Helkat Hassurim [= pole protivníků
nebo skalisek], místo smutné pověsti u rybníka
*Gabaon, kde byl sveden zápas čtyřiadvaceti
mladíků [z každé nepřátelské strany dvanáct],
který skončil smrtí všech zápasících a velkou
bitkou, v níž zvítězil Joáb, velitel vojska Davidova, nad Abnerem, velitelem vojska Saulova
[2S 2,12–17].
Helkiáš [= Hospodin je úděl, částka dílu
sr. Ž 16,5], jméno, jež se často vyskytuje ve SZ−ě.
1. H., otec Eliakima, správce domu Ezechiášova a vyjednavač s *Rabsakem, vojevůdcem
Senacheriba, krále assyrského [2Kr 18,18.26.
37; Iz 22,20; 36,3.22].
2. Nejvyšší kněz v době Joziášově [2Kr 22,
4–14; 2Pa 34,9–22]. Podle rodokmenu v 1Pa
6,13 byl synem Sallumovým, podle Ezd 7,1
předkem Ezdrášovým. Za jeho úřadování došlo
k velké reformě, jejímž podnětem byla kniha
Zákona, nalezená v chrámě. Jde tu patrně o
podstatnou část knihy Dt [2Kr 22,8]. Na
základě této knihy vydal král Joziáš rozkaz
k vyhubení modloslužby se vším modloslužebným zařízením [2Kr 23]. Po dlouhé době byly
v Jerusalemě opět slaveny fáze v 18. roce panování Joziášova.
3. Levita z čeledi Merari, syn Amzův [1Pa
6,45n].
4. Jiný levita z čeledi Merari, syn Chosův [1Pa
26,11].
5. Otec Gemariášův, kterého poslal král Sedechiáš s listem k zajatcům do Babylona [Jr
29,3], současník Jeremiášův.
6. Kněz z Anatot, otec Jeremiášův [Jr 1,1].
7. Jeden z těch, kteří stáli po pravé straně
Ezdrášově, když lidu četl zákon. Byl to snad
levita a kněz [Neh 8,4].
8. Jeden z předních kněží, kteří se navrátili
z Babylona se Zorobábelem [Neh 12,7], zakladatel čeledi [Neh 12,21].
Helmondeblataim, místo, kde se zastavili
Izraelci na pouti mezi potokem Arnon a horami Abarim [Nu 33,46] na rozmezí tří cest.
Hellel [= on chválil], otec soudce Abdona [Sd 12,13.15].
Helon nebo Holon. 1. Nějaké město v krajině Moábské, jehož poloha nebyla dosud
zjištěna [Jr 48,21]. Leželo patrně na jih od
Hesbonu, ježto je jmenováno spolu s městem
*Jasa. – 2. Město na horách Judských mezi
Gosen a Gilo [Joz 15,51]. – 3. Kněžské město
jižně od Hebronu [Joz 21,15], snad totožné
s 2. – 4. Otec Eliabův, kníže kmene Zabulon
[Nu 1,9; 2,7; 7,24.29; 10,16].
Hemam, syn Lotanův z rodu Ezauova
[Gn 36,22].
Hé man [= pravý?]. 1. Syn Mácholův
[1Kr 4,31], pověstný v době Šalomounově
svou moudrostí.
2. Syn Záře z pokolení Judova [1Pa 2,6], snad
tentýž jako 1.
3. Syn Joelův a pravnuk proroka Samuele
z čeledi Kahat, »zpěvák« [1Pa 6,33; 15,16–22],
hlava synů Choré. Je s Azafem a Etanem
[podle 1Pa 25,3 s Jedutunem, sr. 16,41n]

Helkat−Hermon [201]
původcem hlasité hudby chrámové na loutny
a měděné cimbály. Podle 1Pa 25,5 je H. nazván »prorokem královým ve slovích Božích«.
V nadpisku k Ž 88 se mluví o H. Ezrachitském.
Skladatel Ž 89 se nazývá Etan Ezrachitský.
Někteří se domnívají, že jde o tutéž osobu.
Pravděpodobně je H., syn Mácholův, totožný
s H., zpěvákem. Rodokmen v 1Pa 6,18.33
má ukázati, že H. jako všichni slavní mužové
bibl. patří k rodu levitskému.
Her [= bdící]. 1. Prvorozený syn Judu v
[Gn 38,3], »zlý před očima Hospodina. I zabil
jej Hospodin« [Gn 46,12]. Není známo, jaké
povahy byl hřích H−ův. Ale vzhledem k tomu,
že jeho žena byla Kananejka, možno souditi, že
se zúčastnil kananejských modloslužeb [Nu
26,19; 1Pa 2,3].
2. Potomek Judův, syn Séla, otec Lechův
[1Pa 4,21].
Heran, potomek Efraimův, zakladatel
čeledi Heranské [Nu 26,36].
Heres [= slunce], hora v kraji Aialon
[Sd 1,35], kde též byla svatyně Hirsemes
[= město slunce = Betsemes Joz 19,41n].
Heri [= bdící?], syn Gádův, zakladatel
čeledi Heritské [Gn 46,16; Nu 26,16].
Hermas, křesťan v Římě, jemuž Pavel
posílá pozdrav [Ř 16,14]. Podle tradice byl
jedním ze 70 učedníků, později prý se stal
biskupem v Dalmácii a spisovatelem »Pastýře«. Tato kniha vidění byla ve 2. stol. pokládána za rovnocennou s Písmem. Zdá se však,
že se tradice mýlí ve ztotožňování H. z Ř 16,14 s
pisatelem »Pastýře«. Jméno H. se velmi často
vyskytuje v seznamech otroků.
Hermes, řecké božstvo, jehož lat. jméno
bylo Merkur [Sk 14,12]; jméno křesťana
v Římě, jemuž Pavel posílá pozdrav [Ř 16,14,
kde Kral. mají gen. Hermena]. Není totožný
s Hermou [Hermas] v témže verši.
Hermogenes [= pocházející z Herma],
maloasijský křesťan, který spolu s Frygellem
se odvrátil od Pavla [2Tm 1,15].
Hermon [= ,svaté‘, nedotknutelné pohoří], nejjižnější a nejvyšší [asi 2770–2860 m]
pásmo Antilibanonu, které kdysi tvořilo sev.
hranici Amorejské říše krále *Oga [Dt 3,8;
4,48; Joz 12,1], později sev. hranici říše Izraelské [1Pa 5,23]. Pod Hermonem byla hraniční
svatyně Dan [Nu 34,3nn; Joz 15,1n; Sd 20,1].
Feničané nazývali H. Sarionem nebo Sirionem
[Dt 3,9; Ž 29,6], Amorejští jí říkali Sanir [Ez
27,5]. Ve SZ je jednou též pojmenování Sión
[není-li to chybné čtení za Sirion, Dt 4,48],
jindy Balhermon [Sd 3,3; 1Pa 5,23], snad
proto, že tam byl uctíván Bál, jak nasvědčují
ruiny svatyně božstva slunce na jednom z jeho
vrcholů [Kasr ’antar]. Podle zasněženého
vrcholu [v zimě nad 1000 m je H. trvale pokryt sněhem; v září z bílé sněhové čepice zůstávají jen bílá místa] utvořena jsou nynější
jména Džebel eš-šeik [praděd] a Džebel el
teldž [sněžník]. H. je složen z vápence, prolnutého žilami čedičovými sopečného původu.

[202] Heródés
Mohutné vrstvy sněhu napájejí mnohé řeky a
říčky, z nichž nejdůležitější pro bibl. zeměpis
je Jordán, jehož jeden ze tří pramenů vyvěrá
ze záp. úpatí H-u ve výši 520 m nad mořem
Středozemním. Chladné vrstvy vzduchové,
táhnoucí z H-u na Palestinu, způsobují často
vlhké srážky. Proto žalmisté opěvují H. jako
původce vláhy a rosy [Ž 42,7; 89,13; 133,3 sr.
Pís 4,8]. Na svazích H-u až do výše 1400 m
se daří víno; ve vyšších polohách roste divoký
mandlovník s jedlými plody. Nádherné jedle
a sosny byly známy na H. už v době Ezechielově
[Ez 27,5]. Ze zvěře zde žijí lišky, vlci, řídce
medvědi a leopardi. Vyhlídka odtud poskytuje
pohled na Libanon, Damašek, Týr, Karmél,
hory Galilejské a jezero Tiberiadské. Některé z
osamělých úpatí Hermonu bylo prý jevištěm
proměnění Páně [Mk 9,2].
Heródés je jméno několika palestinských
králů a vladařů původu idumejského. Když
r. 125 př. Kr. byli Idumejci podrobeni Janem
Hyrkánem Makkabejským, přijali nucené obřízku a tak se stali formálně Židy. Moci nabyl
rod Herodovců za zmatků posledních vládců
izraelských z rodu makkabejského. Zakladatelem dynastie byl Idumejec Antipater, kterého
makkabejský vládce Alexander Jannaios dosadil za správce nad Idumeou. Antipater využitkoval sporů mezi syny Alexandrovými,
neschopným Hyrkánem a mladším, energickým Aristobulem II., dovedl nakloniti Řím na
stranu slabšího Hyrkána proti Aristobulovi.
Včas přešel od Pompeia k Caesarovi, dosáhl
římského občanství r. 47 př. Kr. a do Galileje
dosadil svého 25 letého syna,
1. Heroda Velkého. Byl to jeden z nejschopnějších a nejchytřejších Herodovců. Nedosáhl ovšem svého panství bez bojů a vražd.
Několikrát musel utéci. Na posledním útěku
do Říma vymohl si na římském senátu výnos,
jímž byl ustanoven králem judským [r. 39 př.
Kr.]. Poslední makkabejský král Antigonus,
syn Aristobula II., byl popraven v Antiochii
v ležení římského vojska [r. 37]. Následovalo
mnoho hromadných poprav přesto, že H. se
oženil s vnučkou Hyrkánovou Marianinou,
aby si získal přízeň lidu. Svého švakra, sedmnáctiletého velekněze Aristobula, dal uškrtiti
v lázních, když viděl, jak lid o slavnosti stánků
r. 35 př. Kr. demonstrativně jásal, spatřiv jej
ve vší velekněžské slávě. R. 30. popravil starého
osmdesátiletého Hyrkána, osobně navštívil
nového císaře Augusta na Rhodu a vrátil se
jako potvrzený král judsky, jehož říše sahala
od Damašku až po Egypt. Vládl až do r. 4 př.
Kr. Aby se zavděčil Římanům, vystavěl v Jerusalemě divadla a pořádal hry, jež urážely
židovský náboženský cit. R. 22 př. Kr. přestavěl také přístav, který k poctě císařově
nazval Caesareou [sr. Sk 23,23n], později
Sebastos Limen. Zavodňoval ji dvěma vodovody, z nichž jeden měl zřídlo 4 hodiny cesty
od města.
Herodes byl nepochybně vladař nad prů-

měr bezohledný a krutý. Staří historikové
zaznamenávají jeho intriky i vraždy, zejména
členů vlastní rodiny, které i v tehdejší tvrdé
době působily pohoršení. Vypravuje se, že i
císař Augustus kdysi prohodil, že by dal
přednost býti Herodovým vepřem než synem.
Při vší bezohlednosti byl to však člověk schopný, který zejména dovedl zdatně plnit úkol,
který mu přiřkla římská vláda v rámci své
východní mocenské politiky: být východní
baštou impéria a zároveň podporovat snahy
Augustovy o rozšíření jednotné řecko-římské
[hellenistické] civilisace v celé této oblasti.
V rámci této politiky prováděl H. své četné
velké a nákladné stavby. Právě tím však zvyšoval nedůvěru a odpor Židů proti této pohanství přátelské politice i proti své osobě.
Vnější okolnosti a rozvoj Judstva za jeho
vlády byly šťastné; mír na všech stranách zajištěn, obchod kvetl, blahobyt rostl, a popular i t a H –o v a z a h r a n i c e mi v r h a l a t u a t a m
i paprsek světla na národ, jemuž vládl. Znovuvybudoval Samaří r. 27 př. Kr., jež k poctě
císaře přezval na Sebaste. Dával dláždit silnice,
upravoval tržiště a jako stavebník zasahoval
i za hranice země. Jerusalem, který se v 5.
stol. rozprostíral pouze na 16 ha půdy, rozšířil na 71 ha. Palác H-ův měl 3 věže. H.
dovedl leckdy hájiti práva Židů. Ale lid nemohl uvěřit, že jde při tom o čisté pohnutky a
odpíral přijímati dobrodiní od přítele pohanů.
Ani opětované osvobozování od daní a vydatné
podpory materiální v případech neštěstí
nedovedlo vyvolati lásku u národa; ani skvělá
oprava a obnova chrámu od r. 19 př. Kr. s
nádherně upraveným prostranstvím a s
náspy a podpěrnými zdmi, vysokými až 47 m
[*Chrám Herodesův sr. J 2,20], nedovedla
získati srdce Židů, ježto byli přesvědčeni, že by
mnohem raději stavěl chrám pohanský než
židovský [Cornill]. I mince židovské, jež za
Jannaie byly dvojjazyčné, za H. měly už jen
řecký nápis. Tak se v Judstvu vytvářela revoluční situace. Když H. onemocněl, začaly šlehati
plaménky odporu na všech stranách. Nad
hlavním vchodem do H–ova chrámu byl zlatý
orel jako odznak římské nadvlády. 40 žáků
vysoce vážených farizeů Judy a Matouše vylezlo
na bránu a rozbilo zlatého orla v domnění, že H.
už skonal. Byli ihned zatčeni a se svými dvěma
učiteli upáleni v Jerichu, v jehož blízkosti se H.
léčil v horkých sirných lázních [Callirhoe].
Jeden z jeho synů [Antipater] zajásal, když se
doslechl o smrti otcově. Ale byla to předčasná
zpráva a syn zaplatil svůj jásot životem. Teprve
na jaře r. 4 H. zemřel nikým neoplakáván ve
věku 70 let. Za svého života měl H. deset
manželek, devět synů a pět dcer. Poslední jeho
vůle zněla, že země má být rozdělena mezi tři
syny, kteří zůstali na živu: Archelaa, jemuž
mělo připadnout Judstvo, Samaří, Idumea s
titulem královským, mladšího Antipu s
Galileou a Pereou, a Filipa s nejsevernější částí
země [Bataneou, Trachonitis, Auranitis a
Itureou] [L 3,1].
2. H. Antipas narodil se asi r. 20 př. Kr.

[204] Heródés
jako syn H. Velikého a Samaritánky Malthaky,
byl vychován v Římě s pozdějším křesťanským
učitelem Manahenem [Sk 13,1]. Podle poslední
vůle otcovy se stal čtvrtákem [tetrarchou],

Peníz Herodesa Velikého.

t. j. drobným, svrchovanosti římské podřízeným vladařem v Galilei a Perei, usídlil se nejprve v Seforis, které znovu vybudoval a opevnil,
potom v Tiberiadě, již vystavěl na starém
pohřebišti [proti zásadám židovským; Ježíš
nikdy toto město nenavštívil]. K poctě Tiberiovi město nejen pojmenoval, ale vybavil
amfiteatrem a nádherným palácem, zdobeným zvířecími figurami. Byl vladařem Ježíšovy
vlasti [L 23,7], takže Pilát považoval za svou
povinnost poslati Ježíše před soud tohoto H-a
už proto, že byl na slavnosti fáze [= velikonočního beránka] v Jerusalemě [L 23,6n].
H. A. byl patrně velmi zchytralým člověkem
[Ježíš ho nazývá »liškou« L 13,32], který neměl
příliš vysoké ponětí o mravnosti. Nejprve se
oženil s dcerou arabského krále Aréty [toto
jméno je snad pouze titulem královským jako
farao u Egypťanů], potom však se spojil s *Herodiadou, dcerou zavražděného syna H.
Velkého Aristobula, sestrou H. Agrippy I. a
manželkou nevlastního bratra, jinak neznámého H., který se snad též jmenoval Filip,
ačli ho evangelisté omylem nezaměnili s tetrarchou Filipem [Mt 14,3; Mk 6,17n]. Podle
Mt 14,3n ovládala Herodias svého manžela
tak, že ho přiměla k zavraždění Jana Křtitele
[L 3,19]. Na tuto vraždu nezapomněl Antipas
po celý život, jak patrno z Mt 14,1n; Mk 6,14–
16; L 9,7–9. Přitom však byl tak dalece otrlý,
že dovedl pronásledovat Ježíše a vysmívat se mu
[L 13,31; 23,8–12; Sk 4,27], když se s ním setkal
tváří v tvář. Ježíš v Mk 8,15 varuje před kvasem
Herodovým. Patrně tu myslí na jeho přívržence
mezi Židy [t. zv. Herodiani]. Arétas, chtěje
potrestati pohanění své dcery, vtrhl vojensky
do území H–ova a způsobil nevěrnému manželu
úplnou porážku. Od naprostého zhroucení
zachránil H–a pouze zákrok římské vlády.
Během války snad přechodně se dostala
pevnost Machaerus, kde byl vězněn Jan
Křtitel, do moci H–ovy. Na nátlak ctižádostivé
ženy odebral se H. A. po druhé do Říma
[po r. 37 po Kr.], aby si na císaři Kaligulovi
vymohl titul královský, který již předtím obdržel jeho švagr Agrippa. Ale na zákrok právě

tohoto Agrippy nejen že nedosáhl tohoto titulu,
ale byl zbaven vůbec vlády v Galileji a odsouzen do vyhnanství nejprve do Lyonu a pak do
Španěl. Jeho žena jej doprovázela do vyhnanství, kde oba zemřeli [H. A. r. 39 po Kr.].
3. H. Archelaos, narozený kolem r. 21
př. Kr., vychovaný se svými bratřími v Římě,
dostal podle poslední vůle otcovy Judstvo,
Samaří a Idumeu. Měl míti titul královský,
toto ustanovení závěti Římané však nepotvrdili, a A. se musel spokojit titulem ethnarcha.
Římská vláda totiž nepřála upevňování polosamostatných státních útvarů uprostřed říše.
Mimo to Archelaovi bratří Antipas a Filip
vystoupili v Římě jako sokové, a také 50
zástupců židovského národa prohlásilo, že si
vůbec nepřejí rodu H–ova na trůně [sr. zmínku
v podobenství Ježíšově L 19,14]. Pokus o povstání proti A. byl však krvavě potlačen, při
čemž bylo 3.000 Židů popraveno. A. proslul
častým sesazováním a dosazováním nejvyšších
kněží v Jerusalemě. Po devíti letech na závažné
stížnosti Židů a Samaritánů u císaře Augusta
byl A. zbaven trůnu, vypovězen do Vienny
v Gallii a jeho jmění zabaveno ve prospěch
římského státu. Země pak r. 6 po Kr. byla
dána pod přímou správu římskou. Spravovali
ji římští úředníci s titulem prokurátor a se
sídlem v Caesarei [pátým prokurátorem byl
Pilát]. Před převzetím země do své přímé
správy dali Římané [legát syrský Quirinius
čili Cyrenius] vykonati podrobný soupis za
účely daňovými [sr. L 2,1−2], což vyvolalo
velký neklid mezi židovským obyvatelstvem
[sr. Sk 5,37].

Peníz Herodesa Archelaa.

4. H. Filip se svou povahou výrazně odlišoval od ostatních Herodovců. Josefus Flavius
jej popisuje takto: »Byl dobré povahy a laskav
k poddaným a bez ctižádostivosti. Za svého
života nikdy neopustil zemi. Cestoval vždy s
malým průvodem a svůj vladařský trůn dal
nositi za sebou, aby mohl ihned rozhodovat
o žádostech kohokoliv, kdo jej potkal«. Pátral
po pramenech Jordánu, přestavěl Paneu a
Bethsaidu. Paneu nazval Caesareou Filipovou,
Bethsaidu Julias k poctě císařovy dcery [Mt
16,13; Mk 8,27]. Bezdětné manželství ho pojilo
se Salome, dcerou Herodiadinou. Zemřel r.
34 po Kr. Vládl 37 let, nezanechav dítek.
Císař Tiberius připojil jeho zemi k syrské
provincii.

5. H. I., Agrippa, narozený r. 10 př. Kr.
jako syn Aristobulův a Bernice, vnuk H. Velikého, bratr Herodiady, byl vychován v Římě
s pozdějším císařem Kaligulou, na nějž měl
značný vliv, což se ukázalo zvláště tehdy, když jej
jako císaře odvrátil od úmyslu vztyčiti v
jerusalemském chrámu svou sochu. R. 37 stal
se vladařem s titulem královským nad územím
zemřelého H. Filipa a Lyzaniáše Abilinského
[L 3,1], r. 39 po sesazení Antipově dostal ve
svou správu také Galileu a Pereu, r. 41 pak
veškeré území bývalého H. Velikého. Tak
projevil císař Klaudius vděčnost za to, že
Agrippa, náhodou přítomný při smrti Kaligulově v Římě, měl vynikající účast při jeho
nastolení na trůn císařský. Království židovské
bylo znovu obnoveno v původním rozsahu.

Peníz Herodesa Agrippy.

Agrippa byl lehkomyslný, světský, ale také
dobrosrdečný, okouzlující člověk, jako vladař
velice dbal o zachovávání Zákona, čímž si
získal mezi Židy přízeň. Pronásledoval také
křesťany. Za něho byl popraven o velikonocích r. 44 Jakub, bratr Janův, a Petr jen zázrakem byl uchráněn před týmž osudem [Sk 12, 19–
23]. Agrippa se staral i o vnější blaho národa.
Využíval svého vlivu u Klaudia a byl by
upravil a dobudoval i hradby jerusalemské,
kdyby mu to byl Řím nezakázal. Zemřel náhle
r. 44 v Caesarei za zvláštních okolností ve věku
54 let [Sk 12,19–23], zanechav tři dcery [Berenici, Mariam a Druzillu] a sedmnáctiletého
syna
6. H. II., Agrippu, plným jménem Marka
Julia Agrippu, který po delším pobytu v Římě,
kde si hleděl získat přízeň, dostal ve správu
knížetství Chalkis na záp. svahu Antilibanonu,
až do té doby spravované jeho strýcem Herodem, bratrem Agrippy I. [r. 48]. S tímto knížetstvím dostal i právo ustanovovati nejvyššího
kněze v Jerusalemě. R. 53 po Kr. obdržel královský titul a správu tetrarchie kdysi Filipovy
a Lyzaniášovy. Toto jeho panství bylo rozšířeno od císaře Nerona novým územím. Byl
úslužným služebníkem římských císařů a palestinských prokurátorů. Žil prý v intimním poměru se svou vlastní sestrou Berenicí. Ve Sk
25,13n.16 čteme, že vykonal u prokurátora
Festa návštěvu, sotva se tento ujal svého úřadu.
Ve fénickém Berytu vztyčil sloupy s obrazy
císařů, postavil divadlo, čímž si proti sobě
popudil Židy, kteří ho už tak dost nenáviděli
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pro svévoli, se kterou ustanovoval nejvyšší kněze.
R. 66 vypukla válka židovská. H. II., Agrippa
stál na straně Římanů. V Caesarei Filipově
dokonce pohostil Vespasiana, když táhl na
Jerusalem. Za odměnu mu bylo jeho správní
území rozšířeno. Po pádu Jerusalema se odstěhoval s Berenicí do Říma, kde byl poctěn
hodností praetora.
XX
Herodiani, pravděpodobně vlivná skupina
Židů, která byla příznivě nakloněna vládnoucímu domu herodesovskému a obávala se, že
by Ježíš mohl ohroziti tuto vládu. Proto je
vidíme mezi odpůrci Ježíšovými z kruhů farizeů
[Mt 22,16; Mk 3,6; 12,13]. Už z tohoto spojení
s farizeji vyplývá, že H. nebyli náboženskou
sektou, jak se dříve za to mělo. Varuje-li Ježíš v
Mk 8,15 před kvasem Herodesovým, myslí tím
na špatný vliv jejich životního zaměření, na
jejich duchovní a mravní tupost, jež žádá
znamení [Mk 8,12], nevidouc je v osobě a
činech Ježíšových.
Herodias, dcera Aristobula, syna Heroda
Velkého, a jeho manželky Mariam, vnučky
Hyrkána II., nevlastní sestra Heroda Agrippy
I. Nejprve byla provdána za H. z Chalcis,
s nímž měla dceru Salome [Mt 14,3; Mk 6,17,
kde se buď nedopatřením nebo na základě
některé jinak zapadlé zprávy manžel Herodiadin nazývá Filip. *Rodokmen domu Herodova]. Pak se přidržela svého nevlastního strýce
H. Antipy. Na její podnět byl sťat Jan Křtitel
[Mt 14,8–11; Mk 6,24–28; L 3,19n]. Byla to
žena ctižádostivá, která nakonec doprovázela
svého milence do vyhnanství v Lyonu, kde
také zemřela.
Herodion, křesťan, snad rodem Žid a propuštěný otrok Herodův. Pavel jej pozdravuje
mezi ostatními křesťany, jmenovanými v Ř
16,11.
Het, Hetité, mohutný národ s vysokou
kulturou, který mezi r. 2000–1200 př. Kr.
soupeřil s Egypťany, Assyřany i Babyloňany
o prvenství politické. Podle vykopávek v Malé
Asii [zvl. v bývalém jejich hlavním městě
Chatti – odtud jejich jméno – nebo Chattušaš,
dnešním Bohgazköi mezi řekou Halys a Iris] a
podle řeči, kterou z četných klínopisných
textů rozluštil Bedřich Hrozný, patřil ve své
nejvyspělejší době převážně k národům
indoevropským [hetejské da-a-an značí tolik
jako české part. praes. dada, dadouc, dadouce;
va-a-dar je het. název vody; uga značí totéž
co latinské ego = já]. Byli to lidé velkého
ohnutého nosu, vlivu to smíšení s domorodým
obyvatelstvem původu churrijského, nízkého
čela dozadu sraženého, vynikající politikové,
kteří se dobře vyrovnali zakladatelům veleříše
egyptské a babylonské. Podle vyobrazení na
pomnících nosili těžké kabáty, sahající po kolena, a jejich boty, na špičce ohnuté vzhůru,
prozrazují, že přišli odněkud ze studeného
podnebí, kde se vyskytoval sníh. Od těchto
t. zv. »klínopisných« Hetitů [či jednodušeji
Chattijců, srov. Bič I. 116nn] se liší t. zv.
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»hieroglyfičtí« Hetité [Chetejci], kteří se
udrželi v severní Sýrii až do r. 717 př. Kr.
Na ně se vztahují zpravidla sz zmínky o »Hetejských«, aniž lze ovšem říci, že by se SZ
držel přísně rozlišení národnostního! Spíše mu
jde o určitý okruh náboženský, charakterisovaný tímto označením.
Starý Zákon se velmi často zmiňuje oHetejských a synech Het [Gn 10,15; 26,34; 36,2;
Ex 3,8.17; Joz 1,4; Sd 1,26; Ez 16,3; 1Kr
10,29; 2Kr 7,6 a j.]. V Gn 10,15 je zmínka
o jejich otci Kanánu. Podle Gn 23 bydleli H.
v Hebronu, kde od nich Abraham koupil
jeskyni Machpelah za pohřebiště své ženy.
Podle Nu 13,29n obsadili H. hory Kanánské.
Podle Gn 26,34 se Ezau oženil s Hetitkami
Juditou a Bazematou. Za doby Soudců docházelo ke sňatkům mezi Izraelci a H. [Sd
3,5n; sr. Ez 16,3.45]. Jeden z velitelů vojska
Davidova byl Uriáš Hetejský [2S 11,6]. V 1Kr
9,20 jsou H. jmenováni spolu s Amorejskými
jako důležití obyvatelé palestinští. Ovšem i podle SZ–a měli H. svá hlavní sídla v Sýrii [Joz
1,4 tvrdí, že země h. sahala až k Eufratu].
Čteme, že za Šalomouna sídleli H. v sev.
Palestině. Odtud měl Šalomoun i svou h.
ženu [1Kr 11,1]. Jinak byli H. za Šalomouna
uvedeni »pod plat« [2Pa 8,7–9]. Už ze SZ–a
je tedy patrno, že H. tvořili kdysi mocnou
říši, která je jmenována spolu se Syrskými
[1Kr 10,29; 2Pa 1,17] a Egyptskými [2Kr
7,6].
E g yp ts k é p ra me n y ml u v í me z i r .
1500–1190 př. Kr. [18.–20. dynastie] o mocném království Cheta, které zápasilo s Egyptem
o vliv nad Sýrií. Už Thutmoses III. [1501 až
1447] dobýval Sýrii až k hornímu Eufratu a
přijal dary od h. krále. Později však začali H.
útočiti na Egypt. Faraónové 19. dynastie
Seti I. [1318–1299] a Ramses II. [1299–1232]
bojovali s H. R. 1294 př. Kr. byla bitva u Kadeše na Orontu, v níž Egypťané poznali sílu
H-ů. Ramses II. r. 1278 uzavřel spolek s h.
králem Chattušilišem III. a později si vzal
za manželku jednu z h. princezen. V té době

h. král navštívil osobně Egypt. Kolem r. 1190
podlehla h. říše t. zv. »přímořským národům«,
k nimž patřili i Filištínští a j.

Hetitský pěšák z doby Ramses a II. Z reliefu v chrámu
v Abydu.

