], když ve svém domě poskytl
pohostinství Pavlovi a jeho průvodcům, kteří se
na cestě do Jerusalema zastavili v Cesarei. Zdá se
tedy, že F. měl v Cesarei trvalé bydliště. Sk 21,9
se zmiňují o F-ových čtyřech dceráchprorokyních. Podle tradice odstěhoval se F. ke
konci svého života se třemi dcerami do Malé
Asie, kázal ve Frygii, kde v městě Hierapolis
zemřel. Lze dobře říci, že byl předchůdcem
Pavlovým v misijním úsilí mezi pohany.
Filip Tetrarcha *Herodes.
Filipenským, epištola Pavlova, která byla
právem nazvána »zamilovaným dopisem« mezi
Pavlovými epištolami. Dopis skutečně dýše
nejvnitrnější láskou ke sboru ve Filippis, ač na
druhé straně ani ty nejosobnější vztahy a
napomenutí nejsou bez významu všeobecně
křesťanského.
1. Obsah: – a) Úvod. Po stručném pozdravu
[1,1–2] ujišťuje Pavel Filipenské svou vřelou
láskou a modlitebnou přímluvou, aby se
rozhojňovali v známosti a jistotě o tom, co se
sluší a nesluší na věřící v Krista [1,3–11]. – b)
Poměry Pavlovy [1,12–26]: Jeho uvěznění [v
Římě?] vedlo proti všemu očekávání ještě k
většímu rozšíření evangelia jednak proto, že byl
přikován k vojenské stráži, jednak, že jeho přátelé
i nepřátelé s větší odvahou vzhledem k jeho
uvěznění zvěstovali Krista. Neví, čeho by si měl
více přáti: smrti nebo návratu k práci. Doufá však,
že bude z vězení propuštěn k duchovnímu
prospěchu Filipenských. – c) Napomenutí
Filipenským, aby žili, jak se sluší na evangelium
[1,27–2,18] v duchu jednoty, ochotni jsouce i
trpěti pro Krista a přijímati utrpení jako znamení
Boží milosti. Prosí je, aby naplnili radost jeho
nesobeckou, křesťanskou láskou mezi sebou a
následovali tak příkladu Ježíše Krista [2,5–8], aby
se jednou oni i Pavel mohli ukázati před Božím
soudem »bez úhony« v plné radosti nad tím, co
evangelium pro ně vykonalo. – d) Slibuje poslati
Timotea a doporučuje Epafrodita, který se zotavil
z těžké nemoci [2,19–30]. – e) Křesťanský vzrůst
ve známosti Ježíše Krista [3,1–4,1]. Pavel by byl
mohl ukončiti slovy 3,1, která tvoří pozadí celé
této epištoly. Náhle si však vzpomíná na možné
nebezpečí, které Filipenským hrozí od judaistů
[»psů, zlých dělníků, doufajících v těle«]. Pravým
Izraelcem je ten, kdo věří v Krista jako v dostačitelného Spasitele. Pro známost Krista by raději
všecko ostatní ztratil, jen aby získal
»spravedlnost, kteráž jest z Boha a u víře záleží«
[3,9]. V obecenství s Kristem chce hlouběji
vnikati do významu jeho utrpení, smrti a
zmrtvýchvstání. Dokonalosti ovšem ještě
nedosáhl, ale každý křesťan musí usilovati o
nejrychlejší duchovní vzrůst a neohlížet se po
učení, které vede jen k zemským cílům. Pavel
vybízí Filipenské, aby se stali následovníky jeho
osobního příkladu, protože jeho cíl

je v nebesích, odkudž očekává Krista, který
promění jej i je ve svou podobu. – f) Závěr [4,2–
19]: Napomíná k jednotě zvláště ženské
pracovníky ve sboru, Evodu a Syntychénu.
»Tovaryšem« ve v. 3 myslí buď Epafrodita nebo
nějakého Synzyga [= tovaryš]. Znovu vybízí k
radosti, dávaje sebe za příklad [4,4–9]. Konečně
děkuje za jejich dary, které i jim samým přinesou
užitek u Boha [4, 10–19]. – g) Doxologie a
konečné pozdravy [4,20–23].
2. Adresát a okolnosti. Ve Filippis byl
první evropský sbor Pavlův, založený na druhé
misijní cestě [snad r. 49]. Události, vyličované
v Sk 16, 12–40, připomínají F 1,30; 1Te 2,2.
Sbor se skládal většinou z bývalých pohanů [F
2,15n; 4,8n], kteří byli Pavlovi co nejsrdečněji
oddáni. Přes svou chudobu jej podporovali
sbírkami [F 4,15n; 2K 11,8n], a to za jeho
pobytu v Tessalonice dvakrát, v Korintě
jednou. Naše epištola pak děkuje za čtvrtou
sbírku [F 4,10]. Svědčí o úzkém poměru k
Pavlovi, když proti své zásadě [F 4,15]
nepřijímati ničeho od sborů přece jen dary
Filipenských s radostí přijímal. Z našeho
dopisu vysvítá, že Filipenští byli vždy poslušni
[F 2,12] a proto radostí a korunou Pavlovou
[4,1]. Za svého života navštívil Pavel
Filipenské nejméně třikrát. Podle Sk 20,2.6
strávil mezi nimi velkonoce r. 55.
Do nedávna se mělo za to, že epištola byla
psána z vězení Pavlova v Římě [kolem r. 63].
Dnes však je vyslovován také názor, že byla
psána z Efezu. Neboť v epištole se nic nemluví
o úmyslu Pavlově proniknouti na západ; naopak F 1,26 a 2,24 mluví o návštěvě ve
Filippis [sr. Ř 15,24], a to brzy. Zdá se také, ze
Pavel musil býti někde nablízku, když
Filipenští mohli tak brzy dostati zprávu o
nemoci Epafroditově [F 2,25–26]. Také
»rathouz« [praetorium], o kterém mluví Pavel
F 1,13, může označovati i palác římského
místodržitele v Efezu. Rovněž i zmínka o
»domě císařově« [4,22] nemusí se vztahovati
pouze na Řím. K domu císařovu byli počítáni
otroci a propuštěnci, z nichž mnozí žili i mimo
Řím. Náhrobní nápis v Efezu mluví dokonce o
celém collegiu libertorum et servorum
imperatoris [spolek propuštěnců a otroků
císařových k účelům pohřebním]. Smělý
výpad proti judaistům svědčí spíše pro Efezus,
protože judaisté v této době pracovali v
Pavlových sborech v maloasijské Galatii i v
Korintě. Do Filippis však ještě nepřišli. Zdá se
tedy, že dopis mohl býti napsán v době
nějakého uvěznění Pavlova v Efezu kolem r.
53 nebo počátkem 54. Žel, že o podobném
uvěznění nemáme zpráv. Podle 3,1 napsal
Pavel už předtím aspoň jeden dopis, který se
však ztratil.
3. Význam. Tato epištola je dokladem
neobyčejné schopnosti Pavlovy učiniti těžké
dogmatické věci podkladem a podnětem
mravního života. Dobře napsal R. A. Falconer,
že »lidský duch v ušlechtilém vzletu málokdy
dospěl výše za tajemstvím vykoupení než F
2,6–11, ale i tohoto místa je užito ke zdůraznění známé povinnosti obětovati se ve

službě bratřím. Význačný rozdíl mezi pozemským životem Ježíšovým s mnoha utrpeními a
smrtí a jeho věčnou slávou, kterou spatřil Pavel
ve vidění zmrtvýchvstalého Pána, stal se
neobyčejně působivou pohnutkou křesťanské
mravnosti«. Pavlovy dogmatické názory
vyplývaly ze zkušenosti se zmrtvýchvstalým
Kristem a byly určeny zase pro praktický život.
Tak je nutno pohlížeti i na F 2,5–11; 3,8–
11.20–21. Možná, ze F 2,5–11, psaná v
rytmické formě, pochází ze zpěvníku prvokřesťanské církve a sloužila za vyznání víry. V
žádné epištole nevystupuje do popředí
kristocentrický život křesťanův tak silně jako v
této epištole. Apoštol vyznává, že »jemu živu
býti jest Kristus« [1,21], hrdě se hlásí k tomu,
že je otrokem Ježíše Krista [1,1], že je pro
Krista uvězněn [1,13], že mu je dovoleno
zvelebiti Krista svým tělem [1,20], že se pro
Krista vzdal všech výsad a předností [3,7n].
Kristus se ho zmocnil [3,12] a Pavlovou jedinou touhou je získat Krista a být nalezen v
něm [3,8n]. Po Filipenských touží láskou
Kristovou [1,8] a staví jim před oči mysl
Kristovu [2,5–11]. Touží po tom, aby utrpení,
smrt a zmrtvýchvstání Kristovo byly reprodukovány v jeho vlastním životě [3,10n]. Je
přesvědčen, že dovede všecko snášet v Kristu,
který jej posiluje [4,13], a těší se, že jednou
bude trvale s Kristem [1,23].
Filippis [Sk 16,12, řecky Filippoi, tedy
správně česky: Filippy], opevněné město v
Makedonii poblíže thráckých hranic v úrodném
údolí severozápadně od ostrova Thasos ve
vzdálenosti asi 14 km od moře. Původně se
jmenovalo Krenides a bylo osadou obyvatelů
ostrova Thasos, kteří v nedalekém pohoří
Pangaion dobývali zlato. R. 356 byla tato
osada dobyta od Filippa II. Makedonského a
pojmenována Filippoi k poctě jeho jména.
Filip město rozšířil a opevnil. Vypravuje se, že
nedaleké doly vynášely Filipovi 1000 talentů
[*Centnéř]. R. 168 př. Kr. připadlo město s
celou Makedonií Římanům, r. 42 př. Kr. se
stalo římskou provincií. Oktavian a Antonius
zde usadili vojenské římské vysloužilce.
Městem, které mělo zřejmě římský ráz, vedla
proslulá římská silnice Via Egantia. Dnes
zůstaly ze starobylého města pouze rozvaliny
po četných vpádech tureckých. Ale jméno
Filibedžik dodnes připomíná starou slávu. R.
49 nebo 52 [chronologie Pavlových cest není
ještě docela bezpečná] založil tam Pavel spolu
se Sílou, Timoteem a Lukášem kvetoucí
křesťanský sbor [Sk 16,12n], který se
vyznamenal zvláštní péčí o Pavla v pozdějších
letech. Bylo to první město římské, v němž
Pavel kázal, a to s úspěchem, ač zde nebylo
židovské synagogy. Dostavilo se ovšem i zde
pronásledování [1Te 2,2]. Pravděpodobně sbor
dostal na starost Lukáš, zatím co Pavel odešel
dále do Makedonie a Řecka.
Filištínští, Pelištejci, odtud Palestina,
pocházeli podle biblického podání z Kréty
[bibl. Kaftor Am 9,7; Jr 47,4], ve skutečnosti
však spíše odněkud z balkánské oblasti, odkud
byli vypuzeni novými kmeny indoevropskými
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od severovýchodu. Cestou se zřejmě zdrželi na
Krétě, kde se i blíže obeznámili s tamní
kulturou. Kréta v době od 3000 př. Kr. do 1400
př. Kr. tvořila mocné námořní království s
hlavním městem Cnossem. Kolem r. 1400
utrpěla však hroznou porážku, královský palác
v Cnossu byl zpustošen a říše vyvrácena.
Útočníci, tlačeni dalšími kmeny, po čase pokračovali ve svém tažení jednak do egyptského
údolí nilského, jednak do oblasti syrskopalestinské. Nápor na Egypt byl odražen za
Ramsesa III. kolem r. 1190 př. Kr., ale úzké a
úrodné pobřeží palestinské podlehlo [Dt 2, 23;
Gn 21,32.34; 26,1]. Egypťané nazývali tyto
útočníky Purusati [= Pulasti – Filištínský]. Za
21. egyptské dynastie mluví se už o království
Filištínském v Dor [kolem r. 1100 př. Kr.].
Jejich říše sahala od Gázy na jihu až

Filištínští zajatci. Nástěnný reliéf z paláce Ramsesa III.
v Medinet Habu (Theby).

k pohoří Karmél na severu. Filištínští byli
výbornými a odvážnými válečníky. Užívali
zbraní železných. Podle prof. Blaikieho byli F.
jediným skutečně vzdělaným a uměleckým
národem v Palestině až do příchodu Řeků, což
je arci názor naprosto pochybný. Zdá se, že
byli původu [aspoň zčásti] indoevropského, ale
božstva převzali zcela od původních Kananejců. Říše jejich měla vhodné předpoklady
pro styky obchodní: sousedila na severu se
Sýrií, na jihu s Arábií a Egyptem, na západě s
mořem, které Ex 23,31 jmenuje mořem Filištínským. Není divu, že se Filištínští stali
velmi zámožnými [Sd 16,5.18]. Zvláště pět
měst, *Gáza, *Azor, *Aškalon, *Gát a *Akaron, tvořilo jakýsi státní a obchodní svaz [1S
5,8], k němuž náležela ještě města *Joppen na
severu a *Rafie na jihu. Při zvláštních příležitostech a ve válečných dobách vystupovala
tato městská království jako jednotný stát. Od
Semitů se Filištínští lišili obličejem, krojem i
zbraněmi. Muži byli zpravidla bezvousí, jen
náčelníci nosili bradu, ale horní ret měli vyholený jako Sparťané. Výzbroj se skládala z
kulatého štítu, krátkého bodného meče a dvou
oštěpů. Přilba byla ozdobena obloučkem s
mnohými péry kolem dokola. I to připomíná
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oblasti Egejského moře, odkudž F. pravděpodobně přišli v době velkého stěhování ve
13. století.
Podle Joz 15,2.12.45–47 byla část jejich
země přikázána pokolení Judovu. Ale v době
Jozuově se nepodařilo zlomiti ani nalomiti
jejich moc [Joz 13,2n]. Podle Sd 1,18 zmocnil
se Juda přechodně tří měst: Gázy, Aškalonu a
Akaronu, ale brzy je opět ztratil, ježto
Filištínští zahájili dlouhotrvající útoky na
Izraelce. Ojedinělí rekové izraelští dovedli své
krajany uhájiti před jejich nájezdy [Samgar,
syn Amatův Sd 3,31; Samson Sd 13–16], ale
žádný z nich nesetřásl jejich jho trvale. Za Élí
[1S 4,1n] byli Izraelští poraženi tak dokonale,
že ztratili i truhlu úmluvy. Dvacet let nato
porazil Filištínské Samuel a nazval místo
vítězství Ebenezer [= Kámen pomoci, 1S 7,3–
12]. Konečně se Izraelští sjednotili v pevné
království [1S 8,20] a pod vedením Saulovým
sejim podařilo poraziti F-é u Gabaa [1S 13–
14]. Jevištěm následujícího boje bylo údolí
Elah, domněle 22 km jz od Jerusalema. Zde se
uplatnil mladý David v boji s Goliášem [1S
17]. Přesto však F-í nebyli zkrušeni. Vytáhli
znovu k boji, tentokrát na severu: došlo k
osudné bitvě na hoře Gelboe, v níž Saul padl.
F-í zabrali všecka města této krajiny a dostali
se až do Zajordání [1S 31,1–7]. Za Davida byli
dvakrát poraženi v údolí Refaim [2S 5,17–25;
1Pa 14,8–16]. Když David utvrdil své království a zorganisoval vojenskou moc Izraelovu,
podnikl na F-é útok, podmanil si Gát [1Pa
18,1; 2S 8,1] a nato i druhé části země. Šalomoun podmanil F-é úplně. Po jeho smrti
osvobodilo se nejprve f–é město Gebbeton
[1Kr 15,27; 16,15] a rostoucí úpadek judské
říše za vpádu syrského krále Hazaele měl
vzápětí i ztrátu Gát. Uziáš se sice tohoto města
opět zmocnil [2Pa 26,6; 2Kr 12,17], ale F-í se
opět zmohli za Achaza a pobrali některá města
[2Pa 28,18]. Po málo pak letech ve spojení se
Syrskými a Assyrskými a snad spíše jako
jejich vasalové podnikli F-í několik nových
nájezdů proti království Judskému [Iz 9,11n].
V nápisech assyrských čteme, že F-í byli v této
době poplatní assyrskému králi Adad-nirari
III. Stejně přijímal od F-ých poplatky i
Tiglatfalazar III. i Sargon [r. 722], ale deset let
nato vzepřel se Azot [Iz 20,1]. Ale marně.
Ezechiáš naproti tomu, uzavřev spojenectví s
Egyptem, stal se se svým královstvím třecí
plochou mezi říšemi assyrskou a egyptskou,
což uspíšilo zkázu říše judské. Assyrskou
svrchovanost upevnil Esarhaddon, který
podnikl tři válečné výpravy do Egypta přes
území f-é. Za úpadku Assyrie trpěla říše f-á
vpády Egypťanů [za XXVI. dynastie]. Proroci
často prorokovali soud nad F-ými [Iz 11,14; Jr
25,20 ;47,1–7; Am 1,6–8; 6,2; Abd 19; Sof 2,
4n; Za 9,5–7]. Psametich I. dobyl Azotu po
devětadvacítiletém obléhání. Necho II.,
vrstevník Joziášův, dobyl Gázy. Stará nenávist
k lidu izraelskému vypukla

znovu v době babylonského zajetí [Ez 25,15.
17]. Po návratu ze zajetí však shledáváme, že
mnozí Židé pojali za ženy Filištínky k velkému
zármutku duchovních vůdců [Neh 13,23n]. V
době Makkabejské dobyli Židé Azotu i Gázy.
Od té doby se F-í nadobro ztrácejí. Patrně
úplně splynuli se Židy, když se už dávno
předtím úplně posemitštili. Velmi záhy ztratili
řeč a ještě dříve náboženství.
Hned po usazení převzali F-í náboženství
původních obyvatelů kananejských. Hlavním
jejich božstvem byl *Dágon [1S 5,2n],
semitský bůh obilní, ženské božstvo se
jmenovalo Attar-gatis. V Gáze ctili místní
božstvo Marná a v Akaronu *Belzebuba.
Filologus, křesťan, jemuž Pavel zasílá své
pozdravy [Ř 16,15]. Byl snad hlavou křesťanské domácnosti.
Fínes [hebr. pinchás jméno snad egypt.
původu].
1. Syn Eleazarův a vnuk Aronův [Ex 6,
25] stal se pamětihodný svou horlivostí proti
modlářství v Setim; kopím zabil Izraelce, který
si okázale do tábora přivedl Madiánku. I tato
žena padla za oběť horlivosti F-ově [Nu 25,7;
Ž 106,30n]. Za to byl odměněn slibem, že
hodnost kněžská bude jeho rodu trvale
zachována [Nu 25,10–13]. Jako kněz
doprovázel
válečnou
výpravu
proti
Madiánským [Nu 31,6]. Vedl též výpravu proti
Galádu, aby protestoval proti oltáři, který
vystavěla pokolení zajordánská [Joz 22,13–
32]. Při rozdělení země obdržel pahrbek na
pohoří Efraim, který potom měl jeho jméno
[Joz 24,33]. Po smrti Eleazarově stal se
nejvyšším knězem, třetím v pořadí nejvyšších
kněží. V této vlastnosti sděloval odpověď
Hospodinovu o tažení proti Benjaminským [Sd
20,28]. Jeho domnělý hrob se ukazuje do
dnešního dne u Avertah 6 km jv od Nablu.
Jedna třída židovských kněží odvozovala po
návratu ze zajetí svůj původ od tohoto F-a
[Ezd 8,2].
2. Druhý syn *Élí, který padl v nešťastné
bitvě s F-ými [1S 1,3; 2,34; 4,4.11.17.19–
14,3].
3. Levita z doby Ezdrášovy, otec Eleazarův [Ezd 8,33].
Fínon, jeden z idumejských náčelníků [Gn
36,41; 1Pa 1,52].
Fispa, syn Jeterův z pokolení Asser [1Pa
7,38].
Fíton, jedno ze skladištních měst, které
vystavěli Izraelští egyptskému faraónovi po
smrti Josefově [Ex 1,11]. Leželo při sv hranicích Egypta vedle průplavu, spojujícího Nil se
zálivem rudomořským. Dnes se ukazují zbytky
tohoto města u Tell-el-Maschuta v údolí
Tumilat. Jeho stáří jde nejméně do VI.
dynastie; ale bylo znovu a znovu přestavováno. Při vykopávkách byly nalezeny cihly,
zhotovené bez obvyklé slámy [Ex 5,10–12]. V
době Ptolemejců dostalo toto město jméno
Heroonpolis, kterým LXX překládá příznačně
jméno Gesen [Gn 46,28].
Flaše. Tak překládají Kraličtí hebr. ’ašísót
v Pís 2,5, které jinde překládají lahvice [2S
6,19; 1Pa 16,3] a jednou kádě [Oz 3,1].