Assyrské a babylonské nápisy klínové
mluví o lidu Chatti, který způsobil mnoho
trápení Babyloňanům, Assyřanům a Egypťanům ve druhém a prvním tisíciletí př. Kr.
R. 1594 př. Kr. tito Chatti zaplavili AkkadBabylonii a učinili konec dynastii slavného
zákonodárce Chammurabi. Po r. 1110 př. Kr.
podle babylonských pramenů byli H. omezeni
už jen na krajiny kolem Karchemiš na horním
Eufratu. Sargon II. r. 717 př. Kr. zničil říši
H., ale ještě Nabuchodonozor II. [605–562]
užíval názvu H. pro obyvatelstvo celé Sýrie.
Stručné dějiny. Kolem r. 2300 akkadský
král Naramsin, nástupce Sargonův, bojoval
vítězně proti 17 králům, mezi nimiž byli také
h. králové z Boghazköi a Kültepe. To je první

Hetitská pěchota zajatá Egypťany u Kadeše. Z egyptského reliefu Ramsesa II. v Thebách.

zmínka o H–ých v dějinách. Kolem r. 2100
byl tento národ již nastěhován do Malé Asie,
kde učinil konec nadvládě Assyřanů v Kappadocii. R. 1670 př. Kr. h. král Tlabarnaš se
zmocnil maloasijského území až k moři. Tento

Hetitská válečná jízda z doby Ramsesa II. Relief
Z chrámu v Abydu.

král a jeho choť byli tak slavní, že jejich jména
[Tlabarnaš a Tavannanaš] byla dávána všem
h. králům jako v Egyptě jméno farao. H. v té
době [kolem r. 2000−1500] podnikali výpravy
do Mesopotamie, Sýrie a j. Arménie a učinili
z Boghazköi [Chatti] hlavní město, kde zanechali po sobě obrovský archiv hliněných
destiček [r. 1911–12 jich bylo při vykopávkách
nalezeno na 13.000]. R. 1594 vyvrátili říši
Chammurabovu. Kolem 1685 patrně spolu se
syrskými Churrijci se zmocnili Egypta. Měli
tedy snad takto účast na vytvoření dynastie
t. zv. Hyksů.
Nové období h. dějin začíná r. 1460.
Kolem r. 1385 př. Kr. vládl skvělý král Šuppiluliumaš, jehož rod po 200 let upevňoval říši
válkami, smlouvami a sňatky. Šuppiluliumaš
vládl nad celou Sýrií, kde zarazil rozpínavost
egyptskou, a rozšířil říši až k Libánu. Dokonce
ovdovělá egyptská královna se ucházela o ruku
jednoho ze synů Šuppiluliumašových těmito
slovy: »Zemřel mi muž. Nemám syna. Ty jich
máš mnoho. Dáš-li mi jednoho z nich, bude
mým manželem«. H. princ skutečně jel do
Egypta, ale na cestě byl zavražděn. Nástupce
Šuppiluliumašův Muršiliš II. [kolem r. 1345
př. Kr.] usiloval o další ovládnutí Malé Asie.
Jeho syn a nástupce Muvattališ porazil u Kadeš na Orontu egyptského faraóna Ramsesa II.
Jeho nástupce Chattušiliš III. uzavřel s Ramsesem II. smlouvu, podle níž byla rozdělena
nadvláda nad územím syropalestinským mezi
obě velmoci [r. 1278]. Kolem r. 1190 nastává
konec h. říše. Zůstala jen malá království
»chetejská« v Karchemiš a j. Ale i ta byla vyvrácena r. 717 Sargonem II.
Umění a kultura. V podstatě nutno
rozeznávati původní domorodé obyvatelstvo
maloasijské t. zv. prótohetity [Chattany].
K nim přibyli asi od r. 2300 indoevropští
Lújané a Chetejci a později ještě Chattijci
[nazývaní též Néšané]. Původní řeč Prótohetitů nebyla ani semitská ani indoevropská
[patřila do řečové oblasti Kaspické] a zůstala
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dlouho liturgickým jazykem vedle pozdější
indoevropské chattijštiny. Staří Chattijci byli
nejen výbornými staviteli, ale také znamenitými zpracovavateli kovů. V umění vynikali
však Chetejci nad Chattijce. Zvláštní hieroglyfické písmo, bohatá literatura klínového
písma, četné pomníky se skulpturami, státní
smlouvy, diplomatická korespondence na hliněných destičkách, annály králů, jejich provolání a obdarovací listiny, pevná organisace
politická, administrační a vojenská – to vše
svědčí o vysoké kultuře tohoto tak různorodého
národa. H. zákoník, který přeložil a uveřejnil
B. Hrozný, má asi 200 paragrafů. Jeho ustanovení jsou mnohem mírnější než zákona
Chammurabova nebo i Mojžíšova, pokud
u tohoto ulpíme jen na stanoveném trestu a
neptáme se po důvodech náboženských. Trest
smrti je u Chattijců velmi řídký.
Obchodovali s celým Orientem. Pěstovali
hlavně ječmen a pšenici, dobytek a včelařství.
Pivo vyráběli ve velkém množství a byli milovníky vína. Stříbrné peníze byly váženy.
Náboženství. Ačkoliv H. vytvořili svou
samostatnou kulturu, přece jen podléhali cizím vlivům zvláště v oblasti náboženské.
Státní smlouvy se dovolávají všech možných
božstev, »tisíce bohů«, boha povětrnosti [Tešub] a bohyně slunce [Chepit]. Božstvo polí se
jmenovalo Telepinuš, jeho žena Chatepinuš.
Velmi důležitým božstvem mužných ctností
byl Inar [řecky anér = muž], kterého uctívali
112 způsoby, bůh Indra, kterého si zřejmě vypůjčili v Indii, otec bohů Kumarpiš. Vedle
těchto božstev uctívali H. nebesa, zemi, hory.

Hetitské božstvo. Relief na
Boghazköi. 14. stol. př. Kr,

městské

bráně

v
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řeky, zvláštního boha domácího krbu [Kulšeš]
a hrobu [Mahneš] a mnoho místních božstev.
Je to náboženství přírodní se všemi bohoslužebnými obřady a zvyky [očišťování, oběti,
modlitby, exorcismus, zkoumání jater, letu
ptáků atd. k určení osudu]. Oblíbeny byly
různé mythy šumersko-akkadské, zvláště babylonský mythus o Gilgamešovi, jehož vypsání
bylo nalezeno na 15 hliněných destičkách,
nalezených v Boghazköi. [Většinou podle dr.
Hrozného v Encyclopedia Britannica.]
Heteus [Ex 23,28; 33,2; 34,11; Dt 7,1;
20,17] *Het.
Hevejský [= obyvatel stanů?], kananejský kmen, jehož praotec podle rodokmenu
v Gn 10,17 byl Heveus, šestý syn Kanána,
syna Chámova [1Pa 1,15]. Bydleli v horských
údolích v okolí Gabaonu a Sichem a na sever
až k pramenům řeky Orontes na Libánu [Joz
11,3; Sd 3,3] a na úpatí Hermonu v zemi
Masfa [Joz 11,3]. V době návratu Jákobova
do Kanánu vládl Hevejským jakýsi Emor
Hevejský [Gn 34,2; 33,19]. Když Izraelci dobývali zemi, uzavřeli s Hevejskými, kteří
užili lsti a dobrovolně se poddali, zvláštní
smlouvu [Joz 9,7n; 11,19]. Ještě v době Davidově měli v sev. horách svá sídliště [2S 24,
7]. Za Šalomouna jich bylo využito, pokud
bydleli na území izr. království, při stavebních
pracích [1Kr 9,20–22; 2Pa 8,7n].
Poněvadž v hebr. textu a v řeckém překladu
SZ-a [LXX] se na několika místech místo
Hevejští čte slovo *Horejští, domnívají se
někteří badatelé, že jde o přepsání a že všude
jde o Horejské, nebo že Hevejští, kteří obývali
stany, tvořili podskupinu Horejských, kteří
podle lidového výkladu jména sídlili v jeskyních. Doložit to však nelze.
Hevilah [hebr. Chavílá], země, kterou
obtéká rajská řeka Píson [Gn 2,11n]. Zřejmě
s jinou H. hraničilo území izraelské [Gn 25,18].
Saul zde porazil Amalechitské [1S 15,7]. Badatelé nejsou jednotni v lokalisování této záhadné země. Hledají ji někde v sousedství
země *Ofír [1Kr 10,11] v Arabii. H. byla
bohatá na zlato a drahokamy bdelium a onyx.
Hezion [= vidění], otec Tabremmonův
a děd syrského krále Benadada [1Kr 15,18].
Hiddekel, řeka v ráji, tekoucí k vých.
straně assyrské země [Gn 2,14]. Dn 10,4 nazývá ji »řekou velikou« a LXX ji ztotožňuje
s řekou Tigris, jež se dnes jmenuje digle [assyrsky Idiklat; hebr. jméno Hiddekel je zřejmě
ozvěnou assyrského Idiklat]. *Tigris.
Hiel [? = božstvo nechť žije], obyvatel
bethelský, který za Achaba znovu opevnil
Jericho. Je sporné, zda v 1Kr 16,34 jde o oběť
[do základů byl zazděn jeho syn Abiram, do
bran Segub], anebo o neštěstí, které by vysvětlovala kletba Jozuova [Joz 6,26].
Hierapolis [= posvátn é město], město
v maloasijské Frygii, uvedené v Písmě pouze

v Ko 4,13 zároveň s Kolossami a Laodiceou.
Tato tři města ležela v nevelké vzájemné
vzdálenosti v údolí na soutoku řek Lykos
s Meandrem. H. proslulo horkými prameny,
jež v jeho okolí vyvěraly. Byla zde uctívána
syrská bohyně Atargatis. Ssutiny města byly
nalezeny u vesnice Pambrik Kalesi.
Higgaion [= hluboký zvuk, přemýšlení],
slovo, vyskytující se v Ž 9,17 ve spojení se
*Selah. Znamená asi výzvu k přemyšlování.
V Ž 19,15; Pl 3,62 je totiž totéž slovo překládáno
jako přemyšlování. Jiní se domnívají, že je
to výzva k hudbě na harfu aneb jiný strunný
nástroj. *Žalmy.
Hin je míra pro tekutiny. Rovná se 6 l.
6 hinů = 1 b at = 36 l [ Ex 29 ,40; 30 ,24 a
j.]. Dvanáctina hinu = 0,5 l slove log [»mírka«
Lv 14,10.12.21]. »Nádoby alabastrové nardu«
obsahovaly tuto mírku [Mt 26,7; Mk 14,3;
L 7,37]. Chómer = 10 batů = 360 l.
Hinnom nebo Benhinnom, »údolí synů
Hinnom [údolí Hinnómovců] «, úzké, příkrými
skalnatými svahy ohraničené hluboké údolí,
obkličující Jerusalem na jz straně. První
zmínka o tomto údolí je u Joz 15,8; 18,16, kde
se popisuje hranice mezi pokolením Juda a
Benjamin. Tato hranice šla údolím H. Na j.
straně tohoto údolí vystavěl Šalomoun výsost
Molochovi [1Kr 11,7], božstvu synů Ammonových. Uctívání této modly propukávalo
mezi Izraelci zvláště za některých modlářských
králů jako Achaze a Manassesa, kteří sami
»provedli« své prvorozené syny ohněm v oběť
Molochovi [2Kr 16,3; 2Pa 28,3; 33,6]. Toto
místo se nazývalo Tofet, zde Izraelci »pálili
své syny a dcery ohněm« [Jr 7,31], který byl
stále udržován. Král Joziáš dal všecky tyto
»slavnosti« odstraniti [2Kr 23,10]. Do údolí
byly pak sváděny splašky z Jerusalema a odtud
do potoka Cedron. Zejména údolí Ge Hinnom
se stala časem Gehenna, název pro peklo. Připomínalo dřívější lidské oběti a tím pekelný
oheň věčně hořící. Údolí se stalo symbolem
hříchu a kletby. Podle pozdně židovských
názorů zde dojdou odplaty hříšníci [pohané],
kdežto na Siónu budou přebývati spravedliví.
Na j. straně tohoto údolí je pověstné pole krve,
Akeldama, koupené za peníze Jidášovy na
hřbitov cizinců.
Híra Odolamitský, přítel Judu v [Gn
38,1.12.20].
Hirse mes [hebr. ‘ír šemeš = město
Slunce], město na území pokolení Dan [Joz
19,41], snad totožné s *Betsemes.
Hišpanie, Hispanie, lat. Hispania, nejzápadnější část římské říše, přivtělená k říši
postupně od r. 201 př. Kr. a rozdělená v několik provincií. Hispanie zahrnovala celé
dnešní Španělsko i s Portugalskem. Úmysl
Pavlův navštíviti Hišpanii [Ř 15,24.28] souvisí s jeho »misijní strategií«, t. j. s myšlenkou
zvěst evangelia postupně, ale co možno rychle
zasadit ve všech provinciích a tak nakonec
v celém známém světě. V době napsání Ř

Pavel měl za to, že základy tohoto díla jsou na
východní části říše [od Jerusalema až po
Illyricum, t. j. Dalmácii 15,29] už vykonány, a
proto se chystá rozšířit svou činnost na nejzazší západ, t. j. právě do H. Základnou
tohoto přenesení misijního díla do západní
poloviny říše má mu býti sbor v hlavním
místě impéria, v Římě; aby si k tomuto cíli
naklonil římské bratry, píše Pavel svou slavnou
epištolu Ř. – Ireneus i Tertullian dosvědčují,
že do H. křesťanství vniklo velmi záhy. Podle
Klimenta Římského [kolem r. 96] a j. Pavel
skutečně navštívil Španělsko. Je-li tomu tak,
pak se to stalo po uvěznění Pavlově v Římě.
Hlad způsobuje nejprve pocit zmalátnělosti, svalové slabosti a zmenšené životní energie. Za starověku trpívali hladem zvláště obyvatelé Sýrie a Arabie, kde úroda závisela na
množství deště, neboť skrovné říčky nejsou s to
zavlažiti širé roviny. Nedostaví-li se vydatné
deště v listopadu a v prosinci, je po úrodě,
neboť v parném vedru nedostává se chlebovinám potřebné vláhy. I *Egypt děkuje za
svou úrodnost vydatným dešťům [v habešských
horách], jež rozvodní Nil a zaplaví úrodnou
prstí celou krajinu. Nedostaví-li se toto zaplavení, hrozí neúroda, zvyšovaná zvláště vysušujícími východními a jižními větry. Země vyprahne a s nedostatkem úrody dostaví se hlad.
Starý Zákon vypravuje po prvé o hladu v Gn
12,10. Abraham, který v této době bydlil
východně od Bethel, odstěhoval se do Egypta.
Za Izáka, nastal hlad po druhé, ale patriarcha
našel útulek u Abimelecha, fil. krále v *Gerar
[Gn 26,1n]. Pak čteme o hladu v Egyptě,
»který byl na tváři vší země« [Gn 41,53–57].
Prozřetelnými rekvisicemi v sedmileté době
nadbytku zajistil Josef nejen Egypt, ale i okolní
krajiny před smrtí hladem. Profesor Brughs
objevil před několika lety hieroglyfické nápisy
egyptské, které vypravují o tom, že se Nil
sedm let nerozvodnil, následkem čehož vznikly
nemoci a vypukl hlad. Podobného rázu byl
také hlad v Samaří, který podle 2Kr 4,38;
8,1–2 trval také sedm let, ačli číslo sedm neznamená dobu neurčitou. O jiném hladu se
zmiňuje Rt 1,1; 2S 21,1 a 1Kr 17,1nn. Hlad,
popisovaný ve Sk 11,28, se obyčejně datuje
rokem 45 po Kr. Za vlády Klaudiovy [41−54
po Kr.] vznikl hlad, který zachvátil celou říši
římskou.
Hlad může býti způsoben ovšem i krupobitím a jinými příčinami [kobylkami, válkou,
obléháním města, krupobitím − Ex 9,31; 10,
15; Jl 1,4; Am 4,9; 2Kr 6,25; 25,3; Jr 21,9;
52,4−6; Pl 4,9n; sr. Dt 28,49–57].
Hlad byl vždycky považován za přímý
trest Boží pro bezbožnost [1Kr 17,1; Ez 5,16;
14,13; Jk 5,17n]. Mezi hrůzami posledních
dnů je jmenován i hlad [Mk 13,8; Zj 18,8].
Myšlenka hladu je zduchovněna u Amose 8,11,
kde se mluví o hladu »slyšení slov Hospodinových [sr. 1S 3,1; 28,6; 2Pa 15,3n; Ez 7,26;
Mi 3,5nn]. *Déšť.
Hlásati *Volati.

Hlad−Hlava [209]
Hlásný, muž, jehož povinností bylo ohlašovati začátek a konec jednoho ze tří »bdění«
nočních [1. od západu slunce do půlnoci,
2. od půlnoci do prvního zakokrhání, 3. od
prvního zakokrhání do východu slunce, sr.
Ex 14,24; Sd 7,19; Pl 2,19]. Současně byl
strážným [2S 13,34]. U Dn 4,10.14.20 je tento
hlásný ve spojení se »svatým s nebe«. [Sr. Iz
62,6]. Podle pozdější tradice jde tu o skupinu
padlých andělů, jejichž úkolem, daným z milosti, je vyučovati člověčenstvo a vykonávati
soud nad zemí.
Hlava podle biblického názoru byla sídlem života [sídlem rozumu bylo srdce], a proto
se těšila mimořádné úctě, jak naznačují věty,
v nichž hebr. »hlava« je často překládáno
»život« [»strážný života – hlavy« 1S 28,2;
»přikrýváš hlavu mou v čas boje« Ž 140,8;
»přísahati skrze svou hlavu« Mt 5,36]. Hlava
jako sídlo života byla vyhledávanou válečnou
kořistí [Sd 7,25; 1S 17,54.57; 31,9; 2S 4,7n;
20,21n; 2Kr 10,6nn]. V této skutečnosti snad
se obráží víra primitivů, že ukořistěná hlava
přenáší na nového majitele i životní energii
zabitého člověka. Usušené hlavy bývaly pokládány za amulety. Odtud lze vysvětliti, že
hlava Saulova byla přibita v chrámě božstva
Dágon [1Pa 10,10 sr. 1S 17,54]. Izraelci obětovali na oltáři i hlavu zabitého zvířete.
Přenesený význam hlavy je »vůdce«. Dt
28,13 [sr. Iz 9,14] se mluví o »hlavě a ocasu
národa« a míní se tím »první i poslední«,
»vzácný a opovržení hodný«. »Vyvýšiti, povýšiti něčí hlavu« znamená dáti úspěch a
vítězství [Gn 40,13.19; Ž 27,6; 110,6; sr. L 21,
28; Iz 35,10]. »Nakloniti hlavu« = zemříti
[J 19,30], »skloniti hlavu« = odpočinouti
[Mt 8,20; L 9,58]. »Potřásati hlavou« je výrazem posměchu [Ž 22,8; 44,15; 2Kr 19,21;
Mt 27,39; Mk 15,29]. »Shromážditi uhlí řeřavé
na hlavu jeho« [Př 25,22] znamenalo asi
pomstu [sr. Gn 19,24; Ž 11,6]. Sr. Ř 12,20,
kde je vše chápáno ve smyslu Př 24,17n n.
»Vložiti ruku na svou hlavu« bylo znamením
smutku [2S 13,19; Jr 2,37] stejně jako posypání
hlavy popelem a prachem [2S 1,2; Pl 2,10]
nebo prosté přikrytí hlavy [2S 15,30; Est 6,12;
Jr 14,3n]. »Odkrýti hlavu«, t. j. odvinouti
turban a nechat vlasy neupravené, bylo znamením truchlení [Lv 10,6; 13,45; Ez 24,17].
»Holení hlavy«, obecný zvyk na východě [Jb
1,20; Iz 15,2; 22,12; Ez 7,18; Am 8,10] na
znamení smutku [znetvoření hlavy], bylo zakázáno kněžím [Lv 21,5] a v určité formě
všem Izraelcům [Lv 19,27; Dt 14,1]. Souviselo to s odporem proti pohanskému kultu
[tammúzsko-adonisovskému], kde znetvořování hlavy bylo podstatnou složkou.
Oholení hlavy bylo dovoleno jen v určitých případech na znamení smutku [Dt 21,12]
anebo nazarejského znečištění [Nu 6,9; Sk
18,18] a levitského očišťování [Nu 8,7]. Jinak
však oholená hlava [Kral.: lysina] byla zna-

[210] Hlávka−Hlučení
měním Božího soudu [Iz 3,24; 22,12]. »Vzkládání rukou na hlavu« bylo jednak symbolickým odevzdáváním života při oběti [Lv 16,21],
jednak výrazem požehnání [Gn 48,14] a zasvěcení [Nu 27,23; Sk 6,6]. Hlava člověka je
totéž jako člověk. Spáchá-li zločin, trest a
soud postihne jeho hlavu [1S 25,39; Neh 4,4; Ž
7,17; Ez 9,10; 11,21; 16,43; Sk 18,6].
Poněvadž hlava byla pokládána za orgán,
jenž ovládá všecky životní projevy a udržuje
pohromadě celé tělo, snadno pochopíme nz
přesvědčení, že Kristus je hlavou těla církve
[Ef 1,22n; 4,15n; Ko 1,18; 2,10.19] a tedy
jejím životním principem. V podobném
smyslu je muž hlavou ženy [1K 11,3; Ef 5,
23nn]. Tímto obrazem je vyjádřena naprostá
životní spojitost a jednota Kristova s církví,
ale také jeho svrchovanost, jeho panství nad
církví. Tím obraz »hlavy« doplňuje a zpřesňuje obraz církve jako těla Kristova, známý
z Ř 12 a 1K 12. Kristus je »úhelní hlavou«,
t. j. kamenem, v němž se sbíhají zdi a jenž
tyto zdi spojuje a udržuje [1Pt 2,7; Ž 118,22
sr. Mt 21,42 a par.]. Vyjmout tento kámen
znamená zhroucení stavby. V církvi má
Kristus–hlava své tělo; v ní je Kristus přítomen na tomto světě. On sám si své tělo vzdělává [buduje] svým Duchem [Ef 2,15; 4,12.
15n]. Toto budování anebo lépe »vrůstání«
těla do hlavy u víře, v poslušnosti a v lásce
je nebeským cílem života církve.
Ovšem Kristus je také hlavou všeho stvoření [Ko 1,15−18; 2,10]. Tím, že je Kristus
hlavou církve, dostalo i stvoření svého Pána
[Ef 1,22], který mu ovšem byl ustanoven od
věků [Ef 3,9n], ale teprve v církvi se stalo
zjevným toto odvěké tajemství Boží, jehož
obsah je cílem »dějin«, totiž, aby v Kristu
bylo shromážděno všecko v jedno, věci nebeské i zemské [Ef 1,10].
Hlávka [Ex 9,31] botan. capitulum [strboul], druh hroznovitého květenství. Len,
o němž je tu řeč, začal tvořiti už semenný
obal [tobolky].
H l a v ně, s t č. o h ar e k, o h oř el é p o l en o ,
k němuž jsou v Iz 7,4 přirovnáváni králové
Rezin a Pekach. Před Bohem už jen doutnají
svým hněvem a jejich oheň už není nebezpečný. Am 4,11 [sr. Za 3,2] je Izrael přirovnáván k »hlavni, vychvácené z ohně«, t. j.
v posledním okamžiku před úplným shořením.
Hledající, hledati v náb. slova smyslu
označuje především činnost »Syna člověka«,
který usilovně jde za ztracenými a zahynulými, aby je zachránil tak, jako pastýř ztracenou
ovci a žena ztracený groš [L 19,10; 15,4nn.
8; Mt 18,12]. Tito ztracení patří Ježíši Kristu,
a proto je hledá. Řecké sloveso se ovšem může
překládati také »vyhledávati, žádati« a vyznačuje to, co Bůh vyžaduje. Bůh trpělivě hledá
ovoce na »fíku«, vštípeném do jeho zahrady
[L 13,6n; sr. 12,48], modlitebníky v Duchu
a v pravdě [J 4,23] věrnost při šafářích [1K
4,2 sr. Nu 6,8]. Bůh hledá, t. j. pečlivě střeží

slávu [Kral. chválu] Synovu a soudí ty, kteří
ji nechtějí vidět [J 8,50, sr. 1,14].
Bible mluví také o hledání člověka a vyjadřuje tím především jeho touhu po řešení
životních otázek, jejichž základem je ovšem
otázka po Bohu [Sk 15,17; 17,27; Ř 3,11;
Žd 11,6]. »Hledati tvář Hospodinovu«, »hledati Hospodina« je na některých místech technickým výrazem pro modlitbu [Ž 22,27; 27,
8; 34,5; 63,2; 69,7.33; 119,2; Př 28,5 sr. Mt
7,7−11]. »Hledání« vyjadřuje touhu, usilování
člověka. Pohané hledají pokrm, nápoj, oděv,
křesťané mají hledati [Žilka: usilovati] království Boží a jeho spravedlnost [Mt 6,32n sr.
L 13,24; Ko 3,1; Ř 2,7; Ga 2,17] tak usilovně,
jako obchodník hledá velmi drahou perlu
[Mt 13,45]. Jde o usilovné hledání, které
nemá nic společného s pohodlným hledáním
nějakého znamení, jež by ušetřilo všecku námahu [Dt 12,5.30; Mk 8,11].
Hlemejžď, hlemýžď. 1. Hebr. slovo
šabbelúl vyskytuje se jen v Ž 58,9 »jako hlemejžď, který se tratí a mizí«. R. Dvořák překládá srozumitelněji »jako plž, jenž rozplizne
se a tím samým za své béře«. Duhm »und
wie die Schnecke, die im Schleim zergeht«.
2. Hebrejské slovo L etá’á vyskytuje se mezi
zvířaty v Lv 11,30. Míní se patrně jedna ze
sedmi druhů ještěrek, vyskytujících se zvláště
na písečné půdě.
Hlína [Ex 1,14; Lv 14,42; Iz 41,25]. Na
východě se užívalo k stavebním účelům těchto
hutných hmot: − 1. živice [bitumen], jíž se
užívalo hlavně v Babylóně [»země lepká«],
kde je nedostatek hlíny i vápna [Gn 11,3]; −
2. obyčejné hlíny, navlhlého jílu bez vápna
[Na 3,14]; − 3. velmi pevné malty z písku,
vápna a hlíny v poměru dobře odváženém
[Iz 33,12; Ez 13,10]. Někdy se přidával olej,
aby se dosáhlo neprodyšnosti. V Assyrii a
v Egyptě byla k hlíně přidávána rozsekaná
sláma; z této hmoty byly vyráběny vepřovice.
Ke zvýšení vaznosti se hlína mísila i se zvířecími chlupy.
Hloupý *Blázen. *Hlupec.
Hltavý u Sof 3,1 znamená spíš vzpurný
nebo podle jiných špinavý než hltavý [Mt
7,15; Sk 20,29].
Hlubokost v přeneseném slova smyslu
neproniknutelnost, skrytost a tajemnost Boží
anebo »světa«. Ř. 11,33 mluví o hlubokosti
Božího bohatství, moudrosti a poznání, jež se
jeví v nevyzpytatelnosti jeho soudů a nevystopovatelnosti jeho cest [sr. 1K 2,10]. Zj
2,24 připisuje »hlubokosti satanově« uvolnění
mravů některých tyatirských křesťanů [v. 20;
sr. 2Tm 3,1−8]. Ale i »svět« má svou hlubokost,
která je v Ř 8,39 vypočítávána mezi ostatními
stvořeními jako smrt, život, andělé atd. Ef
3,18 si představuje nebeské dědictví vyvolených
Božích jako mnohorozměrnou stavbu, jež má
svou šířku, délku, hloubku a výšku [sr. Zj 21,
16], aby tak naznačila všeobsáhlost spásy.
Hlučení, hlučící, hluk. Těmito výrazy
bývá označován obyčejně válečný ryk [Iz 17,
12n; 25,5; Sd 5,11; Jr 50,22] nebo hukot vody

[Iz 17,12n; Jr 51,55], jenž je obrazem lidí
bouřících proti Bohu a jeho vyvoleným [Ž 46,
7; 74,23]. »Cisterna hlučící« [Ž 40,3] je obrazem zkázy a zničení [sr. Iz 30,28; Ž 69,3].
Někdy je i zpěv označován posměšně jako
hluk [Iz 24,8; Ez 26,13; Am 5,23] právě tak
jako pohřební nářek [Mt 9,23; Mk 5,38] najatých plaček [Jr 9,17], zpěvaček [2Pa 35,25]
a zpěváků [Am 5,16]. Ve Sk 19,29.31 překládají Kral. řecké theatron [= divadlo] jednou
plac, po druhé hluk, protože divadla v našem
slova smyslu neznali.
Hluchý. 1. Ve vlastním slova smyslu h.
[Ex 4,11; Ž 38,14; Mk 7,32; 9,25] byl předmětem zvláštní ochrany. Podle Lv 19,14 bylo
zakázáno zlořečiti hluchému. Podle Mk 9,25
byl příčinou určitého druhu hluchoty nečistý
duch.
2. V přeneseném slova smyslu se mluví o duchovní hluchotě [Iz 29,18; 35,5; 42,18n; 43,8;
Jr 5,21; Mt 11,5]. Někdy sám Hospodin je
příčinou této duchovní hluchoty [Iz 6,9n],
jindy zatvrzelost člověka [Jr 6,10; Za 7,11;
Př 28,9; Iz 42,20; Ez 3,27; Mt 13,13nn; J 8,
47]. O modlách je posměšně řečeno, že neslyší
[Ž 115,6; 135,17; Zj 9,20]. Na tomto pozadí
nabudou plného významu zprávy evangelií
o Ježíšově uzdravování hluchých Mt 11,5;
15,30.31; Mk 7,32.37; 9,25 a j.
Hluk *Hlučení.
Hlupec, hloupost [*Blázen!]. Kraličtí
slovem hloupý, hlupec překládají hebrejské
slovo p eta’ím [Př 1,4.22; 7,7; 9,4; 14,15; 22,
3; Oz 7,11]. Jde tu snad někdy o prosťáčka,
důvěřivce, který se dá snadno svést a přemluvit [opak moudrého a rozumného], zpravidla
však o lidi podobné posměvačům a *bláznům. V Př 9,18 vložili Kral. »hlupec«, ač
v hebr. textu není.
Hmotný [Žd 12,18], doslova: hmatatelný.
Myslí se tu na něco, čeho se lze dotýkat, co
je očividné, jako byla hora Sinai, na níž byl
vydán Zákon [Dt 4,11] na rozdíl od hory
Siónu [Žd 12,22], jež je horou víry a není
zahalena tmou. Jinak je pozoruhodné, že NZ
neužívá tehdy už vžitých řeckých filosofických
slov pro hmotu nebo hmotnost. NZ nesdílí
totiž běžný řecký názor, že podstata zla tkví ve
hmotě a že hmota je sama sebou něco
méněcenného nebo dokonce protibožského.
Už výpovědi o *těle−mase [sarx] mají jiný
smysl, protože jsou orientovány na zvrácené
vůli, nikoli na hmotné povaze člověka.
XX
Hmyz byl v Palestině tak četný, že výraz
»rozmnožit se jako hmyz« [Gn 48,16] znamenal
mít nesčíslně potomků. Bible mluví na př.
o včele [Dt 1,44; Ž 118,12; Iz 7,18] nebo
mravencích [Př 30,35], o *kobylkách, jichž
bylo asi 40 druhů [Ex 10,4; Dt 28,38; Jl 1,4;
Mt 3,4], o štírech [Lv 11,30; Dt 8,15; Př 23,
32 a j.], mouchách [Kaz 10,1; Iz 7,18], komárech [Mt 23,24], štěnicích [Ex 8,13nn],
blechách [1S 24,15]. Bič [1,42] poznamenává,
že »žížaly« [Ex 8,21−24] jsou spíše nějací
ovádi podle LXX nebo nějaký jiný hmyz
podle rabínů. Okřídlený hmyz, který neměl

Hluchý−Hněv Boží [211]
zadní nohy delší a proto neskákal, byl k požívání zakázán jako nečistý [Lv 11,20−25]. Je
možné, že některá jména h. byla zákrytná a
že jimi bylo označováno něco jiného.
Hněv Boží v bibli není náhodným a libovolným projevem Boží nálady a vášně, nýbrž
reakcí Boží svatosti, spravedlnosti a lásky proti
hříchu. Bůh je svatý a čistý; musí tedy reagovati na všelikou nesvatost. Bůh je spravedlivý zákonodárce, který bdí nad dodržováním
svých ustanovení. A Bůh je láska, která odstraňuje vše, co této lásce překáží. Jeho h.
je projevem jeho svatosti, spravedlnosti a lásky.
H. B. není opakem lásky, nýbrž opakem slitování, milosrdenství, lítosti, odpuštění [sr. Mt
23,23, kde soud, milosrdenství a věrnost jsou
vlastnostmi lásky; Iz 60,10; 63,6n; Dt 13,17;
2Pa 30,8; Ex 32,12; Ž 78,38; 85,3n]. Je to
odvrácení tváře [= přítomnosti] Boží od člověka
[sr. Ž 80,5.8], zbavení Boží blízkosti, přenechání
člověka sobě samému [Dt 31,17; 2Kr 24,20; Jr
33,5], takže upadá v ruce nepřátel a zlých mocí
[2Kr 13,3; sr. Mt 18,34−35].
1. Ve SZ−ě je příčinou hněvu Božího
modlářství [Dt 6,14n; 7,4; 32.21], pohrdnutí
zákonem Hospodinovým [Iz 5,24n; 42,24n],
nedůvěra v Hospodina, jež se projevuje reptáním a stýskáním [Nu 11,1]; neposlušnost [Joz
7,26; 2S 24,1], zlehčování Božího jména [Ex
20,7], poskvrňování soboty [Neh 13,18], nelaskavost k vdovám a sirotkům [Ex 22,23n],
jedním slovem: hřích [Iz 13,9; Jb 19,29], na
nějž Bůh musí reagovat. Neboť Bůh je »horlivý« [Nah 1,2 = žárlivý na svou svatost; Dt
4,24; 6,15; Ez 5,13; 16,42; 23,25; Sof 1,18]
a trestá i náhodnou neúctu vůči sobě [1S 6,
19−20; 2S 6,7].
N á sl ed k y h . B −o ma j í s vů j ko ř en v to m,
že Bůh nepřikrývá hřích, nechá jej volnému
průběhu [Jr 18,23; Lv 26,28], takže se rychle
dostavují náhlá, nápadná neštěstí, válečné porážky, mor a hlad [Ž 78,17−64; 88,17; Lv 26,
28n; Dt 32,15−43; Iz 66,15; Ez 7,8; 25,14−17].
Zvláště zkrácení života a smrt byly pokládány
za následek h. B. [Ž 90,7; 102,11n.24n].
H. B. je universální. Nepostihuje pouze
vyvolený lid, ale i pohany, a to nejen ty, kteří
se nepřátelsky dotýkají Izraele [Sof 3,8; Iz 42,
13; 59,17; Ez 36,5n; 38,19; Za 1,14; 8,2 a j.],
ale i ty, kteří s Izraelem neměli přímo co dělat
[Nu 22,22; Iz 13,3; 63,3; Dt 29,22n; Jon 3,9],
ale setrvávali v odporu proti Bohu a nedbali
jeho zákonů [sr. Ř 1,18]. Odpor proti svaté
vůli Boží musí být do základů vyvrácen jak
u Izraele [Ez 16,42; 24,13], tak u pohanů.
Neboť Bůh je Pánem člověka i světa.
Odvrác ení anebo zasta vení účinků h. B.
je možné, neboť jeho hněv netrvá na věky [Ž
30,6; 103,8n; Iz 12,1; Jr 3,5.12; Mi 7,18; Jl
2,13; Jon 4,2]. Usmířiti h. B. lze pokáním,
obnovením smlouvy [Lv 10,6; Nu 16,46; 2Pa
29,8.10], obrácením [Dt 6,15−18; 2Pa 30,8;
12,12; 29,10; Sof 2,2n], přímluvou muže Bo-

[212] Hněv lidský−Hoden
žího [Ex 32,12n sr. Gn 18,16−33], potrestáním
vinníků [Nu 25,4,11; Joz 7,26; Dt 13,17n],
podrobením se Hospodinovým soudům [2S
24,17n; Mi 7,9]. Výrazem pokání byl izraelský kult, jehož úkolem bylo nejen udržovati
lid Boží ve smlouvě, ale také předejít Boží
hněv [Nu 18,5]. Důležitou úlohu při tom
měla *oběť smíření. Když kult už přestal být
výrazem pokání, proroci ovšem ukazovali na
jeho neúčinnost [Mi 6,6−8]. Všichni však vyhlíželi mesiášskou dobu, kdy h. B. ustane [Ž
85,6−8; Iz 1,18−20; 10,25; 44,22n; 54,8]. Neboť
milosrdenství Boží stojí výš než jeho hněv [Ž
103,8−13]. Ale trvale zatvrzelí neujdou konečnému hněvu [Iz 66,15n; Ez 6,12n].
2. NZ stojí pevně na půdě sz. O h. B. se
mluví v synopticích výslovně jen v kázání
Jana Křtitele [Mt 3,7 = L 3,7] a v předpovědi
o zkáze Jerusalema [L 21,23; v paralelách
Mt 24,21; Mk 13,19 se mluví o »ssoužení«].
Ježíš v synopticích sice o h. B. přímo nemluví,
ale ovšem napomíná, abychom se báli Boha,
»který může i duši i tělo zatratiti v pekelném
ohni« [Mt 10,28]. Podle J 3,36 je hlavní příčinou h. B. nevěra v Ježíše Krista. Boží h. se
dostavuje všude tam, kde není přijímáno
evangelium a kde jsou lidé zatvrdlí k Boží
pravdě [Mt 13,13−15].
Zvláštním problémem je otázka, zda NZ chápe
hněv Boží převážně eschatologicky, t. j. zda
se projeví při posledním soudu, či zda i zde
je eschatologie aktualisována, zpřítomňována
jako při jiných pojmech jako »království Boží,
spravedlnost, soud« a p. Většina badatelů se
kloní k názoru, že jde o přítomný i budoucí h. Ř
1,18 ukazuje, že vedle Boží spravedlnosti [v.
17] se zjevuje také Boží hněv proti každé
bezbožnosti už nyní [sr. v. 24.26.28.32]. Židé
podle Pavla žijí pod Božím hněvem, protože žijí
pod Zákonem [Ř 4,15]. Tak jako Zákon je
veličinou současnou, tak i Boží h., který
hříšníka vylučuje ze spásy [sr. Žd 3,11; 4,3]
a činí z něho »syna hněvu« [Ef 2,2n]. Tento
přítomný hněv však lze odvrátit vírou v Ježíše
Krista. [1Te 5,9]. Neboť cílem přítomného
Božího h. není zničení, ale slitování [Ř 11,32].
Jednou však přijde »hněv konečný« [1Te 2.16],
»přicházející« [1Te 1,10], »den hněvu« [Ř 2,5;
sr. Mt 3,7 par; Zj 6,17], který plně zjeví to,
co už nyní je pod hněvem. Bude to uskutečnění
fáze nyní už stávajícího hněvu Božího [J 3,
36]. Od tohoto budoucího hněvu osvobodil
věřícího Kristus [1Te 1,10] a tomuto hněvu
mají křesťané přenechat soud nad svými nepřáteli [»ponechte průchod Božímu hněvu«
Žilka Ř 12,19].
Na tento konečný hněv myslí Zj 6,17; 11,18,
když jej symbolisuje vínem [Zj 14,10; 16,19;
19,15], takže lze mluviti o »koflíku« [misce]
hněvu [Zj 15,7; 16,1]. Jsou to sz obrazy [Jr
25,15−17.27n; Ž 60,5; 75,9]. Babylon napájel
národy bezbožností »vínem hněvu smilství« a tak
přivodil na ně hněv Boží [Zj 14,8; 18,3].
Hněv lidský jako silné vzrušení mysli, spo-

jené s odporem k člověku, je předmětem
častých sz i nz výstrah a zákazů [Lv 19,17n;
Ž 37,8; 76,11; Př 12,16; 15,1; 19,11; 27,4;
29,8; Kaz 1,18; 7,9; 11,10]. Mt 5,22 mluví
o třech stupních hněvu a třech stupních trestu,
symbolisovaných třemi stupni soudu [místní
soud, soud před synedriem v Jerusalemě a
poslední soud, soud Boží, mohoucí odsouditi
k ohni pekelnému], sr. 1J 3,15. H. je výrazem
porušení bratrství a v posledku nenávisti.
Proto Ef 4,26n varuje »Hněvejte se, a nehřešte« [Žilka: »Hněváte-li se, nehřešte«,
Baur: »Neprohřešte se při hněvu«], t. j. chraňte
se i při silném vzrušení odporu hořkosti, zlomyslnosti, zlosti a p. a dbejte, aby co nejrychleji [»do západu slunce«] toto vzrušení pominulo, abyste nedali příležitost ďáblu [sr. Ef
4,31n]. Podobně Ko 3,8n; 1Tm 2,8. Proto
také »biskup nemá být hněvivý« [Tt 1,7]. Jk
1,19n snad myslí na falešnou »horlivost« při
vyučování a náboženských rozmluvách a při
posuzování a odsuzování bližních; Jakub připomíná, že tato hněvivá vášeň nepřispěje
k uskutečnění Boží spravedlnosti. O hněvu
Ježíšově čteme v Mk 3,5, když se setkal s naprostým nepochopením Božího příkazu lásky.
Zj 11,18 a 12,12 mluví o hněvivém odporu
národů a draka proti Bohu a jeho církvi.
Hnutí vody [J 5,3n], »zkormoucení« vody,
snad eruptivního původu, bylo lidovou vírou
vykládáno za působení andělské, jež dodávalo
vodě léčivou moc. V nejlepších rukopisech nz
chybí konec v. 3 a celý v 4.
Hod [= vznešenost], syn Zofachův z pokolení Asserova [1Pa 7,37].
Hodaviáš [= chvalte Hospodina nebo
děkujte Hospodinu?]. − 1. Syn Elioenaiův,
p o to me k D a vi d ů v [ 1P a 3 , 24] . − 2 .
J e d e n z náčelníků kmene Manassesova,
usídleného v. od Jordánu [1Pa 5,24]. − 3.
Benjaminovec [1Pa 9,7]. − 4. Levita, z jehož
rodiny se někteří vrátili ze zajetí babylonského
[Ezd 2,40]. Ezd 3,9 je nazýván Juda; Neh
7,43 Hodeváš.
Hod beránka [Mk 14,1; Žd 11,28] *Fáze,
*Beránek.
Hoden, hodný je term. techn. pozdního
židovství pro zaslouženost před Bohem i lidmi.
Marnotratný syn vyznává, že není h. slouti
synem [L 15,19.21 sr. J 1,27; Sk 15,25n; Žd
11,38; L 7,4.7]. Evangelium ovšem myšlenku
záslužnictví vylučuje; h. evangelia je pouze
ten, kdo je přijímá, a jen proto, že je přijímá
[Mt 10,11.13.37n; 22,8; Sk 13,46; Zj 3,4].
Když Pavel napomíná, aby křesťané »chodili
hodně Bohu« [Žilka: »Žili život důstojný
Boha« 1Te 2,12 sr. Ef 4,1; F 1,27; Ko 1,10;
3J 3−6], shrnuje v jedno pohnutku a cíl křesťanského života: pohnutkou je omilostnění
člověka Bohem, cílem je život, odpovídající
této Boží milosti. Tak musíme rozumět i výstraze v 1K 11,27. V křesťanském pojmu »býti
hoden« zaznívá vždycky nezaslouženost této
cti [L 20,35; Sk 5,41; 2Te 1,5], nemluví-li se
o Ježíši Kristu [Žd 3,3; Zj 4,11; 5,12]. Nz lidé
cítili svou nehodnost zvláště vůči Ježíši
Kristu. Jan Křtitel vyznává Mt 3,11,

že není ani hoden ponášeti za Ježíšem jeho
obuv [byla to služba otroků]. Vyzdvihuje tím
svrchovaný nárok Ježíšův na člověka i jeho
svrchovanou slávu. Stejně působí Ježíš na pohanského setníka [Mt 8,8n; L 7,6], jenž svým
»nejsem hoden« vyjadřuje svou víru v mesiášství Ježíšovo [Mt 8,13]. Stejně to cítí Pavel,
když vyznává, že není h. slouti apoštol [1K
15,9]. Chce tím říci, že v sobě nemá žádné
předpoklady pro apoštolát a že sám ze sebe
»není způsobný« pro hlásání evangelia [2K 2,
16; 3,5n; Ko 1,12; 1K 15,10].
»Býti h.« u L 21,36 znamená podle řeckého
textu »býti silen«, »býti schopen«, aby ušli
katastrofám a mohli se postaviti před Syna
člověka. O tuto Boží sílu mají prosit v každé
době.
Hodeváš *Hodaviáš.
Hodia(s) [= Hospodin je vznešený anebo
Chval Hospodina]. − 1. Muž, jehož jméno se
vyskytuje mezi potomky Judovými [1Pa 4,19].
− 2. Levita, kterého ustanovil Ezdráš k předčítání Zákona lidu [Neh 8,7; 9,5]. Snad je to
jeden ze tří H-ů, jmenovaných mezi těmi,
kteří stvrdili smlouvu s Bohem [Neh 10,10.
13.18].
Hodina. V době předbabylonské Izraelci
neznali h. v našem slova smyslu. Denní dobu
dělili na oddíly, jež nazývali »svítání« [Gn 32,
24], »ráno« [po východu slunce asi do deváté
hodiny], »veliké horko na den« [9−12 dopol.
Gn 18,1], »poledne« [12−3], »podvečer« nebo
»k větru dennímu«, kdy začal vanout osvěžující vánek [Gn 3,8] a »večer«, jenž byl dvojí:
Jeden, nejspíše když bylo slunce mezi zenitem
a západem, a druhý, když se klonilo k západu.
V době mezi těmito dvěma »večery« [Kral.
»k večerou«] se měla přinášet večerní oběť
[Ex 29,41], měla být zapálena lampa ve svatyni [Ex 30,7n] a měl býti zabit beránek [Ex
12,6]. Jindy dělili den podle obětní doby [1Kr
18,29.36] nebo podle nočních stráží [Kral.
»bdění«]: »počáteční bdění« [Pl 2,19 od 6−10
večer], »bdění prostřední« [Sd 7,19 od 10−2
v noci], »bdění jitřní« [Ex 14,24; 1S 11,11 od
2−6 ráno]. V době Ježíšově bylo přejato římské
rozdělení na 4 bdění po 3 hodinách [Sk 2,15;
3,1; 10,9] od 6 večer do 6 ráno. LXX překládá

Hodeváš−Hodný [213]
»čas« hebr. ‘ét] nebo aram. šá‘á] pojmem
»hodina« [Dn 3,15; 4,16], ač se tu myslí pouze
na »krátký čas«. Jestliže Kral. v 1Kr 19,2
užívají pojmu h., myslí se tím pouze »tento
čas«. Kdy Izraelci začali počítat podle hodin,
není jisté. Snad teprve v době babylonské a
pobabylonské. V Babylóně dělili den na 12
dvouhodin patrně nestejně dlouhých podle
toho, šlo-li o léto či o zimu [J 11,9]. Teprve
mechanickými »hodinami« dosažena byla pravidelnost. Jelikož v době Ježíšově počítali denní
hodiny od jitra, byla naše dvanáctá [polední]
hodina jejich šestá, naše třetí odpoledne
jejich devátá atd. [Mt 27,45n; Mk 15,33n;
L 23,44].
Bibl. »hodina« znamená často určitý, pravý, vhodný čas, ustanovený Bohem, kdy je
nutno se podříditi nebo něco vykonati [Mt
26,45; L 22,53; J 2,4; 4,21.23; 7,30; 8,20; 13,1
sr. Mt 26,18; J 7,6; 16,21]. U Ježíše šlo o hodinu nebo čas, kdy měl zjevit své mesiášské
poslání lidu. Zj 14,7 mluví o h. soudu, Zj 14,15
o h. žně, Zj 3,10 o h. pokušení. *Den. *Hodiny.
Hodiny sluneční máme ve Starém Zákoně už za krále Achase [asi 733−718 př. Kr.
2Kr 20,11; Iz 38,8]. Měly pravděpodobně
podobu jehlance, postaveného na stupních, na
něž vrhal stín, ráno nejdelší, v poledne nejkratší. Podle postupu stínu po stupních dalo
se souditi na denní čas s dostatečnou přesností.
Jiní se domnívají, že šlo spíš o tyčinku, jejíž
stín udával čas. V Egyptě existovaly už za faraóna Mernepty. Také ve Fénicii nebyly vzácností. Staré prameny mluví také o hodinách
vodních, jimiž zvolna protékala voda. Sumerové a Akkaďané užívali též hodin písečných.
Hodně *Hoden.
Hodnověrný v 2Pa 31,15 překládají jiní
»mocí úřadu« nebo »z úřední povinnosti«,
kteří ovšem byli dosazeni v přesvědčení, že
budou jednati věrně a poctivě [sr. 2Kr 12,15;
22,7; 1Pa 9,22; Př 28,20]. O hodnověrnosti,
spolehlivosti hvězd mluví Ž 89,38 [sr. Gn 9,
13n], jež je obrazem pevnosti mesiášského
království.
Hodný *Hoden.

Egyptské „cestovní“ sluneční hodiny. Z doby faraóna Mernepty I.

[214] Hody−Holoubátko
Hody [Gn 19,3; 21,8; 26,30; 29,22; 40,20;
Sd 14,10; 12,17; 1S 25,36; 2S 3,20; 1Kr
3,15; Est 1,3; 5,4; Dn 5,1; L 5,29; 14,13] u starých Izraelců a u orientálních národů vůbec
byly většinou podstatnou složkou kultu. Při
nich se obnovoval a utužoval vzájemný vztah
mezi Bohem a lidem. Kdo spolu jedí, patří
k sobě a mají vzájemné povinnosti. Lid si připomínal smlouvu, kterou uzavřel ve svých
otcích s Hospodinem, a zavazoval se dodržovati
ji, zatím co Bůh, přijímající z ruky lidu oběť a
zúčastňující se tím hodů, se své strany
zaručoval svým vyvoleným pomoc a ochranu.
Být vyloučen z obecenství kultového znamenalo být zbaven Boží ochrany. Odtud taková
úzkost o čistotu kultickou, odtud i radost
z účasti na obřadech. Kdo byl očištěn a směl
zasednout k hodovnímu stolu, ten se už nemusil třást před Svatým Izraelským, nýbrž
mohl se veseliti z jeho blízkosti. Ráz hodů proto
byl vždy veselý, bujarý a snadno vybočoval
až v nevázanost. O třech výročních slavnostech
[Lv 23,5−8; Ex 23,16; Lv 23,34−44] mívaly
izraelské rodiny i domácí slavnost neboli hody
− zvláště v diaspoře, kde účast na chrámových
slavnostech nebyla možná − [Dt 12,12; 16,11],
kde »veseliti se před Hospodinem« = hodovati
před Hospodinem. Hodovali muži i ženy
společně [1S 1,9]. S hody bývaly nutně spojeny řádné i mimořádné oběti [Sd 16,23].
Hebrejský název pro hody, mišté, naznačuje,
že to vlastně byly pitky, takže opilství nebylo
ničím neobvyklým [sr. 1S 1,12n]. Že se to
přitom neobešlo bez výstředností, je celkem
přirozeno. Vlivem kananejského prostředí docházelo i k orgiím, takže ne nadarmo mluví
proroci tak často o smilnění lidu. Tyto zjevy
ovšem byly v rozporu s duchem čistého jahvismu [*Hospodin], ale až podnes dochovalo
židovstvo památku na někdejší náboženské
hody ve svátcích *purim, kdy každý účastník
má být zpit do němoty.
B.
Hody o narozeninách se připomínají pouze
v Gn 40,20 [faraon]. Snad i při narozeninách
Herodových šlo o hody [Mt 14,6]. Byly patrně
rozšířenější, ale Písmo sv. se více zabývá, lidem
vyvoleným jako celkem nežli jen jednotlivcem!
Ježto byly h. pořádány obyčejně večer, zvrhly
se často v neřest, na niž si stěžuje prorok [Iz
5,11−12; 28,8; Kaz 10,16]. Hlavní věcí při
hodech kromě pokrmu bylo víno [Iz 25,6],
často strojené a s kořením smíšené [Př 9,2;
Pís 8,2], účastníci s oblibou užívali voňavek,
věnců a jiné květinové ozdoby, slavnostních
rouch atd. K tomu přistupovala hudba, zpěv
a tanec. Hosté se bavívali hádankami, žerty
a veselostmi všeho druhu [Sd 14,12; Neh 8,10;
Am 5,23; 6,5−6; L 15,25]. U tabule se sedělo
[1S 16,11; 20,5] a hosté byli seřazováni podle
hodností [Gn 43,33; 1S 9,22]. Pořádání ženských hodů [Est 1,9] v Izraeli obyčejem nebylo.
Josephus Flavius tvrdí, že Židé slavili
v diaspoře o velkých svátcích ve svých synagogách obětní hody.

Na eschatologický ráz h. ukazuje Iz 25,6;
65,19 a ovšem L 22,16−18.
N.
V NZ se navazuje na starozákonní, ano
obecně starověké vysoké hodnocení významu
stolní pospolitosti a zejména ovšem obětních
a jiných náboženských hodů. To je pozadím
toho, že Ježíš mluví o království Božím v
obraze h.: Mt 22,1−14; L 14,16−24; Mt 8,
11−12. Není to pouhý symbolický obraz:
království Boží bude úzkou osobní pospolitostí
lidu Božího, jejímž nejpřiměřenějším výrazem je
právě společné stolování. Ježíš o hodu království Božího nejen mluvil, nýbrž na něm také
dával účast tím, že ve své mesiášské autoritě
přijímal ke svému stolnímu obecenství ty,
kteří se mu odevzdali a uposlechli jeho výzvy,
i když to byli podle obecného přesvědčení
zjevní hříšníci Mk 2,14−17. Tímto přijetím ke
svému stolu Ježíš tedy udílel odpuštění hříchů,
jak ukazuje L 15. Podobný význam má i sycení
zástupů chlebem a rybami, o němž evangelia
vypravují tak často. Vyvrcholením tohoto použití motivu společenstevního a náboženského
hodu Ježíšem je jeho poslední večeře, která
není nadarmo navázána na ústřední izraelský
náboženský hod, totiž na jedení *beránka. X X
Hokyně [1Kr 3,16]. »Slovo židovské Zenah nejednostejně vykládají; někdy krčmářka,
hokyně, pradlí, nevěstka« [Výklady biblí Kralické]. Většina překladů však má *nevěstka.
Holič, holiti, holení. Někteří starověcí
národové [na př. Egypťané] pokládali vlasy,
vousy a chlupy za kulticky nečisté. Egyptští
kněží se holili po celém těle každý třetí den.
Izraelští levité si však vlasy a vousy jen přistřihovali. Vyholovat hlavu nebylo dovoleno ani
při největším zármutku [Lv 21,5; Dt 14,1]
právě proto, že to připomínalo pohanské kulty
[Ez 44,20]. Největší potupou bylo oholiti někomu půl brady [2S 10,4 sr. Sd 16,19; Ez 5,1].
Holička *Fík.
Holon [= písčitý?]. − 1. Nějaké město ve
vysočině Judské, jež s okolními vesnicemi bylo
přiděleno kněžím [Joz 15,51; 21,15; 1Pa
6,58]. − 2. Město moabské, snad Horon [Jr
48,21].
Holoubátko, holub, holubice se vyskytovali v Palestině při nejmenším ve čtyřech
odrůdách. H. řivnáč [columba palumbus] se
objevoval v mohutných hejnech při jarním a
podzimním tahu; columba aenas [hřivnák]
sídlí hlavně východně od Jordánu a v jordánském údolí; h. popelavý je hojný ve vnitřní
Palestině ve skalních rozsedlinách [Jr 48,28;
Pís 2,14; Iz 60,8]. Rychlost holubičího letuje
předmětem touhy v Ž 55,7; krásný lesk h. je
popisován v Ž 68,14; její lkající hlas v Iz 38,14;
59,11; Nah 2,7; její sprostná naivnost Mt 10,
16; její hloupost Oz 7,11; milá přívětivost
Pís 1,15; 2,14.
Byla posvátným ptákem v celém předním
Orientu, zasvěceným bohyni plodnosti. Symbolisovala později manželskou lásku a věrnost.
Podle starověkého názoru neměla h. žluči, a
proto se mohla stát nositelkou všech možných
ctností. Izraelci chovali h. po domácku. V kultickém životě měla h. význačnou roli. Při na-

rození dítěte sloužila k oběti [Lv 12,8; L 2,
24]. Byla však obětována i při jiných příležitostech jako na př. při uzavírání smlouvy [Gn
15,9]. Zvláště nemajetní směli i při obětech
za hřích obětovati dvé holoubátek [Lv 5,7],
K tomu účelu byly prodávány v době Ježíšově
v chrámovém nádvoří [Mt 21,12; Mk 11,15;
J 2,14].
H. je v NZ symbolem Ducha Božího [Mt
3,16; Mk 1,10; L 3,22; J 1,32].
Homam, syn Lotanův a vnuk Seirův [ 1Pa
1,39], nazývaný v Gn 36,22 Heman.
Hon [= zámožnost, síla, ne-li spíše: zvrácenost?], syn Feletův, kníže z pokolení Rubenova, jenž se zúčastnil povstání *Chóre, *Datana a *Abirona proti Mojžíšovi [Nu 16,1].
Jeho jméno se však už nevyskytuje ani ve
zprávě o spiknutí ani potom.
Hon, řecky stadion, míra délková [L 24,13;
J 6,19; Zj 14,20; 21,16], přibližně 185 m = 600
stop řeckých. Betanie na př. byla od Jerusalema vzdálena 15 honů = 2,8 km [J 11,18].
Honiti = pronásledovati [Gn 14,14; Ex
14,9; Jb 10,16; Př 28,1; Mt 23,34; aj.].
Hor [= hora]. 1. Pískovcovitá 1329 m
vysoká hora na východní straně údolí Araba
jižně od Mrtvého moře. Jest nejvyšší horou
na západní hranici země Idumejské, dnešní
Džebel Nebi Harun [hora proroka Arona],
což připomíná smrt Aronovu na této hoře [Nu
20,22−27; 33,37−39; Dt 32,50]. Ještě dnes se
tam ukazuje hrobka, v níž podle tradice byl
pochován Aron. Jiní mají za to, že H. nutno
hledati 24 km sv od Kádes, Džebel Maderah,
jež leží na hranicích území Idumejského a
nikoli uprostřed jako Džebel Harun. Izraelci
se totiž podle bibl. podání vyhnuli Idumejcům [Dt 2,8].
Hora byla přirozeným symbolem věčnosti
[Dt 33,15; Ab 3,6], stálosti [Iz 54,10], nesnadných, unavujících cest života [Jr 13,16],
nepřekonatelných překážek [Za 4,7; Mt 21,
21; 1K 13,2].
Nade vše pak byla význačným místem pro
staroorientální kult. Tam bývala od pradávna
kultiště, jež i Izrael tak ochotně přejímal od
Kananejců. Jako nevěrnice opouštěl Hospodina; »Chodívala na každou horu vysokou.a
tam smilnila« [Jr 3,6]. Byly však i hory, na
nichž se konal řádný kult, sr. 1S 9,11nn [zde
arci má hebr. text výraz bámá, jejž Kral. Jinde
překládají *výsost; zpravidla hora = har].
Na předním místě ovšem stála hora Sión, na
věky nepohnutelná [Ž 125,1], místo, k němuž
se pohrnou všichni pohané [Iz 2,2n; Mi 4,1n]
− SZ ví též o »hoře bohů« [král. *hora
shromáždění, Iz 14,13]. Máme tu ohlas
staroorientální mythologie [sr. Bič II. 110],
jejímž ohlasem jsou i různé umělé »hory«,
jež byly stavěny ve svatyních. Proti nim všem
vyzdvihuje SZ horu Sión jako jedinou, z níž
vzejde spása, [Abd 17].
B.
Hora shromáždění je h. bohů na nejsevernějším severu, »znázorňována dvěma
vrcholky, mezi nimiž slunce procházelo v den
letního slunovratu« [Bič I, 22 1n]. O jedné
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takové mythologické hoře se zmiňuje Iz 14,
13n; sr. Ž 121,1 a 87,1 »hory svaté«.
Horam, král Gázer, jenž byl poražen a
zabit v bitvě s Jozuou [Joz 10,33].
Horejští, původní obyvatelé hory *Seir
v krajině Edom, jižně od Mrtvého moře [Gn
14,6; 36,20.29.30] a snad i spojenci Eminských
a Refaimských. Podle Hrozného jde o posemitštěné potomky Churrijců, kteří ve 3. a 2
tisíciletí sídlili na území východně od Tigridu
přes Assyrii, Sýrii až do Malé Asie. [Také
Hyksové byli Churrijci se svými semitskými
spojenci]. Záhy splynuli s Edomci, takže Gn
36,20.21.29 je počítá mezi potomky Ezauovy.
V lidové etymologii hebrejské jméno H. [chor
= jeskyně] znamenalo »obyvatele jeskyň«,
ježto prý H. bydlili ve skalních jeskyních, jichž v
pískovitých skalách v Petře je veliké množství. Jiní
odvozovali jejich jméno od slovního kořene,
znamenajícího »bílý« na rozdíl od rudých
Edomců. *Hori.
Horem [= ohrazený, posvátný], hrazené
město na území pokolení Neftalím v horní Galileji [Joz 19,38], snad nynější Džebel Haramun.
Hori, kmen pocházející z pokolení Lotanova [Gn 36,22].
Horký, vroucí v přeneseném slova smyslu
o křesťanské životní energii, jejíž původ je v
Duchu svatém [Ř. 12,11; Sk 18,25]. Někteří
vykladači se domnívali, že podnětem Zj 3,15n
byly horké prameny, vyvěrající u Hierapolis,
jež však u Laodicee byly už jen vlažné. Ale
pisateli jde o zdůraznění vroucnosti, nepodmíněné oddanosti, jež neváhá i položiti život pro
Krista. Křesťané v Laodicei této vroucnosti
pozbyli [sr. Zj 2,4n; 3,19]. Polovičatost je větší
překážkou křesťanství než otevřené nepřátelství ke Kristu.
Horko je ve Zj 7,16; 16,9 obrazem Božího
hněvu, před nímž jsou vykoupení uchráněni
[sr. Zj 16,8n]. V pozadí ovšem stojí apokalyptická představa světového požáru, známá i v
jiných náboženstvích [sr. 2Pt 3,10.12; Žd 6,8].
Horlivě. Kraličtí L 22,44 tímto slovem
překládají řecký výraz, který vyjadřuje vytrvalost modlitby Sk 12,5 nebo lásky 1Pt 1,22;
4,8. V epištolách však [Ga 4,18; Tt 2,14]
překládají Kraličtí tímto příslovcem řecké
slovo, které vskutku označuje »sžírající úsilí«
[*Horlivost], t. j. intensivní snahu [1K 12,31],
dychtění [Jk 4,2], které se obrací hlavně k zachovávání Zákona a jiných ustanovení [Sk
21,20; 22,3; Ga 1,14; F 3,6]. Obrátí-li se tato
»horlivost« k jiným osobám, může nabýti
právě tak povahy lásky [2K 11,2; Ga 4,17−18]
jako závisti [Ř. 13,13; 1K 13,4; 2K 12,20; Jk
3,14.16], ano nenávisti [Sk 7,9; 1K 3,3]. X X
Horlivost, t. j. sžírající úsilí, spojené
v SZ−ě obyčejně s Božím jednáním. Tato h. se
může vztahovat na Boží soudy a je výrazem
Boží svatosti právě tak jako *hněv Boží [Ez
39,25; 16,38.42; 36,6; 38,19; Sof 1,18;
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3,8], ale také na spasitelnou Boží činnost [Iz
63,15]. Není vždy jisto, zda je tato h. chápána
stejně eschatologicky jako Sof 1,18; 3,8. H.
Boží [Ex 20,5; 34,14; Joz 24,19; Za 8,2] bývá
někdy srovnávána s žárlivostí manžela, uraženého
nevěrou manželčinou [Ez 16,38; 23,25]. Jejím
kořenem však je vždy svatost Boží [Ez 39,25.28;
Jl 2,27]. Hebr. výraz kin’á [horlivost, Kral.] má
však opravdu co činit s žárlivostí erotickou.
Tak je to míněno v Pís 8,6, kde kralický
překlad »horlivost« je nutno chápat jako lásku
bezvýhradnou, žárlivou. Hospodinův poměr k
Izraeli pak je líčen ve SZ, jak známo, jako
poměr muže k ženě. Nevěra ženy [= Izraele]
muže dráždí ke krajní žárlivosti. On je ochoten
pro ni udělat všechno a vlastně už udělal, žádá
proto věrnost. Jen odtud pochopíme slova
Desatera
o
Bohu
silném,
horlivé m.
N e p ř e h l é d n ě me d v o j í z a o s t ř e n í − k trestu
i k milosti. Ve své svatosti Bůh nesnese nevěru
lidu, ale také sám neopouští těch, kteříž ho
milují a ostříhají přikázání jeho [Ex 20,5n].
Pojmů h., horlivý, horlivě se užívá také o
člověku, který se zasazuje o čest a slávu
Boží i jeho svatyně [Ž 69,10 chápaný mesiášsky v
J 2,17; Nu 25,11.13; 1Kr 19,10; Tt 2,14]. V
2K 9,2 chválí Pavel h. korintského sboru při
sbírce, která podnítila makedonské křesťany k
následování. Je příznačné, že Pavel tu nazývá
sbírku eulogia [= požehnaný čin, chvála],
jinde leiturgia [= bohoslužba]. I zde má tedy h.
vztah k Bohu a k jeho církvi. Jinde spojuje
Pavel h. s poměrem křesťanů k sobě [2K
7,7]. Někdy ovšem h. pro Boha může býti
zvrácená a vést na scestí [Ř 10,2, kde Kral.
»h. Boží« znamená h. o Boha; Ga 1,14; F 3,6;
Sk 21,20; 22,3], jak ukazují dějiny zelótismu
[*Zelótes]. Kral. překládají často původní
slovo [zélos], jež znamená h. výrazem
»závist« [Sk 5,17; 13,45; 17,5; Ř 13,13; 2K
12,20, Jk 3,14.16] ano i nenávist [1K 3,3],
jindy však naproti tomu milování [2K 11,2].
»Horliti« pak překládají »snažiti se« [1K 12,31;
14,39], »horlivě žádati« [1K 14,1], »dychtiti« [Jk
4,2], záviděti [1K 13,4], zažžen být závistí Jk
17,5], v nenávisti míti [Sk 7,9], ale také
milovati [2K 11,2; Ga 4,17−18]. Tato dvojklanost výsledného významu je dokladem
toho, že základním významem slova je silné,
intensivní hnutí mysli, které ve vztahu ke
svému předmětu může nabýti jak kladného,
tak záporného významu.
»Modla horlení« [Ez 8,5], kterou spatřil
prorok ve vnitřním nádvoří jerusalemského
chrámu, byla socha nějakého pohanského
božstva, jež vyvolala Boží hněv, horlení.
Horma [= proklaté místo], nejjižnější
město na hranicích Judstva mezi Chesil a
Sicelech [Joz 15,30−31] nedaleko Kádes, kde
byli Izraelité poraženi, když po smrti desíti
zvědů přece jen usilovali o vniknutí do země
zaslíbené [Nu 14,45; Dt 1,44]. Proto snad
původní jméno Sefat bylo proměněno v Horma,