Podle hebr. kořene jde o něco stlačeného, snad
o hrozny stlačené [sr. 1S 30,12] v podobu
koláčů.
Flegon, křesťan, kterého Pavel pozdravuje
v Ř 16,14.
Forma, stč. podoba, tvar, vzor, model [1Pa
28,11; Ez 43,11], tvářnost, způsob [Ř 2,20;
2Tm 3,5]. V Ř 2,20 f. označuje »ztělesnění«
známosti a pravdy, jímž podle přesvědčení
židovského byl Zákon.
Fortelný [fortel stč. z něm.] má ve stč.
význam: obmyslný, lstivý, úskočný [na př.
úskočný kůň] anebo nověji: obratný, zručný,
chytrý, schopný. V Př 12,27 se spíš myslí na
lenivého, otálivého než na úskočného,
lstivého, ač Kral. totéž hebr. slovo v Př 10,4
překládají »lstivý«, v Oz 7,16 a Ž 78,57
»omylný«, v Ž 32,2; Jb 13,7 »lest«. U Mal
1,14 překládají Kral. jiné hebr. slovo, značící
lstivý, podvodný výrazem »fortelný«. V
poznámce Šestidílky [1593] mají šibal,
pokrytec.
Fortunatus [= šťastný, dítko štěstěny],
jméno mladého křesťana korintského z čeledi
Štěpánovy, který se Štěpánem a Achaikem
navštívili Pavla v Efezu [1K 16,17]. Snad jde
o téhož Fortunáta, o němž píše Kliment římský
ve své ep. Korinťanům o 40 let později.
Frejíř, stč. milenec, záletník [Jr 4,30; Ez
16,33; 23,9; Oz 2,5; 3,1] o pohanských národech a bozích.
Frejovati, stč. milkovati se, dvořiti se,
smilniti Ez 23,5.9. Ve smyslu odpadnouti od
Boha.
Frygie [Sk 2,10; 16,6; 18,23] za starověku
krajina v Malé Asii, zaujímající záp. polovici
střední části poloostrova, která později byla
ohraničena Bytinií, Mysií, Lydií, Pisidií,
Lykaonií a Galatií. Nejdříve náležela Lydii,
potom k říši perské; Alexander Veliký jí pak
dobyl a po jeho smrti byla v střídavém držení
jeho vojevůdců. Konečně r. 130 připadla k
římské provincii. Je to z větší části vysočina,
částečně prorvaná hluboce zaříznutými říčními
údolími. Hlavními městy byly Kalaenae,
Kolossy, Laodicea, Hierapolis, Dorylaeon,
Tyssos a Antiochie Pisidická. Antiochus
Veliký [223–187 př. Kr.] přestěhoval do této
krajiny
2000
židovských
rodin
z
Mesopotamie.
Fua. – 1. Syn Izacharův [Gn 46,13], zakladatel čeledi fuatské [Nu 26,23; 1Pa 7,1]. –
2. Otec Tolův, syn Dody z pokolení
Izacharova [Sd 10,1 ] a soudce izraelský po
Abimelechovi. – 3. Jedna z hebr. porodních
asistentek, jež neposlechly faraónova rozkazu,
aby utratily hebr. mužská nemluvňátka hned
při porodu. V hebr. je toto jméno jinak
hláskováno než 1. a 2. [Ex 1,15n].
Ful [2Kr 15,19], jiné jméno pro Tiglatfalazara IV., který r. 745 př. Kr. uchvátil vládu
nad Ninivem, podmaniv odbojné krále v nejbližším okolí i v sev. Sýrii [740 př. Kr.]. V nápisech assyrských se vypravuje, že Emat se
spojilo s nějakým Azrijahu u Iaudy [Azariáš
Judský?] a Panammu ze Samaly. Emat bylo
vyvráceno a přivtěleno k assyrské provincii.
Izrael, Damašek, Tyrus se uvolily rychle platiti
těžké poplatky. Když se těmto poplatkům

Flegon–Fylakteria [179]

vzepřel *Manahem, král izraelský, podnikl F.
proti němu kárnou výpravu, která skončila
úplatkem. Manahem prý dal F-ovi 10 tis.
centnéřů stříbra, t. j. 49.110 kg! Tato berně
byla rozvržena na bohatší z obyvatelů říše po
50 lotech [815.5 g; 2Kr 15,20]. S touto kořistí
F. odtáhl. R. 733–732 př. Kr. dobyl Damašek,
zpustošil území izraelské, zabral Neftalím a
Pekacha, krále izraelského, donutil k těžkému
poplatku. Když Pekach byl r. 731 zavražděn,
dosadil F. za nástupce Ozee nebo jej aspoň
uznal za krále. Brzy podmanil území Ammon,
Moáb, Aškalon, Edom a Judu. R. 728 se dal
korunovati za krále babylonského, ale brzy
nato zemřel. *Tiglatfalasar. *Assyrie.
Funon, dnešní Feinan na v. od Araba,
jedna ze zastávek Izraelců při putování pouští
před vstupem na území Moáb [Nu 33,42n].
Dolovala se zde měď a železo.
Fygellus, jmenovaný s Hermogenem v
2Tm 1,15 jako jeden z těch, kteří se v Asii odvrátili od Pavla.
Fylakteria [jako ochrana, amulet]. Jméno
to se sice v bibli přímo nejmenuje, zato však
se mluví o »znamení na ruce a památce před
očima« [Ex 13,9.16; Dt 6,8; 11,18]. Farizeové
vzali tento příkaz doslovně. Do malých schránek vkládali proužky blan, popsaných citáty z
Ex 13,1.10.11–16; Dt 6,4–9; 11,13–21. Na
schránce bylo napsáno počáteční písmeno
jména Božího Š [šaddai = všemohoucí]. Tuto
krabičku [fylakteria] přivazovali při modlitbě
řemínky na čelo jako sídlo paměti a na levé
rámě jako symbolu lásky. Čím větší byla
fylakteria, tím větší se předpokládala vážnost k
zákonu Božímu [Mt 23,5]. Fylakterií měli užívati všichni židovští mužové při každodenní
ranní modlitbě kromě soboty a svátků, jež
samy o sobě byly znameními, takže činily f.
zbytečná. Ženám se nezakazovalo nositi f.
Židovský výklad k Písni Šalomounově nazývá
f. ochranou proti zlým duchům.

Fylakteria.

G
Gába [= pahrbek Joz 18,24; 21,17; 1Pa
8,6], místo v pokolení Benjamin, náležející i s
předměstími synům Lévi [1Pa 6,54.60]. Leželo
prý někde na severních hranicích území
Judova [2Kr 23,8; Za 14,10]. Nynější vesnice
Džeba, terasovitě na svahu založená, leží snad
na místě staré Gáby [asi 10 km ssv od Jerusalema a 3 km jz od Michmas].
Gabaa [= pahrbek]. 1. Místo na horách
Judských [Joz 15,57] v území přiděleném pokolení Juda, někde jv od Hebronu.
2. Gabaa Benjaminova [Sd 19,12]. – a)
Nynější Džeba na pahorku 5 km sev. od
Jerusalema [?]. Naproti Džeba leží Mukkmâs;
mezi nimi hluboké údolí Suenit s kolmými
skalními stěnami. Je to prý jeviště činu
Jonatanova a vítězství Saulova [1S 13,2.15.16;
14, 5.16] ve válce s Filištínskými. – b) Jeviště
události, o níž vypravuje Sd 20,4.14, která
vedla k občanské válce [Sd 19,13.14.15.16].
Podle Sd 20,20.21.34.36 bylo toto město vypáleno, při čemž padlo mnoho tisíc
benjaminských bojovníků.
3. Gabaa Saulova [1S 10,26], domov Saulův
před pomazáním jeho za krále i pozdější jeho
sídlo [1S 23,19], nynější Tell-el-Fúl, ležící asi
6 km severně od Jerusalema [?]. Mnozí
badatelé mají za to, že je to totéž jako Gabaa
Benjaminova. Sr. 2S 23,29 [1Pa 11,31], Iz
10,29; Oz 5,8; 9,9; 10,9.
4. Na některých místech Kraličtí hebr. G.
překládají »pahrbek«, na př. Joz 24,33, kde byl
pochován Eleazar, nebo 1S 10,5 »pahrbek
Boží«, jenž je ztotožňován s nyn. Ram Allah
[= vrch Boží] 6 km sz od Ráma, nebo 1S 14,2
proti 13,2!
Gabaon [= pahorek], palestinské město,
původně osazené Hevejskými [Amorejskými:
Joz 9,3.17; 2S 21,2], na pahorku asi 7 km
severozáp. od Jerusalema, přidělené pokolení
Benjaminovu [Joz 18,25, sr. 21,17]. K němu se
vztahuje mnoho historických vzpomínek.
Dříve, než Izraelští opanovali Palestinu, stálo
Gabaon v čele čtyřměstí: vedle Gabaon ještě
Berot [snad nynější El Džib na severním úpatí
výšiny Nebi Samuel], Kariatjeharim [snad
nynější Abughos jihozápadně od Gabaa], a
Kafira [snad nynější Kefíra na západní straně
od Gabaa, Joz 9,17]. Gabaonským se zdařilo
lstí od sebe odvrátiti útok Izraelců a uzavříti s
nimi mír a spolek. Zato však museli býti nosiči
vody a drvoštěpy při oltáři Hospodinově [Joz
9,23–27], což bylo prvním krokem k nábožensko-kultickému vrůstání domorodého obyvatelstva do kultu izraelského a ovšem k narušení jahvismu [Sd 2,3]. Oni a ovšem pak i jim
podobní jsou patrně těmi »příchozími«, na něž

se vztahuje právo paběrkování [Lv 19,10 23,22
a j. sr. Bič I. 288]. Ostatní spolková města
podnikla na Gabaonské pro tuto proradu útok,
byla však za pomoci Jozue odražena a dobyta.
Při této příležitosti byla vyslovena známá
Jozuova prosba: »Slunce v Gabaonu zastav se
a měsíc v údolí Ajalon« [Joz 10,12]. Saul však
smlouvu s Gabaonskými nedodržel; ve své
horlivosti »pro syny izraelské a judské« je
pobil [2S 21,1.5]. Na žádost ostatků obyvatelstva gabaonského potrestal David Saulovo
porušení smlouvy na synech Saulových [2S
21,4.6.9]. – Po smrti Saulově za občanské
války mezi Davidem a Saulovým synem Izbozetem zápasilo u rybníku gabaonského 12 junáků z vojska Davidova se stejným počtem
junáků z vojska Izbozetova. Vzájemně se povraždili. Proto nazváno jest místo to Helkat
Hassurim [= pole junáků] 2S 2,12–17. Ve
velké bitvě toho dne zvítězil Joáb, vojevůdce
Davidův, nad Abnerem, vojevůdcem Izbozetovým. Zde někde též zabil Joáb Amazu [2S
20,8]. – Za Davida i Šalomouna bylo Gabaon
nejoblíbenější obětní výsostí [1Kr 3,4n; 1Pa
16,39n; 21,29; 2Pa 1,3.13]. Nějaký čas byla
zde i archa úmluvy. U obětního oltáře v
Gabaonu dal Šalomoun zavražditi Joába [1Kr
2,28–35]. U Jr 41,12 slyšíme znovu o G. Podle
Neh 7,25 se vrátilo z babylonského zajetí 95
Gabaonitských, kteří byli zaměstnáni při
opravách zdí jerusalemských [Neh 3,7].
Dnes snad na bývalém místě G. stojí
mešita na pahorku 895 m vysokém s
nádhernou vyhlídkou [El-Džíb] a umělým
zavodněním [2S 2,13; Jr 41,12].
Gabatský, obyvatel Gabaa Benjaminského
[1Pa 12,3 sr. Sd 19,13n; 1S 13,2].
Gabbata [J 19,13], aramejský překlad
řeckého Litostroton, t. j. vyvýšené, vydlážděné
místo vně praetoria [radné síně], kde bývala
umístěna soudní stolice při vynášení rozsudku.
Snad to bylo otevřené nádvoří před Herodovým palácem.
Gábim [=hřbety štítů?], vesnice severně od
Jerusalema mezi Anatot a Nobe [Iz 10,31].
Gabriel [= muž Boží anebo Bůh se projevil jako mocný], jeden ze sedmi archandělů,
kteří zaujímali podle poexilních názorů židovských přední místo v nepřehledných řadách
nebeských zástupů [Dn 8,16; 9,21]. V L 1,19.
26 vystupuje G. jako vykladač vidění a posel
Boží. Podle židovského talmudu je G. po Michaelovi první mezi knížaty andělskými, zapisující a provádějící vůli Boží [Dn 9,21n],
ochránce a zastánce Izraele. U mohamedánů je
G. jedním ze sedmi andělů zjevení, kteří
zaznamenali soudy Boží, oznámené v koránu.

Gád. 1. Sedmý syn Jákobův a prvorozený
syn Zelfy, děvečky Líe [Gn 30,11n], bratr
Asserův, praotec jednoho z dvanáctera pokolení Izraelova. Uvedený biblický oddíl vykládá
toto jméno jako »zástup«, ačkoli výraz sám
znamená »štěstěnu«. Srovnej též, že byl sedmý!
I spojení jeho s Asserem [Gn 30,13] ukazuje na
souvislost s nějakým božstvem štěstěny [ve
složeninách Bal-gád Joz 11,17; 12,7; 13,5 a
Mag-dal-Gád Joz 15,37]. Jisto je, že G. má
tentýž vztah ke jménu Gaddiel [Kral.:
Gaddehel Nu 13,11] jako Dan k Danielovi
[zkrácenina Gaddiel je Gaddi Nu 13,12]. – Už
od starých dob jméno G. sloužilo nejen k
označení území, ale také kmene, který podle
Nu 1,25 čítal 45.650 mužů, ač ve zpěvu
Debořině toto pokolení není vůbec ani
jmenováno. Ale v nápise t. zv. moabitského
kamene [9. stol. př. Kr.] čteme o obyvatelích
Galádu jako o mužích Gád. Při rozdělování
země žádali spolu s pokolením Rubenovým o
přidělení krajiny východně od Jordánu
vzhledem k četným svým stádům, která by tam
našla dostatečné pastviny [Nu 32,1–4.20–36].
Bylo jim vyhověno: Gád obdržel polovinu
galádské krajiny [Dt 3,12], t. j. polovici země
ammonitské [Joz 13,24–28], která na jihu
začínala u potoka Arnon. Severní hranice nelze
určiti, ježto v nynějším znění starozákonních
zpráv [sr. Joz 13,15n] jsou rozpory.
Pravděpodobně hranice severní nebyly stálé.
Zdá se, že město Ezebon leželo na pohraniční
čáře mezi pokolením Gád a Ruben. Mojžíš
žehná tomuto pokolení pro jeho statečnost a
smysl pro povinnost [Dt 33,20n]. Bojovníci z
tohoto kmene se připojili k Davidovi v Sicelechu [1Pa 12,8]. Za Pekacha, krále izraelského, přitáhl assyrský král Tiglatfalazar IV.
[2Kr 15,29] a odňal mu zemi *Galád, celé Zajordání i velkou část Galilee a lid, t. j. pokolení
Rubenovo a Gádovo a polovici pokolení Manassesova, odvedl do zajetí [1Pa 5,26]
assyrského r. 734 [do Chelach a Chabor].
2. Jméno proroka za dnů Davidových.
Nejprve se s ním shledáváme, když vybízí
Davida, skrytého na území moabském, k ná
vratu do země judské [1S 22,5]; potom dostavuje se ke králi po nešťastném sčítání lidu [2S
24,11–19; 1Pa 21,9–19] a oznamuje trest Boží,
který ho pro to stihne. Podle 2S 24,18–24
ustanovil tento prorok polohu pozdějšího
chrámu jerusalemského. Podle 1Pa 29,29 napsal knihu o činech krále Davida a účinkoval
jako znalec při zavedení chrámové hudby [2Pa
29,25].
3. Gád, pohanský bůh štěstí, uctívaný
hostinami [také od Židů v zajetí], při nichž
kněží na veřejných silnicích obsluhovali modly.
V Iz 65,11 ve slovech »strojíte vojsku tomu
stůl« vidí mnozí vlastní jméno boha Gád.
»Kteříž strojíte stůl Gádovi« přeložil Luther.
Druhé božstvo v témž verši jmenované je Meni
[Kraličtí: počet]. Snad jde o Jupitera a Venuši.
Gád byl uctíván hlavně v Sýrii.
Gadara [gadarenský], město v krajině
desíti měst východně od jezera Genezaretského,
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na jižní straně řeky Jarmuk na výšině dosahující
370 m. Obyvatelstvo tohoto města bylo
pohanské. V okolí byly v skalních stěnách hroby.
Augustus daroval město králi Herodesovi. Po
jeho smrti bylo přivtěleno k provincii syrské. V
první židovské válce bylo dobyto od Vespasiana,
obyvatelstvo vyhubeno a město spáleno. Dnes se
ukazují zbořeniny dvou divadel tohoto města u
nynějšího Um-keis. Už za starých časů užívalo se
horkých sirných lázní v blízkém okolí. Užívá se
jich dodnes.
Zda se v okolí Gadary udal zázrak, vylíčený
u Mt 8,28 [L 8,26; Mk 5,1], lze těžko určiti.
Rukopisy mluví v Mt o Gadaře i o Gerase, u L o
Gerase, Gergese i Gadaře, u Mk o Gerese,
Gadaře i Gergese. Podle Dalmana [Orte und
Wege Jesu] jde o vesničku nedaleko nynější
Kurse, na jih od jezera Genezaretského, jižně od
řeky Jarmuk, kde je 44 m vysoký sráz. Bylo to
městečko v době Ježíšově méně známé, takže
snadno mohla nastati záměna se známějším
Gadara.
Gaddi [== Gád je božstvo?], vyzvědač z
pokolení Manassesova, který byl spolu s jinými
vyslán k prozkoumání země zaslíbené [Nu
13,12].
Gaddehel [= Gád je božstvo], vyzvědač z
pokolení Zabulonova, vyslaný k prozkoumání
země zaslíbené [Nu 13,11].
Gader [= zeď], město v nejjižnější části
Judstva, jehož přesnou polohu se nepodařilo
dosud zjistiti [Joz 12,13].
Gádi z Tersa, otec krále Manahema [2Kr
15,14].
Gáditský, příslušník pokolení Gád [Joz
22,1].
Gádský, příslušník pokolení Gád [1Pa 26,
32].
Gaham, syn Náchorův a Remy [Gn 22, 24].
Gachar, hlava rodiny Netinejských, kteří se
vrátili z Babylona do Palestiny [Ezd 2,47; Neh
7,49].
Gai [= nížina, údolí]. V překladech cizojazyčných není Gai chápáno jako vlastní jméno,
nýbrž prostě jako údolí v zemi moabské [Dt
34,6].
Gaius, římské jméno, které se v NZ vyskytuje celkem pětkrát. – a) G. Makedonský [Sk
19,29], který společně s Aristarchem doprovázel
Pavla na jeho třetí misijní cestě. –b) G. Derbeus
[Sk 20,4], průvodce Pavlův při jeho návratu z
třetí misijní cesty přes Makedonii do Jerusalema.
– c) G. Korintský, »hospodář« Pavlův [Ř 16,23;
1K 1,14], o němž Pavel připomíná, že jej křtil.
Snad jde o téhož Gaia jako ve Sk 20,4. – d) G.,
jemuž je připsána III. Janova. Byl to zámožný
křesťan, získaný pravděpodobně Janem. Křesťanům poskytoval pohostinství. – e) V prvotní
křesťanské církvi se vyskytují ještě Gaius, biskup
efezský, Gaius, biskup tessalonicenský, a Gaius,
biskup pergamenský.
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Gál [= zošklivil si?], syn Ebedův, pomáhal
Sichemským v jejich vzpouře proti Abimelechovi [Sd 9,26–41].
Galacie *Galatie.
Galád [= tvrdý, drsný?]. 1. Nynější Džebel
Džil‘ad, ve starověku hojně zalesněné pohoří v
Palestině, pnoucí se do výše až 1026 m, na
východní straně Jordánu, mezi řekami Jarmuk
na severu a vysočinou Moabskou na jihu [Dt
3,10.12; Joz 13,11; 1S 31,11n], s úzkými,
hlubokými, dobře zavodňovanými údolími,
poskytujícími bohatou pastvu pro dobytek.
Řeka Jabok [Jabbok] rozděluje tuto krajinu na
dvě části [Joz 12,2], z nichž jižní byla
přidělena pokolení Gádovu, severní polovina
pokolení Manassesovu [Joz 13,24–31]. Na
pohoří G. se naposledy střetli Jákob s Lábanem [Gn 31,21.25]. Odtud pak biblické
vysvětlení jména jako Gál Ed [hromada svědectví, Gn 31,47n]. Pohoří bylo od nejstarších
dob proslulé lékařskými pryskyřicemi [Jr 8,22;
46,11; Gn 37,25]. Podle Pís 4,1; 6,4 byla zde
chována obrovská stáda koz [sr. 1Pa 5,9n]. Z
Galád pocházel Eliáš [1Kr 17,1]. Někdy slovo
Galád označuje celou zajordánskou krajinu,
pokud byla obydlena Izraelci [Gn 37,25; Joz
22,9; Sd 20,1], hraničící na východě s
Arabskou vysočinou. V 9. a 8. stol. př. Kr.
byla značná část této krajiny podrobena
panovníky syrskými v Damašku. Na krutost
těchto králů proti Galádským svolává Amos
[1,3.13] Boží trest, zatím co Ozeáš mluví o
zaslouženém trestu Galádských za hříchy
[6,8]. R. 732 př. Kr. je podmanil Tiglatfalazar
IV. [2Kr 15, 29]. *Gád.
2. Syn Machirův, vnuk Manassesův, který
založil čeleď Galádskou [Nu 26,29n;Joz 17,1].
3. Otec Jeftův [Sd 11,1].
4. Otec mnoha synů [1Pa 5,14].
5. Město v oblasti Galádské [Oz 6,8;
12,11].
Galádský. – 1. Větev pokolení Manassesova [Nu 26,29; Sd 10,3; 12,4.5]. Zdá se, že
mezi Galádskými a Éfraimskými panovala
jakási řevnivost. – 2. Jefte Galádský, syn Galáda a ženy nevěstky [Sd 11,1.2].
Galal [= valící se nebo lejno?]. – 1. Levita,
který se vrátil z Babylona [1Pa 9,15]. – 2. Jiný
levita, syn Jedutunův [1Pa 9,16; Neh 11,17].
Galatie [Galacie 1Pt 1,1; 1K 16,1; Ga 1,2;
v 2Tm 4,10 se myslí snad na Gallii = Francii].
1. Hornatá krajina s mnohými pastvinami
a úrodnými poli ve středu Malé Asie, obydlená
Kelty neboli Gally, kteří sem přitáhli z
Makedonie k vybídnutí Nikomeda I., krále
Bitynie, ve 3. stol. př. Kr. [278–7]. Byly to
loupeživé kmeny Tektosagů, Tolistobogiů a
Tokmerů. Usadili se v severovýchodní Frygii,
kterou si podmanili. Hlavními městy byla
Ancyra [Ankyra, dnešní hlavní město Turecka
Ankara], Pessinus a Tavium.
2. Provincie římská, jejímž základem byla
původně Galatie. Římané vycházeli přistěhovalým Galium velice vstříc, oceňujíce jejich

vojenskou zdatnost. Kolem r. 160 př. Kr.
dostali část Lykaonie s městy Ikoniuum a
Derbe, roku 64 př. Kr. jim svěřil Pompeius
Menší Arménii, Marcus Antonius Paflagonii
atd. Jejich jediným úkolem bylo udržovati
pořádek na jihu Malé Asie a na Tauru. Když
však za krále Amynta nastaly nepořádky, proměnil císař Augustus Paflagonii, Pontus, původní Galatii, Frygii, Lykaonii a Pisidii v římskou provincii Galatii r. 25 př. Kr. Této provincie se týká 1Pt 1,1.
3. Galatie epištoly ke Galatským je patrně
ona původní země Gallů v severnější části
středu Malé Asie. Podle Sk 18,23 byly zde
sbory, které Pavel založil asi na počátku své
druhé misijní cesty [Sk 16,6]. Nikde sice nečteme o tom, že by Pavel zde sbory zakládal,
ale dá se předpokládati, že podle Ga 4,13n
právě zde Pavel byl stižen nemocí [malarií?],
což přijal za pokyn Boží, aby se pokusil o zvěstování evangelia. Rozhodně je Pavel sám
zakladatelem galatských sborů [Ga 4,11–13.
19; 1,11]. Někteří se ovšem domnívají, že jde
v ep. Galatským o provincii Galatii, v níž
ležely sbory Derbe, Lystra, Ikonium, Antiochie Pisidická, jež Pavel navštívil na své první
misijní cestě [Sk 13 a 14]. *Galatským.
Galatským, epištola Pavlova, adresovaná
sborům Galatským [1,2], tedy sborům na
území Galatie. Datování epištoly závisí na
tom, zda chápeme *Galatii jako římskou provincii, v níž byly i sbory v Antiochii, v Ikonii,
Lystře a Derbe, jež založil Pavel na první
misijní cestě [Sk 13; 13n t. zv. jihogalatská
theorie], takže by epištola mohla být napsána
už ke konci druhé misijní cesty [asi r. 52, sr.
Ga 4,13], anebo jako severní část provincie u
řeky Halys uvnitř Malé Asie, kterou Pavel
navštívil teprve na druhé misijní cestě [Sk
16,6] a znovu počátkem třetí cesty [Sk 18,23].
Pak by epištola byla napsána teprve r. 55/6
[severogalatská hypothesa]. Někteří badatelé
dokonce tvrdí, že vznikla až r. 57/8 krátce před
epištolou do Říma.
1. Okolnosti vzniku. Pravděpodobně hned
po první návštěvě Pavlově přišli do sborů
galatských judaističtí křesťané, misionáři, kteří
tvrdili, že víra v Krista má spasitelnou platnost
jen tenkrát, je-li jejím předpokladem příslušnost k starému Izraeli, k židovství, že Kristus
přišel jen pro obřezané a že víra v něho musí
tedy být podložena obřízkou a doprovázena
zachováváním židovského ceremoniálního zákona. Pavel při své druhé návštěvě [Ga 1,9n;
5,2] musel velmi důrazně hájiti zásadu, že není
jiného evangelia, než které jim hlásal, že totiž
Kristus znamená konec zákona pro všechny
věřící. Galatští však po jeho odchodu znovu
začali podléhat vlivu judaistů a zaváděli zachovávání židovských »dnů, měsíců, časů i
let« [Ga 4,10] a byli ochotni přijmout i obřízku, jen aby si zajistili spásu [Ga 3,1; 5,2.7;
1,6; 6,12]. Zdá se, že přišel někdo [snad z Jerusalema], kdo mluvil proti evangeliu Pavlovu
[Ga 5,10n; 1,7; 5,12]. Při tom podrýval autoritu Pavlovu tvrzením, že není pravým apošto-

lem a že má evangelium z druhé ruky [Ga
1,1.10n. 19n.22; 2,1n]. Pavel viděl, že je v
sázce celé evangelium o milosti Boží v Kristu
Ježíši. Bylo třeba řešiti zásadně vztah
židovství ke křesťanství. Není divu, že
epištola vyznívá velmi polemicky. Je to také
jediná epištola, v níž Pavel neděkuje Bohu za
duchovní stav adresátů.
2. Obsah: Epištola má tři části: – 1. Apologetickou [obrannou], kap. 1–2. Na podkladě
skutečností ze svého života dovozuje apoštol,
že jeho evangelium nepochází od lidí, ale
přímo od Ježíše Krista [1.11–24], což bylo
uznáno i na shromáždění apoštolů v Jerusalemě [2,1–10] a obhájeno proti kolísajícímu Petrovi v Antiochii [2, 11–21]. – 2. Dogmatickou [3,1–5,12], v níž Pavel dovozuje, že
spravedlnost před Bohem není vázána na
plnění obřadního zákona, ale na víru a Boží
zaslíbení. Ty však jsou starší než zákon
ceremoniální a nemohou být tímto zákonem
nahrazeny [3,1–18]. Zákon však byl
vychovatelem ke Kristu a pro Krista.
Poněvadž žádal dokonalou poslušnost jako
podmínku spásy, nemohl přinésti nic než
zlořečenství [3,10–12]; tím však hříšníky
připravil pro Krista [3,21–24]. Od smrti a
zmrtvýchvstání Kristova věk nemohoucnosti
ustoupil věku Božího synovství, čímž platnost
ceremoniálního zákona byla zrušena [3,19–
4,11]. Nato následují výstrahy, aby Galatští
neupadli znovu v otroctví zákona a obřízky
[4,24–5,12]. – 3. Praktickou [kap. 5,13–6,18],
v níž Pavel dovozuje, že křesťanská svoboda
neznamená nevázanost, nýbrž svobodu v
službě lásky a v Božím Duchu [5,13–26;
ovoce Ducha 5,22]. Tuto zásadu aplikuje
prakticky na poměry galatské [6,1–10]. Jaký
význam přisuzoval Pavel svému dopisu, je
patrno i z toho, že k svému diktovanému
dopisu připojil několik vlastnoručních řádek, v
nichž shrnul všecky závěry v nové varování
čtenářů před judaistickými vetřelci [6,11–18].
3. Význam. V této epištole probojoval a
vybojoval Pavel ve jménu křesťanství rozhodnou bitvu s každou formou judaistického legalismu [zákonictví], který zachovávání zákonických pravidel, závislých na dočasných
poměrech, činí podmínkou spásy. Pavel neodmítá Starý Zákon, ale prohlašuje, že křesťanův osobní vztah k živému Kristu jej osvobozuje ode všech ustrnulých zákonických forem
a ceremonií. Ve službě Kristově dochází
křesťan dokonalé svobody. Proto bývá tato
epištola
nazývána
»magnou
chartou
křesťanské svobody«. Křesťanství nemůže být
vázáno na hranice židovství. Je světovým
náboženstvím a nikoli židovskou sektou. Zdá
se, že Galatští pochopili nezdravost učení
judaistického. Nečteme už aspoň o dalších
nějakých rozporech mezi Pavlem a
Galatskými. Naopak, v 1K 16,1, tedy asi o dva
roky později, čteme, že Pavel nařídil
Galatským sbírku pro Jerusalem.
Je známo, jak tato epištola vzrušila Luthera. Také on žil v době, kdy zachovávání
církev-
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ních předpisů mělo nahradit sebeodevzdání Ježíši Kristu. Hřích byl pokládán spíše za
porušení určitých pravidel než za odpor proti
živému Bohu. Na základě této epištoly došel
Luther živé, činorodé víry a svobody v Duchu
sv.
Galban [Ex 30,34] jest pryskyřice, jíž se
užívalo k přípravě kadidla. Je to šťáva barvy
mléčné, která po kapkách vyráží z lodyh a
stopek listů Ferula galbaniflua a Ferula ribricaulis a tvrdne. Pak je barvy hnědožluté. Vyniká zvláštní silnou vůní. Do obchodu dnes
přichází hlavně z Persie a z Itálie.
Gáled [»hromada svědectví«], jméno,
které vykládá SZ jako místo, kde Jákob nad
hromadou kamení uzavřel smlouvu s Lábanem
[Gn 31,47–48]. Toto místo leželo někde v
pohoří Galád s. od Jabboku. *Galád.
Galgala [Gilgál = kamenný kruh] t. zv.
kromlech, který míval průměr až 60 m. Původně to byla kultiště, někdy kolem kamenné
mohyly, jindy shromaždiště nebo obětiště bez
ní, nikoli však vlastní jméno, takže všechno
lokalisování sz Galgalů je víc než pochybné!
1. Nejčastěji se ztotožňuje s nynějším pahorkem Džildžulje, prvním to tábořištěm synů
izraelských na pouti do Palestiny po přechodu
Jordánu [Joz 4,19], vzdáleném asi 5 km západně od Jordánu a 3 km východně od Jericha.
Naproti tomu Sellin i jiní je hledají poblíž
Sichemu. Na tomto místě [u Jericha?] vzdělal
Jozue pomník z 12 kamenů [odkudž pravděpodobně jméno Galgala], vzatých z řečiště Jordánu [Joz 4,19.20]. Zde byly také slaveny první
velikonoce v zemi kananejské [Joz 5,10].
Tamtéž prý byl později postaven křesťanský
chrám nad památnými kameny. Vykopávky
prokázaly existenci lokality jen od dob byzantských, t. j. z prvních století křesťanských,
nikoli starších, tedy zvláště ne z doby starozákonní! Přesto se udržuje domněnka, že zde
byl Saul slavnostně prohlášen za krále [1S 11,
14–15], zde prý také všetečně obětoval, když
se nemohl dočkat příchodu Samuelova [1S
13,9–15], zde prý byl zavržen, protože ušetřil
Agaga [1S 15,20–23; 16,14]. Zde prý se za
stavil i David na cestě do Jerusalema, aby se
znovu ujal království [2S 19,40].
2. Pozoruhodné je, že Galgala se s nápadnou
pravidelností objevuje všude, kde se mluví o
Bét-elu. Víme-li pak, že Bét-el bylo svatyní
královskou [Am 7,13], jest daleko přirozenější
umístiti i Saule do bét-elského Galgala, proti
němuž bouří později zvláště proroci Amos a
Ozeáš. [Srov. Bič II. 33]. Velmi pravděpodobně je ono též dějištěm některých událostí ze
života Eliášova a Elizeova [2Kr 2,1; 4,38].
Místo se stalo střediskem modlářství v dobách
po Jeroboámovi [Oz 4,15; 9,15; 12,11; Am
4,4; 5,5], což zřejmě ukazuje na původní kultický význam tohoto jména.
3. Neznámé místo [Dt 11,30], snad totožné s
Galgala z Joz 4,19. Stejně nezjistitelné místo
je u Joz 15,7 [na hranicích kmene Juda]. x
Galilea, severní část Palestiny, západně od
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jezera Genezaretského a pravého břehu Jordánu. Při jižní hranici rozprostírala se nížina
jezreelská, při severním úpatí pohoří Karmélu a
Gelboe [Gilboa]; řeka Orontes [Nahr-el
Kásimije] označovala hranici severní. Na straně
západní hraničila Galilea s Fénicií, na východě
je uzavíral Jordán s jezerem Genezaretským.
Délka od severu k jihu 95 km, šířka 50 km.
Už v období paleolithickém [raně kamenovinovém] tu přebýval t. zv. galilejský
pračlověk, příbuzný neandertálské rasy,
užívající jen nedokonalých kamenných
nástrojů. Z pravěku tu zůstaly osamělé,
mohutně vztyčené balvany a okruhy, vytvořené
z balvanů, jež snad souvisely s kultem
zemřelých. Odtud snad jméno G., jež možno
vykládati jako kruh, okruh, ačkoli lze při tom
mysleti také na obvod, kraj.
G. byla rozdělena na Galileu horní a dolní.
Horní G. je nádherná hornatá krajina křídového
útvaru s vrcholy až 1300 m vysokými, prorvaná
hlubokými, velmi úrodnými údolími. Dolní G.
zabírala velkou rovinu Jezreelskou a její
výběžky, táhnoucí se k Jordánu a k jezeru
Genezaretskému. Zkvétalo zde dobytkářství a
polní hospodářství [pěstovaly se oliva, pšenice,
ječmen a jižní ovoce]. I rybářství bylo jedním z
hlavních prostředků obživy. Teplé prameny a
častá zemětřesení ukazují na půdu sopečnou,
ale také vysvětlují její úrodnost. Ve Starém
Zákoně je G. označována jako sídlo izraelských
kmenů Izachar, Zabulon, Asser a Neftalim.
Horní G. nebyla Izraelci nikdy úplně
podmaněna. Měla vždy značnou část
obyvatelstva pohanského [Feničané, Syrové,
Arabové a Řekové měli zde sídla], takže měla
jméno G. pohanská [Iz 9,1, kde »lidná« Kral.
znamená »pohanská«; Mt 4,15]. Zde bylo také
oněch 20 měst, která dal Šalomoun králi
tyrskému Chíramovi za dodávku cedrového
dříví [1Kr 9,11]. Tato města stala se střediskem
cizinců. Za nájezdů assyrských mnoho
obyvatelů G. bylo přestěhováno do Assyrie
[2Kr 15,29] a v G. se usadili assyrští osadníci.
Snad teprve koncem 2. stol. př. Kr. za Jana
Hyrkána dostala se G. opět do rukou židovských. Za panství římského byla G. považována
za tetrarchii, spravovanou členem rodiny Herodesovy. Herodes Veliký zde vládl od r. 40 př.
Kr. Po něm panoval v této krajině jeho syn
Herodes Antipas od r. 4. př. Kr. Po pádu Jerusalema stala se G. střediskem rabínské
moudrosti [Tiberias a jiná sídla synagog].
Ježíš strávil v G. téměř celý svůj život.
První léta žil v Nazaretě; když začal svou
učitelskou dráhu, bydlel v Kafarnaum [Mt 4,
12; 19,1]. I apoštolově byli rodem nebo bydlištěm z G. [Sk 1,11]. Hlavními městy byly
Tiberias, Sephoris a v evangeliích uváděné
Kafarnaum, Kana a Nazaret [L 1,26; J 2,1; 6,1].
Obyvatelstvo se značně lišilo od ostatních v
Palestině i zvláštní výslovností hrdelnic, což
prozradilo i Petra, když se pokusil o zapření
svého učednictví [Mt 26,73; Mk 14,70; L

22,59; Sk 2,7]. Obyvatelstvo judské se dívalo
na Galilejce s opovržením, o němž svědčí dvě
přísloví, zaznamenaná u J 1,47: »Může z Nazareta co dobrého býti?« a 7,52: »Prorok z
Galilee nepovstal«, ač právě tam umisťuje
podání sz soudce Baráka, Deboru[?], Abesama
[?], Tolu, Elona [sr. Sd 4,6; 10,1; 12,11; 12, 8–
10, kde Betlem je Betlémem Zabulonským, sz.
od Nazareta, jak vysvítá z Joz 19,15], ne-li též i
proroky Elizea a Ozeáše. *Genezaretské jezero.
Gallím [= hromady], místo uvedené v bibli
dvakrát: 1. Rodiště Faltia, syna *Lais, jenž
dostal Míkol, Davidovu ženu [1S 25,44; 2S
3,13–16], za manželku. Bližší poloha tohoto
místa je neznáma.
2. Jedno z míst, ohrožených assyrským
vojskem krále Senacheriba [Iz 10,30]. I poloha
tohoto místa je neznáma.
Gallio [Iunius Annaeus Gallio], bratr
filosofa Seneky, římský prokonsul v Achaji za
pobytu Pavlova v Korintě r. 53 [za císaře
Klaudia Sk 18,12.14.17]. Podle zpráv Jeronýmových spáchal prý sebevraždu r. 65. Jiní
tvrdí, že byl jako Seneka popraven za vlády
Neronovy.
Gamadský, Gamadští, vypočítávaní
mezi těmi, kteří tvořili posádku na věžích
tyrských. Snad pocházeli z Kumidi, místa v s.
Sýrii [Ez 27,11].
Gamaliel. 1. Syn Fadasurův, kníže nebo
přední v pokolení Manassesově při sčítání na
Sinai [Nu 1,10; 2,20; 7,54.59; 10,23].
2. Slavný učitel zákona, farizeus, člen
synedria, »vzácný u všeho lidu« pro mírnost a
toleranci, zvláště v provádění zákona o rozluce.
Hleděl vždy pomoci bezprávné ženě a naváděl
k laskavosti k pohanům. I jeho varování před
násilím na křesťanech svědčí o témž duchu [Sk
5,34]. Byl vnukem věhlasného Hillela, vůdce
jedné z hlavních škol rabínských. Ze Sk 22,3 se
dovídáme, že Pavel byl žákem Gamalielovým.
Zemřel kolem r. 50.
Gamul [= dokonaný], přední z levitů,
potomek Aronův, za Davida vůdce dvacáté
druhé třídy kněžské [1Pa 24,17].
Gareb [prašivý, malomocný]. – 1. Pahorek
v sousedství Jerusalema, jmenovaný pouze u Jr
31,39. Jeho přesná poloha je neznáma. – 2.
Jeden z rytířů Davidových [2S 23,38; 1Pa
11,40].
Garizim, hora 865 m vysoká [nyní Džebel
et Tur], na jejímž srázném severním úpatí leží
město Sichem [asi 2,5 km od dnešního Nablusu]. Z jižní strany jest to holá, široká, volně
sklonitá planina, o níž Samaritáni tvrdí, že je
horou Moria, kde Abraham měl obětovati Izáka
[Gn 22,2]. Jiná samaritánská tradice tvrdí, že se
zde setkal Melchisedech s Abrahamem a že
Salem bylo v samém sousedství. Jisto je, že na
úpatí G. byla už v době bronzové kananejská
svatyně čtvercového půdorysu [18 x 18 m] s
kamenným podstavcem a oltářem v rohu
[zbytky zdiva byly objeveny 1931. Viz Bič II.,
25]. Oltář, který vystavěl Jákob po navrácení z
Pádan Syrské [Gn 33,18–20],

nebyl však na hoře G., jak se Samaritáni
domnívají, nýbrž podle židovsko-křesťanské
tradice před městem v poli mezi Garizim a
horou *Hébal. Zde byla také studnice Jákobova [J 4,6], vytesaná do skály, nazývaná dnes
také »studnicí Samaritánky«. Nedaleko odtud
leží i hrob Josefův [Joz 24,32]. Ve spojení s
protějším severním vrchem Hebal tvoří G.
východní bránu do úrodné roviny Sichemské.
Hebal a Garizim jsou ze SZ známé hory
zlořečení a požehnání [Dt 11,29; 27,12; Joz
8,33–35]. Hora Garizim byla horou požehnání
pravděpodobně také proto, že ležela po pravé
straně člověka, dívajícího se k východu [Joz
8,33]. Jiní se domnívají, že jde spíš o vnější
ráz obou hor: Garizim byla úrodná, Hebal
vyprahlá. Někteří odborníci mají za to, že jde
o symboly jihu [Garizim] a severu [Hebal],
života a smrti. Odtud vypravoval Jotam své
podobenství obyvatelům sichemským [Sd
9,7]. I dnes vyniká toto místo neobyčejnou
akustikou, jak dokázaly mnohé pokusy. Není
prý potřebí ani přílišné námahy hlasové, aby
byl člověk slyšen do značné vzdálenosti.
Na hoře Garizim byl kolem r. 432 př. Kr.
postaven samaritánský chrám, který byl rozbořen od Hyrkana r. 128 př. Kr. Hora G. však
zůstala svatyní samaritánskou i potom, tak
jako Jerusalem židovskou [sr. J 4,20]. Do nedávných časů zbytky Samaritánů [r. 1929
čítali jen 195 duší] slavily na této hoře
slavnost velikonoční každého roku. R. 1950
poslední zbytky Samaritánů prý vymřely.
*Samaritáni.
Garmi [= kostnatý], rodové jméno Cejly,
syna Meredova a jeho manželky Hodie. V
kral. překladu je za jménem Cejla dvojtečka.
Možno též čísti: Cejla Garmitského a Estemo
Maachatského [1Pa 4,19]. Oba z pokolení
Judova.
Gás [= třesení], hora ve vysočině Efraimské j. od Tamnatsáre, pohřebiště Jozuovo [Joz
24,30; Sd 2,9]. Jméno G. má i potok, vyvěrající na této hoře [2S 23,30; 1Pa 11,32].
Gasmu [Neh 6,6]. *Gesem.
Gát [= vinný lis], jedno z pěti knížecích
měst filištínských [Joz 11,22; 1S 6,17; 7,14],
rodiště Goliášovo [1S 17,4; 2S 21,20–22; 1Pa
20,6–8], ležící na návrší nyní zvaném Tell-esSáfieh na úpatí hor judských sz od Hebronu;
pro svou pevnost a způsobilost k obraně [2Pa
11,8] bývalo často jevištěm úporných zápasů,
v nichž bývalo dobyto a zase osvobozeno [1Pa
18,1], za Šalomouna mělo vlastního krále,
snad vasala Šalomounova [1Kr 2,39n]. Roboám město opevnil [2Pa 11,5–8], ale Filištínští zase brzy nabyli samostatnosti. Ztratili ji až
za syrského krále Hazaele [2Kr 12,17]. O
Uziášovi se vypravuje, že pobořil hradby G.
[2Pa 26,6]. Am 6,2 a Mi 1,10 se o G. ještě
zmiňují, zatím co proroci Sof 2,4; Za 9,5–6 a
Jr 25,20 je ve výpočtu měst filištínských
vynechávají. Je známo, že Filištínští převezli
do Gát truhlu Boží z Azotu a odtud ji odstěhovali do Akaron. Davidova tělesná stráž byla
snad složena z obyvatel toho města [Gittejští s
vůdcem Ittai; 2S 15.18] a proslula svou věrností Davidovi [1S 21,10–15].