t. j. proklaté [Sd 1,17]. Později bylo dobyto
[Nu 21,3] a přiděleno nejprve pokolení Juda,
později Simeon [Joz 15,30; 19,4], které je
znovu vybudovalo [1Pa 4,30]. Když David
vyplenil Sicelech, poslal část kořisti obyvatelům H. [1S 30,30].
Horšiti (se), někoho vrhnouti do zkázy,
státi se příčinou protibožského chování a tudíž
zkázy [Mt 5,29; 17,27; 18,6.8n; Mk 9,43.45.
47; 1K 8,13]. Jindy toto slovo znamená totéž
co urážeti se [Mt 13,57; 15,12; 24,10; Ř 14,
21] nad něčím, co je pokládáno za rouhání
[Mk 6,3; L 7,23]. Někdy h. se znamená »odpadnouti, odstoupiti« [od pravdy], od Krista
Mt 13,21 sr. L 8,13; J 16,1; Mt 26,31.33;
11,6]. *Pohoršení.
Hory biblické [hledej následující hesla na
příslušných místech tohoto slovníku] : Abarim
[Dt 32,49].
Ararat [ Gn 8,4].
Bála [Joz 15,11].
Balhermon [Sd 3,3].
Bázan [Ž 68,16].
Ébal [Hébal Dt 11,29; 27,4.13; Joz
8,30.33].
Efraim [2Pa 19,4].
Fárán [Dt 33,2].
Fasga [Dt 3,17.27; 4,49].
Fegor [Nu 23,28].
Galádská [Gn 31,21; 23,25].
Garizim [Dt 11,29; 27,12; Joz 8,33].
Gás [Sd 2,9].
Gelboe [1S 31,1; 2S 1,21].
Hermon [Dt 3,8].
Hor [Nu 33,38; 34,7−8].
Karmél [1Kr 18,19−20; 2Kr 2,25].
Libán [Dt 1,7; 11,24; Sd 3,3].
Mitsar [Ž 42,7].
Mo ri a [ 2P a 3,1 ] .
Nébo [Dt 34,1].
Olivetská [2S 15,30; L 22,39].
Oréb [Ex 3,1; 33,6; Dt 1,6; 4,10.15].
Perazim [Iz 28,21].
Salmon [Sd 9,48].
Samaří [1Kr 16,24].
Seir [Ez 35,3].
Semaraim [2Pa 13,4].
Sinai [Ex 19,11.18.20; 24,16; 31.18; 34,2.4.
29.32].
Sion [Dt 4,48].
Someron [1Kr 16,24].
Tábor [Sd 4,6.12.14].
Zif [1S 23,14].
*Hora.
Hořčice. O ní je třikrát zmínka v Novém
Zákoně, a to vždy se vztahem k malosti jejího
seménka, zrna: Mk 4,31.32 [sr. Mt 13,31.32;
L 13,19], Mt 17,20; L 17,6. Soudí se, že věta
»malý jako zrno hořčičné« byla židovským
příslovím právě tak jako u nás zrnko máku
[»nerozuměti čemu ani za mák; hvězd jako
máku; takové ani makové]. Jde o sinapis
nigra, černou hořčici, jež v Palestině roste
divoce anebo pěstována v zahradách, zvláště
v úrodnější půdě jordánského údolí. Dosahuje
někdy výše až 4 m, takže se mezi hořčicí může
snadno ukrýt jezdec na koni.

Hoře, hořekovati. *Naříkati. *Naříkání.
Hořeti, o srdci, které je naplněno něčím
obvykle radostným [L 24,32] nebo něčím bolestným a mučivým [Ž 39,4 sr. Jr 20,9]. I antická literatura užívá tohoto obrazu. −*Spálení.
Hosaiáš [= Hospodin zachraňuje]. − 1.
Otec Jazaniáše a Azariáše, velitelů vojsk [Jr
42,1; 43,2]. − 2. Kníže judský, jenž kráčel
hned za houfem zpěváků při slavnosti posvěcení druhého chrámu [Neh 12,32].
H o s a ma [ ? = Ho sp o d i n s l yš el] ,
j ed en z potomků krále Jekoniáše z rodu
Davidova [1Pa 3,18].
Hosanna [pořečtěné hebr. zvolání = Zachovávejž, zachovej již, sr. Ž 86,2, vysvoboď Jr
31,7], radostný pokřik lidu izraelského při
procesí o slavnosti stánků [Ž 118,25n], spojený
s máváním palmovými nebo vrbovými
ratolestmi zvláště sedmého dne slavnosti. Byla
to největší z lidových slavností židovských.
Volání vztahovalo se na Boha, který měl dáti
šťastný prospěch. Nejspíše kněz zpíval 118.
žalm a lid v určitých oddílech vpadával voláním h.
Při posledním vjezdu Ježíšově do Jerusalema volal lid a pak děti h. [Mt 21,9.15; Mk
11,9; J 12,13]. Přídavky »synu Davidovu «
[Mt 21,9.15] a »na výsostech« [Mt 21,9; Mk
11,10] vznikly neporozuměním slovu h.,
které bylo chybně překládáno jako »sláva«,
»zdar«. Takto znetvořené se dostalo h. i do
prvokřesťanské liturgie, kde znamenalo asi
totéž co Hallelujah.
Hospoda, hebr. málón, znamená prostě
místo k přenocování. H−y v našem smyslu toho
slova na východě známy nebyly, neboť pohostinství patřilo k náboženským povinnostem
[Ex 2,20; Sd 19,15−21; 2Kr 4,8; Sk 28,7; Žd
13,2]. Stanice pro přenocování byly voleny
obyčejně poblíž vody a pastvin. Pravděpodobně
šlo o čtvercovitou ohradu se studní uprostřed
a přístřešky po stranách pro lidi i dobytek.
Nebylo zde žádného vybavení. O stravu se
musel starat každý sám. Taková byla asi
hospoda Mojžíšova [Ex 4,24] aneb synů Jakobových [Gn 42,27]. Teprve později byly zřízeny bohatými lidmi při karavanních cestách
s větší frekvencí útulky pro karavany [Jr 9,2],
podobné snad našim hospodám [L 10,34n].
Takovou h. byla Geruth Chimham = h.
Chimhamova u Betlema [Jr 41,17].
Kral. »míti hospodu« = býti hostem [Sk
10,6].
Hospodář, hlava rodiny a domu [Lv 14,
35; Iz 1,3; Mt 10,25; 13,27.52; 20,1.11; 21,
33; 24,43; L 13,25; 14,21; Mk 14,14], manžel,
představený, hostitel, hebr. ba‘al, jež označuje
vnitřní, důvěrný vztah k rodinnému celku
[Sd 19,22n], nikoli isolovaného despotu.
Mluví-li hebr. o otrocích, užívá k označení
»pána« výrazu ’ádón, nikoli ba‘al. Jednání
Boží je často přirovnáno k jednání h. V klasické řečtině byly planety označovány jako
hospodáři v domech zvěrokruhu, čímž se
chtěla zdůraznit jejich moc.
Hospodin, ve stč. podle A. Frinty »líbezný

Hoře−Hospodin [217]
pán« [stejný kořen jako »hospodář«], hebr.
Jahve. [JHVH]. Kraličtí užili za nepřeložitelný hebr. výraz velmi vhodně archaického
slova českého, jež zřetelně vyjadřuje svrchované nároky, Boha jako Pána a přitom jej
velmi výmluvně odlišuje ode všech lidských
»pánů«, stavějíc jej do nepřistupitelné isolovanosti. Co toto jméno původně znamenalo,
není dosud bezpečně zjištěno. Zdá se, že Ex
3,14 je spíš odmítnutím touhy po pochopení
jména Božího než vysvětlením. I zde tedy je
vyjádřena nezbadatelnost Boží [sr. Gn 32,29].
Pokusy o definici ztroskotávají [Ez 20,5.7.19;
6,7.13; Iz 41,4]. Starší badatelé se domnívají,
že jméno souvisí s arabským slovesem znamenajícím »metati blesky«, jiní se drží bibl.
etymologie v Ex 3,14 »Jsem, kterýž jsem«, ale
překládají »ten, který povolává k existenci« [=
Stvořitel] nebo »ten, který se ohlašuje, zjevuje«
[sr. 1Kr 18,24], »který zůstává stále týž«, tedy:
živý Bůh. Sellin Ex 3,14 překládal »Jsem tu«,
t. j. nemusíš mne hledat na určitém místě,
jsem všude. Hrozný se domnívá, že jméno H.
je původu protoindického a znamená „Poutníka« [solární božstvo], Jáhú, Jaue. Přes Gn
4,26; 9,26; 12,1.8 se zdá, že Jahve nebyl
oficiálně uctíván v Izraeli před Mojžíšem [Ex
6,3; Oz 12,9; 13,4], kterému se zjevil v zemi
Madiánské. Možná, že právě v zemi Madiánské
se Mojžíš setkal s uctíváním božstva Jahve.
Nakonec se stalo jen vlastním jménem, kterému Izrael už nerozuměl, pakliže mu vůbec
kdy rozuměl filologicky. Úcta k tomuto jménu,
zvláště v době po babylonském zajetí, byla
taková, že nebylo vyslovováno [Dt 28,58; Am
6,10 sr. Sof 1,7; Ab 2,20]. Vůči pohanům se
mluvilo spíš o Bohu nebe a země [Ezd 5,11n ;
Neh 1,4].
Místo Jahve se četlo ’adónáj = Pán
nebo ’e lóhím = Bůh. Falešným čtením některého z těchto dvou slov spolu se souhláskami
jména Hospodinova, JHVH, došlo se k nikdy
neexistovavšímu tvaru Jehova.
Důležitější než původ a význam jména
Jahve je jeho theologický obsah. SZ především zdůrazňuje, že J. je naprosto jiný než
božstva ostatních národů, připoutaná k půdě. V
náboženství Mojžíšově se H. zjevoval v hromu a
blesku a na oblacích vyjížděl ze svého sídla na
poušti, aby bojoval za svůj lid [Sd 5, 4n; Dt
33,2; Ab 3,2−4; Oz 13,15; Iz 30,27n]. H. je
Bohem »*horlivým«, který vedle sebe nesnese
jiná božstva [Ex 20,3.5; 1Kr 18,21. 36; Oz
13,4] a žádá od svých služebníků naprostou
poslušnost, jež se projevuje zvl. též na poli
mravním [1S 15,22; Jr 7,23; sr. Ex 20,12−17;
Oz 6,6; 12,6; Am 5,24; 6,12]. Ne že by
nežádal kultu [Ex 3,12; 4,23], ale kult už není
lidským počinem k získání přízně Boží.
Ustupuje do pozadí před mravními požadavky,
což je v dějinách starověkých náboženství zjev
jedinečný [Mi 6,8 *Mojžíš]. H. je chápán v SZ
jako absolutní Pán nad světem i lidmi, nad
životem i smrtí. Žádá si člověka celého,
nespokojí se prázdnými obřady. Dobře
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to vystihuje skutečnost, že místo Jahve se četlo
v judaismu ’adónáj a v LXX Kyrios, což obé
značí svrchovaného Pána.
H. se zjevil Mojžíšovi jako Bůh *smlouvy
[Ex 19,1−9], která ukládá povinnost vděčnosti [Ex 20,2; 34,15n] a věrnosti. »Vzývat
jméno H.« znamená přiznávat se k tomuto
Bohu, jenž se projevil jak ve vysvobození
z Egypta, tak na Orebě nebo Sinaji. »Znáti
Hospodina« znamená okoušeti jeho lásku
[1Kr 8,43; Ž 9,10; Iz 52,6; Jr 16,21; Ex 6,
2−8]. Přiznání k H. bývá vyjádřeno tvořením
osobních jmen s jeho jménem po způsobu
našich Boh-danů, Bohu-milů a pod. [Jehošua = Jozue; Jochebed Ex 6,20]. Přiznáním
k H. jsou i »boje Hospodinovy« [Nu 21,14;
1S 18,17 sr. Nu 10,35].
Byly ovšem doby, kdy sz Izrael, ovlivněný
představami svého okolí, uznával vedle H. také
existenci jiných božstev [Ex 20,3n; Dt 5,7n;
Ž 82,1; Joz 24,14]. V cizině nelze sloužit H.
[Ž 137,4; 1S 26,19], protože tato území jsou
pod správou jiných božstev [2Kr 5,18; Sd 11,
24], a proto jsou nečistá [Am 7,17; Oz 9,3n].
Státní božstva cizích mocností byla uctívána
vedle H. [2Kr 21,3; Ez 8,10n; Jr 2,28; 7,18].
Zvláště po rozdělení říše Izraelské se dostavoval
znovu a znovu úpadek víry v H. [Oz 7,14; 11,
2; Iz 1,4; Jr 6,10; Sof 1,12].
Ale proroci a žalmisté udržovali stále mojžíšovskou linii. Sláva a svatost H. jim byla čím
dál tím jasnější [Iz 6,1−7; Ez 1]; stejně jako
věčnost [Ž 90] a všudypřítomnost [Ž 139] a
neuniknutelnost před ním [Am 9,2n; Jb 7,
16−19].
SZ−u však nikdy nešlo o theoretické uznávání existence Boží; šlo mu o výlučnou poslušnost H−ovi [praktický monotheismus], o uznání naprosté svrchovanosti Boží. Tento praktický
monotheismus [na rozdíl od spekulativního]
vyznívá i z izraelského vyznání víry Dt 6,4,
jehož účelem je uvésti v činnost vůli vyznavačů:
»Hospodin Bůh náš, Hospodin jako jediný«.
Ponenáhlu však roste víra, že mimo nositele
jména Jahve není vůbec žádného božstva [Iz
43,10; sr. 41,4n; 44,8; 45,6n.22; 46,9; Dt 4,
35]. H. je Bohem zástupů [S ebá’ót], t. j.
Pánem všech nebeských a pozemských sil,
nebeského vojska, démonů [Am 6,14], Pánem
světa [Ž 46,8; 48,9; 89,9; Iz 13,4; Jr 33,11]
a dějin [Am 1,3 − 2,3.6−16; 9,7]. Původně
snad H. zástupů označoval Boha jako vůdce
vojenských sil Izraelových [1S 17,45 sr. 1S 4,3.
6−8], později snad neviditelných vojsk nebeských [1Kr 22,19; 2Kr 6,17; Iz 31,4; Mt 26,53;
L 2,13; Žd 1,14]. Podle Kóhlera jde o Pána
hvězd [proti pohanské představě, že hvězdy
jsou božstva s vlastní vůlí], jež jsou jeho stvořením. H. je P ánem ko smu [ sr. 1Kr 8,27;
Ž 19,5; 104,19−24; Am 8,9]. Proto je užíváno
tohoto výrazu hlavně v době babylonské [Jr
15,16; 33,11; Za 6,15; Mal 2,7].
N.
NZ se drží LXX, která hebr. JHVH překládá Kurios *Pán. Sr. Pán nebe i země

[Mt 11,25; L 10,21; Sk 17,24], Pán žně [Mt
9,38], Pán panujících [1Tm 6,15], Pán
zpytatel všech srdcí [Sk 1,24]. Ovšem, i Ježíš
Kristus je *Pán. Užití téhož řeckého slova
Kyrios pro Hospodina, Boha izraelského, i pro
Ježíše Krista už samo o sobě vyjadřovalo, že
Kristus patří na stranu Boží. Dvakrát je
citováno sz označení Hospodina zástupů v
řeckém přepisu Sabaóth, Ř 9,29, kde se mluví
o Pánu zástupů, a Jk 5,4, kde se pisatel
dovolává Pána zástupů proti těm, kdo zadržují
mzdu dělníků. Myslí se tu na všemohoucnost a
soudní svrchovanost Boží. Na několika místech,
v nichž se zřetelně navazuje na sz pojmosloví,
užívají Kral. i v NZ českého H.: L 1,46; Sk
4,24; Ju 4.
XX
Hospodin zástupů *Hospodin.
Hospodyně [1Tm 5,14] *Hospodář.
Host, cizinec, příchozí. Cizinci měli ve
starověku dvojí na pohled protichůdné postavení. Na jedné straně byli představiteli neznámého a pravděpodobně nepřátelského
světa, byli »nepřátelé« a snad i nositelé nebezpečných nadpřirozených sil. Na druhé
straně však stáli pod zvláštní ochranou božstev, a byli-li určitými ustálenými formami
přijati do svazku pohostinství, těšili se mimořádné, přímo privilegované péči a ochraně
se strany svých hostitelů [Jb 31,32]. To se
jevilo i v Izraeli, a udrželo se to na východě
až podnes na př. mezi arabskými beduiny,
proslulými svou pohostinností. − Pohostinnost
byla předpisována i ustanoveními Zákona,
jak je zřejmé z Lv 19,33.34. Cizinec se nesměl
nechat dlouho doprošovat o přijetí. Spíše to
mělo být pokládáno za milost, když k němu
zavítal [Gn 19,3; Sd 19,5n.20]. Rychle měl
býti předložen nejlepší pokrm a při jídle sám
hostitel mlčky posluhoval, aniž se sám zúčastnil
hostiny. Hostící hospodář doprovodí nakonec
své hosty na hodný kus cesty [Gn 18,16]. Lot
raději obětoval své dcery, než by byl vydal
cizince, které přijal do domu [Gn 19,8; sr.
Sd 19]. Porušení pohostinství bylo pokládáno
za hanebnou nepravost, zasluhující přísné pomsty [ Gn 19,4n; Sd 19,22−24; 2S 12,4n].
V době nz se farizeové uráželi nad tím, že
Ježíš přijímal pohostinství publikánů [L 5,
27−32; 19,7]; to proto, že nabídnutí i přijetí
pohostinství zakládalo zvlášť těsný vzájemný
vztah mezi lidmi, a publikáni byli považováni
za vyvržené z Izraele. Ježíš však právě k nim
přicházel jako lékař [Mk 2,17] a přítel [Mt
11,19], což projevoval i tím, že přijímal jejich
pohostinství.
Prvotní křesťané nezůstali co do pohostinnosti za Izraelem. Milosrdný Samaritán byl
zde vzorem. Nepřijetí příchozího bylo pokládáno za provinění proti Kristu [Mt 25,43].
Apoštolově horlivě nabádali k pohostinnosti
[Ř 12,13; Žd 13,2]; na biskupu se žádá, aby
byl příkladem křesťanské pohostinnosti [1Tm
3,2]. Příležitosti k pohostinnosti bylo v prvotní
církvi velmi mnoho zvláště v době, kdy křesťanští kazatelé nesli evangelium od města
k městu a kdy pronásledování zbavilo mnohé
nejen zaměstnání, ale i výživy a domova. Po-

hanství žaslo nad prvokřesťanskou pohostinností. Vyskytly se pověsti, že »se křesťané poznávají podle tajných znamení a že se milují
dřív, než se znají« [Minutius Felix]. Ovšem,
že se našli i takoví lidé, kteří zneužívali křesťanské
pohostinnosti, takže starokřesťanský spis zvaný
Učení 12 apoštolů [Didaché] v 1 1 . kap.
přináší rozličné pokyny, jak takovému
zneužívání čelit.
XX
*Pohostinu, pohostinný.
Hot ov, hot ovost, hot o vý , s ro vn . t é ž
*Připraviti, Připravený. V LXX se příslušného
řeckého slova občas užívá při překladu výroků
o Hospodinu »utvrzujícím« či »připravujícím«
nebesa [Př 3,19; 8,27] a »upevňujícím« hory
Ž 65,7], čili o stvořitelském díle Božím [pod i
Ž 103,19; 119,73; 147,8 a j.]. Téhož slova se
mohlo užít i o »připravení« čili utvoření
Izraele [2S 7,24; Ž 89,5], o utvrzení království
Saulova či Davidova [1S 13,13; 2S 5,12] i o
připravení »oběti« posledního soudu [Sof
1,7]. Podobně je tomu i v NZ: spasení je hotovo, je v nebesích tvůrčí a spasitelskou mocí
připraveno, což zaručuje jistotu, že bude v
posledním času plně odhaleno [1Pt 1,5].
Podobně mluví Simeon o spasení, které Bůh
připravil před obličejem všech lidí [L 2,30−31],
a apoštol Pavel o nevídaných a netušených
věcech, jež připravil Bůh těm, kteří ho milují
[1K 2,9]. A už Ježíš v podobenstvích zvěstuje
hostinu království Božího, která je připravena
[Mt 22,4.8; L 14,17; sr. Mt 25,34.41]. − Této
hotovosti Božího stvořitelského a spasitelného
i soudného díla, které není ve své skutečnosti
závislé na vůli a dílu člověka, má však
odpovídati hotovost i na straně lidské:
člověk může a má připravené dílo Boží poznat,
zařadit se do jeho cest, žít svůj život v odhodlané víře a poslušnosti. V tomto smyslu už
žalmista mluví o hotovosti svého srdce k oslavování Hospodina [Ž 57,8]. V NZ se mluví o
připravenosti neboli hotovosti pro nastávající
příchod království Božího [podobenství o 10
pannách, zvl. Mt 25,10; sr. Mt 24,44; L 12,40].
Tato připravenost na příchod Kristův v kteroukoli chvíli je základním znakem víry podle
NZ; příbuzný k pojmu hotovosti v tomto smyslu
je pojem *bdění a *bdělosti, obraz *přepásání
beder [L 12,35; Ef 6,14; 1Pt 1,13] i obraz
*zloděje v noci [Mt 24,43; L 12,39; 1Te
5,2.4; 2Pt 3,10]. Důsledkem a projevem této
připravenosti víry je i hotovost k vydání
svědectví evangeliu tváří v tvář všem protivenstvím [1Pt 3,15; Ef 6,15], jakož i hotovost
ke každému dobrému skutku [2Tm 2,21; Tt
3,1]. V 2K 9,2.5 apoštol tímto slovem označuje
horlivou ochotu sboru korintského vykonati
sbírku pro chudé bratry jerusalemské: i to byl
jeden z praktických projevů oné základní hotovosti, odpověděti vírou a poslušností na hotovost spasení Božího v Ježíši Kristu. X X
Hotir, syn Hémanův, jeden ze zpěváků a
»proroků« [vidoucích] Davidových [1Pa 25, 4].
Houba [Spongiaria Porifera], »kmen nejjednodušeji organisovaných živočichů více-

Hotov−Hrad [219]
buněčných. Jsou to zvířata většinou mořská,
pevně přisedlá, žijící buď jednotlivě nebo tvořící kulovité nebo stromovitě větvené trsy.
V nejjednodušším případě jest tělo vakovité
s četnými póry na povrchu, které vedou do
střední dutiny zažívací, jejíž vyústění jest na
straně protilehlé konci, jímž houba přisedá«
[Masarykův slovník]. V době novozákonní
byla Židům známa jako předmět obchodu
kolem moře Středozemního, na jehož dnu se
hojně vyskytuje [Mt 27,48; Mk 15,36; J 19,29].
Houf. Mt 26,53 je překladem řeckého
legión, což zase bylo slovo převzaté z latiny,
označující samostatnou vyšší jednotku římského vojska, asi 6000 mužů s pomocnými
sbory. V uvedeném místě je ovšem tohoto slova
užito v neodborném smyslu na označení velkého
zástupu. Jinde zase je h. překladem slova
označujícího kohortu [Sk 27,1; zástup Sk 10,1
je jiným překladem téhož řeckého slova].
Kohorta byla desátou částí legie a skládala se
ze 6 centurií čili setnin. V Mk 6,39 je h. překladem zcela jiného řeckého slova [symposion],
které znamená stolní pospolitost.
Houně. 1. Ze srstí kozích [Ex 26,7] k přistření stánku na povrchu. Někteří vykladači
vidí v tomto ustanovení narážku na Lv 16,5.
7−10 a na přikrytí, jež způsobil Kristus svou
výkupnou smrtí [sr. Gn 3,21; Zj 19,8]. − 2.
Přikrývka, kterou Jáhel přikryla Zizaru [Sd
4,18].
Housenka [Jl 1,4; 2,25; Am 4,9] hebr.
gázám, které se však zpravidla pojímá jako
označení druhu kobylky. Možná, že tu jde o
nějaké zákrytné jméno, označující nepřítele
[apokalyptického, sr. Jl 1,4; 2,25 aj.].
Houžev [Sd 16,7; Iz 48,4; Pl 1,14], zkroucený silný, ale ohebný prut nebo kořen, kterým se svazují na př. vory.
Hovadný v Kralické bibli překládá v Z
slovo, které původně označuje zvířecí tupost
a potom obecněji pošetilost nejen rozumovou,
nýbrž také mravní [Ž 49,11; 92,7; 94,8]
*Blázen. V NZ však Kraličtí týmž slovem překládají řecké slovo značně jiného významu
[Jk 3,15; Ju 19]: je to slovo »duševní« [psychický], které Kraličtí jinde překládají »tělesný« [1K 2,14; 15,44.46]. Souvisí to s biblickým pojetím, podle něhož »duše« není vyšší
složkou lidské bytosti, obdařenou přirozenou
nesmrtelností, nýbrž je silou oživující pozemskou
bytost jak lidskou, tak zvířecí, a tedy protikladem Božího Ducha. Přídavné jméno »duševní« proto může nabýti významu »pozemský«, »tělesný«, ano dokonce i »zvířecí« čili
»hovadný«, jako právě v obou uvedených
verších [1Pt 3,15; Ju 19].
XX
Hrad. Tímto výrazem překládají Kral.
hebr. msûdá [1S 22,4n; 2S 5,9; Jb 39,28;
2S 5,7; 1Pa 11,5] a senách [Sd 9,46.49] a
míní tím pevnost [2S 23,14; 1Pa 11,16] nebo
bezpečné místo [1S 24,23]. Obrazně se mluví
o Bohu jako o h., když se chce zdůrazniti jeho
ochrana [2S 22,2; Ž 18,3; 91,2; 144,2]. Pev-

[220] Hrad Sion−Hrnčíř
ností je Bůh nazýván v Ž 31,4; 71,3. *Mello.
*Věž.
Hrad Sión, hrad Davidův [2S 5,7nn],
jejž někteří badatelé hledají jistě právem na
vých. pahrbku jerusalemské pevnosti, jiní
však mylně na západním. Šlo pravděpodobně
o tvrz, původně jebuzitskou, či o její součást,
kterou David nazval »městem Davidovým «
[1Pa 11,5]. Po přenesení truhly Boží se toto
místo stalo posvátným [2S 6,10−12]. Jerusalem.
Hradby byly od pradávných dob ochranou sídlišť a měst. Byl to obyčejně vysoký hliněný násep, který byl s obou stran zesílen
kameny. Ve starém Jerichu se dochovaly
zbytky cihlových h. na základech z neotesaných kvádrů. Mladší jerišské opevnění je budováno z kvádrů až 2 m dlouhých. Z vnější
strany pak byla navršena šikmá předezdívka
do výše 5 m. Podobné h. byly nalezeny v Gázeru a v Síchemu. H. bývaly křivolaké, aby
útočníci mohli býti napadeni i z boku [2Pa
26,15], a opatřeny věžemi [2Pa 14,7]. Jerusalem měl dokonce dvojí h. [2Pa 32,5], stejně
jako Jericho podle vykopávek. Síla h. bývala
až 8 m, aby nemohly být nepřítelem prokopány.
H. byly chráněny valem [Iz 26,1] a menšími
pevnůstkami. Úziáš [2Pa 26,9], Jótam [2Pa
27,3], Ezechiáš [2Pa 32,5], Manasses [2Pa
33,14] věnovali velkou péči opevnění
Jerusalema [podrobnosti o h. najdeš Bič I,
75n. 238n a j.].
N.
Ef 2,14 se mluví o tom, že Kristus svou
smrtí [krví] zbořil hradbu dělící na různo
[čili »zeď, která byla přehradou« Žilka], a tím
»učinil oboje jedno«. Smysl tohoto výroku je
patrný z paralely Ko 1,20: Kristus svým křížem způsobil, aby bylo s Bohem smířeno tvorstvo dříve s ním znepřátelené. Jde zde tedy
o smíření mezi Bohem a člověkem, o zrušení
všeho, co dělí hříšného člověka od Boha.
Podmínkou tohoto smíření bylo vyprázdnění
zákona přikázání, t. j. zrušení Zákona, který
vymáhal ztrestání a zničení vinníka [srov.
smazání a přibití na kříž zápisu, který nám
byl odporný Ko 2,14, a celý výklad Ga o vysvobození od Zákona]: patrně máme ztotožnit
onu hradbu dělící na různo právě se Zákonem.
Nejde tu však jen o obecné smíření mezi Bohem
a člověkem: celá souvislost od v. 11. ukazuje,
že apoštol má na mysli i sjednocení Židů a
pohanů v církvi Kristově; zrušení Zákona
odstranilo i tu hradbu, která kdysi oboje
oddělovala. V pozadí tohoto obrazu je snad
i vzpomínka na zeď, která v chrámu jerusalemském oddělovala nádvoří pohanů od nádvoří Židů a za kterou žádný pohan nesměl
pod trestem smrti projíti. Nyní, v Kristu, mají
obojí, Židé i pohané, stejný přístup k Bohu.
S.
Hráti ve smyslu žertovati, laškovati [Gn
19,14; Sd 16,25; Jb 40,15; Ž 104,26], ale také
milkovati [Gn 26,8], v lehkost uváděti [Gn
39,14.17]. Ex 32,6 [sr. 1K 10,7] jde patrně

o sexuelní doprovod přírodní modloslužby, na
niž si Pavel vzpomněl, když viděl nebezpečí,
jež křesťanům v Korintu hrozilo se strany
neřestného uctívání bohyně Afrodity Pandemoe. *Hudba.
Hrazený *Hradby.
Hrdlička [Gn 15,9; Lv 5,7; Ž 74,19],
*holub, holoubátka. V Palestině žijí asi tři
druhy hrdliček, z nichž nejobyčejnější [Turtur
auritis] je ptákem tažným, objevujícím se
hlavně v dubnu [Jr 8,7]. Že byla h. oblíbeným
pokrmem, je viděti i z toho, jak důležitou
úlohu měla v obětních řádech [Lv 12,6n; 15,
14n; Nu 6,10n].
Hrdlo je v Ž 5,10 srovnáváno s otevřeným
hrobem, jenž je symbolem smrti a zničení.
Přes úlisná slova chrlí smrt a zkázu. Podle Ř
3,13 prozrazuje to, co vychází z hrdla, vnitřní
zkaženost člověka [sr. Mk 7,18−23].
Hrdlovati se, chopiti za hrdlo, škrtiti
[Mt 18,28].
Hrnčíř. Hrnčířství je jedno z nejstarších
řemesel východních národů. Jest to patrné
z nalezených nádob i různých střepin, z nichž
mnohé byly opatřeny dokonce i glasurou.
Izraelci se přiučili tomuto řemeslu patrně od
Egypťanů, pakliže si jeho známost nepřinesli
už jejich otcové s sebou do Egypta; provozovali
je na poušti i v zaslíbené zemi, jak objevené
nástěnné malby a mnohé biblické zmínky
dosvědčují [1Pa 4,23; Iz 41,25; 45,9; Jr 18,6;
atd.]. Nádoby byly formovány z plastické
hlíny, jež byla šlapáním zvláčněna, buď na
hrnčířském otáčivém kruhu volně od ruky
nebo do sádrových a jiných forem. Pak byly
tyto nádoby zvolna sušeny a konečně i páleny
a opatřovány glasurou. V Jerusalemě byl královský závod hrnčířský [1Pa 4,23], po němž
a po odhozených střepinách snad dostalo své
jméno t. z v. pole hrnčířovo [Mt 27,7]. Byl to
pozemek, který koupili kněží jerusalemští za
30 stříbrných, odhozených od Jidáše, k pohřbívání poutníků. V pozadí Mt 2 7,7 jsou ovšem
i vzpomínky na řadu sz výroků, zejména Za
11,13; Jr 18,1−6; 19,1. *Akeldama.
Hrnčíři vyráběli hliněné nádoby různých

Egyptští hrnčíři. Nahoře formují nádoby na kruzích,
dole je vypalují v pecích. Podle nástěnné hrobní malby.

tvarů. V 2Kr 4,2 čteme o hliněné báni bez
ucha [hebr. ’ásúk]; v Ez 4,9 a Lv 6,18 o hliněné nádobě na pečení a vaření [náš rendlík]:
v 1S 2,14 o pánvi, kotlíku a hrnci [hebr. dúd]
menších rozměrů. Nádoby postavené před
syny domu Rechabova [Jr 35,5] byly asi malé
džbánky nebo poháry. K rů zn ým tvarů m
i názvům sr. Bič I. 176n. Štoudve v Káni
Galilejské byly patrně z kamene nebo z tvrdé
hlíny. Proroci a po nich Pavel užívají obrazu
hrnčíře a hrnce k označení svrchované všemohoucnosti Boží [Jr 18,6; Pl 4,2; Iz 45,9;
Ř 9,20]. O hrnčířství viz Bič I, heslo Keramika [191nn].
Hrnec u Jr 1,13n [v jiných překladech:
kotel] znamená podle L. Köhlera vlastně tavicí
pec, na jejíž »přední straně« je otvor k vylévání
roztavené hmoty. Je to obraz neštěstí, které
postihne Judu ze severu, t. j. z babylonské
světové říše.
Hrob. Židovská pohřebiště vynikala stejně
jako židovské hroby zvláštní jednoduchostí
právě tak jako ostatní jejich náboženská zřízení. [K důkladnějšímu poučení o formách
hrobů viz Bič I. 255nn; II. 244 a j.] Hroby
byly obyčejně vtesány do skály [Iz 22,16, pokud
to nebyly přírodní jeskyně.] Měly hlavně tři
tvary:
a. Tvar neckovitý, nejčastěji se vyskytující.
Ve stěně hrobní jeskyňky byl výklenek a v něm
do hloubky ve skále neckovitý hrob.

Hrnec−Hrob [221]
b) Často v téže jeskyňce se shledáme s jiným
tvarem hrobu: ve výklenku je to jednoduchá
plocha, lavice, která má někdy trochu vyvýšený okraj a pod hlavou zvýšený šikmý výstupek jako polštář.
c) Tvar zasouvací, kde kolmo do stěn hrobní
jeskyňky byly vyhloubeny úzké chodbovité
dutiny pro zasouvání mrtvol. V každé ze tří
stěn bylo možno vyhloubiti tři až čtyři hroby,
dohromady 9, někdy i 12 hrobů. Hroby bývaly
i ve dvou řadách nad sebou.
Při všech třech tvarech mívala hrobní
jeskyňka dobře dva metry ve čtverci i do výšky.
Vstupní otvor býval malý, asi 85 cm široký a
vysoký, uzavřený těžkou kamennou plotnou
nebo balvanem, do drážky zapadajícím [J
11,39].
Při hrobech královských, jež pochopitelně
bývaly daleko rozsáhlejší, bývaly takové kameny na válečcích, aby jimi bylo snadněji
pohybováno. Celé oddělení těchto hrobů bylo
na pahorku poblíž jerusalemského chrámu
[Neh 3,16; Ez 43,7−9]. Významné jsou údaje
2Kr 21,18.26 o pohřbech královských »v zahradě domu jejich«, zatím co jindy čteme
o hrobu králově v městě Davidově [2Pa 16,14]
a u malomocného Uziáše o pohřbu »na poli
hrobů královských« [2Pa 26,23]. Uspokojivé
vysvětlení rozdílů v pohřbech dosud nebylo

Průřez starověkými hroby. 1. Gezerský šachtový z doby Hyksů. 2. Egyptský dvoukomorový, asi 1000 př. Kr.
3. Samařský lavicový. Z doby římské. 4. Jerusalemský z doby římské. Pravděpodobný tvar hrobu Ježíšova. U
č. 1, 3 a 4 zasouvací kameny. Podle Gallinga a Ricciottiho.

[222] Hrom, hromobití
dáno, ale ve všech případech je pozoruhodné,
že mrtví zůstávají ve svém majetku nebo majetku svých otců, tvoříce tak jednotu s mrtvými
i živými příslušníky rodu − a navíc dlí i po
smrti v blízkosti chrámu! [Je snad v líčení
pohřbu Ježíšova obsažena vzpomínka na uvedená místa SZ?].
Máme-li správně pochopiti zmínky o hrobech a pohřbívání, musíme si uvědomit dvojí.
Především to, že starý Izraelec viděl naplnění
svého životního poslání zde na zemi, a proto
toužil po životě dlouhém a klidném. Posmrtný
život byl jen stínovým pokračováním toho, co
dělal zde na zemi. Proto král bude mít i na
onom světě odznaky své důstojnosti a knížata
znamení své moci [Ez 32,29nn], válečník nebude odloučen od svého meče [v.27] a proroka
pozná každý po jeho plášti [1S 28,14]. Navíc
pak se člověk vrací k otcům. Rodové pojítko
nemohlo být rozrušeno ani smrtí. Ovšem
nebylo by jistě správné klást důraz jen na
svazky pokrevní. Více šlo o pouta duchovní,
jakož rodina byla především svazkem duchovním. Odtud přání už otců, aby jejich kosti
byly uloženy do společného hrobu jejich předků
[na př. Gn 49,29nn; 50,25]. − Na druhé
straně hrob či podsvětí [oboje spolu souvisí a
mnohdy splývá] znamenal přímo místo odloučení od Hospodina. Zlé bylo, když byl
někdo vyrván ze života v rozkvětu let, dříve
nežli mohl splnit všechny úkoly. Smrt byla
trestem za hřích [Ž 9,18; Př 7,27; 5,5n] a
zoufalý byl úděl toho, koho Bůh opustil. Odtud
rozumíme volání žalmistovu, aby jej Hospodin
vyrval z pekla nebo jámy [= hrobu; Ž 88,
Jon 2 a častěji]. Není to jen strach ze smrti,
nýbrž hrůza před opuštěností od Nejvyššího.
Život je jen v Bohu a s Bohem, bez něho je
smrt, a to věčná. Té se žalmista bojí. Z toho se
též vysvětlí, že pojmy
hrob [keber], případně jáma
[bór] a peklo [š e’ól] splývají někdy téměř
synonymně. Smrt časná není hrozná.
Spravedlivý odchází klidně [Jb 42,17], u víře,
že Vykupitel jeho se postaví nad jeho prachem v
den nejposlednější [Jb 19,25]. Ale vidíme z
toho, že záleželo na pohřbu, aby byl řádně
proveden, tudíž i na hrobu, aby byl v
pořádku.
X
Proto byla hrobům věnována velká péče.
Nebýt řádně pohrben bylo vyvrcholením záhuby a potupy [Ž 79,3, sr. Zj 11,9]. Hroby
spravedlivých [Mt 23,29], proroků [L 11,47],
králů [Sk 2,29] byly naproti tomu pietně udržovány, i když jistě často tradice o pohřebních
místech proslulých osob byly nespolehlivé.
V NZ se o této péči věnované hrobům
mluví kriticky. Ježíš ji kontrastuje s vražednou
nenávistí, kterou těmto prorokům a spravedlivým za jejich života projevovali současníci,
jejichž potomky a následovníky jsou farizeové
a zákoníci nyní jejich hroby zdobící [Mt 23,
39; L 11,47]. Jejich péče o hroby je tedy pokrytecká při nejmenším ve smyslu sebeklamu.
Je zajímavé, že zmínky o hrobech je v téže

souvislosti ještě jinak užito k znázornění pokrytectví: farizeové, navenek spravedliví, ale
u vnitř plní nepravosti, jsou přirovnáváni
k hrobům, za jejichž pěkně nabíleným [Mt
23,27] nebo naopak od okolí nerozeznatelným
[L 11,44] povrchem se skrývají mrtvé kosti a
všeliká nečistota. V pozadí je tu obecná židovská představa, že hrob jako místo smrti je
protikladem pravého života, místem protibožským, a proto rituálně nečistým. Ježíš
ovšem na podobné představy, které jinde s jiné
arci stránky podrobuje kritice [Mk 7,18−23],
neklade důraz, nýbrž jich používá jen k znázornění protikladu zdání a skutečnosti v životě farizeů. Představa o rituální nečistotě
hrobů je i v pozadí zprávy, že gadarenští posedlí bydlili v hrobech [Mk 5,2n; Mt 8,28;
L 8,17]: tím se právě jasně ukázalo, že jsou
propadlí mocnostem tmy a nečistoty. Také
Ř 3,13 je citátem ze Ž 5,10 hrob uveden na
označení nepravosti a zkázy.
V úzkém spojení s ústřední zvěstí NZ je
hrob Ježíšův. Jeho pohřbení [1K 15,4, sr. Sk
13,29] je nejjasnějším výrazem toho, že zemřel
skutečnou lidskou, pozemskou smrtí. Proto
všechna evangelia dosti obšírně vypravují o
jeho pohřbu, při čemž někdy uvádějí rysy
naznačující, že tímto vrcholem ponížení prošel
pravý Král Izraele [pohřeb v zahradě, přípravy k nákladnému balzamování; viz výše
v oddíle o hrobu v SZ]. Skutečnost Ježíšova
vítězství nad smrtí, jeho vzkříšení a povýšení se
podle všech evangelií projevila tím, že jeho
hrob byl v posobotním jitru nalezen prázdný.
Není to důkazem pro nevěřící [viz Mt 28,
11−15], ale pro víru, opřenou o svědectví povolaných svědků [Sk 10,41], znamením skutečnosti vzkříšení. Prázdný hrob je zároveň naplněním sz jistoty, že Svatý Hospodinův nebude ponechán v »pekle«, t. j. konkrétně v jámě
hrobové [Ž 16,10, cit. Sk 2,31], a že v den
milostivého navštívení Hospodinova budou
otevřeny hroby [Ez 37,12−13; sr. Oz 13,14].
Toto vítězství Kristovo bylo podle J 11,17nn
předjato otevřením hrobu Lazarova a podle
Mt 27,52n otevřením hrobů mnohých
zesnulých svatých v den smrti Ježíšovy, a bude
podle J 5,28 dovršeno obecným otevřením
hrobů hlasem Syna člověka v hodině jeho
budoucího příchodu.
Za Konstantina Velikého počátkem IV.
stol. byl odkryt domnělý hrob Ježíšův a nad
vykopávkami postaven t. z v. chrám Božího
hrobu, který byl během času všelijak doplňován a pozměňován. Tato stavba posud stojí,
v podstatě v té podobě, kterou jí dali ve středověku křižáci.
XX
Hrom, hromobití, hřímání byly u různých pohanských národů vykládány mythologicky buď jako šíp nebo ohnivý kyj bohů.
V představě Izraelců byl hrom pokládán za
hlas Hospodinův [Jb 28,26; 37,1.4; Ž 81,8;
104,7; Iz 30,30−31]. Byl to symbol Boží moci
[Ž 29,3−9; Zj 4,5] a projev přísného soudu
[1S 2,10; 2S 22,14]. Tu a tam se vyskytuje
i názor, že blesky jsou šípy a střelami Hospo-

dina zástupů [Ab 3,4; Ž 18,15; Za 9,14; Ž 144,
6]. Podle 1S 12,17 bylo hřímání zřejmý projev
Boží nelibosti vůči Izraelovi.
Hrom a hřímání lze v Palestině v době od
polovice dubna do polovice září zřídka kdy
slyšeti. V krajinách předního Východu byly
hrom a hřímání znamením blížícího se deště,
na němž byla závislá úroda.
»Hlas hromový« je označení silného, dobře
slyšitelného hlasu [J 12,29; Zj 6,1; 10,3n; 14,
2; 19,6]. Zvláště zjevování Boží je provázeno
h. [Ex 19,18n; Zj 4,5; 8,5; 11,19; 16,18].
»Synové hromoví«. Tak označil Ježíš Jakuba a Jana Zebedeovce [Mk 3,17]. Smysl
tohoto označení je nejistý a sporný. Je jen
domněnkou, že měl označovati jejich přirozenou
vznětlivost [sr. L 9,54], jež proměněna Duchem
svatým mohla se stát evangelisační silou
v práci pro království Boží.
Hrozen *Víno. Co se týče hroznů z údolí
Eškol [Nu 13,24], sluší poznamenati, že ještě
dnes lze v těchto místech vypěstovati hrozny
5−6 kg těžké.
Hroziti se *Děsiti se.
Hrozný, t. j. vzbuzující bázeň a hrůzu,
zvl. o Bohu [Ž 89,8], který pro svůj lid vykonal
hrozné věci, aby jej vysvobodil [2S 7,23; Ž
106,22; Ex 34,10; Ž 66,3.5; 139,14]. Ale Bůh
sám o sobě je h. [Ž 47,3; Dt 7,21; Neh 1,5;
4,14; 9,32]; právě proto převyšuje všecka
ostatní božstva. Je ovšem příznačné, že toto
označení Boha je vždycky spojeno s jinými
označeními, jež všecka mají vyvolat bázeň a
úctu [Dt 10,21] právě tak, jako jeho milost
a odpuštění [Ž 130,4]. Právě proto, že Bůh je
silný, veliký, mocný a hrozný, nepřijímá
osob ani úplatků [Dt 10,17] a je ochráncem
chudých a nuzných [Dt 10,18nn]. Povinností
člověka k takovému Bohu je bázeň, jež se projevuje v chození po jeho cestách, v lásce k němu
a ve službě celým srdcem [Dt 10,12n; 28,58;
Kaz 12,13]. Pak ovšem »hrůza Páně« [2K
5,11] není už hrozbou, ale p ovzbuzením k
poslušnosti.
Hrubý, t. j. hutný, pevný. O duchovním
pokrmu pro dospělé, dokonalé, kteří už nepotřebují mléka, začátečních základů Božího
slova [Žd 5,12−14], protože už mají svá čidla
vyškolena, aby dovedla rozeznávati dobro
a zlo.
Hrudí sem i tam obracení [Ex 29,27; Lv
7,34; 10,14] je dnes téměř nesrozumitelný
pojem, nevíme-li, že »sem i tam obracení« je
genitiv; mělo by se spíše říci »hrudí, s nímž se
prováděl obřad obracení sem i tam«. Tento
obřad byl nerozlučně spojen s obětí pokojnou
[*Oběť]. Záležel v tom, že pravé plece a hrudí, jež
z oběti patřilo kněžím, bylo sem i tam obraceno
směrem k oltáři; bylo jimi vodorovně pohybováno, jako by už měly býti vhozeny do obětního
plamene na znamení toho, že tato část patří
Hospodinu, že však Hospodin ji vrací zpět
kněžím. Toto pohybování obětí se dalo při t.
zv. oběti horlivosti [Nu 5,25], při obětování
prvního snopku [Lv 23,11] a chleba prvotin
[Lv 23,20], při oběti očišťování [Lv

Hrozen−Hřích [223]
14,12] atd. Při zasvěcování kněží záležela
»sem i tam obracení« patrně v přivádění a
odvádění kandidátů k oltáři a od oltáře [Nu
8,11.13].
Hrůza *Hrozný.
Hry, na něž navazují epištoly Pavlovy,
byly pěstovány hlavně v Řecku. Šlo v nich
o závodění vozů, koní, o metání disku a oštěpu,
o běh, box i zápasy. Závodníci se velmi pečlivě
připravovali a jejich sebekázeň byla přísně
kontrolována. Vítěz byl korunován věncem a
požíval nesmírné vážnosti mezi spoluobčany. V
1K 9,24−27 naráží Pavel na cvičení závodníků,
na závodní běh, na zápasy a odměnu vítězů.
Jiné narážky máme v Ga 2,2; 5,7; F 2,16;
3,14; 2Tm 2,5; sr. Žd 12,1−2, kde svědkové
víry jsou přirovnáváni shromáždění diváků v
hledišti při závodech běžců, kteří odkládají
vše, co by jim mohlo překážeti v běhu.
Běží trpělivě a vytrvale a hledí jen k tomu,
jenž sedí u cíle, aby udělil vítěznou cenu.
Antiochus Epifanes a Herodes Veliký zavedli
podobné hry v Judstvu.

Závod v běhu. Kresba na starořecké váze.

Na dětské hry [Za 8,5] navazuje Ježíš Mt
11,17. Šlo tu o napodobování dospělých, při
čemž jedna skupina dětí seděla a pískala na
krátké píšťalky a druhá skupina [snad děvčata]
doprovázela hru zpěvem a podle melodie napodobovala buď pohřeb nebo průvod svatební
nebo obřízkovou slavnost.
Hřích je jedním z nejdůležitějších bibl.
pojmů, jehož obsah se prohluboval podle toho,
jak rostlo povědomí svrchovanosti, svatosti a
lásky Boží a závaznosti smlouvy s Bohem.
Vždycky však byl hřích výrazem neposlušnosti
vůči Bohu a tudíž něčím nenormálním, urážkou
a porušením Boží normy [Ž 51,6].
Starý Zákon.
1. Terminolo gie. Český čtenář bible
těžko postřehne jemné odstíny, jež tkví za
obraznými a tudíž názornými hebr. výrazy pro
h. H. je nejčastěji překladem hebr. slova
chattá’ užívaného jak v profánním, tak v práv-
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jeho krev [Gn 42,22; 50,17; Am 1,9.11].
Totéž platí o smlouvě manželské [Gn 39,9; Dt
nickém významu a značícího sejití s pravé
22,24], o smlouvě s dělníky [Dt 24,15] nebo
cesty [určené zákonem nebo Bohem], chybiti
ustanovení o sedmém roce [Dt 15,7−9], o
se [prakem Sd 20,16], šlápnouti vedle [Př 19,
smlouvě příbuzenské [Gn 31,36; 1S 19,4; 20,1;
2n], minouti se cíle, nenajíti [Př 8,35n], být
24,12; 26,21], o nedostatku poslušnosti u
nevěrný [2Kr 18,14], nesplniti slib [Gn 43,9;
podřízených [Gn 40,1; 41,9]. H−em je po44,32], závazek [Lv 5,7]. Ten, který se dorušení míru mezi národy [Sd 11,27], neplnění
pouští těchto činů, je nazýván Kral. hříšníkem
vasalských povinností [2Kr 18,14 sr. 2Kr 3,
[Gn 13,13; Nu 32,14; 1S 15,18; Iz 13,9; 33,14;
5.7; 8,20.22, kde sloveso »hřešiti« je překláAm 9,10; Ž 1,1.5], ač na př. v Ž 25,8 v hebr.
dáno »zprotiviti se«, »odstoupiti«], neplnění
textu je výslovně »vyučuje ty, kteří sešli s cesty,
slibů [1Kr 1,21].
Hříšníkem je každý, kdo
cestě své«. Sejíti s cesty ovšem lze také z omylu
jedná nespravedlivě vůči Božímu lidu [Ex 9,27].
[Kral. poblouzení, nedopatření Lv 4,2.27;
Poněvadž pak Bůh sám je ochráncem
Nu 15,22−29; Joz 20,3 sr. Nu 35,11].
smluv, je každé porušení smlouvy hříchem
Pro úmyslné sejití s cesty má hebr. jiný proti Bohu [Gn 39,9; Am 1,9; 2S 12,13].
výraz, ‘ávón, který označuje něco zkřiveného, Proto Bůh »navštěvuje« nepravosti [Ex 20,5;
tedy pokažené nitro, smýšlení, jež není v souladu 34,7; Nu 14,18; Iz 13,11; 26,21], »rozpomíná
s vůlí Boží; je to h. svévolný [= rukou se« na nepravost [Iz 64,9; Jr 14,10; Oz 8,13:
vztaženou, Nu 15,30−31], nepravost [Iz 65,7; 9,9; Ž 25,7], trestá ji [Jr 25,12; Am 3,2] a
Mi 7,19; Ž 65,4; 69,28; Ez 7,19; Oz 4,8; » vyhledává « [Jb 10,6 sr. 14,16; 1Kr 17,18].
12,8], provinění [Ezd 9,6; Lv 22,16].
H. totiž narušuje pospolitost, a to nejen mezi
Jiným sz výrazem pro h. je přestoupení
lidmi navzájem, nýbrž − a to je horší − mezi
[normy příkazu], jednání proti povinnosti, lidem na jedné a Bohem na druhé straně, a
nepravost, převrácenost, réša‘ [1Pa 9,1; 2Pa tím přináší kletbu na celou společnost. Proto
36,14; Lv 5,15.19; 6,2; Ez 14,13; 15,8; 18,24; mají být hříšníci vyloučeni a dokonce trestáni
39,23; Dn 9,7; Neh 1,8 sr. 2Pa 26,16; 28,19.22; i smrtí [Ex 21,15.17; Lv 20,9; Dt 21,18−21],
30,7]. Zrcadlo tohoto jednání nastavuje Lv
protože se prohřešili proti Svatému Izrael26, 21−41, kde je též obsaženo několik dalších skému! Srovnej též Lv 20,10nn; Nu 15,30.
názvů pro různé stupně a druhy h. [v. 14−40].
Achán musel být odstraněn i s rodinou a jejich
Nejhlubšího pojmu pro h. užívají proroci
majetkem [Joz 7]. Lid Boží tvoří nerozlučnou
a prorocká literatura [péša‘]. Je to označení pospolitost a h. jednoho je h−em všech. Proto
vzpoury, odmítnutí, zpronevěření, zrady, od- je Ezechiel vyzýván, aby nesl nepravost Izrapadnutí, odstoupení, nevěrnosti vůči Bohu [Ex elovu [Ez 4,4nn], a Izrael nese nepravosti otců
34,7; Iz 1,2; 59,13; 66,24; Jr 2,8.29; 3,13;
[Ez 16; 20,30.34−36; sr. Ž 106,6; Jr 14, 20].
Ez 2,3; 20,38; Oz 7,13; 8,1; Mi 1,5 sr. 2Kr Člověk může na sebe vzít provinění druhých
8,20.28; 2Pa 21,8.10, kde se mluví o vzpouře [Pl 5,7; Ex 28,38; Nu 30,16; Iz 53,11]. Tak
proti pozemským vládcům týmž výrazem jako
lze vysvětliti i kultické předpisy, jejichž
o vzpouře proti Bohu], pocházející z pýchy
přestoupení je pokládáno za hřích [Lv
[Iz 5,19; Sof 1,12; Ž 73,11]. Odtud není daleko 17,10−14; 20,2.6; Ex 12,15.19; Nu 9,13; Ex
k nenávisti [sr. Ř 1,30; Ex 20,5; Dt 5,9] Všecky 31, 14; Nu 15,32−36 a j.]. Neboť porušování
tři výrazy [hřích, nepravost, přestoupení] jsou těchto předpisů podkopává sílu lidu Božího,
obsaženy v Ž 32,5; v obráceném pořádku v Ex jenž má s Bohem smlouvu [Ex 19,1−6], jejímž
34,7. Hřích je krátce nedostatek bázně před základem je Desatero [Ex 20]. Rozumí se, že
pod pojem h. spadá přijímání cizích kultů
Bohem, lásky k Bohu a zapomenutí na Boha
[1Kr 12,28−30; 14,16; 15,34], protože poru[Iz 1,2nn; Jr 2,19.31; 7,28; 15,6; 17,23; 25,
šovalo smlouvu. Těžkým hříchem bylo kou8n; 29,19nn; 32,33; Oz 8,14; 11,3].
zelnictví, protože očekávalo pomoc od něčeho
Je-li pozornost obrácena nikoli k vlastnímu
jiného než od Boha [2Kr 9,22; Na 3,4; sr. Dt
hříšnému aktu, nýbrž k následku, který hřích
18,10; Ex 22,18; Lv 20,27], který se smlouvou
s sebou nese, k vnitřnímu stavu, který vznikl
zavázal k opatrování svého lidu, a přímo obpo hříšném činu, mluví se o vině, proviněni,
cházelo jeho vůli.
’ášám, z něhož vyrůstá každé další jednání [Gn
H. však nejen narušuje pospolitost, ať už s
26,10; 2Pa 28,13; Ezd 9,7.13; 10,19; Jr 51,5].
Vinou se stává člověk kulticky nečistý [Lv Bohem [Iz 59,2] nebo s člověkem, nýbrž
5,2]. Kral. někde překládají i tento výraz působí zhoubně i na srdce hříšníka. Člověk je
»hřích« [2Pa 24,18; Ž 68,22], jindy »výstupek« ve své jednotě rozložen [Ž 12,3 »dvojité srdce«],
[Ž 69,6], jindy »ohavnost« [Am 8,14], »po- je jako rozbouřené moře [Iz 57,20n; sr. Iz
48,22]. Obšírný popis tohoto stavu hříšníka
kléska« [1Pa 21,3].
Vedle těchto výrazů má hebr. ještě mnoho podává Jb 18,5−21; 20,4−29. »Bezbožní ve
jiných, ale už tyto čtyři základní ukazují, jak tmě umlknou « [1S 2,9], »cesta hříšníků zahyne« [Ž 1,6; 112,10]. Hříšník musí nést svůj
mnohotvárně myslil SZ o h.
2 . P od s t a t a a n á s l e d k y h − u . J á d r e m hřích [Nu 14,34; Dt 15,9; 23,22; 24,15; 1Kr
h−u je porušení smlouvy v nejširším slova 8,32; Ž 7,17; Ez 33,10]. Prospívání hříšníků
smyslu. Lidská pospolitost stojí totiž na urči- je proto jen dočasné [Jr 12,1−3; Ž 37; 49; 73;
tých Božích zákonech. Kdo porušuje smlouvu Ez 18,2−4.20; Jr 31,29−30]. Nakonec se stane
bratrskou, hřeší proti bratru a uvaluje na sebe