Garmi–Gázer [185]

Gatam, syn Elifazův z rodu Ezauova [Gn
36,11.16; 1Pa 1,36].
Gáza. 1. Starodávné město v jižní Palestině,
které uvádí již Gn 10,19 jako pohraniční město
kananejské. Bylo hlavním nejjižnějším městem
mezi pěti městy knížat filištínských. Zde se
stýkaly obchodní cesty ze severu, jihu i
východu [Egypta, Arábie, Sýrie a Assyrie];
nadto byla jeho poloha i vojensky důležitá.
Leželo v nevelké rovině v subtropické oblasti
na pahorku 5 km od moře vzdáleného. Dnes se
skládá z Horního a z Dolního města a má
18.000 obyvatel. Bylo sice přiděleno pokolení
Judovu [Joz 15,47], ale Juda tohoto města nikdy
trvale nedobyl [Sd 1,18; Joz 11,22; 13, 3; Sd
6,4]. Gáza a nedaleký pahorek El Muntar [82
m] byly podle legendy dějištěm činů
*Samsonových. Do světové války zde stála
strážná věž Aly-el-Muntar [Aly = Samson] na
památku Samsonovu [Sd 16,1]. Také se dnes
ukazuje místo, kde prý stál pověstný chrám
boha Dágona, pod jehož ssutinami Samson
zahynul [Sd 16,22–31]. G. byla hraničním jz
městem říše Šalomounovy [1Kr 4, 24]; Ezechiáš porazil Filištínské až k tomuto městu [2Kr
18,8]. Gáza byla předmětem častých válečných
útoků právě pro svou vojenskou důležitost. R.
735 př. Kr. zmocnil se jí Tiglatfalasar, král
assyrský, a uvedl ji pod plat. Totéž čteme o
Sargonovi r. 720 př. Kr. R. 606 př. Kr. dobyl
města egyptský farao Necho II. [Jr 47,1], ale po
jeho porážce u Karkemiše r. 605 př. Kr. byla G.
podmaněna říší babylonskou, za Cýra [Kyra]
říší perskou. Kambyses zde měl svoje hlavní
tábořiště, když r. 529 táhl proti Egyptu. Izraelští
proroci nejednou předvídali zkázu města [Am
1,6; Jr 25,20; Sof 2,4; Za 9,5]. Alexander
Veliký dobyl G. teprve po pětiměsíčním
obléhání r. 332. Za válek makkabejských byla
několikrát zpustošena, ale vždy znovu
vystavěna. Císař Oktavian daroval ji Herodovi.
Po jeho smrti přivtělena byla opět římské
provincii syrské. Obdržela mnohé svobody a
znovu se zvedla a zkvétala. Císař Hadrian tu dal
postaviti chrám Marneion k poctě boha
Marnasa s rozsáhlými podzemními místnostmi
a chodbami. V bojích mohamedánů a křižáků
měla velkou úlohu. Ve světové válce stala se
opěrným bodem turecko-německo-rakouské
fronty Gáza–Jerusalem. Dobyta byla po
osmiměsíčním obléhání od generála Allenby. V
NZ se připomíná Gáza v Sk 8,26.
2. Město na území pokolení Efraimova
někde poblíž Sílo [1Pa 7,28].
Gazam [= odřezač], zakladatel jedné rodiny
z Netinejských, která se vrátila z Babylona se
Zorobábelem [Ezd 2,48].
Gázer, starodávné město kananejské, na
výšině Tell Džezer, tvořící mez na jižní hranici
pokolení Efraim mezi Dolním Betoron a mořem
[Joz 16,3; 1Pa 7,28]. R. 1902–8 byly zde
objeveny pozdně kamenovinové podzemní
svatyně s mnohými jeskyněmi, jež snad

[186] Gazejští–Gedor

byly obrazem podsvětí. Ve SZ se připomíná
jeho král Horám, který padl v bitvě s Jozue
[Joz 10,33] u Lachis. Podle Joz 21,21; 1Pa
6,67 bylo G. přiděleno levitům, synům Kahat.
Původní obyvatelé však nebyli úplně vytlačeni
[Joz 16,10; Sd 1,29]. Město a jeho okolí se
stalo jevištěm mnohých bojů za vlády Davidovy [2S 5,25; 1Pa 14,16; 20,4]. Později se G.
zmocnili Egypťané. Když Šalomoun pojal za
manželku dceru egyptského faraóna, dostal
věnem vypálené G. [1Kr 9,16], které musel
znovu vybudovat. Na území města byly provedeny rozsáhlé vykopávky, které svědčí o
jeho velké starobylosti: kolem r. 3000 př. Kr.
bylo osídleno *Horejskými, kolem 2500
dostali se do města semitští Kananejci. V době
Davidově bylo v moci Filištínských. Za válek
makkabejských bylo dobyto Šimonem a
opevněno.
Gazejští, obyvatelé Gázy, jednoho z patera
městských království, jež utvořili Filištínští
[Joz 13,3; Sd 16,2].
Gazez [= střihač], syn a také vnuk Kálefův
[1Pa 2,46].
Gébal [Ž 83,8]. 1. Místo nějaké někde na
jih od Mrtvého moře na horách Idumejských,
jehož obyvatelstvo učinilo vojenskou smlouvu
s Idumejskými, Moabskými a Agarenskými
proti Izraelovi.
2. Město ve Fénicii [Kral.: země Giblická, Joz
13,5], které dodávalo Šalomounovi stavitele
[ÍKr 5,18 mluví o Giblických] a zabývalo se
loďařstvím [Ez 27,9]. *Giblický.
Gebbeton [= mohyla, výšina], město na
území pokolení Dan [Joz 19,44], přidělené
levitům z pokolení Kahat [Joz 21,23], jehož se
zmocnili Filištínští. Při obléhání tohoto města
byl zde zabit Nádab, král izraelský [1Kr
15,27n]. Také Amri, pozdější král izraelský,
dobýval G. [1Kr 16,15.17]. Badatelé je
ztotožňují s nyn. Tell el-Melat, j. od Akaronu.
Geber
[=
muž],
jeden
z
12
Šalomounových
obstarávátelů
potravin,
přidělený j. území Galádskému a snad otec
jiných dvou nakupovačů v s. Galádu a Argobu
[ÍKr 4,13.19].
Gedaliáš [= Hospodin je veliký nebo
učinil veliké]. 1. Jeden z kněží, kteří pojali za
manželku cizozemku [Ezd 10,18]. – 2. Syn
Paschurův v době Jeremiášově [Jr 38,1].
Gedeon [= lamač, bořič], syn Joasa Abiezeritského v Ofra [poloha tohoto místa je neznáma] v pokolení Manasses [Sd 6,11]. Někdy
je nazýván také Jerobál [Sd 6,32; 7,1] nebo
Jeroboset [2S 11,21]. Byl nejproslulejším mezi
všemi soudci izraelskými, vyznamenávaje se v
bojích s loupeživými tlupami madiánskými,
které po sedm let loupily krajiny izraelské.
Vypravování o Gedeonovi je obsaženo v Sd
6,1–8,25. Obsah je tento:
Úvod [6,1–10]: Když po sedmiletém
utrpení volali Izraelci k Hospodinu, aby je
vysvobodil z ruky Madiánských, poslal jim
Bůh proroka, aby vyložil příčinu tohoto utrpení [sloužení bohům cizím].

Povolání Gedeonovo [6,11–32]. Když bylo
Gedeonovi jasné, že »anděl Hospodinův«
skutečně přináší povolání Boží, rozbořil Bálův
oltář v Ofra [sr. Ex 34, 13] a na jeho místě
postavil oltář Hospodinův k všeobecnému rozhořčení spoluobčanů. [Jerobál = nechť Bál
vede při; Jeroboset = nechť ohavnost vede při;
boset místo Bál].
Gedeonovo vítězství [6,23; 8,4–21]:
smlouva s Hospodinem, veřejně uzavřená,
sjednotila lid izraelský k odboji proti
madiánským. Z původních 32.000 bojovníků
poslal domů na rozkaz nejprve 22.000 a pak
ostatek, ponechav si pouze 300 mužů. S těmi
způsobil Madiánským velkou porážku [7,5n].
Po bitvě pronásledoval krále madiánské
Zebala a Salmuna, kteří na hoře Tábor zabili
jeho bratry [Sd 8,4–21]. Pomstil se nad nimi
stejně jako nad kananejskými městy Sochot a
Famal na řece Jabok, která odepřela
Gedeonovým bojovníkům potraviny. Někteří
soudí, že toto vítězství bylo později slaveno
jako památný den [Iz 9,4; 10,26; Ž 83,10–12],
ale přímých důkazů pro tuto domněnku není.
Nabídnutí hodnosti královské Gedeonovi
[8,22–28]. Pro tyto rekovné činy nabídla
některá pokolení izraelská Gedeonovi
dědičnou hodnost královskou. On však tento
návrh nepřijal s poukazem na theokracii
[»Hospodin panovati bude nad vámi«]. Přesto
však si vyžádal něco z kořisti, postavil v Ofra
*efod [Sd 8,24–27 sr. Lv 20,6], zařídil si dům
s knížecí nádherou, mnohými služebníky a
harémem [Sd 8,29–31]. Nádhera i efod uváděly Izraelce v modlářské pokušení, zvláště
když po 40 let měli pokoj před cizími nájezdy.
Po smrti G. chtělo se jeho 70 synů zmocniti
panství svého otce, ale jejich polobratr
*Abimelech,
syn
sichemské
ženiny
Gedeonovy, je všecky povraždil až na
jediného Jotama, který se skryl [Sd 9,5].
Tento poslední oddíl působí vykladačům
mnoho těžkostí, aby jednak jasně vyložili
theokratickou tendenci ve vypravování, jednak
různé rozpory.
Gedera [= zeď, ohrazení]. 1. Místo v nížině judské [Joz 15,36], snad totožné s nyn.
Džedireh, sz od Estaolu a Zarahy [Joz 15,33].
Sr. 1Pa 27,28. – 2. Místo na území Benjamin,
snad nyn. Džedireh, asi 10 km sz od Jerusalema [1Pa 12,4].
Gederot [= zdi, ohrazení], místo v nížině
judské [Joz 15,41], které v době Achasově
dobyli Filištínští [2Pa 28,18]. Leželo asi 7 km
jz od Akaronu.
Gederotaim [= 2 ohrady], místo někde na
území Judově. Snad tu ani nejde o vlastní
jméno, nýbrž prostě o ovčince nebo jiná dvě
ohrazená místa [Joz 15,36].
Gedor [= zeď, pevnost?]. 1. Syn Jehiele,
bratr Nerův, praděd Saulův [1Pa 9,35–37;
8,31n].
2. Místo na horách judských, snad dnešní
Chirbet Džedur, asi 10 km sz od Hebronu [Joz
15,58; 1Pa 4,4.18].

3. Místo na území Simeonově, blízko jz hranice Palestiny [1Pa 4,39], kde místo něho čte
Septuaginta Gerar.
4. Místo na území Benjaminově [1Pa 12,7],
odkud se synové Jerochamovi vypravili za
Davidem do Sicelechu.
Gehinnom [údolí Hinnom], nazývané také
údolí synů Hinnom [Benhinnom], leželo jižně
od Jerusalema [Jr 19,2; Joz 15,8; 18,16] a
spojuje se s Cedronským úvalem, ležícím
východně města [pod úbočím Siónu], u Jobovy
studnice poblíž jihovýchodního cípu nejstarší
části města. Údolí G. smutně proslulo kultem
Molochovým [2Pa 28,3; 33,36] na výsosti
*Tofet [Jr 7,31–34; 19,2.6; 32,35]. Král Joziáš
»poškvrnil Tofet«, aby se stalo nezpůsobilým i
k pohanskému kultu. Později zde byly páleny
odpadky a údolí se stalo pod jménem Gehenna
obrazem kletby za hřích a označením místa
věčného odsouzení [pekelného ohně Mt 5,22.
29.30; 10,28; 18,9; 23,33; Mk 9,47; L 12,5; Jk
3,6]. V době Nehemiášově existovalo nějaké
místo, nazývané G. [Neh 11,30].
Gelboe, pohoří v Palestině mezi rovinou
Jezreelskou a údolím Jordánským, jehož nejvyšší vrch je 516 m nad mořem. Na tomto pohoří padl v boji proti Filištínským král Saul a
jeho tři synové [Jonatan, Abinadab a
Melchisua 1S 31,1–8; 2S 1,6.21; 1Pa 10,1.8].
Nyní slově Džebel Fakua. Jeho stráně jsou
strmé, nevlídné a holé.
Gemal [= velbloud nebo spíše: dokončil, t.
Bůh], otec vyzvědače Amiela z pokolení Dan,
který byl vyslán spolu s jinými ke shlédnutí
země zaslíbené [Nu 13,13].
Gemariáš [= Hospodin dokázal]. – 1. Syn
Safanův, otec Micheášův [Jr 36,10], byl
židovským knížetem, který sídlel na dvoře
královském. V jeho přítomnosti četl Báruch
proroctví o vpádu babylonském, které dříve
předčítal v domě Hospodinově všemu lidu [asi
r. 606 př. Kr.]. G. se marně přimlouval, aby
král Joachim proroctví Jeremiášovo nepálil [Jr
36,10.12.25].
2. G., Syn Helkiášův, po němž poslal prorok
Jeremiáš list Židům v zajetí babylonském [Jr
29,3].
Genesis, jméno první knihy Mojžíšovy,
podle Septuaginty [řeckého překladu SZ], kde
tato kniha má název Genesis kosmú [počátek
světa]. Vhodnější je mysliti na počátky
vyvoleného lidu Božího, neboť kniha obsahuje
nejen přehled Božího dění stvořitelského,
nýbrž především spasitelského, jak se
projevuje už stvořením člověka a jeho dalším
vedením až k oddělení *Abrahama a jeho
potomků, vyvoleného lidu.
Proto bývá nesprávně chápána jako historický úvod k t. zv. »historickým« knihám St.
Zákona vůbec. Ve skutečnosti chápalo
židovstvo pět knih Mojžíšových jako Zákon a
knihy Joz až 2Kr řadilo mezi Proroky jako
jejich přední část, ukazujíc tím i nám správnou
cestu k výkladu, totiž že tu nemáme před
sebou dílo historické, nýbrž po výtce
náboženské!
x
1. Obsah. I. Pravěk. Kap. 1–11. Pra-
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člověk 1–3. [První vypravování o stvoření
světa a ustanovení soboty l–2,4a. Druhé vypravování o stvoření světa 2,4b–3,24b. První
hřích 3,1–13. Boží trest 3,14–24]. Potomci
Kainovi a Setovi a rostoucí hřích, kap. 4–5
[Kain a Ábel 4,2–16. Potomci Setovi 4, 25–
5,32]. Potopa a Noe 6–11 [Obři 6,1–4. Potopa
6,5–9.17.28–29. Lítost Boží 6,5–12. Noe
zachráněn 6,13–8,19. Smlouva Hospodinova s
Noé 8,20–9,19.28–29. Povinnosti člověka 9,1–
7. Slib Boží 9,8–17. Potomci Noemovi až do
Abrahama 9,18–11,32. Prokletí Kanánovo
9,25. Seznam národů 10. Stavění věže v
Bábelu 11,1–9.]
II. Doba patriarchů. Kap. 12–50. Boží moudré
a milostivé vedení praotců lidu izraelského.
Abraham 12–25,18. [Úvod. Povolání a
putování. Abraham a Lot 12–14 a 18,16–
19,38. Abraham jako bojovník 14. Soud nad
Sodomou 18,16–19,38. Abraham a Izmael
16;21,9–21. Abraham a Izák 18, 1–15;
15;17;21;22. Boží smlouva s Abrahamem 15 a
17. Obřízka 17,9–14.] Izák kap. 24;25, 19–
28,9. Jákob 28,10–37,1. [V cizině. Jákob u
Lábana 28,10–32,1. Návrat 32,2–33,17. Jákob
v zaslíbené zemi 33,19–35,29;37,1]. Synové
Jákobovi 37–50. [Juda 38. Josef 37 a 39–50.
Úvod. Josef je už v mládí předurčen k tomu,
aby se stal pánenl bratří. 37, 2–36. Jeho sny
vyplněny 39–50. První cesta bratří do Egypta
42. Druhá cesta s Benjaminem 43–45. Cesta
Jákobova do Egypta 46–47. Poslední slova
Jákobova 48–49,28. Poslední vůle Jákobova
49,1–27. Smrt Jákobova a pohřeb v Hebronu
49,29–50,26.]
Přehled: I. Pravěk. 1–11.
Pračlověk 1–3.
Potomci Kainovi a Setovi 4–5.
Potopa a Noe 6–11. II.
II. Doba patriarchů 12–50.
Abraham 12–25,18.
Izák 24;25,19–28,9.
Jákob 28,10–37,1.
Synové Jákobovi 37–50.
2. Účelem první knihy Mojžíšovy není
historické zpravodajství. Spíše má vyzvednouti
základní myšlenku Božího zjevení: Bůh stojí
na počátku všeho; je Stvořitelem nebe a země,
a tudíž mezi ním a světem není poměr příčiny
a účinku, nýbrž svrchovaného Pána stvoření
[proti všem odrůdám pantheismu, který dává
Bohu splývat se světem a světu vyvíjet se z
Boha]. Tento Bůh měl od počátku se světem
svůj určitý spasitelný plán. Sem spadá i samo
stvoření světa a zvláště pak stvoření člověka.
Ani lidským hříchem není tento plán zmařen.
Uskutečňuje se oddělením a vyvolením lidu
izraelského za nositele pravého zjevení. Patriarchové vystupují jako praotcové kmenů a
národa, zakladatelé svatyň, typy karakterů,
vzory ctnosti a zbožnosti. Do samého ráje je
položeno ustanovení soboty a zřízení manželství jako nejstarší zřízení náboženské a mravní.
I když některé názory o Bohu jsou hodně
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anthropomorfní, přece jen za vším stojí víra v
Boha, svrchovaného Pána nebes i země.
Kniha byla právem nazvána knihou
»počátků«: počátku stvoření, počátku lidstva,
počátku soboty, manželství, hříchu a smrti, počátku vyvoleného lidu a počátku Božích zaslíbení. Je to kniha kristovských typů [Adam – Ř
5,14; Melchisedech – Žd 5,6.10; 6,20; 7, 1–3;
Izák – Žd 1,2; J 1,29; 10,17–18; Josef; Abel –
Žd 11.4,12,24 a j.].
3. Vznik knihy byl novější theologií vykládán jako zpracování několika pramenů.
První, kdo takto vykládal vznik 1. Mojž., byl
francouzský lékař Jean Astruc [1753], který si
všiml dvou hebrejských označení pro Boha
[Jahve a Elohim], užívaných v Genesi, a
domníval se, že obě jména ukazují na dva
různé prameny. Theorii tuto propracoval zvl.
prof. Wellhausen, který v Genesi našel
nejméně tři prameny: Jahvistický [judský],
Elohistický [efraimský] a kněžský. Dnes se
tato theorie všeobecně opouští a zdůrazňuje se
skutečnost, že knihy szní vznikly jako příručky
pro potřebu bohoslužebnou při jednotlivých
hlavních svatyních [obšírnější výklad viz u
Biče III, 175nn]. *Pentateuch.
Genezaret jest velmi úrodná rovinka, 6
km dlouhá a 3 km široká, táhnoucí se od sz
pobřeží jezera Genezaretského, povstalá
postupem času nánosem tří potoků zde do
jezera ústících [biblické Kineret = Ceneret Nu
34,11; Joz 11,2; 12,3; 19,35]. Arabové tuto.
rovinu jmenují dnes El-Ghneir [= Malé údolí].
Někteří mají za to, že tato nesmírně úrodná
krajinka dala Ježíši Kristu podnět k
podobenství o rozsévači. R. 1910 založena zde
byla židovská kolonie, která znenáhla úsilným
hospodářstvím přivádí krajinu ke staré
úrodnosti. Jednotlivé palmy, citronovníky,
banány ukazují, co tu může růsti. Kdysi se
vypravovalo, že ovoce zde zraje během
jelením a že je sladké jako zvuk harfy. Je prý
možno snísti 100 kusů po sobě, aniž se člověk
přesytí. Tak bájili Izraelci v době Ježíšově a po
pádu Jerusalema o úrodnosti této krajiny
[Dallman, Orte und Wege Jesu].
Genezaretské
jezero
[jindy
Tiberiadské J 21,1 nebo moře Galilejské Mt
4,18; 15,29; Mk 1,16; 7,31; J 6,1 nebo moře
Ceneret Nu 34,11; Joz 12,3] v severní
Palestině 208 m pod hladinou Středozemního
moře, 12–20 m hluboké s tůněmi až 250 m
hlubokými. Je od severu k jihu 21 km dlouhé,
12 km široké, tvoříc kotlinu mezi čedičovými
skalními stěnami sopečného původu. Jeho
hladina je azurově modrá. Celé jezero je
možno objeti na koni za jediný den. Zvláštním
dojmem působí hejna bílých a růžových
pelikánů, podobajících se na jezeře malým
ostrovům. Květena kolem jezera je neobyčejně
bujná. Bodlák, divoký fenykl a hořčice rostou
do takové výše, že jezdec na koni je úplně
skryt, jede-li po pobřeží. Žluté chrysantémy a
růžové slezy rostou zde v takovém množství,
že člověk jen