*»bláznem« [Ž 14,2], člověkem *»hovadným« [Ž
92,7], »nesmyslným« [Jb 11,12; sr. Jr 4, 22; 5,21].
3. Původ a všeobecnost hříchu. Gn 3
podává ve SZ ojedinělý výklad o původu a kořeni
každého h. Ať už rozumíme jednotlivostem jakkoli,
vypravování je soustředěno na dvě formule: »býti
jako Bůh« a »věděti dobré a zlé«. Člověk,
naslouchající svůdci [had je personifikací této
démonické síly], upadá v pokušení zasahovat do
Božích řádů [zde Boží zákaz, doprovázený
výstrahou o následcích neposlušnosti] a sám se svého
stanoviska rozhodovati o tom, co je dobré a zlé.
Člověk se chce vymknout z oblasti Boží autority.
Tak se stávají Adam a Eva prototypem každého
člověka ve snaze setřást se sebe stvořenostní
charakter, kritisovat řády Boží a být jen sobě
odpovědný. Pisatel Gn 3 zdůrazňuje náboženské
přesvědčení, že být člověkem znamená být hříšníkem.
Neřeší však otázku, proč Bůh dopustil, že se člověk
smí rozhodovat buď pro nebo proti, nýbrž prostě
vykládá skutečnost obecnosti hříchu z první
neposlušnosti prvních lidí. H. přistoupil k člověku z
vnějška; jakmile však mu člověk podlehl, není
návratu. H. se stal strhujícím proudem,
zachvacujícím pokolení za pokolením [Gn 6,5;
8,21].
Je příznačné, že toto vypravování stojí ojediněle
v SZ, který nikde ani slůvkem na ně nenavazuje.
Teprve poexilní židovská literatura snad pod
vlivem řeckého a perského myšlení a NZ odvozují
hříšnost člověka z pádu prvních rodičů. Při tom had
nabyl vysloveně démonického charakteru. Jinak
ovšem SZ obecnou hříšnost člověka prostě
předpokládá [1Kr 8,46; Př 20,9; Ž 130,3 sr. 14,3;
53,2−4; 143,2]. Zvláště Job zdůrazňuje, že čistý se nemůže zrodit z nečistého [14,4], že ani andělé nejsou
bez nedostatku v očích Božích [4,17−21 sr.
15,14−16]. O hříších ideálních postav vyvoleného
lidu se mluví docela otevřeně [Gn 26,7; 27,8−23;
Ex 2,11; Nu 20,10−12; 2S 11, 2n; 12,1nn; Oz
12,4nn; Iz 43,27]. Přes některé náznaky, že hříšnost
souvisí se stvořením člověka, s jeho původem z
prachu [Gn 6,5; 8,21; Jb 4,17−21; Ž 58,4;
78,38−39; 103,14], přece převládá názor, že
hříšnost sídlí nikoli v těle, ale v *srdci člověka [1S
16,7; Ž 17,3; 139,23n], jež se zatvrdilo nebo bylo
zatvrzeno vůči Bohu [Ž 81,13; Iz 6,10; Jr 3,17; 4,4;
Oz 11,2]. Jedinou pomocí je proměna nebo výměna
srdce [Dt 10,16; 30,6; 1S 10,9; Ž 51,12; Ez 11,19;
18,31; 36,26]. Podle 2S 24,1 je původcem h.
vlastně Bůh [v Kral. textu je sice vsunut satan, ale
odlišný tisk (kursivou) ukazuje, že v hebr. textu
není; teprve 1Pa 21,1 má v hebr. textu
satana]. Souvisí to s myšlenkou, že Bůh
zatvrzuje srdce těch, kteří propadli jeho soudu
[Ex 4,21; 7,3; 14, 4.8; Sd 9, 23; 1S 16,14; 18,10;
19,9 sr. Jk 1, 13.17!].
Přes sz učení, že srdce člověka je zlé od mladosti,
mluví SZ také o lidech »spravedlivých«, nikoli však
pro vlastní zásluhy, nýbrž milostí Boží. Byli to
především jedinci z dávno-
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věku [Gn 5,21nn; 6,9; 7,1; Ez 14,14.20.23; Jb
1,1.8; 2,3]; dále pak ti, kteří zachovávají Boží
přikázání [Ez 3,20nn; 33,12n; Iz 57,1; Ž 1,2.6;
34,22; 37,12.25; 69,29; 92,13; 118, 15.20]. V
judaismu silně vystupňovaný důraz na Zákon a
mravní optimismus nakonec vedl k fariseismu.
Nepřehlédněme též, že SZ mluví také o Spravedlivém,
jemuž Bůh sám propůjčí svou spravedlnost [Ž
72,1n; Iz 11,1−5; 53,9. 11; Jr 23,5n].
*Spravedlivý.
Nový Zákon
1. Terminologie nz navazuje na SZ, zvl. v
jeho řeckém překladu LXX. I zde jde o celou
stupnici pojmů od zblouditi v myšlení i činech,
proviniti se v zlém úmyslu až k vědomému
odpadnutí od Boha. Při tom rozeznává NZ
jednotlivé hříšné činy [J 8,24; 9,34; Sk 2,38;
3,19; 7,60; 1Tm 5,22.24; Žd 1,3; 2,17; Zj 1,5; Jk
2,9 aj.], hříšnost jako protibožské zaměření lidské
podstaty [míti h. J 9, 41; 15,22.24; 19,11; zemříti v
h. 8,21; naroditi se v h. J 9,34; býti v h. 1K 15,17;
poznání h. Ř 3,20; tělo h. Ř 8,3; Kristus byl
učiněn h. 2K 5,21] a h. jako osobní démonická
moc [Ř 3,9; 5,12; 6,16.20; 7,14], jehož působištěm je
tělo [Ř. 6,12]. Je těžko rozhodnout, kdy tu jde o
básnický obraz a kdy o reální bytost [J 8,34].
2. Synoptická evangelia a Skutky jsou
soustředěny na zvěst o Mesiáši, království Božím a o
odpuštění hříchů [Mt 1,21]. Tyto tři pojmy spolu
úzce souvisí. Jan Křtitel začíná výzvou k pokání [Mt
3,6] a hlásá možnost odpuštění [L 1,77]. Ježíš
neúprosně vystupuje proti názorům zákoníků na
h. [Mt 23,4−28; Mk 7,9n] a dává pravý smysl
Zákonu na Sinai [Mt 5,21−48; 19,16−21; 22,
36−40]. V souhlase s proroky ukazuje, že h. nemá
sídlo v těle, ale v srdci člověka [L 11,38−44; Mt
15,8−20]. Jsou-li kořeny špatné, je celý strom
špatný [Mt 7,18n; 12,33]. Mezi h−y farizeů
počítá i touhu po tom, aby bylo vzbuzeno zdání
pobožnosti [Mt 23,5−7; Mk 12,38n; L 20,45n; Mt
6,1−16 sr. 5,20] a zvláštní pozornost věnuje h.
»opominutí« [Mt 25,1−30.45]. H. je mu vzdálení
z Otcova domu [L 15,11−32], přerušení obecenství
s Bohem.
A právě pro tyto vzdálené od Otce přišel Kristus
[Mt 9,13] a zvěstoval jim Boha jako Otce, který je
hledá a očekává na jejich návrat. Jako Syn Boží, který
přinesl království Boží, přemáhá h. tím, že uvádí
hříšníky do obecenství s sebou [Mt 9,10n; L
15,1n; 19,7 sr. Mt 11,19; L 7,34], stoluje s nimi,
odpouští jim, a tak ruší přehradu mezi Bohem a
hříšníky a uvádí je do obecenství s Otcem právě
proto, že je uvádí do pospolitosti s sebou [Mt 9,2;
L 7,47nn]. Neboť toto obecenství vyvolává pokání
[L 5,8; 7,37nn; 19,1nn]. Je to div divů, který
předpovídal Iz 44,22n, vysvětlitelný jen tím, že v
Kristu se vlomilo království Boží do tohoto světa,
byla uzavřena nová smlouva [Jr 31,31−34; Mt
26,28; Iz 53,5n.12].
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Ježíšovým příchodem, smrtí a zmrtvýchvstáním byl přemožen hřích a tím položen základ
k novému Božímu světu. Kdo to poznal skrze
Ducha svatého a přece se tomu prakticky
vzepřel, dopouští se h−u proti Duchu svatému, který nemůže být odpuštěn [Mt 12,31n;
Mk 3,29]. Apoštolově se lišili od Ježíše tím, že
vyzývali k přijetí odpuštění h., které Ježíš svým
obecenstvím s hříšníky bezprostředně dával
[Sk 2,38; 3,19; 5,31; 10,43; 13,38; 22,16;
26,18].
3. J an o v s k á l i t e ra t u r a, a ) P odl e ep i š tol Janových je h. přestoupením Zákona [1J
3,4]. Obsahem Zákona je láska, jež má být
odleskem lásky Boží k lidem [1J 4,7−21]. Každé
porušení této lásky [i opominutí přímluvné
modlitby za hřešící bratry] je nepravostí [1J
5,16n], kterou se člověk zaprodává ďáblu
[1J 3,8 sr. J 8,34.44] a tím přerušuje
obecenství s Bohem.
Ježíš přišel proto, aby tuto zaprodanost
ďáblu zrušil, »aby hříchy naše sňal« [1J 3,5−8
sr. J 1,29]. Stalo se to jeho obětí na kříži [1J
1,7; 2,2; 4,10], jež má universální charakter
[»za hříchy všeho světa«]. »Zůstávání v něm«
[v církvi?] je jediným zabezpečením proti
hříchu [1J 3,6; sr. J 15,4nn] a zárukou plodného života spravedlnosti [1J 3,10−24], Zvláštností Janových epištol je přesvědčení, že ten,
kdo zůstává v Kristu, »nemůže hřešiti, nebo
z Boha narozen jest« [1J 3,9; 5,18; 3J 11]
a »ten zlostník se ho nedotýká«. Prakticky
ovšem se člověk přistihuje ustavičně při h−u,
ale není to »h. k smrti« [1J 5,16n], protože
máme přímluvce u Otce v Ježíši Kristu [1J
2,1n] a ve svých bratřích [1J 5,16n]. Jen to
činí napětí mezi »skutečností hříchu a nemožností hřešit« snesitelným.
b) Janovo evangelium se podrobněji
zabývá »hříchem k smrti«, i když tohoto
výrazu neužívá. Je to h. proti Duchu sv., jak
jej popisují první tři evangelia [Mk 3,29; Mt
12,31n; L 12,10]. Ježíš totiž staví člověka před
rozhodnutí. Kdo se rozhodne proti němu,
uráží svatého spravedlivého a milujícího Otce
[J 1,11; 8,42; 15,24; 16,8n; sr. 1J 5,9.10],
který v Kristu seslal jediný lék proti h−u [J
1,29; 8,34nn]. Tak se Kristus sám stává
nejsilnějším usvědčovatelem z hříchu [J
15,22.24].
c) Zj vyhlíží dobu, v níž bude všeobecná
moc h−u nad světem, z níž jsou věřící vyňati
smrtí Kristovou [Zj 1,5−6], zničena spolu se
smrtí. Než se tak stane, mají se křesťané vystříhat jakéhokoli společenství s touto ďábelskou mocí [Zj 18,4n].
4. Pavel ve svých listech rozvíjí a výslovně
promýšlí myšlenkové základy křesťanské zvěsti,
které jsou v ostatních spisech nz jen nesoustavně naznačovány. Zamýšlí se takto i nad
původem, příčinou, rozsahem a dosahem h−u.
Má na mysli hříšnost člověka, z níž jednotlivé
h-y vyplývají. Vychází z vlastní zkušenosti,
kterou učinil v osobním setkání s Kristem jako
»člověk pod Zákonem bez úhony« [F 3,6; sr.

Ga 1,14]. Tu poznal svou hříšnost, jež plynula z
falešné »horlivosti« pro Zákon Boží. Chtěl
něco znamenat vůči Bohu a stal se ruhačem,
ukrutníkem a protivníkem církve Boží [1K
15,9; Ga 1,23; 1Tm 1,13]. H. je mu aktivním
nepřátelstvím proti Bohu a jeho vůli; touha
po uplatnění sebe vůči Bohu, hledání vlastní
cesty spásy a tak kladení nároků na Boha.
Původ h−u vidí Pavel v h−u [nikoli těle]
Adamově [Ř 5,12], jenž otevřel dveře hříšnosti, z níž plyne každý jednotlivý h. H. však
není osudem, nýbrž odpovědným činem člověka. S h−em Adamovým vstoupila do
světa i smrt; neboť h. − tato démonická,
objektivní moc [Ř 7,15−20] − nedovede svým
otrokům vyplácet jinou mzdu než smrt [Ř
6,23]. Tak vyřkl Bůh svůj soud nad h−em. Ze
všeobecnosti
smrti
vyvozuje
Pavel
všeobecnost hříšnosti [Ř 5,12.18n] jako stavu
lidstva [Ř 3,9. 23; Ga 3,22]. H. má při tom
dva spojence: *tělo a *Zákon. Ne že by tělo
samo o sobě bylo příčinou hříchu, ale celá
naše tělesnost po h−u *Adamově je
zaprodána h−u, zkažena h−em [Ř 7,14],
živnou půdou pro h. Zákon pak zjevuje tuto
zaprodanost h. [Ř 3,20; 7, 7−10] a latentní,
dřímající h. činí aktuálním ve vzpouře proti
nároku Božímu [Ř 5,20]. Jinými slovy: Zákon
činí z h−u vinu [subjektivní hřích]. Pohané
jsou v tom rovni Židům [Ř 2,17n], protože
mají zákon Boží vepsaný na svých srdcích [Ř
1,20−23; 2,15]. V Ř 7 popisuje Pavel situaci
nejen Žida, ale každého člověka, jak mu byla
otevřena při setkání s Kristem.
Kristus, sám bez hříchu [2K 5,21], přišel
»v podobě hříšného těla«, aby odsoudil a tím
zničil hřích v těle [Ř 8,3]. Vzal na sebe kletbu
lidské hříšnosti a tak smířil člověka s Bohem
[1K 15,3; Ga 1,4]. Jeho kříž a zmrtvýchvstání
je vítězným znamením nad h−em a tím i nad
smrtí a démony [Ř. 5,21]. A poněvadž lidstvo
podle Pavla není souhrn jednotlivců, nýbrž
organický celek, mají smrt a zmrtvýchvstání
Kristovo význam kosmický [Ř 5,15−19]. Věrou
v tohoto Krista se stává člověk novým stvořením, dosahuje ospravedlnění, t. j. odpuštění h.
[Ef 1,7], protože s Kristem zemřel h−u [Ř 6,
6n.14.18.20.22] a Zákonu v jeho funkci žalobce
a má otevřenou možnost nového života [Ř
6,11.13.19; sr. 8,3n; 2K 5,21] z víry [Ř 14,23],
jež se projevuje láskou k bratřím [1K 8,12].
Člověk v Kristu má možnost žít Duchem svatým
[Ř 8,11], což znamená v posledku i vítězství nad
smrtí [Ř 8,18; 1K 15,26]. Křesťan, pokud je v
těle, musí neustále zápasit [1K 9, 27], aby
došel konečného vítězství v království
nebeském [Ef 6,11−17; 2K 6,7; 10,4n; Ř 13,
12; 1Tm 1,18].
5. Ostatní nz spisy. Epištola Jakubova
má v názoru na h. pečeť židovské zbožnosti.
Kořenem h−u je žádost [Jk 1,14n], jež sice
sama o sobě nemusí být špatná, špatnou se
však stává, když jí člověk podlehne proti
svému lepšímu přesvědčení. Jk potírá domněnku, že by Bůh byl původcem h−u, protože
člověku je dána možnost volby mezi duchovně

prospěšným a špatným zužitkováním pokušení.
Člověk se může rozhodnout buď pro »korunu
života« nebo smrt [1,12.15]. Ježíšův příchod
znamenal proměnění zákona Mojžíšova v »dokonalý zákon svobody« [1,25; 2,12], v »královský zákon« lásky [2,8]. Přestoupením zákona lásky jsou zvl. h−y sociální [2,9; 5,1−6].
Jk zdůrazňuje jednotu zákona: Kdo přestoupí
jedno přikázání, hřeší proti všem [2,10]. Závěrečné kapitoly povzbuzují k vzájemnému
vyznávání hříchů a přímluvným modlitbám,
což je jen důsledkem přikázání lásky [5,15nn].
Výzva k přímluvné modlitbě sboru za nemocné
je snad podepřena přesvědčením o spojitosti
nemoci s h−em. Celou epištolu ovládá názor,
že h. kteréhokoli člena sboru přivádí celý sbor
do blízkosti smrti.
1Pt se drží v mezích obrazu služebníka
Božího z Iz 53,4.5.7.9, když zvěstuje trpícího
Krista jako osvoboditele od h−u [2,22−24;
3,18] a nabádá k ochotnému snášení utrpení
pro Krista, aby byl zjevný náš »pokoj od h−u«
[Žilka 4, 1n].
Žd mluví o tom, že »nová smlouva« zbavila
věřící »[s]vědomí h−u« [10,2] prostřednictvím
sebeobětování Ježíše Krista [9,12.14], jež
jednou provždy otevřelo »cestu novou a živou«
[10,20]. Zvláštní úsilí je věnováno důkazu, že
»stará smlouva« nebyla s to způsobiti snětí
[Kral. odnětí] h. [10,11 sr. 9,9]. Obětí
Kristovou se vlomil do tohoto věku nový věk
[8,12; 10,17], který ovšem věřícím ukládá a
zároveň jim umožňuje, aby kladli až do krve
odpor v zápase proti h−u [12,1.4]. Kdo dobrovolně hřeší [10,26], nebude mít možnosti pokání [6,6], protože oběť Kristovu vydal v posměch. Epištola má tu pravděpodobně na
mysli odpadnutí od Krista a zapření jeho
jména, nikoli jakýkoli poklesek. Je to jakási
obdoba h−u proti Duchu sv. v synopticích.
Přehlédneme-li obsah NZ s hlediska pojmu
h−u, shledáváme, že h. je ve své podstatě
vzpoura člověka proti Božím nárokům, že je
zjevem bytostně zachvacujícím celé lidstvo
a že jedinou cestou z něho je Kristus, přemožitel h−u, protože v něm se vlomil do tohoto
»věku« nový svět, charakterisovaný Božím odpuštěním.
Hříšník. Tento výraz v NZ je vesměs překlad hebr. rášá‘, jež Kral. překládají obyčejně
bezbožník. Ve SZ, zvl. v Žalmech, je míněn
opak spravedlivých, zbožných. H. je ten, jenž se
nedrží Božího Zákona [Ž 1; 50,16n], nedbá na
Boha [Ž 10,4; 36,2], spoléhá na sebe a na své
bohatství [Ž 52,9; 119,72], zkrátka: nemá pravý
poměr k Zákonu, a tím se staví proti Bohu a
spojuje se s protibožskými silami, jimž nakonec
úplně podlehne. Ve SZ mohl být h−em [=
bezbožníkem] Izraelec stejně jako pohan, ale v
pozdním židovství se soustřeďuje toto označení
čím dál tím více na pohany, kteří odmítli
Zákon Boží, a tudíž nemohou zachovávati
předpisy o očišťování; jsou před Bohem nečistí
nejen proto, že slouží modlám, ale hlavně proto,
že se neřídí Zákonem. Proto je Židu nemožné
mít s nimi obecenství na př.

Hříšník−Hřivna [227]
při jídle. H. se stalo výrazem nejhlubšího
opovržení a téměř nadávkou.
V NZ je h. slovo, jímž je v pojetí farizejském a v běžné mluvě označován jednak člověk, jenž žije vědomě v rozporu se Zákonem
buď svou nemravností anebo povoláním [Mt
9,10; L 7,37.39; 19,7 sr. 1Tm 1,9; Jk 4,8;
5,20], jednak ten, kdo se nepodrobuje farizejským předpisům a farizejskému výkladu
Zákona [i Ježíš v očích farizeů byl h. Mt 12,
1nn; 15,2; Mk 7,5; L 11,37nn; J 9,16.24n.
31], jednak pohan [Mt 26,45; Mk 14,41 sr.
Sk 2,23; Ga 2,15; L 6,32]. Ve vlastním nz
užití je jako h. označován člověk, který propadl hříchu a je tudíž odloučen od Boha a od
Krista [Ř 5,8.19; Ga 2,16nn; 1Tm 1,15 sr.
L 15,7.10; 18,13; Žd 7,26], tedy nevěřící
v Krista. Také lidé, kteří se provinili nějakým
určitým hříchem, byli označováni jako h−i
[L 13,2]. Celkem možno říci, že h. je opakem
spravedlivého. Vše záleží ovšem na tom, jaký
obsah je dáván pojmu spravedlivý.
Ježíš považoval za úkol svého poslání povolat
čili pozvati h., rozumí se: do království Božího.
Tak to totiž stojí v Mk 2,17 a Mt 9,13 podle
nejstarších rukopisů; dodatek »ku pokání«,
připojený L 5,32 a v mladších rukopisech Mk
a Mt, poněkud obměňuje a otupuje
neslýchanou bezpodmínečnost a údernost milosti, kterou Ježíš přinesl. Proto Ježíš s h−y
k pohoršení spravedlivých »jedl a pil« [Mt 9,
10n; 11,19; Mk 2,15; L 5,30; 15,2] a tak jim
otvíral obecenství s Bohem [Mt 22,10nn; sr.
1,21], probouzel v nich poznání hříchu [L 5,
8; 19,8] a jistotu odpuštění. Nepřímo ovšem
volal do nového poměru k Bohu i »spravedlivé«, jejichž »spravedlnost« sice nepopíral, ale
neuznával ji za dostatečnou před Bohem [Mt
5,20], protože byla sobecká, sebejistá [L 18,
11n] a tedy pyšná [Mt 6,1n; 23,5nn; L 14,7nn;
20,46] a nemilosrdná [Mt 23,14.23; 25,41nn].
Je to spravedlnost, která odpovídá pouze lidskému měřítku, ale neobstojí před Bohem
[L 18,14]. Právě Mt 23 je přes 9,13 výzvou
k »spravedlivým«, aby činili pokání. H. je
Ježíšovi ten, kdo potřebuje slitování Božího, a
to jsou všichni [Mt 22,9n] bez rozdílu.
Je příznačné, že výraz h. chybí ve Sk a
u Jana [9,16.24.25.31] je pouze v ústech farizeů o Ježíšovi. Snad proto, že tento výraz byl
příliš zatížen farizejským povyšováním nad
druhými. Rozdíl mezi služebníky hříchu [Ř
6,17] a mezi těmi, kteří byli vysvobozeni od
hříchu [Ř 6,18], je ovšem i v NZ velmi skutečný a důležitý. Jenže tento rozdíl není založen v lidské samospravedlnosti, nýbrž v Božím
činu v Kristu Ježíši. Jen milost Boží v
Kristu Ježíši, přijatá věřícím srdcem, činí z
h−a člověka ospravedlněného před Božím
soudem [Ř 5,1; 6,17n; 7,25; 8,1].
XX
Hřivna. U Mt 18,24; 25,15 je toto slovo
překladem řeckého talenton, talent, což byla
váha asi 36 kg stříbra. Rovnala se v tehdejší
peněžní jednotce asi 6000 řeckých drachem

[228] Huba−Hudba
nebo 9000 římských denárů. Denár bývá denní
mzdou dělníka. 10.000 hřiven byla tedy fantastická
suma proti 100 »penězům« [denárům], jež bylo možno
odnésti v kapse, kdežto 10.000 talentů bylo 360.000
kg = 360 tun. U L 19,13 je slovem hřivna
přeloženo řecké mna čili mina, což byla
šedesátina talentu, asi 100 drachem čili 150
denárů. Je zřejmé, že evangelistům při tomto
podobenství nezáleželo na absolutní, nýbrž jen na
poměrné hodnotě jednotek, jichž tu užívali.
Huba *Houba.
Hudba; hudební nástroje byly v Izraeli
trojího druhu: strunové, dechové a bicí.
1. Nástroje se strunami zhotovenými ze
spletených rostlinných vláken nebo dlouhé trávy,
později z hedvábí a kovu, byly hlavně tyto:
a) Kinnor [Kral. harfa 1S 16,23; citara Ž 137,2],
nástroj, který podle Gn 4,21 vynalezl Jubal, syn
Lamechův, skládal se z malé resonanční skříně a
dřevěných postranic [viz obrázek] a několika
[obyčejně desíti] strun. Také Lában znal tento
nástroj snadno přenosný [Gn 31,27; Iz 23,16].
Užívalo se ho hlavně při chrámové hudbě. Na struny
se bilo zvláštním plektrem [hůlčičkou]. Podle 1S
10,5 [sr. Ž 43, 4; 49,5] užívali h. proroci k posvátným
účelům. Chrámová hudba byla nemyslitelná bez h.
[1Pa 25,1.3]. Ale i při světských radovánkách se
hojně užívalo h. [Jb 21,12; Iz 23,15n]. LXX překládá
hebr. výraz slovem kithara, od čehož je naše citara,
ale dnes se všeobecně kinnór vykládá jako lyra.

Semitský hudebník hraje na kinnor. Část nástěnné
hrobní malby z Beni Hasan.

b) Nabla, nebel [Kral. loutna 1S 10,5; Iz 5,12],
nástroj snad s 12 strunami, na něž se hrálo prsty,
o něco větší než kinnor, avšak jen tak velký, aby se
na ni mohlo hráti při chůzi [1S 10,5; 2S 6,5]. Dnes
se překládá nejčastěji − harfa. Na ně si dávali hráti
hlavně boháči [Am 6,5; Iz 5,12; 14,11] při
domácích slavnostech. LXX překládá příslušný
hebr. výraz také kithara, psalterion nebo organon.
Oba nástroje [kinnor i nabla] sloužily k
doprovodu radostných zpěvů [Gn 31,27]. Proto na
př. v zajetí nebylo možné hráti na harfu [Ž 137,2].
c) Husle, husličky [sabbeká’ − Dn 3,5.7.10. 15;
šálíším 1S 18,16; men Ž 150,4] jsou nějakými
strunovými nástroji neznámého tvaru a velikosti.
Snad to byly tříhranné nástroje o čtyřech strunách.
d) Neginot, nejisto, zda strunový nástroj, či jen
všeobecné označení pro strunovou hudbu [Ž
67,1 a j.].
e) Gitejský nástroj (?) [Ž 8; 81; 84], rovněž
nejisto, zda nějaký strunový nástroj, který prý
podle židovské tradice přinesl David z Gát, anebo
píseň k vinobraní, podle jejíhož nápěvu měl být
žalm zpíván, anebo snad pochodová píseň gittejské
tělesné stráže Davidovy [2S 15,18].
2. Nástroje dechové.
a) Píšťalka provázela slavnostní průvody na hory
a s hor [1S 10,5; 1Kr 1,40; Iz 30,29]. Mimo to
bylo užíváno píšťalek i na znamení truchlení [Jr
48,36; Mt 9,23]. Připomínají naše flétny, šalmaje a
j. − b) Vedle píšťalky bylo mnoho jiných
dechových nástrojů [dudy, rohy a j.], jež dnes je už
těžko popsati, protože kromě náznaků ve slově není
žádných jiných pomůcek k bližšímu určení. Ž
150,4 mluví o varhanách, patrně nástroj s několika
píšťalami. Jiné nástroje dechové sloužily k
signalisování [roh beraní Joz 6,5], trouba [Jr 4,5],
buď ke shromáždění lidu, nebo k boji nebo k
míru [2S 20,22] nebo jinak [Sof 1,16]. V
době poexilní se troubilo i v chrámě na zvláštní
trouby [Neh 12,35; 2Pa 5,12−13; 29,26]. Levitové
svolávali lid k bohoslužbám rovnými stříbrnými
trubami [Nu 10,8].
3. Nástroje bicí byly jednak bubny [Sd
11,34; Ex 15,20], jednak »cimbály«, ve skutečnosti
činely [1Pa 15,19] buď talířovité nebo kuželovité.
V 2S 6,5 se snad myslí na nějaká chřestidla
[sistrum].
Hudby se užívalo všeobecně k vyjádření radosti
[Jb 21,12; 30,31; Gn 31,27; Jr 25,10; L 15,25].
Při zármutku se obyčejně nehrálo [Pl 5,14; Am
8,3.10]. I kultická hudba měla radostný ráz [Ex
32,6.18; Sd 9,27; 21,21; Am 5,23]. Pouze
píšťalka sloužila i při pohřbech. Hudba byla
považována za krotidlo zlých duchů [1S 16,23] nebo
sloužila k vyvolávání prorockého nadšení [2Kr 3,15;
1S 10, 5.10; 19,23; 2S 6,5.15n].
V době poexilní stala se hudba výhradně jen
kultickým zařízením: sr. Ž 68,26. Později ženské
sbory úplně zmizely. Liturgický zpěv a hudba
staly se věcí levitů [Neh 12,27; 1Pa

Hufam−Humno [229]

Skupina hudebníků z reliefu Asurbanipalova paláce
v Ninive. Dvojitá píšťala, cymbály a bubínek.

15,19−21; 16,5]. Hudba ovšem nebyla harmonická, neboť ještě dnes východní národy posuzují hudbu jinak než my.
Zpěváci v chrámu tvořili zvláštní cechy
[synové Azafovi Ezd 2,41; 1Pa 15,19−22; 16,
5; 25,1]. Můžeme rozeznávati; 1. zpěváky,
kteří s některými hudebníky udávali takt;
2. hudebníky na loutnu ke zpěvu vysokému
[1Pa 15,20; Ž 46,1 *Alamot]; 3. hudebníky
na harfy a nástroje strunové ke zpěvu nízkému
[Ž 6,1; 12,1; 1Pa 15,20n]; 4. kněžské trubače
na trouby [1Pa 15,24]. *Zpěv.
Hufam, potomek Benjaminův, zakladatel
čeledi [Nu 26,39], v Gn 46,21 nazývaný
Chupp im [sr. 1Pa 7,12.15], snad toto žn ý
s Churanem z 1Pa 8,5.
Hukuk [= vtesaný], město na hranicích
území pokolení Neftalím [Joz 19,34], snad
dnešní Jakuk, asi 10 km sz od Tell Hum.
Hul [= kruh, okruh či písek?], podle Gn
10,23 syn Aramův [podle 1Pa 1,17 syn Semův]; jméno aramejského kmene nebo kraje.

Assyrská kapela: buben, loutna, harfa, cymbály.
Relief z Ninive.