stěží jimi projde. Oleandry a mořské vrby
[vitex agnus castus] rostou na pobřeží dnes
zrovna tak, jako za dnů Ježíšových. V úpadku
je pouze pěstování palem, fíků, ořechových
stromů a vinné révy. V zimě a na jaře převládá
barva zelená, v létě v nesnesitelném horku
[38–40 st. C ve stínu; ještě v srpnu podle
Dallmana při 40° C tepla hyne drůbež] usychá
všecko, co nemá hlubokých kořenů. Noci v
této době neosvěžují, takže mnozí lidé se na
noc pokládají do vody, jen aby trochu tělo
ochladili. Je-li člověk nadto stižen horečnatou
malarií [Mt 8,14; Mk 1,30; L 4,38; J 4, 52] a
znepokojován ukrutnými komáry, není divu,
že z této výhně uniká rád na hory nad jezerem.
Náhlé bouře nad jezerem jsou obvyklé, zvl. v
době letní.
Jezero je bohaté na ryby. Židovské
předpisy v době poexilní dávaly, podle
Dallmana, výhradní rybolovní právo kmeni
Neftalím; příslušníci ostatních kmenů směli
zde loviti pouze na udici anebo i sítí, ale bez
pomoci lodí. To ovšem byla pouhá theorie. V
praxi se to provádět nedalo při velké
smíšenosti pobřežních obyvatel. Ryb bylo
takové množství, že se o jezeře zvláště v okolí
Betsaidy vykládalo: »jedním nabráním do
umyvadla nalovíš 300 druhů různých ryb«.
Není divu, že v době Ježíšově okolí jezera bylo
nejlidnatějším krajem v celé Palestině.
Největší část Ježíšova veřejného působení
vztahuje se také právě k okolí jezera G. První
učedníci Ježíšovi byli rybáři z okolí tohoto
jezera [Mk 1,16–19].
Dnes je tu obyvatelstva jen málo. Sionisté
usilují o dosažení bývalé výnosnosti kraje. Na
východní straně zdržují se při poušti loupeživí
beduíni.
Jméno Genezaret = Kineret bývá odvozováno od hudebního nástroje Kinneret
[harfa], ježto jezero prý mělo tvar harfy. Je to
ovšem výklad nezaručený.
Ger, gera, geri [= cizinec, příchozí, snad
Boží příchozí] jest uveden jako potomek Benjaminův v Gn 46,21 [vynechán ve výpočtu Nu
26,38–40], žijící zároveň v době pobytu
Jákobova v Egyptě. Podle 1Pa 8,3 byl synem
Bely a vnukem Benjaminovým. Údaje se tedy
rozcházejí. Snad je Gera jménem benjaminské
čeledi, k níž náležel i Ahoda [Sd 3,15] a Semei
[2S 16,5; 19,16.18; 1Kr 2,8], který zlořečil
Davidovi.
Gerar, starobylé město jižně od Gázy [Gn
10,19; 20,1; 26,1.6.17.26] na pravém břehu
»vadi Ghuzze« = Gerar, kde byly vykopány
jeho zříceniny Chirbet umm Džerar]. Nalezené
střepiny ukazují na zbytky provozovaného tam
hrnčířství, jež prozrazují egyptský vliv i dovoz.
Město leží uprostřed krajiny Gerara, jež byla
osídlena Filištínskými [Gn 26,1]. Vypravuje
se, že král gerarský Abimelech uzavřel
přátelství s Abrahamem [Gn 20, 1–2]. V G.
narodil se Izák [Gn 21,2–3], který zde později
kopal studnice. Později se činí zmínka o G.
pouze v 2Pa 14,13–14.
Gergezejský [Gn 15,21; Dt 7,1; Joz 3, 10;
24,11; Neh 9,8] *Gergezeus.

Gergezenský *Gadara.
Gergezeus, kananejský kmen [Gn 10,15n;
Dt 7,1]. Jiné jméno pro tento kmen snad bylo
Gerzit [1S 27,8].
Gersom [na některých místech mají Kral.
Gerson, podle biblického výkladu = příchozí],
prvorozený syn Mojžíšův a Zefory [Ex 2,21;
18,3]. O obřízce G. je zpráva v Ex 4,25. Byl
zakladatelem čeledi, jež byla pokládána za
levitskou, ne kněžskou [1Pa 23,14–16].
2. Syn Leví [1Pa 6,16n.20.43.62]. *Gerson.
3. Potomek kněze Finesa, zakladatel čeledi,
žijící v době Ezdrášově [8,2].
Gerson [= výhonek?], nejstarší ze tří synů
Léví, narozený před odchodem Jákobovým do
Egypta [Gn 46,11; Ex 6,16]. Ač byl G.
prvorozený, přece ho významem předstihl jeho
mladší bratr Kahat, z něhož pošel Mojžíš a
kněžská rodina Aronova. Při sčítání na poušti
byl úhrnný počet mužů G. 7500 [Nu 3,21n].
Čeledi G. bylo přisouzeno opatrování stánku
úmluvy, starost o koberce, čalouny a jiné
potřeby stánku [Nu 3,25]. K dopravě stánku
užívali dvou krytých vozů a 4 volů [Nu 7,7].
Při táboření bylo jejich stanoviště za stánkem
na straně západní. Z levitských měst jim
připadly 2 v pokolení Manasses za Jordánem,
4 v pokolení Izachar, 4 v Asser a 3 v Neftalím.
Sr. Joz 21,6. Za Davida byl pro službu této
čeledi vypracován zvláštní řád [1Pa 23,6–11].
Gerzitský *Gergezeus.
Gesem arabský, jmenovaný v Neh 2,19;
6,1–2 se Sanballatem a Tobiášem Ammonitským jako odpůrce Nehemiášův v době přestavby jerusalemských zdí. Soudí se, že byl
náčelníkem Arabů v Petraei anebo v Arabské
poušti.
Gesen, krajina v Dolním Egyptě při pravostranné deltě Nilu, ohraničená na východní
straně úžinou Suezskou a sahající na jih od
Heliopolis. Za Josefa byla tato krajina dána k
obývání otci jeho Jákobovi [Gn 45,10; 46,
28n; 47,6] a jeho čeledi. Byla to úrodná, na
pastvu bohatá rovina, v níž se Izraelci za 400
let tak velmi rozmohli, že naplnili obavami
původní obyvatele egyptské [Ex 1,9; 8,22].
Gessur(i), aramejský kmen, obývající
kdysi v nynější krajině Džolan mezi pohořím
Hermon a Bázan [Joz 12,5; Dt 3,14] a sousedící s kmenem Manassesovým [Joz 13,13].
Ještě za dob Davidových měl tento kmen nezávislého krále Tolmaie, jehož dceru pojal
David za manželku [2S 3,3; 13,37n]. V G. se
skrýval Absolon [2S 13,37; 15,8] po zavraždění Amnonově. Podle 1Pa 2,23 patřily kdysi
gessurským i vsi Jairovy. *Gessuri.
Gessuri. 1. Malé knížetství v severovýchodním kraji bázanském, přivtělené k provincii Argob [Dt 3,14] a království syrskému
[2S 15,8]. Dočasně se tam uchýlil Absolon
před Davidem a pobyl tam tři léta [2S 13,38]
*Gessur.
2. Národ bydlící j. od Filištínských na pomezí
egyptském [Joz 13,2; 1S 27,8].
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Geter [Gn 10,23], syn Aramův a vnuk
Semův. Až dosud se nenašel kmen nebo národ,
který by mohl odvozovati svůj původ od
tohoto praotce.
Gethefer [= vykopaný lis, ve skále?],
rodiště proroka Jonáše [2Kr 14,25], ležící na
hranicích území pokolení Zabulonova [Joz
19,13]. Dodnes se ukazuje jeden z domnělých
hrobů Jonášových v el-Mešed 5 km sv od Nazareta.
Getremmon [= lis na granátová jablka?].
1. Místo na území pokolení Dan, přidělené
levitům z kmene Kahat [Joz 19,45; 21,24; 1Pa
6,69]. Snad dnešní Telí Abu Zeitun v rovině
Joppenské.
2. Místo z. od Jordánu na území pokolení
Manassesova, přidělené levitům z kmene
Kahat [Joz 21,25].
Getsemane, olivová zahrada na v. od
Jerusalema za potokem Cedron [Kidron] na
úpatí hory Olivetské, oblíbené místo Ježíšovo a
jeho učedníků, kam se uchýlil také po poslední
večeři [Mt 26,30.36; Mk 14,26.32; J 18,1; L
22,39]. Touže cestou kráčel také David, utíkaje
před vzpourou Absolonovou; toutéž cestou
ubírali se zajatí Izraelští r. 587 př. Kr. do
*Babylonie. Za mostem je skalní hrob s
kuželovitou střechou, nyní označený jako hrob
*Absolonův. Do 4. století byl pokládán za hrob
Izaiášův, později za Jozafatův. Olivové
zahrady tehdy naplňovaly údolí a svahy hory
Olivetské. Zahrada Getsemane byla na úpatí
hory při cestě do *Betanie [Mt 26,36; Mk
14,32]. Byla tam jeskyně 17 m dlouhá, 7 m
široká se stěnami později malbami vyzdobenými; také tam byly 3–4 ploché kameny,
které mohly sloužiti za lůžka nebo stoly. Getsemane znamená vlastně »lis na olivový olej«,
ale tou dobou se ho neužívalo; jeskyně byla
prázdná. Sem přišel Ježíš se svými učedníky;
bylo jim to známé místo; bylo zde možno také
přenocovat.
Zde začal modlitební zápas Páně [Mt 26,
37; Mk 14,34]. Poněkud stranou bylo místo, na
které se uchýlil se třemi svými učedníky [Mt
26,37; Mk 14,33; L 22,41] k horlivější
modlitbě. Františkáni již r. 1681 získali pozemek jižně od cesty do *Betanie s osmi již
tehdy starými olivami, majíce jej za místo, kde
se Ježíš modlil. Není ovšem jisté, že tyto staré
olivy byly –jak se tvrdí – svědky krvavého
potu jeho, ježto Titus, obléhaje Jerusalem, dal
v okolí jeho všechny stromy vykácet. Spíše
později některá zbožná mysl vysázením oliv
obnovila památku. Či vyrostly z kořenů oliv
starých? Jiní však se domnívají, že místo, na
které se Ježíš od učedníků vzdálil, leželo severně v hloubi zahrady G. Jidášova zrada stala se
prý u jeskyně, odkud Ježíš vyšel hledajícím jej
žoldnéřům vstříc. Jihovýchodně odtud v jižní
části františkánské olivové zahrady je nyní
nádherná basilika »úzkosti Páně«. Z dlažby
prostřední hlavní lodi vystupuje prý ona
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skála, kterou kdysi Kristus v poslední noci
svého pozemského života kropil krvavým
potem. „Poblíž nové basiliky na východní
straně čnějí skaliska zvaná »skála tří
apoštolů«, kde prodlévali apoštol Petr, Jakub a
Jan, když se Kristus od nich vzdálil, aby se
modlil na osamělém místě.“ [Podle B. Kutala.]
Na západní straně od jeskyně G. je basilika
hrobu Marie Panny; podle tradice z 3. a 4.
století zemřela v Jerusalemě a byla pohřbena v
údolí Kidron.
Gézi, služebník proroka *Elizea. Dvakrát
poslán prorokem se vzkazem k ženě sunamitské [2Kr 4,12]; aby ho naučil, že jde především o účinnost víry a modlitby a nikoli o
magii, posílá Elizeus G., aby položil prorokovu hůl na tvář mrtvého dítěte. Bylo to marné
[2Kr 4,29–37]. Dále čteme o něm, že lstivě
vylákal na *Námanovi peníze a roucha. Za
trest byl stižen malomocenstvím a propuštěn
ze služeb prorokových [2Kr 5,20–27]. Ve 2Kr
8,5 je o něm ještě zmínka, kterak vypravuje
králi Joramovi o všech věcech, které činil
*Elizeus. Někteří se však domnívají, že jde o
nástupce G-ova ve službách prorokových.
Giach [= vyvěrání, t. j. pramene], místo
někde na cestě mezi benjaminským Gabaonem
a Jordánem poblíž řeky Jaboku [2S 2,24].
Gibat [= pahrbek], místo na území Benjaminově, snad totožné s Gabaa poblíž Ráma
[Joz 18,28].
Gibbar, jméno muže, jehož synové se
vrátili se Zorobábelem do Palestiny. Možná
také, že jde o jméno místa, odkud pocházeli
rodiče těch, kteří se vrátili z Babylona [Ezd
2,20]. Neh 7,25 má místo G. Gabaon.
Gibejský [Gibea = pahrbek], vnuk Kálefův anebo místo, odkud pocházel [1Pa 2,49].
Giblický, obyvatel města a království
Gebal [Joz 13,5; 1Kr 5,18]. *Gebal 2.
Giddalti [= vyvýšil jsem, t. j. Boha sr. Iz
1,2], syn Hémanův, zpěvák, jenž byl hlavou
jedné z 24 tříd zpěváků, jež zřídil David k
chrámové službě [1Pa 25,4].
Giddel [= učinil velikým, t. j.Bůh]. 1. Náčelník rodiny Netinejských [Ezd 2,43.47; Neh
7,49].
2. Náčelník rodiny bývalých Šalomounových
služebníků [Ezd 2,56; Neh 7,58].
Gidom [= vykácení?], místo na území
Benjaminově někde mezi Gabaon a skaliskem
Remmon [Sd 20,45].
Gihon [= vytrysknutí, t. j. pramene].
1. Jedna ze čtyř řek v ráji [Gn 2,13]. *Ráj.
2. Pramen, kterým byl částečně zásobován
Jerusalem vodou od východu [2Pa 32,30;
33,14; sr. 1Kr 1,40–45]. Jebuzejští kolem r.
2000 př. Kr. vykopali [povrchový] kanál z
tohoto pramene do Jerusalema. Tímto kanálem
snad se dostalo Davidovo vojsko do
starobylého Jebuzu [2S 5,6n]. Také o
Ezechiášovi čteme, že vedl od G. podzemní
chodbu do Jerusalema [2Kr 20,20; 2Pa 32,30],
jíž přitékala voda z pramene do rybníku Siloe
[J 9,7].
Gilalai [= Jahve odvalil?], levita-hudebník, jenž se zúčastnil zasvěcení zdí Jerusalemských v době Nehemiášově [Neh 12,36].

Gilo, město v hornaté části Judstva [Joz
15,51], uvedené ve skupině měst zároveň s
Dabír a Estemo. Je to prý dnešní Chirbet Gala,
8 km sz od Hebronu. Bylo rodištěm
znamenitého *Achitofela Gilonského [2S
15,12].
Gimel, třetí písmeno hebr. abecedy, řecké
gamma [Ž 119,17–24 začíná každý verš v
hebr. textu tímto písmenem].
Gimzo, město s přilehlými vesnicemi asi 5
km jv od Lyddy v Judstvu, kterého se zmocnili
Filištínští za Achasa, krále izraelského [2Pa
28,18].
Ginet, otec Tebni [1Kr 16,22].
Ginnetoi [= zahradník?], vůdce kněží,
kteří se vrátili se Zorobábelem z Babylona
[Neh 12,4.7], nazývaný ve v. 16 Ginneton.
Ginneton *Ginnetoi. Kněz, který jménem
své rodiny podepsal smlouvu s Hospodinem
[Neh 10,6].
Gispa, představený Netinejských v době
Nehemiášově [Neh 11,21].
Gittaim [= dvojitý vinný či olivový lis
nebo dva lisy], místo na území Benjaminově
[Neh 11,33], do něhož se kdysi uchýlili Berotští před Saulem [2S 4,3].
Gittejský Ittai, z *Gát, druhdy filištínského města, podmaněného Davidem, zachoval
při vzpouře *Absolonově věrnost *Davidovi a
přitáhl s 600 muži, aby s nimi tvořil jaksi
královskou tělesnou stráž [2S 6,10n; 15,18–
19], když král byl na útěku.
Gittit, hudební nástroj, o němž někteří
soudí, že ho užívali obyvatelé *Gát. Pročež:
nástroj gittejský [Ž 8]; jiní mají za to, že jde o
hudbu při slavnostech vinobraní [Ž 81; 84]
anebo k doprovázení stráže gittejské na pochodu [2S 15,18].
Gizonský, Chasem G.,jeden z rytířů Davidových, který buď pocházel z místa Gizon,
jehož polohu nebylo dosud možno zjistiti,
anebo z rodiny G. [1Pa 11,34]. V LXX se na
tomto místě mluví o *Gunitských [Sr. Nu
26,48].
Gnidus [Sk 27,7; řecky Knidos] jest svobodné město a přístav na nejkrásnějším jihozápadním výběžku Malé Asie, k němuž připlula loď, na které se plavil Pavel. Bylo to
důležité město na předhoří, zvaném nyní mys
Grio mezi ostrovy Cos [Koum] a Rhodus [sr.
Sk 21,1]. Od 2. stol. př. Kr. zde byla už
židovská kolonie.
Goa [po kralicku Gou], nějaké místo u Jerusalema [Jr 31,39].
Gob [= prohlubeň, cisterna?], místo, o
němž je zmínka toliko v 2S 21,18–19 jako
jevišti dvou utkání Davida s Filištínskými. Ve
stejné zprávě v 1Pa 20,4 jmenuje se *Gazer.
Polohu místa nelze zjistiti.
Godoliáš [= Jahve dává růst]. 1. Syn
Achikamův, vnuk Safana, sekretáře nebo písaře krále Joziáše, ochránce Jeremiášův [Jr 26,
24], žijící v posledních dnech jerusalemských.
Zdá se, že byl předákem strany mírumilovné a
že Jeremiáš i Báruch jeho snahy podporovali
[Jr 40,6; 43,6]. Proti nim stála strana válečná,

spoléhající na egyptskou pomoc. Když pak po
pádu Jerusalema [586] odvedeni byli přední
obyvatelé
do
zajetí,
ustanovil
Nabuchodonozor Godoliáše za místodržitele v
Judstvu se sídlem v *Masfa [podle některých
= Nebi Samwil severně od Jerusalema, 2Kr
25,22–26]. Nejspíše šlo o staré kultické místo,
jež bylo zvoleno po zničení jerusalemského
chrámu [snad jako náboženský protiklad]. Měl
společně s chal-

Palestinské pečetítko s nápisem
„Godoliáš, který je nad
domem".

dejskými úředníky v zemi zbylé obyvatele
uklidnit, rozprchlé shromáždit, povstalým zaručit královské odpuštění a zavést pokoj,
pořádek a poslušnost. Ale náruživé
nepřátelství dosavadní válečné strany,
podněcované sobeckými zájmy sousedů,
chtějících případně i těžiti z neštěstí Židů,
zmařilo záměry Nabuchodonozorovy. Již po
dvou
měsících,
naváděn
od
krále
ammonitského, zavraždil *Izmael, královský
princ, přívrženec válečné strany, Godoliáše při
hostině a tím zmařeny byly poslední židovské
naděje [2Kr 25,22–26; Jr 39,14; 40,5–41,18].
– Jeden ze čtyř hlavních postů, nařízených Za
8,19, připadal na výročí zavraždění G-ova
[Bič II., 170]. – Je zajímavé, že se našlo
pečetítko s textem: »Godoliáš, který je nad
domem« [t. j. jako správce], čímž ovšem není
řečeno, že jde o pečetítko biblického G.
2. Syn Jedutunův, harfeník a vedoucí druhé ze
24 tříd hudebníků, ustanovených ke službě
chrámové [1Pa 25,3.9].
3. Děd proroka Sofoniáše [Sof 1,1].
Gofer, dříví [Gn 6,14]; někteří myslí, že
se tím míní dříví příhodné k dělání lodí, smolnaté jako borovice, jedle, cedr, tis.
Gog. 1. Syn Semaiášův z pokolení Rubenova [1Pa 5,4].
2. Jméno apokalyptického knížete ze země
*Magog [Gn 10,2; 1Pa 1,5], který v čele nepřátel přitáhne proti říši znovuvzkříšeného
Izraele [Ez 37; 38,2n], ale bude zničen [Ez
38–39], načež dojde ke zřízení Nového Jerusalema [Ez 40]. Všechny pokusy badatelů o
historisování uvedených oddílů knihy Ez
ztroskotaly. Nejde o historickou veličinu!
Proto jen spíše pro zajímavost uvádíme
některé výklady: Jde prý o vládce nějaké
severní říše někde mezi Kapadocií a Medií, t.
j. v Arménii nebo v její části. Někteří myslí na
Gágaja, o němž je zmínka v tabulkách
amarnských. Toto jméno se překládá slovem
»barbar«. Jiní myslí na Skythy. Sr. Bič III.
213n.
S plně rozvitou apokalyptikou, vycházející
z Ez, se setkáváme ve Zj 20,8–9, kde po tisícileté mesiášské říši [20,4–6] přichází »od čtyř

Gofer–Golgota [191]

stran země« [v. 8] Gog a Magog k poslednímu
boji proti lidu Božímu. Je však zničen ohněm
Božím [7–10], načež dochází ke vzkříšení z
mrtvých, poslednímu soudu [11–15] a ke
stvoření nového nebe a nové země [21,1nn].
Gog a Magog tu je podvojné jméno nepřítele
Boží církve, jak jej zná pozdní nebiblická
židovská literatura.
Goim [= pronárodové, pohané], král v
Galgal [Joz 12,23], jeden z králů, kteří byli
zamordováni od synů izraelských. Hebr. gójím
znamená okolní národy, cizince, pohany.
Golan, Golen, Gaulon, město v Bázan [Dt
4,43], které bylo přiděleno z majetku pokolení
Manassesova levitům [Joz 21,27; 1Pa 6,71];
bylo jedním ze tří měst útočištných na
východní straně Jordánu [Joz 20,8; 21,27].
Pravá jeho poloha jest nyní neznáma. Dalo
však své jméno provincii Golan, východně od
Galilee; západní hranici její tvořil Jordán od
jezera Galilejského k jeho pramenům v Dan a
Cesarei Filipově. Nynější Džaulan, arabský
tvar hebr. Golan, se s tím shoduje; je to z větší
části plochá úrodná krajina s čerstvou zelení.
Golgota, [nesprávně vlivem němčiny Golgata], jest hebrejské pojmenování místa, na
němž byl Ježíš ukřižován [Mt 27,33; Mk 15,
22; J 19,17; sr. L 23,33]. Golgota jest zkrácené
z aram. golgoltá = lebka, tedy místo lebčí,
latinsky = Calvaria. Písmo sv. je vykládá jako
»místo popravné«; pojmenování se snad spíše
vysvětluje podobou pahorku k lebce; byl to
skalnatý východní výběžek dobře známého
pahorku u hradeb města Jerusalema. Mnohé
badatele zaměstnávala otázka pravé polohy G.
a hrobu Ježíšova, neboť v Novém Zákoně jsou
jen příležitostná naznačení, že to bylo vně za
branou [sr. Žd 13,12] blízko města, »kudy se
chodí«, a že bylo zdaleka viditelné [Mk 15,40;
Mt 27,55; J 19,20]. Dosavadní obecný předpoklad, že G. je tam, kde je dnes basilika
»Božího hrobu«, zdá se býti nejpravděpodobnější, ač se zakládá na tradici, která sahá jen po
třetí století [Eusebius z Caesaree]. Jiní se
domnívají, že jde spíš o návrší nad t. zv. jeskyní Jeremiášovou, kde podle židovské tradice
bývali kamenováni zločinci. Tyto pochybnosti
mají svůj důvod ve zkáze, která stihla Jerusalem. Roku 70 po Kr. Titus dobyl a rozkotal
město, zbořil hradby i paláce. Po potlačení
povstání Židů r. 132–135 po Kr. dal císař
Hadrian srovnati město se zemí, dal zasypati
hrob Ježíšův a zbudoval nové město Aelia
Capitolina. Císařovna Helena, matka Konstantina Velikého, dala zase hrob odkrýti; věc ta
nebyla tak snadná, ale rozkaz a přání císařovny
rozhodovalo; byl tam potom zbudován chrám.
Perský král Chosroes r. 614 zbořil a zničil
tento chrám úplně. Potom byl na zříceninách r.
629 vystavěn chrám Modestův, pojmenovaný
podle jerusalemského biskupa. Trval do r.
1009, kdy jej rozbořil egyptský kalif Hakem.
Křižáci však vybudovali tam nový chrám r.
1130, který trvá podnes.
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Goliáš, znamenitý filištínský bojovník a
rek z Gát, »jehož kopí bylo dřevo jako vratidlo
tkalcovské« [1S 17,7; 21,9n]. Jeho zbroj se
podobala zbroji řeckých těžkooděnců. Izraelci
jej líčili jako potomka starých Refaimských
nebo některé větve Enáků [Dt 2,20.21; Nu
13,33; Joz 11,22]. Byl prý šest loket a dlaň [1S
17,4] vysoký, podle Septuaginty čtyři lokte a
dlaň = 2 m. Dějiště jeho boje s Davidem bylo
údolí mezi Socho a Azeka. Podle 2S 21,19 se
dovídáme, že G. gittejského zabil Elchana
Betlémský. Kraličtí mají tu sice vsuvku, že jde
o bratra G. gittejského, ale možná, že tu máme
stopy odchylné tradice.
Vypravování o vítězství Davidově nad G.
má jistě náboženský význam. David vedl »boje
Hospodinovy«, Bůh mu dal vítězství, ač byl
teprve »mládenečkem« s hladkou tváří [1S 17,
42]. V řeckém překladu Ž 144 se výslovně
praví, že jde o žalm »Davidův proti Goliášovi«.
[Sr. 1S 17,46n] Filištínští utíkají ve zmatku po
tomto činu Davidově, naplněni panickou
hrůzou, protože se viděli opuštěni svými bohy.
David ukládá odění G. »ve stanu svém« [v.54]
podle Kralických, podle jiných »ve stanu
Hospodinovu« [sr. 1S 21,9; 22,10]. To vše ukazuje na to, oč vlastně ve vypravování šlo: o boj
Hospodinův proti jeho nepříteli. Srov. ještě i
píseň »Narodil se Kristus Pán«: »Goliáš
oloupen... člověk jest vykoupen...«
Gomer [snad = dokončený či poslední?],
nejstarší syn Jafetův a otec Asceneze, Difata
[Rifata] a Togorma [Gn 10,2.3; 1Pa 1,5]. Jeho
jméno uvádí se ještě v Ez 38,6 jako spojence
nebo podřízeného krále *Goga. Všeobecně se
pokládá za praotce pozdějších Gimbrů a
ostatních větví Keltů či Gallů, kteří se
přistěhovali do Asie [Kappadocie] ze Zakavkazska, ohrožovali Assyrii, byli však poraženi; zaplavili Malou Asii, zabili krále
lydského Gyga, jehož jméno někteří badatelé
vidí v bibl. Gogovi. Nakonec však byli z Malé
Asie vypuzeni. U Ez však není radno počítati
přespříliš s nimi jako s historicky konkretisovatelným nepřítelem. Viz *Gog.
Gomer, dutá míra pro sypké látky = jeden
issaron [Ex 16,16.36], je desátý díl efi = asi
3,60 1. 10 efů = Chomer = 360 1. *Míry.
Gomera, dcera Diblaim, ženina Ozeášova
[Oz 1,3], již prorok z rozkazu Hospodinova
pojal.
Gomora, město v Palestině, jmenované
obyčejně se *Sodomou [Gn 10,19; 13,10]; bylo
zničeno soudem Božím, vylíčeným v Gn 18,
20n [sr. Dt 29,23; Iz 1,9; Jr 23,14; 49,18; Am
4,11; Mt 10,15] ještě s dalšími dvěma městy
Adamou a Seboim, kdežto páté z těchto měst
Béla neboli Ségor bylo na prosbu Lotovu jako
jeho útočiště zachováno [Gn 19,18–23]. Těchto
jmenovaných pět měst spojilo se k boji proti
Chedorlaomerovi [Gn 14,1–9] a jeho spojencům; byla však poražena dříve, než je Abraham
vyprostil. Někteří mají zato, že ostatní jsou
ponořena v *Mrtvém moři. Jiní soudí, že

města ta ležela severně od Mrtvého moře, jiní
zase, že G. a druhá města ležela jižně od poloostrova Mrtvého moře El Lisan; moře je tam
pouze 3–4 m hluboké.
Dt 32,32 mluví o révě Gomorských. Snad
se tu myslí na Citrullus colocynthus, plazivou
rostlinu, jejíž ovoce klame svým pomerančovým vzhledem: uvnitř však místo dužiny jsou
semena v prašném podkladě.
Goréb [= havran] a Zéb [= vlk] jsou
knížata madiánská, která byla zabita při velkém
vítězství *Gedeonově nad Madiánskými [Sd
7,25; 8,3; Iz 10,26; Ž 83,12]. Také skála, na níž
byl zabit G., měla totéž jméno. Šlo o nějaké
skalisko záp. od Jordánu.
Gosen, kraj na j. území Judovu [Joz 10, 41;
11,16], snad s městem téhož jména [Joz
15,5.1].
Gou *Goa.
Gózán jest krajina, do níž byli odváděni
zajatci izraelští Fulem [= Tiglatfalasarem IV.],
Salmanazarem a snad Sargonem [2Kr 17,6;
18,11; 19,12; 1Pa 5,26; Iz 37,12]. Bylo to v
Mesopotamii na řece Chabor, největším to
přítoku Eufratu na jeho levém břehu. Mygdonia
se stejnojmenným městem se stala pozdějším
pojmenováním této hojně řekami zavlažované
krajiny.
Groš. V NZ se uvádí groš. Jednou je
vlastně míněna drachma [drachmé, L 15,8. 9],
po druhé je míněn statér [Mt 17,27] a jindy
denarion [Mk 6,37; J 6,7], který jindy se
překládá slovem peníz [Mt 18,28; 20,2; 22,19;
L 7,41; 10,35; Zj 6,6]. Drachmé [= = hrst] je
řecký peníz stříbrný 4,36 g. Tutéž hodnotu
původně měl římský denár, který od Caesara
počínaje míval obraz císařův a nápis. Tento
denár stal se mincí všeobecnou. Čtyři drachmy
sluly statér, který u Židů platil jako šekel [lot],
jímž bylo lze platit chrámovou daň za dvě
osoby [Mt 17,27].
Grunt [z něm.], pozemek, statek, základ; z
gruntu vyvrátiti = naprosto zničiti [Ex 23, 24];
z gruntu bedlivě dojíti [L 1,3] překládá Žilka:
»všecko znova projíti«, a to přesně; jiní: »od
samého počátku míti vědomost«.
Gruntovní = základní, důkladný, pevný,
stálý. Kristus je základním úhelným kamenem
církve [1K 3,11; Ef 2,20], jejímiž základy jsou
apoštolově a učitelé [sr. 2Tm 2,19]. Úhelný
kámen ovšem nebyl v základech. Byl to svorník
v klenbě, závěrečný kámen, který celou klenbu
drží pohromadě [sr. 1Pt 2,6; Iz 28,16].
Guhel, vyzvědač z pokolení Gád [Nu 13,16].
Guni. 1. Syn Neftalímův a zakladatel
kmene [Gn 46,24; Nu 26,48; 1Pa 7,13]. 2.
Gádovec [1Pa 5,15].
Gur [= lvíče nebo zde spíše: místo pohostinského pobytu]. Nějaká stoupající cesta
poblíž *Jibleam, na níž byl smrtelně raněn
judský král Ochoziáš při útěku před Jéhu, když
shledal, že Joram, král izraelský, byl zabit [2Kr
9,27].
Gurbal [= pobyt Bálův], místo nebo krajina obývaná Araby; bylo asi mezi Palestinou a
poloostrovní Arábií, snad na poušti j. od
Bersabé [2Pa 26,7].

H
Habakuk *Abakuk.
Habrona [= průchod, přechod nebo protější místo], oasa 11 km s od Aziongaber, na
níž se utábořili Izraelci na cestě z Egypta do
Palestiny [Nu 33,34n]. Dnešní ‘Ain Defiyeh.
Had. V Palestině se vyskytuje asi 33 druhů
hadů, z nichž většina je neškodná. Zato jedovatost několika druhů je smrtelná [Nu 21,6; Ž
58,5; Př 23,32]. Pokud se v Bibli mluví o
hadech, je nejvýš sporné, je-li míněn některý,
zoologicky určitý druh. Nicméně badatelé s
oblibou o takovou identifikaci usilují. Tak se
mluví o »hadu lítém« [prý = kobra] v Dt 32,33;
Iz 11,8; Jb 20,14.16 a j. O způsobu jejich
života a nalezišti viz Am 5,19; Dt 8,15; Gn
49,17; Př 30,19; Kaz 10,8 a j. V Gn 49,17 se
mluví o »hadu rohatém«, arabsky šiffún, hebr.
šefífón, lat. Vipera cerastes, který byl v
Thébách pokládán za posvátné zvíře. Byl šedé
barvy a nad každým okem měl roh. Název
»had ohnivý« se snad vztahuje na palčivost,
způsobenou uštknutím [Nu 21,6.8]. Iz 27,1 a
Jb 26,13 mluví o mořském hadu jako o
protibožské bytosti. Jsou to zbytky mythologických prvků ve SZ.

Otisk babylonského pečetního válečku s domnělým
vyobrazením „pádu Adama a Evy". Dvě božské bytosti sedí u stromu života, nalevo je had. Pečetítko
spíše představuje hrdinu Gilgamesova eposu Utnapištim (akkadský Noe) a jeho ženu, kterým had
ukradl strom života.

Ochočování hadů a provádění kouzel s
nimi je prastarého původu [Ex 7,9; Ž 58, 5–6;
Kaz 10,11; Jk 3,7]. Ke krocení se užívá hudby
na flétnu, jíž někteří hadi podléhají [na př.
brejlovec indický a j.]. Někteří hadi však jsou
nezkrotitelní. Jsou proto nazýváni hluchými [Ž
58,5].
V bibli byl pokládán had za princip zla, za
ducha urputnosti a neposlušnosti. Podle Gn 3,1
v pojetí apoštolově [2K 11,3.14] ďábel

užil hada, aby svedl Evu [sr. Ř 16,20]. Odtud
název »starý had« [Zj 12,9] a zlořečenství
»prach žráti budeš« [Gn 3,14; Mi 7,17]. –
Mojžíšem vztyčený had na poušti byl snad
symbolem vítězství nad zlem [Nu 21,9]. Velmi
pozoruhodná je aplikace na »povýšení Syna
člověka«, J 3,14. Později Izraelci tohoto hada,
kterého vztyčili v chrámě, modlářsky uctívali
pod jménem Nechustam [nechuštán = měděný
had]. Ezechiáš tuto modlu zničil [2Kr 18,4]. »Had ohnivý létající« je snad symbolem svrchovaného nebezpečí anebo blesku nebo bytostí mythologických [Iz 30,6; 14,29 mají
»draka ohnivého létajícího«]. Snad také sz
serafové byli původně okřídlenými hady. Mezi
egyptskými památkami se vyskytují na nádobkách skulptury hadů s ptačími křídly a ženskými ňadry [symbol bohyně plodnosti]. Se
symbolem zla souvisí i vychytralost a lstivost,
o níž se mluví v Gn 3,1 a Mt 23,33. Ježíš ukazuje na opatrnost hadí v Mt 10,16. Myslí se tu
patrně na jejich plachost [L. Köhler].
V Egyptě byl had uctíván jako božstvo
plodnosti, zdraví a života vůbec. Do dnešního
dne lékaři a lékárny užívají hadího symbolu na
označení oboru své působnosti, což má jistě
vztah k starověkým kultickým představám
hada jako božstva zdraví. Ale i v Palestině byla
objevena pozdně bronzovinová svatyně v
*Gázer [Gezer] s bronzovým hadem jako
kultickým předmětem. V Řecku v některých
svatyních chovali dokonce i živé hady. Zdá se,
že i mnohé prameny souvisely s hadím kultem
[sr. Neh 2,13, »studnice draková«].
Ještěrka, jež se přissála k ruce Pavlově na
Melitě [Sk 28,3], byla asi zmije obecná
[Vipera aspis], jak naznačil už Karafiát ve
svém překladu.
*Bazilišek, *Drak, *Leviatan.
Hadač, vykladač snů a znamení. O egyptských hadačích se dovídáme z vypravování o
Josefovi a událostech před vyjitím Izraelských
z Egypta [Gn 41,8]. Izraelcům v zaslíbené
zemi bylo hadačství zakázáno [Lv 19, 31; 20,6;
Dt 18,11; 1S 28,3; 2Kr 23,24; Iz 44,25; Jr
27,9]. Měli plně spoléhati na vůli Boží. O
výkladu snů však Gn 40,8 ;41,16 se praví, že
»Boží jsou výkladové«. Podle 2Tm 3,8 se
egyptští hadači z doby Mojžíšovy jmenovali
Jannes a Jambres. V celém Orientě bylo
hadačství velmi rozšířeno [Dn 4,4]. Kraličtí
někdy totéž hebr. slovo překládají »mudrc«
[Dn 1,20] nebo »čarodějník« [Ex 7,11]. V době
římské bývali hadači potulní astrologové
[hvězdopravci] většinou z Malé Asie, kteří se
také zabývali ranhojičstvím a věštbou.
*Čarodějník, *Hadačství.

[194] Hadačství-Hafaraim

Hadačství, hádání bylo rozšířeno za
všech dob a u všech národů. Starý Orientálec
téměř v každém úkazu přírodním viděl odpovědi na své zvídavé otázky o pravděpodobném
výsledku svých podniků, ať válečných nebo
jiných. Mimořádná moc byla však přisuzována
drobopravectví [haruspicium], ptakopravectví,
astrologii [hvězdopravectví] a věštění ze stromů [2S 5,24]. U starých Sumerů byla věštěna
budoucnost házením dřeva [sr. Kaz 11,3]. V
bibli je mnoho zmínek o různých formách
hadačství jako skrze šípy [střely 1S 20,20n;
2Kr 13,15n; Ez 21,20], posvátné losy [1S 14,
40n], hůl [Oz 4,12], koflík [Gn 44,5], obrazy
[Za 10,2; 1S 15,23], játra [Ez 21,21], sny [Dt
13,2n; Sd 7,13; Jr 23,32], vítr a mraky [Kaz
11,4] a j. méně jasné náznaky [viz Bič II.,
150nn]. K známému oddílu Gn 44,5 připojují
někteří výkladem popisy t. zv. »pohárového
orakula«, jak je známe z mimobiblických
textů. Koflík se naplnil vodou až po okraj.
Nato byly do něho házeny zlaté nebo stříbrné
plátečky s podobiznou tazatelovou. Podle
toho, jak se tato podobizna zrcadlila ve vodní
hladině, hádalo se na osudy tazatelovy. Jindy
byl nad pohár umístěn prsten na niti. Podle výkyvů a doteků prstenu jak poháru, tak hladiny
vodní se soudilo na budoucnost tazatelovu.
Snad byly do poháru nalévány také dvě tekutiny a ze vzniklých obrazů byla věštěna budoucnost. Jindy bývala voda různými čarami a
zaklínáním připravena k věštecké činnosti a p.
Mojžíšův zákon zapovídal jakékoliv hadačství
[Dt 18,11], protože bylo spojeno s pohanským
kultem a zaříkáváním, vedlo od důvěry v Boha
a bylo výrazem snahy obejít pravoplatné Boží
rozhodnutí [sr. 1S 15,22n]. Hadači patřili k
oněm »činitelům nepravostí«, o nichž je v
bibli často řeč. Bůh opatřil svůj lid jinými
prostředky k zjevení své vůle. Jen tenkrát,
když je opuštěna poslušnost Božích zákonů,
odstoupí i jeho zjevení. Pak se lidé obracejí k
hadačům; stejně za dnů Ježíšových a první
církve [Sk 8,9 Šimon Mágus, Sk 13,6.8
Barjezus, Sk 19,13.19; L 11,19] jako za dnů
našich.
Hadad *Hadar.
Hadadezer, Hadarezer [= Adad je pomoc], syn Rohobův a král území Soba v Sýrii,
kterému David překazil rozšíření panství až k
Eufratu. 2S 8,3nn vypočítává velký počet zajatců a značnou kořist, které David na této
výpravě získal. Tuto kořist ještě rozmnožil
porážkou spojenců H-ových ze syrského Damašku. Z H-ových měst Betách a Berot dovezl
do Jerusalema velmi mnoho mědi spolu se
zlatými štíty bojovníků H-ových [2S 8,3–13;
1Pa 18,3–10]. Tohi, hetejský král území Emat,
které trpělo pod nájezdy H-ovými, poslal
zvláštní poselstvo s mnohými dary, aby blahopřálo Davidovi k vítězství. Později se spojil H.
s Ammonitskými proti Davidovi. Vojska Hova vedl Sofách, který byl v bitvě poražen a
zabit. Králové, závislí na H-ovi, uzavřeli