Někteří myslili dokonce na jezero Chule v sev.
Palestině.
Hůl, hůlka byly vedle prstenu znakem
důstojnosti nebo úřadu muže [Gn 38,18.25];
není divu, že bývaly bohatě vyřezávány. Východní pastýř míval dvě hole: jednu slabší,
kterou se opíral a sháněl ovce, po případě jí
vytahoval ovci, zapadlou do rokle [berla Lv
27,32; Ž 23,4; Ez 20,37]; druhou v podobě
kyje, kterým bránil ovce proti šelmám. Zdá
se, že Mk 6,8 myslí na první, kdežto Mt 10,10
na druhý druh h. Bojovníci bývali ozbrojeni
holemi [1S 14,27.43] právě tak jako dozorci
nad otroky [Kral. »násilník« Iz 9,4] a vládci
[Jr 48,17]. I kouzelníci nosili hůlky [Ex 7,9.12]
a užívali jich k věštění [Oz 4,12]. SZ mluví
o holi Boží [Ex 4,20; 17,9; sr. 2Kr 4,31]. Žd
11,21 [sr. Gn 47,31] se mluví o tom, že se umí-

Hoření konec (zlomek) egyptské kouzelnické hole.
Ve slonové kosti jsou vyřezány (zprava): žabí bohyně Hekt (nezřetelná), symbol života, kultický sloup
Ded, šakalí božstvo tmy Anubis.

rající Jakob »poklonil na vrch své hůlky«.
Někteří badatelé se domnívají, že tu jde o špatné
čtení hebr. textu [sr. 1Kr 1,47]. Jiní mají za
to, že jde o terafim [posvátný obraz],
umístěný na vrcholku hole. Jiní překládají:
»poklonil se, opřev se o vrcholek hole«. H.
Aronova [Žd 9,4] = prut Aronův [Nu 17,8].
Výraz »pod hůl pastýře« [Lv 27,32] je vzat
ze zvyku počítat holí ovce, vypouštěné z chléva
na pastvu, a oddělovat každou desátou Bohu
[sr. Ez 20,37].
Tresty ranami h. byly i v Izraeli obvyklé;
počet ran však nesměl přesahovat 40 [Dt 25,
3; 2K 11,24].
Hůl chleba [Lv 26,26; Ez 4,16; 5,16; 14,
13; Ž 105,16; Iz 3,1], jíž se dosud užívá na
východě, zvl. v Arabii. Je to obyčejně několik
tyček, upevněných v plochém vrbovém koši
tak, aby bylo lze na ně směstnat co největší
počet prstencovitých bochníků, jimiž jsou
hole prostrčeny. Možná, že původní formou
byla opravdu jediná hůl, na níž dva lidé nesli
navlečené prstencovité bochníky.
Humno, mlat, kolem něhož se soustřeďoval život Izraelců v době žní, ale také proto,
že v přírodním náboženství mívalo kultický
význam. Zde byly božstvu přinášeny oběti
a slaveny náboženské slavnosti žňové [Sd 6,
11; 2S 24,16n; 1Pa 21,15]. Ozeáš vytýká
Izraeli, že smilní »po všech obilnicích« [= humnech 9,1]. Kultickou náplň naznačují také

[230] Hur−Hvězda, hvězdář
místa v 1Kr 22,10 [humno = Kral. plac] a Rt
3,6.10.14.
Hur [= bělost, skvělost]. 1. Muž, který s
Aronem podpíral ruce Mojžíšovy, když Izraelští
bojovali s Amalechem u Rafidim [Ex 17, 10.12].
Když později Mojžíš měl vstoupiti na horu Sinai,
odevzdal správu lidu Aronovi a Hurovi [Ex 24,14].
Podle židovské tradice byl H. mužem Marie a totožný
s
2. Hurem, dědem Bazaleele [Ex 31,2; 35, 30;
38,22] z pokolení Judova, hlavním umělcem při
budování stánku. V seznamu potomků Judových v
1Pa 2,19.20 se jeví H. jako člen velké rodiny
*Faresovy; byl synem Kalefa, syna Ezronova a jeho
druhé manželky Efraty, a otcem tří synů, kteří
založili města Kariatjeharim, Betlem a Batgadar
[1Pa 2,50n].
3. H., čtvrtý z pěti králů madianských, kteří byli
zabiti s Balámem, synem Beonovým [Nu 31,8].
Zmínka o něm je také u Joz 13,21n, kde se
jmenuje »vývodou madianským«.
Hůra, shůry v náboženském smyslu k
označení toho, co pochází ze svatého, věčného
Boha, na rozdíl od toho, co pochází z
hříšného, pomíjitelného světa [J 8,23; sr. Ga 4,26; F
3,14; Ko 3,1n; J 13,1].
Huri, otec »špehéře« Safata z pokolení
Simeonova [Nu 13,6].
Hus. 1. Syn Aramův [Gn 10,23; 1Pa 1, 17],
vnuk Semův skrze Náchora [Gn 22,21]. *Uz. − 2.
Syn Dízanův a vnuk Seirův [Gn 36,28].
Husám [= spěch?], nástupce edomského krále
Jobaba, pocházející ze země Temansék [Gn 36,34;
1Pa 1,45n].
Husle, husličky *Hudba.
Husot [= město ulic], moabské město
pravděpodobně mezi řekou *Arnon a Bamotbál [Nu
22,39; sr. v. 36 a 41], kam až dovedl *Balák *Baláma
hned po jeho příchodu do země Moabské. Přesná
poloha místa je neznámá.
Hutsab, Na 2,7 chápou Kral. jako jméno
královny ninivetské. Jméno může ovšem býti −
podle jiných − také básnickým označením Ninive
anebo prý může znamenati úrodnou krajinu v okolí
Sáb, zavlažovanou přítokem Tigridu, Sábem. Toto
jsou však jen nepodložené domněnky. Nesnáze
překladatelské vznikly nepochopením textu. Nejde o
popis válečných operací, nýbrž zřejmě o detail z líčení
rituálního zápasu, kterým se v rámci kultické
slavnosti předvádí soud Hospodinův nad
nepřítelem, nazvaným v Na 2,8 jménem assyrského
hlavního města Ninive. Je pozoruhodné, že LXX,
která tak ráda historisuje, v domnělém jménu
Hutsab vidí slovesný tvar. Lze tu vskutku
předpokládati t. zv. hof‘al obdobný tvaru hukán ve
v. 5. Tam se mluví arci ne o přípravě skrýše [tak i
Kral.], nýbrž o »postavení Ochránce« [k tomuto
významu výrazu sókék srov. Ez 28,14!], patrně
sochy, modly. O ní se praví ve v. 7., že »bude
vyzvednuta« [= hussaby nikoli Hutsab!] a půjde do
zajetí.

To, več nepřítel doufal, bude mu odňato; jen
Hospodin je Bohem a žádná modla ani její ctitelé
před ním neobstojí. Slova prorocká je nutno chápati
jako předzvěst událostí eschatologických, nikoli
historických, třebas byla v kultu aktualisována.
B.
Hvězda, hvězdář. Hvězdy byly pokládány ve
starověku za mocné nebeské bytosti, které
zasahují do osudů člověka. Tak na př. Jb 3,8
čteme o velkém nebeském draku [Kral. velryb],
který neměl býti probuzen [Jb 26, 13 Kral: had;
Iz 27,1 Leviatan], o upoutaném nebeském obru,
který se vzbouřil proti Bohu [Jb 7,12]. Jindy stojí
hvězdy ve službách Hospodinových, na př. když
bojovaly proti Zizarovi [Sd 5,20]. Prozpěvovaly spolu
se »syny Božími« při stvoření světa [Jb 38,7]. H. jsou
Božím stvořením [Gn 1,16; Ž 8,4]; přijímají a
vykonávají Boží rozkazy a zvěstují Boží slávu [Iz 40,26;
45,12; Ž 19,2; 148,3; sr. 1K 15,40n]. Ve Zj 1,20; 3,1
se praví, že sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů.
Myslilo se tu buď na sedm planet nebo na sedm
světel sedmiramenného svícnu. Snad i ve SZ−ě se
myslí na andělské bytosti, mluví-li se v
citovaných místech o hvězdách.
Tím spíše pak rozumíme zákazu klanění se
hvězdám [Dt 4,19] a modloslužbě, kterou popisuje Jr
7,18 jako sloužení »tvoru nebeskému [sr. 2Kr
17,16; 21,5; 23,5]. Jinak se na věc díval
nevzdělaný lid. Zajatci judští v Egyptě [v
Patros] se dokonce domnívají, že na ně přišlo
všechno neštěstí jen proto, že přestali sloužit tomuto
tvoru [Jr 44,15−23]. Obětovávalo se kadidlo, víno
nebo koláče. Vykladači se domnívají, že jde o
Venuši. Am 5,26 mluví o hvězdném božstvu
Kijunovi [sr. Sk 7,43], assyrsky Kaiwan − Saturn.
SZ se ostře staví proti jakékoli formě astrologie,
stavěje ji na jeden stupeň s kouzelnictvím a
věštěním [Jr 10,2 a j.]. Přesto však praxe vypadala
jinak a nejednou ve SZ čteme o
hvězdopravcích [astrolozích], kteří z postavení
hvězd oznamovali budoucí události [Iz 47,13] a
objev nějaké nové zvláštní hvězdy považovali za
znamení nějaké zvláštní události. Astrologické
umění bylo pěstováno zvláště v Babylonii [mágové
chaldejští, mudrci od východu]. Nebeskou oblohu
měli rozdělenu ve zvláštní obrazce, zvěrokruh, v
němž se pohybují planety. Tak zvaná betlémská
hvězda, která přivedla chaldejské hvězdopravce ke
kolébce Ježíšově, vyvolala mnoho dohadů mezi
theology i hvězdáři. Někteří pokládají tuto hvězdu
za nějaký zázračný objev, jiní za kometu, jiní myslí
na zvláštní konjunkci [zhvězdění] Jupitera a Saturna
[podle astrologů je Saturn hvězda židovská] nebo
Jupitera a Venuše, jež se oku pozorovatelovu jevily
jako jediná, jednoduchá, ale nesmírně jasná hvězda.
Stalo se tak dvakrát, a to od 1.−12. dubna r. 5 př.
Kr. a od 22. listopadu až 24. ledna r. 5 př. Kr. Jiní
vyvracejí tuto domněnku tvrzením, že astrologové
tak zkušení by nebyli pokládali dvě hvězdy za
jedinou. A tak zbudou jen dohady. To, že »mudrci
od východu« šli zrovna

Hyacint−Hynouti [231]

Astrologický heptagram. Sedm planet označeno zdola
vpravo nahoru: Slunce, Venuše, Merkur, Měsíc,
Saturn, Jupiter, Mars. Podle klínové tabulky z
Nippuru (1).

do Palestiny a Jerusalema, vykládají mnozí
dohadem, že prý v Babyloně, kde už v této
době přebývalo mnoho Židů, bylo známo proroctví Balámovo o hvězdě z Jákoba [Nu 24,
17]. Toto proroctví se ovšem vztahovalo na
Mesiáše. Nejnovější badatelé v pojmech »ukázala se« a »na východě« vidí odborné babylonské výrazy astronomické, jež prý znamenají,
že se h. po prvé ukázala přesně při východu
s lu n c e. Ta k é v ýr a z »s t á l a « p r ý z n a men á
v akkadštině dobu asi 4 dnů, kdy se prostému
oku zdá, že hvězda nemění na obloze svou
polohu. Smyslem vypravování je v každém
případě zvěst, že Ježíš Kristus je Pánem i hvězd a
že i tito představitelé východních hvězdopravců
to poznali a uznali.
Z jednotlivých souhvězdí jsou ve SZ jmenována tato: Orion [Am 5,8; Jb 9,9; 38,31;
Iz 13,10], Velký vůz [= hvězdy polední]
pravděpodobně Jb 9,9; 38,32 *Arktur; Kuřátka [Am 5,8]; Saturn [Lucifer Iz 14,12] a j.
Druhý příchod Kristův podle L 21, 25 bude
spojen se znameními »na slunci, na měsíci i na
hvězdách« [Mk 13,25; Zj 6,13 sr. Iz 34,4].
Podle Zj 8,12 [sr. 13,10; Ez 32,7; Jl 2,10; 3,15]
se zatmí část hvězd [Zj 12,4; sr. Dn 8,10].
Podle Zj 9,1 je hvězda snad obrazem padlého
anděla.

H. jitřní ve Zj 2,28, kterou obdrží vítěz,
je badateli vykládána buď jako Duch sv. nebo
nejsilnější hvězdný anděl, který byl stvořen
přede všemi ostatními tvory, nebo je to prostý
obraz toho, že nastává doba spásy. Podle Zj
22,16 je Ježíš nazýván »hvězdou jitřní«. Snad i
tu se myslí na existenci Kristovu od věčnosti,
před každým stvořením.
Hyacint, drahý kámen, tvořící základ zdi
nového Jerusalema [Zj 21,20]. Je to křemičitan cirkoničitý [ZrSiO4], průzračná odrůda
cirkonu, barvy červenohnědé, lesku démantového; jsouc pálena, stává se čirou a světélkuje;
někdy se zaměňuje s démantem. H. se vyskytuje
v naplaveninách na Ceylonu ve čtverečných
sloupcích. Pojem »hyacintový« [Zj 9,17] značí,
že pancíře měly barvu temně purpurovou.
Hymeneus [Hymen = božstvo manželství], jehož jméno se vyskytuje pouze dvakrát
v Písmě sv., a to v 1Tm 1,20 v souvislosti s Alexandrem a ve 2Tm 2,17 a 18 v souvislosti
s *Filétem. Byli to učitelé, kteří popírali tělesné
zmrtvýchvstání, tvrdíce, že »se již stalo vzkříšení«. Smyslem tohoto tvrzení bylo přesvědčení, že zasvěcenci již nyní dosáhli plnosti
spasení, že nepotřebují již ničeho očekávati od
budoucího dovršení. Bylo to nějaké učení
gnostické, jehož základem byl příkrý dualismus, t. j. učení o tom, že původ zla je ve
hmotě, která nepatří k naší podstatě. V 1Tm
1,20 praví pisatel, že tyto pobloudilce »vydal
satanu«. Znamená to buď prostou exkomunikaci [vyloučení] z církve s odepřením jakéhokoli obecenství nebo nějaký zázračný trest
nebo snad i smrt [sr. 1K 5,5; Sk 5,5.10; 13,11].
Hynouti, zahynouti, dojíti zkázy, zatracení, t. j. opaku toho, co znamená spása, život
[1K 1,18; 8,11; 2K 2,15; 4,3.9; Ř 2,12; 2Te
2,10; J 3,16; 10,28; 17,12; 2Pt 3,9]. Příčinou
této zkázy může býti člověk [Ř 14,15], démonický zhoubce duší [J 10,10], Boží pověřenec
[Mk 1,24] nebo Bůh sám [1K 1,18−19; sr.
Mt 10,28; Jk 4,12; Mk 12,9, kde Kral. řecký
výraz překládají: zatratiti]. Všecky tyto nz
výrazy navazují na SZ [Gn 6,7; Ž 1,6; 9,6.7;
68,3; 73,27; Iz 41,11; 60,12]. Nejde v nich
jen o tělesnou smrt, ale o ztrátu spásy a věčného života.

Ch
Chabaciniáš, jeden z Rechabitských, jehož
potomek odepřel píti víno, věren starému ustanovení
[Jr 35,3].
Chabaiáš [= Hospodin se ukryl?], otec
několika Židů, kteří žádali, aby byli zapsáni do
kněžských seznamů, ale nemohli prokázat svůj
původ z kněžského pokolení, a tak byli ze
seznamu škrtnuti [Ezd 2,6 1n; Neh 7,63n].
Chabor [2Kr 17,6; 18,11; 1Pa 5,26], přítok
Eufratu v krajině *Gozan. Sem zavedl assyrský král
Tiglatfalazar půl třetího pokolení Izraelova [Ruben,
Gád a polovina Manasses] do zajetí. Zpravidla se má
za to, že jde o nynější řeku Chabur, jež se po 300 km
toku vlévá do Eufratu u Karkisije [starověké
Circesium].
Chadid [= ostrý, zašpičatělý], benjaminské
město, ztotožňované dnes s městem Adida,
vystavěným na vrchu v planině Šefela [Ezd 2,33;
Neh 11,34] sv. od Lyddy.
Chadlai [= ustávající?], jeden z předních mužů
pokolení Efraimova, kteří na návod proroka Odeda
zabránili uvésti do otroctví zajaté Judejce [2Pa
28,12].
Chagab [Lv 11,22]. − 1. Druh kobylek, jež
bylo Izraelitům dovoleno jísti. Byly k tomu účelu
všelijak upravovány: buď byly usušeny, rozmělněny
a míšeny se zeleninou na lívance, nebo uzeny,
vařeny nebo pečeny na másle. 2. Zakladatel
jedné z rodin Netinejských [Ezd 2,46].
Chagaba [aram. = kobylka], zakladatel jedné
z rodin Netinejských, odlišný od *Chagab [Ezd
2,45; Neh 7,48].
Chachaliáš, otec Nehemiášův [Neh 1,1].
Chachmon [= moudrý], zakladatel rodiny
Chachmonoviců [1Pa 11,11; 27,32 sr. 2S 23,8;
Tachmonský].
Chakufa, zakladatel jedné z rodin Netinejských [Ezd 2,51; Neh 7,53].
Chalcedon [Zj 21,19 sr. Iz 54,12] podle města
Chalcedonu [Chalkedon] v Malé Asii; je to
odrůda křemene SiO2 různé barvy, málo lesklý,
prosvítavý, v lomu celistvý. Ch. barvy tělní slově
karneol, zelenavý jako nezralé jablko chrysopras
[nejvzácnější odrůda křemene]; šedý, černě
proužkovaný onyx. Třetí základní kámen
nebeského Jerusalema byl ch. Někteří vykladači mají
však za to, že pisatel měl na mysli chalcedonský
smaragd nebo chalcedonský jaspis, protože jméno
ch. pro kámen bylo známo až ve středověku.
Chále, jedno z nejstarších měst assyrských, podle
pověsti vystavěné Nimrodem [Gn 10, 11n], později
přestavěné Salmanasarem I. [1280−1260 př. Kr.] a
zvolené za sídlo královské v době Asurnasirpalově
[884−859 př. Kr.].

Zříceniny Nimrud [32 km j. od Ninive] označují
jeho poslední pozůstatky.
Chali [= ozdoba, šňůrka na krk], ves na
hranicích území pokolení Asserova [Joz 19, 25],
snad dnešní Chirbet ‘Alia 20 km sv. od Akko.
Chalkol, Kral. Kalkol [1Kr 4,31; 1Pa 2,6],
jeden ze tří synů Mácholových, vynikajících
moudrostí [1Kr 4,31]; podle 1Pa 2,6 syn Záře
z pokolení Judova.
Chalne. 1. Nějaké město v Babylonii, jež spolu s
jinými tvořilo základ království Nimrodova [Gn
10,10]. − 2. Město, jmenované ve spojitosti s *Emat a
*Gát, snad totožné s dnešním Kullani asi 10 km od
Arpádu [Am 6,2].
Chalno, jedno z měst, které marně odporovalo
Assyrii [Iz 10,9], snad totožné s *Chalne 2.
Cham. 1. Druhorozený syn Noé [Gn 5, 32;
6,10; sr. 9,22nn], podle Gn 10,6−14 praotec
Chamitů [Chus, Mizraim, Put a Kanán]. Chus je
pokládán za praotce národů jižní Arabie a
Mouřenínů, Mizraim Egypťanů, Put národů
afrických, Kanán obyvatelů Palestiny a Fénicie.
První stopy po Chamitech v Palestině máme už z
doby mezi 8. a 7. tisíciletím př. Kr. Patřili podle
Hrozného

Moabské božstvo Chámos. Relief
nalezený na vých. břehu Mrtvého moře.

k vlně národů, stěhujících se z oblasti maloasijskopodkavkazské do Egypta. V žalmech slove Egypt
zemí Chamovou [Ž 78,51; 105, 23; 106,22].
2. Místo, kde podle Gn 14,5 Chedorlaomer a
jeho spojenci pobili Zuzimské. Je-li Zuzim, jak se
soudívá, totožné se Zamzomim [Dt 2, 20], leželo
Ch. v zemi amonitské s. od Kiriat-haim a Arnanu,
snad dnešní Ham.
Chámos, národní božstvo moabské [Nu 21,29;
Sd 11,24; Jr 48,7.13.46], uctívané jako ammonitský
Moloch obětováním dětí, takže někteří badatelé obě
božstva ztotožňovali [2Kr 3,27]. Šalomoun
vystavěl tomuto božstvu výsost, kterou jeden z
jeho nástupců, Joziáš, zrušil [1Kr 11,7; 2Kr
23,13].
Chamuel. Syn Náchora a Melchy, praotec
jednoho z aramejských pokolení [Gn 22,21].
Chamutal, dcera Jeremiášova z Lebna, matka
králů Joachaza a Sedechiáše, žena Joziášova [2Kr
23,31; 24,18; Jr 52,1].
Chanameel [Jr 32,7], syn Sallumův,
bratranec Jeremiášův.
Chanan [= milosrdný]. 1. Jeden z Davidových
bojovníků [1Pa 11,43]. − 2. Syn Sasákův z
pokolení Benjaminova [1Pa 8,23]. −
3. Syn Azelův, potomek Jonatanův [1Pa 8, 38;
9,44]. − 4. Syn Igdaliáše, muže Božího; bydlel při
chrámu jerusalemském [Jr 35,4]. − 5. Zakladatel
jedné z rodin Netinejských, jejíž potomci se vrátili
se Zorobábelem z Babylona [Ezd 2,46; Neh 7,49]. −
6. Jeden z těch, které vybral Nehemiáš k
vyučování Zákona [Neh 8,7 sr. 10,10]. − 7. Dva
vůdcové národa, kteří potvrdili smlouvu s Bohem
[Neh 10,22. 26]. − 8. Syn Zakurův, který byl
ustanoven pomocným správcem skladů za
Nehemiáše [Neh 13,13].
Chananeel [= Bůh byl milostiv], věž, která
tvořila část hradeb jerusalemských; z Neh 3,1;
12,39 se soudí, že Ch. je druhé jméno věže Mea. O
této bráně je dále zmínka v Jr 31,38 a konečně i v
Za 14,10 v souvislosti s »branou úhlovou«, která
ležela proti bráně bravné [*Jerusalem].
Chanani [= milostivý nebo: Hospodin (?) je
milostivý]. − 1. Syn *Hémanův a hlava 18. třídy
zpěváků při službě v chrámu jerusalemském [1Pa
25,4.25]. − 2. Prorok, jenž se odvážil pokárati
*Azu, krále judského, za což byl uvržen do vězení
[2Pa 16,7.10]. Snad byl také otcem proroka Jehu
[1Kr 16,1.7], jenž horlil proti Bázovi a Jozafatovi
[2Pa 19,2; 20, 34]. − 3. Jeden z kněží, kteří v době
Ezdrášově pojali cizozemku za ženu [Ezd 10,20]. −
4. Bratr Nehemiášův [Neh 1,2], který se stal
později hejtmanem v Jerusalemě [Neh 7,2]. − 5.
Kněz, o němž je zmínka v Neh 12,36.
Chananiáš [= Hospodin je milostiv], jméno
ve SZ často se vyskytující:
1. Hlava 16. třídy zpěváků v chrámě jerusalemském [1Pa 25,4.5.23].
2. Vojevůdce ve vojsku krále Uziáše [2Pa 26, 11].
3. Syn Azurův z pokolení Benjamin v Gabaon,
falešný prorok, žijící v době Sedechiáše, krále

Chámos−Chápati [233]
judského. Je to protivník Jeremiášův, který veřejně
proti němu mluvil v chrámě tvrdě, že ve dvou letech
bude zničena moc Babylonských, že se ze zajetí s
ostatními vrátí Jekoniáš, syn králův, že navráceny
budou všechny poklady chrámové i palácové, které
Nabuchodonozor odvezl do Babylona [Jr
28,1.12.17]. Farao *Ofra byl jeho inspirátorem:
podněcoval malé státy proti Babyloňanům, potom
však je zrádně opustil. Když Jeremiáš vystoupil se
jhem na šíji [Jr 27], které nosil na rozkaz Boží, aby
naznačil nastávající zotročení národa, Ch. toto jho
zlámal, že tak bude zlámána moc Chaldejských.
Jeremiáš předpověděl Ch−ovi smrt pro toto
znevažování svatosti a svrchovanosti Hospodinovy,
která měla za následek duchovní desorientaci
národa.
4. Děd Iriáše, hejtmana nad stráží v bráně
Benjaminově, který uvěznil Jeremiáše, klada mu
za vinu, že utíkal ke Kaldejským [Jr 37, 13].
5. Kníže z pokolení Benjamin [1Pa 8,24].
6. Hebrejské jméno Sidracha, který podle pověsti
židovské byl z domu Davidova [Dn 1,3. 6.7.11.19;
2,17].
7. Syn Zorobábelův [1Pa 3,19].
8. Syn Bebalův [Ezd 10,28], který se vrátil s
Ezdrášem z Babylona.
9. Kněz nějaký, syn apatékářův [lékárníkův],
zaměstnaný při stavbě zdí jerusalemských za
Nehemiáše [Neh 3,8].
10. Přední kněz z otcovské čeledi Jeremiášovy v
době Joiakimově [Neh 12,12].
11. Hejtman hradu jerusalemského v době
Nehemiášově, s nímž sestavil řád pro stráže bran
jerusalemských [Neh 7,2−3].
12. Izraelec [Neh 10,23], který se spolu s jinými
zavázal k plnění smlouvy o ostříhání zákona
Hospodinova.
13. Otec Sedechiáše, současník Jeremiášův [Jr
36,12].
14. Kněz z doby Nehemiášovy, jenž byl trubačem
při posvěcování chrámu [Neh 12,41].
Chanes, město v Egyptě, asi 80 km j. od
Memfis na z. břehu Nilu [dnešní Ahnas], známé
také pod jménem Herecleopolis Magna [Iz 30,4].
Chanun. 1. [= smrdutý?] Syn Náhasův [2S
10,2; 1Pa 19,1−4]; král ammonitský, který zneuctil
vyslance Davidovy [2S 10,4] a tím vyvolal válku a
přivodil si zhoubnou porážku [2S 12,31; 1Pa
19,6−18].−2. [zde smysl jména snad = omilostněný].
Muž, který s obyvateli Zanoe opravil bránu při údolí
v hradbách jerusalemských [Neh 3,13]. − 3. Šestý
syn Zalafův, který také pomáhal při opravování
hradeb jerusalemských na straně východní [Neh
3,30].
Chápati. Kral. tímto slovem překládají pět
různých řeckých výrazů. Mt 16,23 lze překládati
»mysliti na věci lidské«. Mt 19,11 »pochopiti slovo«.
U J 8,43 je užito řeckého výrazu pro poznání, jež
plyne z úzkého poměru mezi osobami [J
10,14n.27], při čemž víra

[234] Charakter−Chasabiáš
a poznání velmi úzce spolu souvisí. Poznání
[= chápání] je nemožné tam, kde chybí naslouchání slovu«, tedy víra [sr. J 5,24; 6,60.
64.69; 12,46−48; 17,8]. Sloveso chápati v 1K
2,14 překládají Kral. jinde »přijímati« [Mt 10,
40nn; 18,5; Sk 8,14; 11, 1; 1Te 1,6; 2,13].
Člověk se při slyšení slova musí rozhodnout,
zda je přijme nebo ne. Žd 5,13 je užito řeckého
výrazu, jenž znamená nezkušený [v slovu
spravedlnosti].
Charakter. Toto slovo nemá u Kralických
Zj 15,2 dnešní význam určitého význačného,
nápadného rysu povahy, ať v dobrém nebo
ve zlém, nýbrž je jím přeloženo poněkud jinak
znějící slovo řecké [charagma], které znamená
konkrétně ražbu [na př. na mincích] nebo
cejch, punc. Autor Zj má patrně na mysli
obraz zbožštěného císaře vyrážený na mince,
míry, váhy atp. a tím celý život poznamenávající
znakem modloslužby. Ve Zj se toto slovo
objevuje dosti často [13,16.17; 14,9.11; 16,2;
19,20; 20,4], ale Kraličtí je všude jinde překládají slovem znamení. Slovo charagma se vyskytuje ještě Sk 17,29, kde je Kraličtí volně opisují
[řemeslem... vyryté]. Na jediném místě NZ
se vyskytuje řecké charakter [Žd 1,3]. Kraličtí je zde překládají českým obraz, cítíce
v něm snad ještě více než my kořen »raziti«;
smyslem výroku jest, že v Synu jest jako
v minci razidlo odražena a pro nás viditelně
přítomna sama nejvnitrnější podstata Boží.
LXX užívá téhož slova v Lv 13,28; Kral. zde
příslušné hebrejské slovo překládají »šrám«
[spáleniny].
XX
Cháran. − 1. Jméno místa v Mesopotamii,
kam se vystěhoval *Abraham se svou rodinou
z Ur Kaldejských [Sk 7,2.4]. Bylo to čilé
obchodní město na hlavní o bchodní cestě
z Babylona do zemí kolem Středozemního
moře. Za ochránce Ch. bylo pokládáno měsíční božstvo. Zde zemřel otec Abrahamův
Táre [Gn 11,31n; 12,4n], zde se také usadili
potomci Abrahamova bratra Náchora [Gn
24,10; 27,43]. Také Jákob zde trávil nějakou
dobu [Gn 28,10; 29,4n]. Leželo v Pádan
Aram [Kral. Pádan Syrské, Gn 25,20], krásné
krajině mezi Chabur a Eufratem. − 2. Syn
Kálefa a jeho ženy Efy z rodu Ezronova [1Pa
2,46]. − 3. Hořejšky kníže, syn Dízanův [Gn
36,26; syn Disonův 1Pa 1,41].
Charbona [Est 1,10; 7,9], třetí ze sedmi
komorníků [kleštěnců] krále Asvera.
Charef, syn Kálefův, praotec obyvatelů
města Betgader [1Pa 2,51].
Chargol [Lv 11,22], druh kobylek, jež
směli Židé požívati, nemíní-li se tu larva nebo
jiný vývojový stupeň kobylky stěhovavé.
Charhaiáš, otec zlatníka Uziele [Neh 3,8].
Charchas, praotec Salluma, manžela prorokyně Chuldy [2Kr 22,14], nazývaný v 2Pa
34,22 Chasra.
Charchur [= prudké horko, horečka],
zakladatel jedné z rodin Netinejských, jejíž

potomci se vrátili z Babylona do Palestiny se
Zorobábelem [Ezd 2,51; Neh 7,53].
Charif [= podzimní?], zakladatel rodiny,
jejíž potomci se vrátili se Zorobábelem z Babylona [Neh 7,24; 10,19]. Je totožný s Jorahem [= podzimní déšť?] z Ezd 2,18.
Charim [= zasvěcený? nebo probodený?]. − 1. Potomek Aronův, jenž se rozrostl
v rod za dob Davidových a tvořil třetí třídu
kněžskou [1Pa 24,1.6.8]. Potomci tohoto rodu
se vrátili z Babylona [Ezd 2,39; Neh 7,42; sr.
Ezd 10,21; Neh 10,5]. − 2. Zakladatel rodiny,
jejíž potomci se vrátili z Babylona se Zorobábelem [Ezd 2,32; 10,31; Neh 3,11; 7,35].
Nepatřili ke kněžím.
Charkemis = Karkemiš [2Pa 35,20],
starodávné město v Sýrii, na pravém břehu
Eufratu, kdysi jedno z hlavních měst Hetejské
říše, jež byla vyvrácena Sargonem r. 717 př.
Kr. dobytím tohoto města [Iz 10,9]. Po bitvě
u Megiddo opanoval Ch. egyptský král Necho
II. r. 608 př. Kr., ale už tři léta nato byl farao
Necho II. právě u Ch. na hlavu poražen od
Nabuchodonozora II. Velikého [Jr 46,2].
Nyní slovo Džerabis.
Charmi [= vinař]. − 1. Čtvrtý syn Rubenův [Gn 46,9], zakladatel čeledi charmitské
[Ex 6,14; Nu 26,6; 1Pa 5,3]. − 2. Muž z pokolení Judova, otec Achanův, syn Zabdi a
Zimri [Joz 7,1.18; 1Pa 2,7; 4,1].
Charnefer, syn Zofachův z pokolení
Asserova [1Pa 7,36].
Charod [= posvátná hrůza], studnice na
sz straně Gelboe [nynější ‘Ain Jalud], kde
utábořil Gedeon své bojovníky proti Madiánským, shromážděným před vrchem *More
[Sd 7,1].
Charodský, obyvatel města Charod [snad
dnešní Chirbet Chareidan asi 6 km jv. od Jerusalema 2S 23,25].
Charsa [= němý či rytec?], zakladatel
jedné z rodin Netinejských, jejíž potomci se
vrátili z Babylona se Zorobábelem [Ezd 2,
52; Neh 7,54].
Charsen. Jeden z princů perských na
dvoře krále Asvera [Est 1,14].
Charufský Sefatiáš z pokolení Benjaminova, který se připojil k Davidovi v Sicelechu
[1Pa 12,5], snad totéž jméno jako *Charif
[Neh 7,24].
Charamaf [= s probodeným nosem?],
otec jakéhosi Jedaiáše, jenž opravoval zdi
jerusalemské [Neh 3,10].
Charus [= zlato nebo též možná: znetvořenina a j.!], tchán krále Manassesa [2Kr
21,19].
Chasabiáš [= Hospodin uvážil?].
1. Levita z pokolení Merari, praotec Etanův
[1Pa 6,44n; 9,14; Neh 11,15].
2. Jiný levita z pokolení Merari, syn Jedutunův, náčelník dvanáctého sboru hudebníků
chrámových za Davida [1Pa 25,3.19].
3. Levita z pokolení Kahat, z rodu Hebron,
dozorce nad západojordánským krajem [1Pa
26,30; sr. 23,12].