s Davidem mír [2S 10,6–19; 1Pa 19,16–19.
Jména v obou oddílech jsou poněkud odlišná,
ale mají tytéž hebr. kořeny].
Hadar, syn Izmaelův [Gn 25,15], který je
v 1Pa 1,30 nazýván Hadad, stejně jako v hebr.
textu též v Gn 25,15! Hebr. R a D byly často
zaměňovány při opisování i překládání.
Hadassa [= myrta], původní židovské
jméno královny Ester [Est 2,7].
Hádati se, hádka. Těmito slovy překládají
Kraličtí různé hebr. a řecké výrazy, z nichž
každý má své zvláštní zabarvení. U L 9,46 šlo
o slovní půtku nebo výměnu názorů, jež byly
výsledkem »přemyšlování srdce« [v. 47; sr.
5,21n]. Hádka ve v. 46 i přemyšlování ve v. 47
jsou označeny týmž řeckým slovem
[dialogismos]. U J 6,52 se mluví o vzájemném
[slovním] »boji« Židů, Sk 15,2 o »diskusi«
mezi Pavlem a Barnabášem na jedné a
delegáty přišlými ze Židovstva [Judstva] na
druhé straně; ve v. 7 se týmž slovem [zétésis],
označuje Kral. »vyhledávání«. Téhož slova ve
spojení s jiným, označujícím »slovní bitvy«,
užívá i 1Tm 6,4 a ve v. 5 připojuje jiný výraz,
pohrdlivě označující neustálé a jalové hádky.
Pisatel tu má na mysli přebujení debat o slovní
vyjádření víry, vzniklé zejména působením
t. zv. gnostických vlivů v církvi, ale ohrožující
církev vždycky, když se nutná péče o myšlenkovou přesnost zvrhne v přecenění slovního
výrazu samého o sobě. Takové hádky vedou k
závisti, sváru, urážkám, zlým podezřením
[Kral. »zlá domnění«] a stálým třenicím. Jsou
výrazem nedůvěry ke »zdravým slovům Pána
Ježíše Krista« [v. 3 Žilka] a projevem lidské
vášně [Jk 4,1]. Zvláště vedoucí církve nemá
být svárlivý [1Tm 3,3; 2Tm 2,23n]. Ne, že by
nemusel bojovat, ale způsob boje není tělesný
[2K 10,4]. V Ř 14,1 nejde ve skutečnosti o
»hádky o otázkách«, nýbrž o kritické
posuzování pohnutek mdlého u víře [Žilka:
rozsuzování jeho myšlenek]. Toto souzení
vnitřních pohnutek slabého u víře patří pouze
Bohu. U Joba jde převážně o dohadování s
Bohem, jež podle Jobova názoru je
nepřípustné, ač i zbožný člověk je k tomu
náchylný, nedovede-li pochopit Boží vedení
[Jb 9,3; 16,21; 23,7; 39,32; sr. Iz 1,18]. Člověk
není roven Bohu. Jeho pravým postojem má
být pokorná důvěra [Jb 13,15n]. V Tt 3,9 se
mluví o »hádkách zákonních« [Žilka: boje o
zákon]. Jde tu buď o otázky, jak dalece Zákon
Mojžíšův má být životním pravidlem pro
křesťana [sr. 1,10, kde se mluví o lidech, kteří
zastávají obřízku] nebo o bludné theorie, které
jsou dokazovány ze Zákona. *Otázka.
Haddai, jeden z Davidových hrdinů od potoka Gás [2S 23,30], nazývaný v 1Pa 11,32
Churai [záměna hebr. R a D byla velmi
snadná].
Hafaraim [= dvě jámy?], pohraniční místo
na území pokolení Izacharova [Joz 19,19],
snad totožné s dnešním Chirbet el-Farrijeh asi
9 km sz od Maggeda. Jiní se domnívají, že jde
o místo ve vnitrozemí Izacharova území,
nynější et-Taijibeh sz od Betsan.

Haggit [= slavnostní, sváteční], jedna z
Davidových manželek, matka Adoniášova [2S
3,4; 1Kr 1,5; 2,13; 1Pa 3,2].
Hachila [= temný, ponurý?], pahorek v
lese Zifejských [1S 23,19n; 26,1–3] jv od
Hebronu nedaleko Maonu, kam se uchýlil
David, když utíkal před Saulem. Dnes není již
možno zjistiti, který pahorek se tímto jménem
označoval.
Hai [= zřícenina]. 1. Město ležící v. od
Betel [Joz 7,2–4; 8,11], kde sídlil po nějaký
čas Abraham před svým pobytem a po něm v
Egyptě [Gn 12,8; 13,3]. Bylo to druhé město,
kterého Izraelští dobyli po překročení Jordánu,
ač pro krádež Achanovu byli z počátku odraženi. Vykopávky z doby bronzovinové zde
objevily vedle zbytků svatyňky též dva
kadidlové oltáříčky a zuhelnatělý dřevěný
kmen. Jde patrně o pahýl osekaného stromu,
zasvěceného k poctě bohyně Astarot [t. zv.
ašeru]. Město kvetlo ve 3. tisíciletí př. Kr., ale
asi od r. 2000 zůstalo po celé jedno tisíciletí v
ssutinách. Neexistovalo tedy v době příchodu
Izraele. Později, v době izraelské bylo sice
znovu osazeno, ale nehrálo už nikdy důležitější
úlohy. Toto významné zjištění archeologů nutí
k zamyšlení nad biblickou zprávou.
Připomeňme ještě, že v době, kdy Hai bylo
zničeno [dávno před příchodem Izraele],
vyrostlo a rozkvetlo Bethel. Je s podivem, že
ze SZ nic neslyšíme o dobývání tohoto města
Izraelskými, ač je dokázáno, že ve 13. století,
tedy v době jejich příchodu, opravdu zničeno
bylo! Jest tedy velmi pravděpodobné, že
biblické podání pod jménem Hai míní Betel,
tak smutně proslulé později jako svatyně
králova [Am 7,13] a tím jako duchovní
dědička někdejšího královského města Hai. V
bližším sr. Bič II. 13n. – V Iz 10,28 a Neh
11,31 jméno Aiat a Aia označují staré Hai.
Podle Ezd 2,28 z původních obyvatelů Hai a
Bethel se vrátilo ze zajetí 223. x
2. Město Ammonitských nedaleko Ezebonu [Jr 49,3].
Háj, pohanské kultiště, skládající se z posvátných stromů, jež bylo zakázáno káceti pod
trestem smrti. Kraličtí však slovem háj [podle
vzoru Septuaginty] zpravidla překládají hebr.
ašera, t. j. dřevěný kůl, stromový kmen s
osekanými větvemi, zasazený na počest
bohyně

Kácení háje v dobytém městě.
Reliéf ze Senacheribova paláce v Ninive.

Haggit–Hakkoz [195]

Ašery, posvátné kůly (= král. „háj"). 1. Cyperský.
1000 př. Kr. 2. Kresba na keramice z Telí Betmirsim. 600 př. Kr. 3. Z cyperského kultického modelu. Asi 1100 př. Kr.

Astarot. Kůly byly symbolem této bohyně,
která odešla do podsvětí [obraz zimy a smrti].
Věřící oplakávali její smrt zvláštními obřady a
při jarní slavnosti vzkříšení se dopouštěli u
těchto kůlů smilstva. Proto čteme o přísných
výzvách k posekání hájů [Ex 34,13; Dt 12,3;
16,21; Sd 6,25nn]. Pod vlivem kananejského
bálismu také Izraelci podléhali této modloslužbě hájů, jak je patrno na př. z 1Kr 15,13;
2Kr 13,6; 21,3.7; 23,6.7.14.15; Iz 1,29; 57,5;
Mi 5,14; sr. 1S 22,6 aj.
Hák. V bibli se činí zmínka o některých
druzích háků, z nichž nejdůležitější jsou tyto:
a) hák rybářský, udice v podobě trnu [Am 4,2;
Jb 40,21; Ab 1,15];
b) vlastně kroužek, prostrkovaný skrze chřípě
velké ryby, spojený s tyčí nebo hákem nebo
řetězem, který sloužil k vytažení ryby na břeh
[Jb 40,21.26; Ez 29,4] nebo k uvázání
divokých zvířat [2Kr 19,28; Ez 19,2–4, kde
Kral. mají řetěz; sr. Ez 38,4] nebo zajatců [sr.
2Pa 33,11];
c) háky neboli hlavičky zlaté na sloupech
stánku úmluvy [Ex 26,32.37; 39,33] a stříbrné
[Ex 27,10.17; 38,12] k upevnění stánkových
opon;
d) hák třízubý, vlastně vidlička [1S 2,13n] na
vyndávání masa z kotlíku nebo hrnce.
Hakatan [= malý nebo mladší], otec
jakéhosi Jochanana, jenž se vrátil s Ezdrášem z
Babylona [Ezd 8,12].
Hakkoz nebo bez hebr. členu Kóz [= trn].
1. Potomek Aronův, jehož rod v době
Davidově tvořil sedmou ze 24 tříd, na něž byli
kněží rozděleni [1Pa 24,1.6.10]. Potomci této
rodiny snad se navrátili z Babylona, poněvadž
se však nemohli vykázati rodokmenem, byli na
čas zbaveni kněžství [Ezd 2,61n; Neh 7, 63n],
nakonec však přece nějak svůj původ prokázali
[Neh 3,21; Ezd 8,33].

[196] Haklíky–Hanba

2. Koz, otec Anubův a Hazobebův z pokolení
Judova [1Pa 4,8].
Haklíky [sponky] ke spojování čalounů
stánku úmluvy [Ex 26,6.11; 28,13;36,13.18;
39,16].
Halak [= hladký, lysý], hora na jižních
hranicích Palestiny, oddělená pouští Sin od
pohoří Seir [Joz 11,17; 12,7 překládají Kral.
Halak slovy »hora lysá«]. Přesné umístění této
hory je mezi badateli dosud sporné.
Halelujah [= chvalte Hospodina]. Jde o
výzvu, jíž jsou nadepsány nebo podepsány
žalmy 104–106, 111–113, 115–117, 135, 146–
150, t. j. žalmy chvály a díkčinění, určené pro
chrámovou službu. V pozdější křesťanské
církvi bylo zvykem čísti tyto žalmy denně
ráno. Způsob a význam této výzvy je naznačen
nejlépe v Ž 106,48; »Na to rciž všechen lid
Amen, halelujah«. Žalm patrně zpíval zvláštní
sbor zpěváků, načež lid radostně odpovídal
»halelujah«, čímž dával výraz radostnému a
nadšenému oslavování Hospodina. Ze SZa
přešel tento výraz do NZa [Zj 19,1–6, kde je
úvodem k vítězné písni] a odtud do křesťanské
hymnologie.
Haléř. 20 haléřů je jeden šekel [v Kral.:
lot], t. j. 16,37 g [Lv 27,25]. »Lot svatyně«
nebo »váha svatyně« bylo normální závaží,
chované ve stánku úmluvy [Ex 30,13]. 60 lotu
= 1 mina neboli libra [982 g]. Haléř = šart [L
12,59; 21,2; Mk 12,42]. Byl to nejmenší peníz.
As [assarion = 8 šartů] byl měděný. *Peníze,
*Míry a váhy.
Halže [Gn 38,18.25], znamená asi náhrdelník, na němž visel pečetní prsten nebo

Kněz Pa-ur z doby Merenptaha I. je ozdobován zlatým
náhrdelníkem s pečetítkem. Nástěnná malba z Theb.

ochranný amulet v podobě půlměsíčku [vliv
východu]. Perlové halže neboli točenice [Pís
1,10] byly nošeny kolem krku. Madiánští dokonce krky velbloudů opatřovali halžemi [Sd
8,21.26]. Patrně byla halžím připisována
ochranná moc. Nešlo tedy původně jen o ozdoby, ač později se patrně na původní význam
zapomnělo.
Hamdan [= příjemný, žádostivý], syn
Dízanův, z rodu Ezauova [Gn 36,26], který v
1Pa 1,41 má jméno Hamran [D a R bylo v
hebr. často zaměňováno při opisování].
Hammedat agagský, otec pověstného
*Amana, nepřítele židovského [Est 3,1.10; 8,5;
9,24].
Hamon [= žhnoucí, rozžhavený], místo na
hranicích území pokolení Asserova, asi 16 km
j od Tyru poblíž pobřeží moře Středozemního
[Joz 19, 28]. Bylo zde uctíváno, božstvo
Balhamon [sr. Pís 8,11].
Hamrám [1Pa 1,41], syn Dízanův. V Gn
36,26 má jméno *Hamdan.
Hamuel [snad = horlivost, vřelost Boží?],
syn Masmův z pokolení Simeonova z rodiny
Saulovy [1Pa 4,26].
Hamul [= politovaný, ušetřený], mladší
syn Fáresův, zakladatel kmene z pokolení
Judova [Gn 46,12; Nu 26,21; 1Pa 2,5].
Hanba [hanbiti se, zahanbovati] má v Kral.
překladu dvojí význam: 1. Ohanbí [v
cizojazyčných překladech: nahota Gn 9, 23; Ex
20,26; Lv 18,7; Iz 47,3; Jr 13,26; Ez 16,37; Na
3,5; Zj 3,18; 16,15] nebo předkožka mužského
pohlavního údu [Gn 17,11].
2. Potupa, opak *slávy, kterou nejobsažněji
popisuje Jb 29,20–25 [sr. 4,3–4]. Je to především ochromenost [Ž 69,21] a prázdnota duše,
jež nikomu není požehnáním. Hebr. výraz pro
h-u znamená také vyprahlost [Ž 22,16]. Být
zahanbenu je totéž, jako být poraženu [Jr
46,24; 48,1; 50,2; Ez 32,30]. Porážka je
hanbou [Oz 10,6], ale hanbou pro proroka je i
nedostatek »vidění« [Mi 3,7] nebo falešné
»vidění« [Za 13,4]. Každý neúspěch je hanbou
[Jr 2,26; 6,15]. Hanba poznamenává tvář
člověka [Jr 7,19; 51,51; Ž 44,16;] proto
přikrývá hlavu [2S 15,30; Jr 14,3n; 2S 13,19].
Jen nevěstka si hlavu nezastírá [Jr 3,3]. Zkomolený obličej je h-ou [1S 11,2], rovněž zkomolené tělo [Sd 1,6n] nebo ostříhání vousu,
brady [2S 10,4–5].
Bůh sám uvádí do h-y [zahanbuje Ž 44,
10.14; 119,116; Iz 45,24n; 1K 1,27; 1J 2,28].
Je tedy h., spojená obyčejně s výsměchem
druhých, znamením Božího soudu. Neúroda a
hlad jsou hanbou [Ez 36,30]. Být zahanbenu
může znamenat také být zklamánu ve svém
doufání [Jr 2,36; Ž 69,7; Iz 20,5; 30;3, Jr
48,13; Iz 1,29; Ř 9,33; 1Pt 2,6; Ř 5,5]. Ale také
lidé mohou přivádět sebe i jiné k hanbě [Ž
40,16; Př 10,5; 17,2; 29,15; L 14,9], a to činem
i slovy. Neboť u orientálce mělo slovo právě
tak jako *jméno téměř magickou moc. Když
Goliáš pohaněl vojsko Boha silného, dolehlo
toto pohanění na Izraele jako kletba,

takže se »ulekl a bál velmi«. Teprve David
»odjal« toto pohanění [1S 17,10.26.36]. Kříž
byl pokládán za mimořádnou hanbu [potupu
Dt 21,23; Ga 3,13]. Ježíš podstoupil tuto potupu, aby přinesl spásu [Žd 12,2]. *Styděti se.
Hanebnost [hanebný] je to, co nějak souvisí s hanbou a působí *hanbu [Oz 2,5; Ju 13].
»Hanebný« v Gn 34,7 je překlad hebr. výrazu,
který znamená *bláznovství [Jb 42,8], tedy
něco, co odporuje pravému poměru k Bohu i
lidem [Př 15,21; 1S 25,25]. Kral. totéž slovo
jinde překládají výrazem »nešlechetnost« [Sd
19,23n; 2S 13,12].
Hanění [haněti, pohanění] znamená pomluvu [1Tm 3,7], utrhání [Mk 15,32; Mt 5,11;
27,44; L 6,22], jimž byl vydán Ježíš Kristus,
ale s ním i jeho učedlníci [1Pt 4,14]. Podle Žd
11,26 Mojžíš nesl na sobě při osvobozování
národa totéž pohanění, jež Kristus podstoupil
při svém výkupném díle. Možná však, že tu
jde o přesvědčení, vyvěrající z víry ve věčnost
Kristovu. Podle toho Kristus sám osvobodil
Izraele prostřednictvím Mojžíšovým a tak sám
trpěl tím, čím procházel Mojžíš. Čtenáři ep. Žd
jsou vyzýváni, aby nesli totéž pohanění jako
Kristus [13,13; 10,33n sr. Ž 89,51n].
Haniel [= Bůh se slitovává]. 1. Kníže z
pokolení Manassesova, který byl spolu s jinými pověřen rozdělováním zaslíbené země
mezi jednotlivá pokolení [Nu 34,23]. 2. Syn
Ullův z pokolení Asserova [1Pa 7,39].
Hanlivý [= hanlivý]. Kral. tak překládají v
Ř 1,30 řecké slovo, které v 1Tm 1,13 tlumočí
jako »ukrutník«. Vlastní význam je
»zpupník«, ten, kdo slovem nebo skutkem
překračuje hranici určenou mu Bohem a jeho
zákonem. Příslušné podst. jméno [hybris]
označovalo v řečtině zejména skutky i
smýšlení vyzývavě se příčící všemu, co je
obecně uznáváno za dovolené a dobré,
zejména ovšem činy vyzývavého a krutého
násilí. Z tohoto základního významu se
pochopí, proč totéž slovo mohlo na jedné
straně označovat urážlivé, potupné řeči, na
druhé straně kruté skutky. Příslušné sloveso
»počínati si zpupně« překládají u Mt 22,6; Sk
14,5 jako »posměch učiniti« [Žilka: potupiti],
v L 11,45 »lehkost učiniti« [Žilka: urážeti];
podst. jméno pak jako »pohanění« [2K 12, 10;
Žilka: násilnost]. xx
Happizez, potomek Aronův, jehož rodina
se stala osmnáctou ze 24 kněžských tříd Davidových [1Pa 24,15].
Hara, krajina v Assyrii, jmenovaná v souvislosti s řekou *Gozan a místem *Chabor
[1Pa 5,26]. Jde tu patrně o hory Médské. 2Kr
17,6; 18,11 se sice mluví o »městech«
Médských, ale LXX má »hory Médské«.
Hebr. ‘áré [města] a háré [hory] se
vyslovovalo téměř totožně, takže snadno
mohla vzniknouti záměna. Do těchto hor byla
přestěhována pokolení Rubenovo, Gádovo a
polovice pokolení Manassesova za »assyrského krále *Tiglatfalazara«.
Hárán. 1. Třetí syn Táre, nejmladší bratr
Abrahamův [Gn 11,26.27]. Měl tři děti: syna
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Lota a dvě dcery, Melchu, ženu Náchorovu, a
Jeschu. Hárán se narodil v Ur Kajdelských a
zemřel tam ještě za života svého otce [Gn
11,28].
2. Levita, syn Semeiův, vnuk Gersona, syna
Leví [1Pa 23,9] za časů Davidových.
Harar [? = horal], přízvisko několika
bojovníků Davidových [2S 23,11.33; 1Pa 11,
34n], kteří snad pocházeli z nějaké samoty H. v
horách.
Haret, les v Judstvu, ve kterém se skrýval
David [1S 22,5], když na radu proroka Gáda
odešel z jeskyně *Adulam v Masfa Moabském.
Mnozí považují dnešní Chirbet choresa [větší
ruina s malou basilikou] jižně od Tell-ez-zif
[1S 23,15n] mezi Karmélem a Juttou za
totožnou s H.
Harfa *Hudba.
Haroset [= řezbou vynikající?] pohanské
[Sd 4,2] v s. Palestině, z. od jezera Meromského, sídlo Zizary, velitele vojska Jabína,
krále kananajského. Izraelité, vedeni Deborou
a Barákem [Sd 4,13.16], honili vozy a vojsko
Zizarovo až do H. Někteří kladou H. nedaleko
řeky Kíson proti Karmélu, 25 km ssz od
*Mageddo.
Harum z kmene Judova, otec Acharchelův [1Pa 4,8].
Hasenua, otec Hodaviův z pokolení Benjaminova [1Pa 9,7]. *Senua.
Hasesontamar [Gn 14,7], staré jméno pro
Engadi. Vyskytuje se ve vypravování o vpádu
Moabských a Ammonitských za judského
krále Jozafata [2Pa 20,2]. Také bývá
ztotožňováno s Támar [Ez 47,19; 48,28], 32
km zjz od jižního cípu Mrtvého moře na cestě
z Hebronu do Elat.
Hatach, jeden z komorníků krále Asvera,
jenž byl ustanoven za služebníka královny
Ester [Est 4,5.10].
Havot Jair *Vsi Jairovy.
Havran, v bibli většinou krkavec, úhrnné
jméno pro sedm druhů havranů, kteří byli
považováni za nečisté [Dt 14,14; Lv 11,15],
protože se živili mrtvolami [Př 30,17]. Podle
Gn 8,7 krkavec, vyslaný při potopě z korábu,
se nevrátil. Patrně našel dost potravy na plovoucích zdechlinách. V Jb 38,41; Ž 147,9; L
12,24 se ukazuje, že i havran, jeden z nejžravějších ptáků, denně najde svou potravu,
což je dokladem zvláštní Boží péče. Podle 1Kr
17,2–7 krkavci živili Eliáše u potoka Karit.
Vykladači upozorňují na to, že písmena,
označující v hebr. havrana, jsou táž jako ve
slově, které označuje Araba. Většina
vykladačů však na základě LXX a Vulgáty je
přesvědčena, že tu jde o skutečné havrany. V
Pís 5,11 opěvuje se černá barva havraního peří.
Rozpětí křídel krkavcových je až 1 m.
Hazael [= Bůh vidí], podle Am 1,4 typické
jméno králů damašských [vedle Benadada];
dvořenín Benadada II., krále damašského. Byl
poslán svým pánem k Elizeovi, aby vyzvěděl,
zda se uzdraví. Elizeus mu však
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předpověděl, že Benadad umře. Zdá se, že H.
sám přispěl k tomu, aby Benadad zemřel [2Kr
8,7n].
Ve SZ-ě se jméno jeho vyskytuje na třech
význačných místech. Podle 1Kr 19,15–17 byl
Eliáš poslán k Damašku, aby pomazal H-e za
krále. H. je považován za nástroj Boží k
potrestání modloslužebníků Bálových. Druhá
zmínka je v 2Kr 8,7n. Je těžké chronologicky
harmonisovati obě místa. Z nápisu assyrského
víme, že r. 842 a 838 assyrský král Salmanazar
[859–824] napadl H-e a vynutil na něm poplatek. V jednom z nápisů je zmínka také o Jehu
jako o poplatném králi. Třetí zmínka vypravuje
o boji H-ově u Rámot Galád proti spojeným
vojskům Jorama, krále izraelského, a
Ochoziáše, krále judského [2Kr 8,28n; 9,14n].
Z 2Kr 10,32n je patrné, že H. zvítězil. Podle
2Kr 13,3–7 dolehla ruka H-ova těžce na
Izraele. H. napadl Filištínské, dobyl města Gát
a táhl proti Jerusalemu. Judský král Joas se
vykoupil chrámovým pokladem [2Kr 12,17n].
Teprve po jeho smrti [2Kr 13,24n] se Izraelci
vyprostili z područí H-ova.
Hazebaim *Pocheret.
Házení prakem [Sd 20,16] bylo cvikem
nabyté umění pastýřů [David a Goliáš]. V době
královské tvořili prakovníci zvláštní oddíl ve
vojsku [2Kr 3,25]. *Prak.
Hazerot [= ohrady, nádvoří Nu 11,35;
33,17], jedna ze zastávek Izraelců na poušti po
odchodu z Egypta. Snad totožná s arabským
‘Ain Chudra asi 58 km sv od hory Sinai.
Památná tím, že zde sestra Mojžíšova Maria
onemocněla malomocenstvím [Nu 12,15]. Je
nejisté, zda Dt 1,1 míní totéž místo.
Hazobeb, syn Kózův z pokolení Judova
[1Pa 4,8]. V jinojazyčných překladech je H.
jmenován pouze Zobet bez hebr. členu ha-.
He, páté písmeno hebr. abecedy. V Ž 119,
33nn označuje počátek oddílu, v němž každý
verš v hebr. začíná touto písmenou.
Hébal [Ebal]. 1. Hora v Palestině 938 m
vysoká, dnes nazývaná Džebel eš-Šemali.
Podle rozkazu Mojžíšova mělo býti na této
hoře prohlášeno zlořečenství pro neposlušnost
Zákona [Dt 11,26–29], kdežto na protější hoře
*Garizim mělo býti vyhlášeno požehnání těm,
kdo zákona Božího budou poslušní. Garizim
ležela na jihu [starosemitský symbol
požehnání a života]. H. na severu [symbol
prokletí a smrti]. Na hoře H. bylo 12 obílených
kamenů a na nich 12 zlořečení [Dt 27,4.14–26;
Joz 8,30n]. Mezi horami H. a Garizim leželo
Sichem [poblíž dnešního Nablusu], a to tak, že
H. bylo na straně severní, Garizim na straně
jižní. Na vrcholu H. je malá mohamedánská
svatyně prý s lebkou Jana Křtitele. Zbytky
starověké svatyně jsou patrné na mnohých
místech. Vyhlídka z H. umožňuje rozhled od
Hebronu až po Jerusalem.
2. Ébal [Hebal] je také jméno idumejského

pokolení [Ebal, syn Sobalův, vnuk Seirův],
které snad někdy bydlelo na blízku hory [Gn
36,23; 1Pa 1,40]. *Ebal, *Obal.
Hebénový, ebenový, vnitřek ebenového
stromu [Diospyros], který je velmi tvrdý, těžký
a černý, užívalo se ho k táflování a v řezbářství. Podle Ez 27,15 synové *Dedanovi obchodovali s tímto dřevem na trzích tyrských. Bylo
dováženo z Indie, Ceylonu a Habeše.
Heber [= jinostrannost, zámezný kraj].
1. Patriarcha, syn Sále, pravnuk Semův [Gn
10,24; 1Pa 1,18], otce všech synů H. [Gn 10,
21]. H. je podle biblického podání praotcem
jak hebrejců [Gn 11,16–26], tak jektanovských
Arabů [Gn 10,25–30] a některých aramejských
kmenů z Náchora [Gn 11,29; 22,20–24].
Původně šlo o obyvatelstvo za Eufratem [vých.
od Eufratu sr. Joz 24,2n.14n].
2. Vnuk patriarchy Asser, syn Beriův [Gn 46,
17; 1Pa 7,31], z něhož pochází čeleď Heberská
[Nu 26,45].
3. H. Cinejský *Cinejští.
4. Gádovec, bydlící v Bázan [1Pa 5,13].
5. Syn Elpálův z pokolení Benjaminova [1Pa
8,12].
7. Syn Sasákův z pokolení Benjaminova [1Pa
8,22.25].
Hebrejský, jméno, jímž pohané s určitou
dávkou opovržení označovali Izraelce [Gn 39,
14; 41,12; Ex 1,16; 2,6; 1S 4,6.9; 13,19; 14,11]
anebo Izraelci sami sebe vůči cizincům [Gn
40,15, kde mají Kral. Židovský; Ex 1,19;2, 7;
3,18; 5,3; 7,16; 9,1.13], aby tak vyjádřili, že
přišli »z oné strany« [‘eber ha-nahar = za
řekou Joz 24,2n] řeky [Eufratu], t. j. z *Harán
[Gn 11,31]. Biblická genealogie [Gn 10,21.25;
11,14n] prohlašuje H. za potomky *Hebera.
Prof. Sayce se domnívá, že slovo h. je původu
babylonského a že znamená »obchodníka«,
který chodil za obchodem sem a tam přes řeku.
Jiní toto slovo vykládají z hebr. kořene, znamenajícího »vázati«. Tedy: zajatec, námezdník. Jiní zase v tomto označení vidí název pro
cizince, kočovníka, vpadávajícího do kulturní
země, tedy bezdomovce [sr. Bič I, 72n pozn.].
V klínových dopisech Tell-el-amarnských se
mluví o Chabirech, o nichž máme zprávy už z
druhé poloviny 3. tisíciletí. Už tehdy byly
Chabirové žoldnéři v Bábelsku. Všeobecně se
má za to, že tito Chabirové jsou totožní s H.
Kolem r. 1400 př. Kr. ohrožovali egyptské
vasaly v Palestině [bydleli v »horách«, t. j. v
ponoří efraimském]. Celkem lze míti za to, že
h. neoznačuje nějaký určitý národ [*Heber 1],
nýbrž cizince, kočovníka nebo toho, kdo se
[dobrovolně?] vydal do cizích služeb, kdo
vstoupil do otroctví. Tomu odpovídá i užívání
jména ve SZ, jenž činí rozdíl mezi Hebrejci a
Izraelem. Někteří H-ové jsou mimo svazek
Izraele [1S 13,7; 14,21; Nu 24,24], jiní však
jsou v tomto svazku [Ex 2,11n; Jon 1,9]. Vyložit to lze jednak tím, že *Izrael je původně
pojem náboženský, ne ethnický, jednak tím, že
H. je pojem juristický, označující, jak jsme
viděli, toho, kdo [dobrovolně?] vstoupil do

otroctví [Ex 21,2n; Jr 34,8–14; 1S 14,21].
Ponenáhlu ovšem pronikal ethnický význam
tohoto slova.
O náboženství starých H-ů, pokud měli
vztah k Izraeli, máme jen dohady a náznaky ve
SZě. Podle Joz 24,2 »sloužili bohům cizím«.
Zdá se, že jejich božstva byla v těsném spojení
s čeledí nebo kmenem [božstvo bylo Otcem,
Bratrem, Příbuzným] a že mezi těmito božstvy
zvláštní postavení měl Él. Abraham zná
božstvo El Šaddaj [Kral. »Bůh silný, všemohoucí« Gn 17,1; Ex 6,3]. Toto jméno se zpravidla vykládá z assyrštiny jako »Hora« nebo
»Vyvýšený«. Přibereme-li k tomu jména jako
El ‘eljón [= Bůh silný nejvyšší, Gn 14,18] a El
‘ólám [= Bůh silný, věčný, Gn 21,33], vidíme,
že představa Boha u starých Hebrejů byla
velmi vyspělá. Bič [II,200] upozorňuje též na
starohebrejské božstvo Bethel [Jr 48,13; Gn
31,13, kde český překlad je nejasný], jehož
kult se udržel až do prvních století po Kr. Při
všech různých představách však zůstávalo povědomí, že jde o Boha otců, který se zjevuje
různě, ale při tom zůstává neproměnný.
Pokud jde o jazyk těchto přistěhovalců,
zdá se býti jisto, že přejali jihokananejskou
semitskou řeč domorodých obyvatel, jazyk kananejský [Iz 19,18]. Nejde tedy o nějakou
zvláštní hebrejskou řeč [sr. Bič III,26nn]. Později, zvláště po návratu ze zajetí babylonského, tato kananejština byla nahrazena aramejštinou.
V době postarozákonní slovo h.
označovalo »hebrejštinu« jako »svatý jazyk«
na rozdíl od příbuzné aramejštiny a rovněž
starohebrejské
písmo
na
rozdíl
od
»assyrského« a řeckého.

Hebrejské kvadrátní písmo. Počátek Desatera (opatřeného masorou). Z 9. stol. po Kr.

Starohebrejského písma bylo užíváno ažv'do
exilu. Od zajetí babylonského převzali Židé
písmo aramejské, jež přetvořili v ozdobné
písmo kvadrátní [čtvercové]. Ale starohebrejské písmo zůstalo ještě dlouho v užívání,
zvláště na židovských mincích a u Samaritánů,
dokonce až po naše dny. Abeceda měla 22
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souhlásek; původně se psalo bez označování
samohlásek. Označování samohlásek bylo zavedeno až v 6.–7. stol. po Kr. Knihy sz jsou až
na některé výjimky, psané aramejsky [Dn 2,4–
7; Ez 4,8–6,18; 7,12–26; Jr 10,11], napsány
hebrejsky.
Slovem h. byl v této době [judaistické]
označován také lid izraelský, pokud se mluvilo
o nejstarších jeho dobách. Zdá se, že toto
označení bylo také zdvořilejším a vznešenějším označením Židů, zvláště těch, kteří bydleli
anebo pocházeli z Palestiny a jejichž mateřštinou byla aramejština.
V Kral. překladu NZ-a se slovo h. ne
vyskytuje, ač v řeckém textu je několikrát
uvedeno. Kral. říkají »židovský« [L 23,38;
19,13.17.20; Sk 21,40; 22,2; 26,14]. Jde tu o
označení aramejštiny, jež v denním životě
zatlačila hebrejštinu. Ve Zj 9,11 a 16,16 se
snad myslí na hebrejštinu SZ-a. Rovněž Sk 6,1;
F 3,5 překládají Kral. i Žilka řecký výraz
hebraios jako Žid; v 2K 11,22 Kral.: Židé,
Žilka: Hebreové. Hebreové [Židé] ve Sk 6,1
jsou asi Židé narození v Palestině, kteří tvořili
ve sboru zvláštní, přirozenou skupinu, protože
se navzájem lépe znali a mluvili aramejsky,
kdežto »Řekové« [hellenisté] byli židovští
přistěhovalci z diaspory, mluvící řecky. Právě
pro svou neobeznámenost s prostředím mohli
býti snadno při sociální péči přehlédnuti.
Rovněž ve F 3,5 a 2K 11,22 jde asi o zdůraznění palestinského původu Pavlova nebo o to,
že jeho vlastní mateřská řeč byla aramejská.
Stejně lze vykládat i název epištoly k Židům
[Hebreům]. Jde snad o skupinu Izraelců, zavlečených z Palestiny do Itálie [sr. Žd 13,24].
Hebron [=? svaz, jednota, spolek]. 1.
Starodávné město palestinské Kariat Arbe [Gn
35,27n], ležící 39 km j od Jerusalema na
horách judských [Joz 15,54] v úrodné rovince
při vchodu do širokého údolí [Gn 37,14].
Město samo leží ve výšce 927 m nad mořem.
Podle Sd 1,10; Nu 13,23 zde v nejstarších dobách [město je o sedm let starší než egyptské
Tanis (Soan)]; jeho stáří lze sledovati až do r.
1680 př. Kr., kdy tu snad byli usazeni Izraelci
kolem hlavní svatyně Hyksů] sídlili Enakité
Achiman, Sesai a Talmai. Podle jejich otce
Arbe [Joz 15,13; 21,11], nejmocnějšího z nich,
dostalo město jméno. Podle Gn 23,2n; 25,10;
49,32; Nu 13,29–30 byli praobyvateli H-u
nikoli Enakité, nýbrž Hetité. Ovšem, pro
pisatele těchto míst Hetité znamenali patrně
totéž, co Kananejci [Ez 16,3.45; Joz 1,4].
Jméno H. může též znamenati »město Habirů«
[Hebreů *Heber] nebo býti odvozeno od hebr.
’arba‘ = čtyři [totiž cesty, tedy křižovatka]. Od
pradávna zde byla křižovatka obchodních cest
z Gázy do vnitrozemí, z Egypta přes Bersabé a
od Rudého moře k severu. Jiní překládají
Kariatarbe jako Čtyřměstí, ale tyto překlady
nic nevykládají a ani gramaticky nevyhovují.
V dějinách Izraele vystupuje H. do popředí
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nejprve za Abrahama. Ještě dnes se zde ukazují posvátné duby v Mamre [Gn 18,1nn].
Podle staré stradice zde byl také posvátný
pramen. Nad jeskyní Machpelah, v níž odpočívá prach Sáry, Abrahamův, Izákův, Jákobův, Rebeky a Líe, byla vztyčena mešita El
Haram [Gn 23,9.11.17.19; 25,9; 49,30n;
50,13]. Podle pověsti dala císařovna Helena
postaviti nad jeskyní Machpelah křesťanskou
basiliku, mohamedáni pak nad troskami basiliky mešitu. Ale vstup do jeskyně je i
mohamedánům zakázán. Mešita je obehnána
zdí 60 x 34 x 18 m.
Podle Joz 10,3.36; 11,21n porazil Jozue
kananejského krále hebronského Ohama, podle
Sd 1,10 dobyli města Judští. Bylo přiděleno
kněžím a ustanoveno za jedno z měst
*útočištných [Joz 20,7; 21,10–13; 1Pa 6,54–
57]. Při dobývání se zúčastnila i čeleď
Kálefova, která bydlela v městě až do doby
exilu [1Pa 2,42–49 sr. Nu 13,22–24; Dt 1,19–
46; Joz 14,6–15].
I v historii Davidově má H. značnou úlohu.
Zde byl David provolán králem izraelským a
sídlil zde sedm a půl roku [2S 2,1–4; 5,5]; zde
dal pochovati Abnera [2S 4,12] a Izbozeta; zde
pomstil jeho vražedníky [2S 4,8–12], dav
pověsiti jejich mrtvoly u rybníka h–ského.
Povstání Absolonovo začalo příznačně v tomto
posvátném městě [2S 15,7n].
Později slyšíme o opevnění H-u od Roboáma [2Pa 11,10]. Za exilu dostalo se H. do
ruky Edomců. Po návratu ze zajetí bylo znovu
kolonisováno Židy [Neh 11,25], dostalo se
však znovu do područí Edomců, konečně však
bylo dobyto Judou Makabejským [1Mak 5,65].
Herodes nad hroby praotců vybudoval svatyni.
Druhá stála prý 3 km s. odtud u posvátného
stromu Abrahamova v Mamre. Za války
židovské bylo vypáleno od Vespasiana. R.
1167 se stalo sídlem biskupským; r. 1187 bylo
dobyto mohamedány. Dnes se jmenuje El
Chalil, t. j. Přítel Slitovníkův podle Abrahama,
jemuž se dostalo tohoto čestného názvu už v Iz
41,8 [sr. Jk 2,23]. R. 1903 mělo město 20.000
obyvatel v sedmi čtvrtích. Z tohoto počtu bylo
1500 Židů. Obyvatelstvo se dnes vedle
rolnictví a vinařství živí průmyslem sklářským
a výrobou kožených vaků na vodu. Za
starověku zde kvetlo hrnčířství.
2. Syn Kahat [Ex 6,18; Nu 3,19; 1Pa 6,2;
23,12], praotec levitů hebronských [Nu 3,27;
26,58; 1Pa 23,19].
Hedbáví, hedvábí. Toto slovo se vyskytuje
dosti často u Kralických i v Lutherově překladu, ač na skutečné h. se myslí snad jen v Ez
16,10n [hebr. meší] a ve Zj 18,12 [řecky
sérikon, lat. sericum podle starověkého jména
pro Číňany]. H. totiž bylo úplnou vzácností
ještě v době římského císařství. Bylo uvedeno
na západ teprve po výbojích Alexandra Velikého a placeno rovnou vahou zlata. Jeho
výroba se ujala na západě teprve v 6. stol. po
Kr. za vlády Justiniánovy. Karafiát ve

svém překladu klade tam, kde Kral. mají h.,
slovo kment [Ex 25,4; 26,1 a 31; 35,6 a j.]. Jde
tu o nejjemnější plátno, které Izraelci měli
obětovati ke zhotovení bohoslužebných rouch
pro stánek.
Hefer [= jáma, zvěd nebo zklamání!?].
1. Syn Galádův, zakladatel čeledi Manassesovské [Nu 26,32; 27,1; Joz 17,2].
2. Syn Ashurův z pokolení Judova [1Pa 4,6].
3. H. Mecheratský, jeden z rytířů Davidových
[1Pa 11,36].
Hegai, komorník a strážce ženského domu
při dvoře Asverově [Est 2,3.8.15].
Hegla, dcera Salfadova, vnučka Heferova z
pokolení Galádova [Nu 26,33].
Hejtman. Tímto slovem překládají Kral.
několik různých hebr. slov, jež označují velitele vojska [1S 14,50; 2S 10,16] nebo velitele
vojenského oddílu [ÍKr 16,9] nebo velitele nad
tisícem [Nu 31,14.48; 1S 8,12; 17,18; 18,13;
2S 18,1] nebo velitele královské tělesné stráže
[Gn 37,36; 2Kr 25,8; Dn 2,14; Jr 37,13].
V době předkrálovské byli hejtmany náčelníci
kmenů a pokolení [knížata Ex 18,25; 2Pa
25,5], později však byli nahrazováni pověřenými vojevůdci, nejčastěji příbuznými královými [1S 14,50; 2S 2,8 a j.]. V době předkrálovské nebylo stálého vojska. V době
královské lze mluviti o velitelích družstva,
čety, roty a praporu. Římské vojsko se dělilo
na legie, každá pod šesti tribuny [= hejtmany
Sk 21, 31]. Legie byla rozdělena na 10 kohort
[=»zástupů« Sk 10,1], nebo »houfů« [Sk 27,1]
po třech manipulích. Manipul = 2 setniny po
50 až 100 mužích, podle toho, jak byla legie
silná. Legie = 30 manipulů = 60 setnin. V NZ
jde obyčejně o t. zv. »tisícníky«, tribuny nebo
jiné velitele kohort. Hejtmanem je nazýván i
vrchní čelný [L 19,2].
Helám, místo na vých. straně Jordánu záp.
od Eufratu, dějiště porážky syrského krále
Hadarezera, kterou mu způsobil David [2S 10,
16–17]. Snad nynější Haleb-Aleppo anebo
Alema na planině Hauran.
Helda, syn *Madianův, praotec kmene,
příbuzný Abrahamův prostřednictvím *Cetury
[Gn 25,4; 1Pa 1,33].
Helef [= proměna nebo proražení], pohraniční místo neftalímské v horách Galilejských [Joz 19,33].
Helek [= úděl, podíl], syn Galádův, zakladatel čeledi v pokolení Manassesově [Nu
26,30; Joz 17,2].
Helem [= zdraví, nebo sen], potomek
Assera, syna Jákobova [1Pa 7,35].
Helí [= sz Élí], otec Josefa, muže Marie
[podle rodokmenu u L 3,23], matky Ježíšovy.
*Rodokmen Ježíšův.
Helidad [= Bůh miluje?], kníže z pokolení
Benjaminova, jeden z těch, kteří byli pověřeni
rozdělením zaslíbené země mezi jednotlivá
pokolení [Nu 34,17.21].
Helkat [= podíl], místo na hranicích území
Asserova [Joz 19,25], vyhrazené levitům z
pokolení Gersonova [Joz 21,31]. V 1Pa 6,75
má jméno Hukok.