4. Syn Kemuelův, levita, kníže pokolení Lévi
za Davida [1Pa 27,17].
5. Kníže pokolení Lévi za Joziáše [2Pa 35,9].
6. Levita z rodu Merari, jenž se připojil k
Ezdrášovi u řeky Ahava, jeden z těch, kteří
spravovali poklad na cestě do Jerusalema [Ezd
8,19.24; Neh 10,11]. Později se stal jedním z
chrámových hudebníků [Neh 12, 24].
7. Levita, hejtman nad polovicí kraje Cejly,
jeden z těch, kteří měli na starosti opravu
hradeb jerusalemských [Neh 3,17].
8. Levita z rodu Azafova [Neh 11,22].
9. Kněz, náčelník čeledi Helkiášovy [Neh 12,
21], velekněz za Joiakima [Neh 12,12n].
Chasabna, jeden z těch, kteří s Nehemiášem stvrdili smlouvu s Bohem [Neh 10,25].
Chasabneiáš [? − Hospodin mne pro
zkoumal]. 1. Otec jakéhosi Chattuse [Neh 3,
10]. − 2. Jeden z levitů, kteří připravovali lid
k uzavření smlouvy s Bohem [Chasabniáš Neh
9,5].
Chasadiáš [= Hospodin je milostiv], syn
Zorobábelův [1Pa 3,20].
Chasbaddana, jeden z těch, kteří stáli
po boku Ezdrášovi při jeho řeči k navrátilcům ze zajetí [Neh 8,4].
Chasem Gízonský, jeden z bojovníků Davidových [1Pa 11,34], nazývaný v 2S 23,32
Jasen.
Chasifia. Nějaké místo při cestě z Babylona do Jerusalema, patrně buď v Babylonii
nebo v její blízkosti [Ezd 8,17].
Chasluim [Gn 10,14; 1Pa 1,12], potomek
Chámův, který se vyskytuje v seznamu synů
Mizraim mezi Petruzim a Kafturim, z čehož
soudíme, že byli usazeni v Horním Egyptě.
Chasub. − 1. Syn moabského Pachata,
který se zúčastnil oprav zdi jerusalemské [Neh
3,11]. − 2. Žid, který opravoval zeď jerusalemskou naproti svému domu [Neh 3,23 sr. 10,
23]. − 3. Otec Semaiášův, levita z rodu Merari
[1Pa 9,14; Neh 11,15].
Chasuba [= uvážený], syn Zorobábelův
[1Pa 3,20].
Chasufa, zakladatel jedné z rodin Netinejských, jejíž členové se vrátili se Zorobábelem ze zajetí [Ezd 2,43; Neh 7,46].
Chasum, zakladatel rodiny, jejíž potomci
se vrátili se Zorobábelem z Babylona [Ezd 2,
19; 10,33; Neh 7,22; 8,4; 10,18].
Chatat [= zděšení], syn Otonielův [1Pa
4,13].
Chatifa [aram. = zajatec?], zakladatel
jedné rodiny Netinejské, jejíž potomci se vrátili
se Zorobábelem z Babylona [Ezd 2,54; Neh
7,56].
Chatita, vrátný, zakladatel rodiny, jejíž
potomci se vrátili z Babylona se Zorobábelem
[Ezd 2,42; Neh 7,45].
Chattil, jeden ze služebníků Šalomounových, zakladatel rodiny, jejíž potomci se vrátili
se Zorobábelem z Babylona [Ezd 2,55.57;
Neh 7,57−59].
Chattus. − 1. Syn Semaiášův z pokolení
Judova [1Pa 3,22]. − 2. Náčelník kněží,
kteří se vrátili se Zorobábelem z Babylona
[Neh 12, 2.7].

Chasabna-Cheet [235]
− 3. Hlava čeledi davidovské, jejíž potomci se
vrátili s Ezdrášem do Jerusalema [ Ezd 8,2].
− 4. Syn Ch asabneiášův, jeden z oprávců
zdi jerusalemské [Neh 3,10]. − 5. Jeden z
kněží, kteří za Nehemiáše stvrdili smlouvu s
Bohem [Neh 10,4].
Chavrón [Chauran, ? = černá země],
úrodný sopečný kraj jižně od Damašku, hraničící na Galád [Ez 47,16.18], známý v době
řecko-římské pod jménem Auranitis, kterou
spolu s Trachonitis a Bataneou kolem r. 23
př. Kr. věnoval Augustus Herodovi Velikému.
V tomto kraji byly nalezeny zbytky chrámových zdí, zdobených zlatým orlem, podobným
onomu, jenž vzbudil takovou nevoli Židů
v Jerusalemě. Z doby egyptské se tu dochoval
sloup Seti I. s nápisem [kolem 1300 př. Kr.],
což je známkou toho, že se o tento velmi úrodný
kraj zajímaly starověké velmoci.
Chazaiáš [= Hospodin viděl], muž z po
kolení Judova, jemuž bylo přiděleno obydlí
v Jerusalemě [Neh 11,5].
Chébar, řeka v zemi kaldejské [Ez 1,3],
kde byli umístěni někteří Izraelci v době zajetí
a kde Ezechiel měl několik významných vidění
[Ez 1,1; 3,15.23; 10,15.20]. Ch. obyčejně bývá
ztotožňováno s *Chabor nebo *Gózan, kde
byla také část zajatců [2Kr 17,6]. Je to pouhá
domněnka. Ch. Ezechielovo je podle některých
Naru Malcha, největší královský průplav Nabuchodonozorův jv. od města Babylona.
Chedorlaomer [= služebník božstva
Lagamar], král elamitský, jenž v době Abrahamově podle vypravování SZ [Gn 14] vytáhl
ještě s jinými králi proti králům sodomskému,
gomorskému, adamatskému, seboimskému i segorskému. Jeho spolčenci při tomto tažení
byli: Amrafel, král sinearský [nebo sumerský?], Arioch [Iri-aku Iri-sin = služebník
boha měsíce], král elasarský [podle Larza na
rameni Eu fratu sz. od Ur Kald ejských] a
Thádal [Tid-gala], král goimský [sv. od Babylona?]. Ve spojení s nimi se Ch. vypravil
proti odbojným vládcům kolem Mrtvého moře
a odtáhl s sebou i Lota. To přimělo Abrahama,
aby Ch-a pronásledoval. Přepadl jej v noci
u Dan a Lota osvobodil. Datování tohoto příběhu je za dnešního stavu bádání zatím nemožné. *Amrafel byl neprávem pokládán za
Hammurabiho. Böhl má za to, že výprava
čtyř králů proti pěti je myslitelná až v 15.
stol. př. Kr.
Cheenetský není vlastní jméno. Kral. neporozuměli aramejskému výrazu, který může
znamenat »a tak dále« nebo »a nyní« [Ezd
4,10.11; 7,12].
Cheet [Ezd 4,17] není žádným místem,
nýbrž vzniklo v českém překladě špatným
porozuměním textu, který má zníti: »Odeslal
odpověď král Rechumovi kancléři a Simsaiovi... kteříž bydlili v Samaří, a jiným za
řekou: pokoj, a to dlouho.« Neboť ani Selam
není místo, nýbrž znamená »pokoj«. Jiní pře-

[236] Chefer−Chenaniáš
kladači mají za to, že ch. lze překládati podobně jako
Cheenet = a nyní.
Chefer [? = studna, cisterna]. Město záp. od
Jordánu [Joz 12,17], jež dalo jméno celému kraji [1Kr
4,10], snad někde v rovině Sáronské.
Chefziba [= má rozkoš je v ní sr. Iz 62, 4],
královna, matka krále Manassesa [2Kr 21,1].
Chéla [= nemoc či rez?], jedna ze dvou žen
Ashurových [1Pa 4,5.7].
Chelach, kraj říše assyrské, do něhož byli
odvedeni zajatci desíti kmenů izraelských, snad
Chalkitis v Mesopotamii při řece Gozan [2Kr 17,6;
18,11; 1Pa 5,26].
Chélal [= dokonalost]. Syn Pachata Moabského, který na naléhání Ezdrášovo propustil
pohanskou manželku [Ezd 10,30].
Chelbon [= úrodný?], jméno vsi, jejíž
rozvaliny jsou asi 20 km sz. od Damašku v
úzkém údolí, kde se dařilo nejjemnější víno, proslulé
v Assyrii, Babylonii a Persii [Ez 27,18].
Cheldai, 1. Netofatský z Otoniele [1Pa
27,15], hejtman dvanácté třídy měsíční při službě
chrámové. Snad totožný s *Chelebem [1Pa 11,30;
2S 23,29]. − 2. Jeden ze zajatců, kteří se vrátili z
Babylona [Za 6,10]. Ve v. 14 má jméno Chelem.

Chéle *Chéla.
Cheleb [= tuk, tučný], jeden z udatných
bojovníků-velitelů Davidových [1Pa 11,30; 2S
23,29].
Chelem [Za 6,14] *Cheldai 2.
Chelez. 1. Pelonský, hejtman nad Davidovým
houfem pro službu v sedmém měsíci [1Pa 27,10]. −
2. Potomek Ezronův a Azariášův z pokolení
Judova [1Pa 2,5.39].
Chelion [? = hynoucí, stravující se], mladší syn
Elimelechův a Noemi [Rt 1,2.5].
Chelkai, kněz z čeledi Meraiotovy [Neh 12,15].
Chelub [= ptačí klec]. 1. Bratr Suchův, jenž
dostal právo vřaditi se do pokolení Judova [1Pa
4,11]. − 2. Otec jednoho z úředníků Davidových,
dohlížejících na polní hospodářství [1Pa 27,26].
Chen [= milost], syn Sofoniášův, jeden z
těch, na jejichž památku měly býti v chrámě kladeny
koruny [Za 6,14n].
Chenadad, zakladatel levitské rodiny, jejíž
potomci pomáhali Zorobábelovi při kladení
základu chrámu jerusalemského [Ezd 3,9] a při
výstavbě hradeb jerusalemských [Neh 3,18].
Chenaniáš [= Hospodin zaštítil nebo
upevnil], přední z levitů z rodiny Izarských; nesl
spolu s jinými truhlu Boží při jejím pře-

Cherubové podoby orlí a lidské. Ze Sargonova paláce v Chorsabadu.

nášení do Jerusalema v době Davidově
[1Pa 15,22.27; 26,29].
Cheres [= němý, mlčící nebo: vyrývající],
levita [1Pa 9,15], který se vrátil z
Babylona.
Cheretejští [a Peletejští], tělesná stráž
Davidova [2S 8,18; 15,18; 1Kr 1,38.44; 1Pa
18,17], původně žoldnéři z cizinců. Jejich
jádro tvořilo 600 mužů, kteří pod vedením
*Ittaie Gittejského [z Gát?] přešli k Davidovi.
Zdá se, že pod slovem Ch. myslelo se později
všeobecně vojsko žoldnéřské, jehož velitelem
se stal *Banaiáš. *Ceretejští [1S 30,14; Ez
25,16; Sof 2,5].
Cherub, cherubín. 1. Zvláštní okřídlená
bytost, která podle starších představ sloužila k
dopravě Hospodinově [2S 22,11; Ž 18,11;
podle Iz 19,1 snad jen personifikace bouřkového oblaku; 1Pa 28,18 se přímo mluví o vozu,
t. j. zlatém cherubovi, ačkoli Kral. překládají
chybně »vozy cherubínů«], podle mladších
představ byla služebním duchem Božím. Hospodin sídlil nad cherubíny [1S 4,4; 2S 6,2;
2Kr 19,15; Ž 80,2; 99,1]. Podle jiné představy
jsou ch. strážci posvátných míst [Gn 3,24; Ez
28,13−14] a truhly Boží [1Kr 6,23n; 8,6n;
2Pa 3,10−13; 5,7n; Žd 9,5], nad níž stály
jejich symbolické obrazy [Ex 25,18n; 37,7−9].
Podobné figury byly i ve stánku [Ex 26, 1n]
na poušti; jako obrazy na stěnách [1Kr 6,29.
35] vyskytují se v chrámě jerusalemském [srov.
Ez 41,18n]. Symbolisovaly přítomnost a nepřistupitelnost Boží.
Postavou připomínal ch. částečně člověka,
částečně jiné bytosti: lva, býka, orla, neboť
měl spojovati nejdokonalejší vlastnosti stvoření.
Zvířecí postava převládala [Ez 1,5; 10,20].
Ezechiel mluví o ch., kteří mají čtvero obličejů,
čtvero křídel a lidské ruce [kap. 10; sr. 9,3];
v Ez 41,18n čteme pouze o dvou obličejích
[lidském a lvím], v Ex 25,20 pouze o jednom.
Jejich úkol byl nésti trůn Hospodinův [Ez 1,
26−28; 9,3].
Hebrejští ch. nebyli předměty uctívání jako
v Babylóně, nýbrž jen symboly stvoření, které
Boha chválí, jemu slouží a jej uctívá [sr. Zj
4,6−8]. V křesťanské poesii patří cherubíni
mezi vyšší anděly. V křesťanském umění čtyři
obličeje cherubínů [Ez 1,1−10: člověk, lev,
vůl, orel], staly se symboly čtyř evangelistů.
2. Nějaké místo v Babylonu, odkudž se
chtěli vrátit také ti, kteří nemohli prokázat
svůj izraelský původ [Ezd 2,59; Neh 7,61].
Chesed [= milost], jeden z Šalomounových nakupovačů [1Kr 4,10].
Chetlon, nějaké místo na s. hranici Palestiny při přechodu do Emat [Ez 47,15; 48,1
sr. Nu 34,8], snad dnešní Heitela sv. od Tripolis.
Chezir [= kanec?]. 1. Potomek Aronův,
jehož rodina se rozrostla v čeleď v době Davidově a stala se sedmnáctou skupinou kněžskou [1Pa 24,15]. − 2. Jeden z vůdců lidu,
kteří s Nehemiášem stvrdili smlouvu [Neh
10,20].

Cheres−Chíram [237]
Chezrai Karmélský, jeden z rytířů Davidových [2S 23,35], nazývaný Chezro v 1Pa
11,37.
Chezro *Chezrai.
Chimham [2S 19,37n], syn Barzillaie Galádského, který doprovázel Davida ze Zajordání. Na jeho pozemku u Betlema, který obdržel od Davida, byla později zřízena *hospoda [Jr
41,17].
Chios, ostrov v Egejském moři, o němž
je zmínka při popisu zpáteční cesty Pavlovy
z Troady do Cesaree [Sk 20,15]. Je to hornatý
ostrov z druhohorních vápenců a břidlic,
chudé půdy, dnes dobře obdělané, takže se tu
daří jižnímu ovoci [citronům, pomerančům,
fíkům, moruším]. Za dob Pavlových zde byly
doly na mramor a mnohé hrnčířské dílny.
Dodnes je tam výborná hrnčířská hlína.
Chíram [ ?= (můj) Bratr je V znešený,
t. j. Bál; sr. *Achiram]. − 1. Král tyrský, jenž
poslal řemeslníky a stavivo [cedry libánské]
do Jerusalema nejprve k stavbě paláce Davidova [2S 5,11; 1Pa 14,1], potom k stavbě
chrámu

Doprava stavebního dřeva po moři. Assyrský relief
z Chorsabadu.

Šalomounova [1Kr 5,1.10]. Šalomoun
uzavřel s Chíramem smlouvu mírovou a
obchodní [1Kr 5,11.12]. Ch. se zavázal, že
Šalomounovy lodi, přicházející z Joppen,
mohou bráti podíl na jeho výnosných
výpravách po moři Středozemním [1Kr
10,22]. Izraelští námořníci, vedeni tyrskými,
přiváželi dokonce i zlato

[238] Chiski–Chléb
z Indie [1Kr 9,26nn; 2Pa 9,21] do obou Šalomounových přístavů v Rudém moři. Ch. nastoupil po svém bratru Abibálovi, vládl 34 let
a zemřel ve svých 53 letech. Rozšířil Tyrus,
vystavěl přístaviště, které spojil s ostrůvkem
při pobřeží, na němž stál Jupiterův chrám.
Tento chrám obnovil, postavil v něm zlatý
sloup a přestřešil cedrovými trámy. Vystavěl
také chrámy Herkulovi a Astartě. 2. Jméno
muže tyrského a matky izraelské [2Pa
2,13.14], který se dobře vyznal v pracích
kotlářských a ozdobných z mědi a jiných kovů;
toho povolal Šalomoun ke stavbě chrámu
[1Kr 7,13.40]. Titul otec [2Pa 2,13; 4,16] znamená buď mistra v řemesle anebo rádce. Je
otázka, nemáme-li v postavě tohoto Ch. viděti
jen duplikaci Ch., krále tyrského!
Chiski [= (Hospodin?) má síla, staženina
z Ezechiáš?] syn Elpálův z pokolení Benjaminova [1Pa 8,17].
Chléb. – 1. Byl znám v domácnostech jako
nejobvyklejší pokrm již od nejstarších dob
[Gn 18,6]. K vyrobení chleba se užívalo různých druhů mouky, nejraději pšeničné [Sd 6,
19; 1S 1,24; 1Kr 4,22; 17,12.14]. Zvláštního
druhu mouky, běli [Ex 29,2.40], užívalo se
většinou k posvátným obětem [Lv 2,1; Ez 46,
14] a od bohatých ke zhotovování moučníků
[1Kr 4,22; 2Kr 7,1; Ez 16,13.19; Zj 18,13].
Ječmene užívali jen chudí [J 6,9.13], zřídka
bohatí [Rt 3,15]. »Špalda« [druh pšenice]
byla pěstována už v Egyptě a v Palestině a
mleta na mouku k pečení chleba [Ex 9,32;
Iz 28,25; Ez 4,9]. Na cesty brávali Izraelité
jakýsi druh sucharů [Gn 45,23; Joz 9,12].
Chléb se upravoval takto: Mouka se nejprve smísila s vodou nebo s mlékem; směs byla
hnětena rukou [v Egyptě i nohama], čímž
vzniklo těsto [Ex 12,34.39; 2S 13,8; Jr 7,18;
Oz 7,4]. Když bylo těsto dokonale promíšeno,
byl přidán obyčejně kvas. Bylo-li však málo
času k přípravě, pojídán byl i chléb nekvašený,
jak je to dosud zvykem u beduinů [Gn 18,6;
19,3; Ex 12,39; Sd 6,19; 1S 28,24]. Kvašené
těsto bylo ponecháno nějakou dobu v klidu
[Mt 13,33; L 13,21], potom se rozdělilo na
kulaté placky [Ex 29,23; Sd 7,13; 8,5; 1S 10,
3; Př 6,26], asi 17 cm v průměru a asi na prst
silné, a bylo pečeno. V nejstarších dobách se
užívalo k pečení horkých kamenů [1Kr 19,6],
rozpálených dřívím. Když byly kameny dostatečně žhavé, byl na ně položen chléb a zahrabán do popela. Po nějaké chvíli byl popel
opět rozhrnut, chléb obrácen a znovu zahrabán [Oz 7,8]. Beduini v dnešní Sýrii a Arabii
užívají k pečení chleba prohnutého plechu,
který je rozpalován nad ohništěm [Lv 2,5;
7,9 »pánvice«].
Pekaři v městech [Jr 37,21] užívali k pečení
chleba pecí podobných tvarem i velikostí pecím
našim, avšak obyčejně umístěných v zemi.
V domácnostech byly obvyklé přenosné pece
kamenné nebo kovové [»pánvice«], v nichž se
topilo dřívím [1Kr 17,12; Iz 44,15; Jr 7,18],

Míšení a pečení chleba ve starém Egyptě. Část nástěnné malby z hrobu Ramsesa III.

suchou trávou nebo lodyhami květin. Pečení
chleba v domácnostech stejně jako mletí obilí
bylo úkolem žen. *Hůl chleba.
2. Nekvašený, přesný chléb [Ex 12, 1–
26; Ez 45,21–24; Lv 23,5–14; Nu 28,16–25],
*Přesnice.
3. Chleby předložení [t. j. chleby předložené před tvář Boží], o nichž se mluví v 1S
21,1–6 [sr. Mk 2,26], byly starověkou formou
oběti, obvyklou mezi primitivními národy:
božstvo mělo být příznivě nakloněno předložením posvátného chleba. Byl to chléb obyčejně nekvašený, který v počtu dvanácti nebo
násobku dvanácti [u Babyloňanů] byl kladen
na oltář rozmanitých božstev. Počet dvanácti u
Babyloňanů měl patrně význam astrologický
[Původně snad značil tento počet dvanáct
měsíců v roce podle počtu obrazů zvířetníku]. V Izraeli navíc znamenal i počet
pokolení.
Podle Ex 25,30; 35,13; 39,36 [sr. Žd 9,
2] byl uvnitř stánku stůl z dříví setim [akátové?] dva lokte dlouhý, jeden loket široký, jeden
a půl lokte vysoký [Ex 25,23–25], obložený
čistým zlatem se zlatým okolkem s kruhy na
nošení. Na tento stůl bylo kladeno každou sobotu dvanáct nekvašených chlebů z běli ve
dvou řadách po šesti na znamení vděčnosti
dvanáctera pokolení izraelského za šťastné
uniknutí z Egypta. Podle 1Kr 6,20 stál tento
stůl [oltář cedrový] ve svatyni před vchodem
do svatyně svatých [sr. 1Kr 7,48; Ez 41,22;
sr. 44,16]. Chleby předložení stály tu ve dvou
sloupích po šesti. Na nejvrchnějším chlebu
bylo kadidlo [symbol modlitby]. Každé soboty
při vyměňování chlebů bylo zapáleno i kadidlo. Staré chleby připadly kněžím. O přípravě těchto chlebů čteme v 1Pa 9,32 a Lv
24,5–9.
4. Chléb vezdejší [Mt 6,11]. Kraličtí
vykládají slovo »vezdejší« = každodenní [L
11,3], na němž máme přestat a nepečovat nezřízeně o zítřejší den [Mt 6,25; F 4,6,11; 1Tm
6,8]. Jiní v původním řeckém slovu, jinak
řídce doloženém a nedosti jasného smyslu, vidí
význam »potřebný« [Př 30,8]. Schlatter překládá »Chléb náš zítřejší dej nám dnes«, odvolávaje se na aramejsky mluvící křesťany, kteří
se modlili: Dej nám chléb pro zítřejší den.
Zajímavý je výklad A. Schweitzera, který má
za to. že se všecky prosby Otčenáše vztahují

na království Boží a na jeho statky. Z toho
soudí, že i prosba za chléb se vztahuje na budoucí [eschatologické] království Boží: Dej
nám už dnes pokrm království Božího, t. j.
způsob, aby už dnes přišlo království Tvé [sr.
Mt 26,29]. Vztah k pozemskému chlebu, jímž
se sytí naše těla pro tento život, nelze však
z této prosby vyloučit už vzhledem k Mt 6,32.
5. U Jana je Kristus líčen jako pravý
ch., účinností převyšující mannu [J 6,31nn],
protože dává věčný život [J 6,35.48.51]. Tato
perikopa se vztahuje pravděpodobně na
Večeři Páně, v níž věřící přijímají chléb k
věčnému životu [sr. L 14,15].
Chlipnost. Tímto výrazem překládají
Kral. dvě řecká slova. První z nich [aselgeia]
znamená bezuzdnost, nevázanost hlavně pohlavní a vyskytuje se hlavně v delších nebo
kratších seznamech neřestí [Ř 13,13; Ga 5,
19; 1Pt 4,3; 2Pt 2,18; Ju 4]. Jinde totéž řecké
slovo překládají nestydatost [Mk 7,22; 2K 12,
21, Žilka: nestřídmost, nezřízenost], prostopášnost [2Pt 2,7, Žilka: výstřednost, jinde
smyslnost], jimž propadá člověk, odloučený od
Boha. [Novočeský pravopis: chlípnost.]
Druhé takto přeložené řecké slovo [katastréniaó] se nevyskytuje ani v profánní řečtině,
ani v LXX, a je užito v 1Tm 5,11. Je to sloveso, jehož základní význam jest silně vzplanouti, býti smyslně podrážděn; je spojeno
s předponou znamenající proti [někomu];
Žilka překládá: »Když je smyslnost odcizí
Kristu, chtějí se vdávati«. Pisatel 1Tm žádá,
aby mezi »vdovy«, pracující v církvi, byly zapisovány jen starší než 60 let. Tato rada neplynula z věroučných nebo mravních úvah,
nýbrž ze zkušenosti ve sboru.
Chloe [řecké jméno], žena., o níž je zmínka
pouze v 1K 1,11. Některý z jejích křesťanských otroků donesl Pavlovi zprávu o různicích v Korintě.
Chlouba, chlubiti se, chlubný. Už SZ
varuje před chlubivostí [1Kr 20,11; Př 25,14;
27,1] a pokládá ji za základní vlastnost bezbožníka [Ž 52,3; 94,3n], který spoléhá sám na
sebe a nechce být závislý na Bohu [Ž 49,7
sr. 97,7, kde chlubit se modlami = spoléhat
na modly Iz 42,17]. Před Bohem má umlknout všecka chlouba [Sd 7,2; 1S 2,2n]. Jedině
oprávněnou chloubou je známost Boha, jenž
činí milosrdenství, soud a spravedlnost [Jr
9,23nn]. A protože chlubit se Bohem znamená
důvěřovat, radovat se a děkovat Bohu, dostává
chlouba v posledku ráz kultický [chlubiti se
Bohem = plesati, veseliti se, chváliti Ž 5,12;
32,11; 89,17n a j.]. Dokonalá chlouba v Bohu
bude ovšem možná až v »posledních dnech« [Ž
149,5; sr. 1Pa 16,31–34]. Charakteristickým
rysem pozdního židovství je, že oblastí pravé
chlouby se stala bázeň Boží a předmětem
ch. Zákon Boží.
Odtud pochopíme Pavlovu polemiku proti
ch. [kauchéma, kauchésis] v Zákoně [Ř 2,17. 23;
3,27], proti níž staví víru v Ježíše Krista [F
3,3n; 2K 10,17], jež vylučuje všecko spoléhání
na sebe [Ř 5,11] a všecku sebedůvěru

Chlipnost–Chlouba [239]
[1K 1,25–31 sr. Jr 9,22n; F 3,7–10; Ga 6,14:
Ef 2,8n]. Takováto chlouba je přímo jádrem
a podstatou lidského hříchu; proto právě pokus
farizejský dojít spravedlnosti vlastními silami,
tedy chloubou v Zákoně, nutně ztroskotal,
ano došel k pravému opaku, k utvrzení a rozmnožení hříchu [sr. Ř 5,20; 7,7–13]. Člověk,
věřící v Krista a tudíž obdarovaný zvláštními
dary milosti, nemůže se chlubit ani svou prací
pro království Boží, protože nemá nic ze sebe
[1K 4,7], ani lidmi [1K 3,21; 2K 11,17n];
chlubit se smí jedině svými souženími [Ř 5,
3; sr. 2K 4,7–11; 11,23–30], jež jsou příležitostí pro zjevení Boží moci [2K 12,9] a Ježíšova
života na jeho těle [sr. 2K 4,10n]. Je to chlouba
nadějí, že bude na nás zjevena sláva Boží
[Ř 5,2 sr. Žd 3,6], jež poslouží nejen trpícímu
[2K 4,16], ale i těm, kteří ho znají [2K 4,12].
Tomuto základnímu postoji Pavlovu neodporují výpovědi, jež mluví o jeho chloubě
[2K 7,4.14; 8,24; 9,2n; 2Te 1,4], neboť to,
čím se apoštol chlubí, bylo způsobeno Kristem,
pracujícím skrze něho [Ř 15,17n; sr. 1K 15,
10]. Pavel neměří výsledky své práce na druhých [2K 10,12–16], nýbrž na moci, po př.
na míře víry [sr. Ř 12,3], jež mu byla dána
[Ga 6,4; slovo, jež Kral. překládají chvála,
zní v původním textu chlouba]. Toto poslední
místo ukazuje, že jde současně o sebekritiku.
Pozoruhodné jsou výroky o vzájemné chloubě
apoštola a sboru [2K 1,14; 5,12; 7,4; F 2,16;
1Te 2,19; 2Te 1,4]; vyjadřují vzájemnou
radost z víry, posilu, kterou pro věřícího*i pro
apoštola, má víra bratří [sr. 1Te 3,8; Ř 1,11
až 12], nadto pak naděje, že se apoštol před
tváří Páně objeví obklopen svými sbory.
Zvláštním předmětem Pavlovy »chlouby«
je okolnost, že za kázání evangelia si nedal od
Korinťanů platit, ač by na to byl měl právo
na základě svěřeného apoštolství [1K 9,14–18;
2K 11,7–12]. Tím však nechce nabýt před
Bohem nějaké zásluhy, ani nechce ostatní
apoštoly stavět do nepříznivého světla; naopak,
o svém rozhodnutí nic nepřijímat od Korintského sboru mluví jako o ponižování [Žilka:
pokořování 2K 11,7]. Kdykoli pak mluví o své
ch. v jiném smyslu, připomíná, že nemluví v
plné vážnosti, na vyjádření svých nejvlastnějších
myšlenek, nýbrž tak, že na sebe bere úlohu »v
nemoudrosti« uvést, že i on by se mohl
»pochlubit« různými nakonec »tělesnými«
přednostmi, na nichž si tolik zakládají jeho
odpůrci [2K 11,16–17.22 a vlastně celý oddíl
2K 11,16−33; podobný význam má i oddíl
F 3,4nn]. Když však vypočítal to, co vytrpěl
pro evangelium, a když se zmínil i o zjeveních a
viděních Páně, k čemuž jej donutili popěrači
jeho apoštolství, hned připomíná, že tím se
chlubit nebude, nýbrž svou slabostí [2K 11,30;
12,5], v níž se moc Kristova projevila nejdokonaleji.
V rámci této nz linie je třeba chápat i Jk
1,9n. Ponížený se má chlubit ve svém povýšení,
t. j. v povýšení milosti Boží, a bohatý svým

[240] Chobab−Choulostivý
ponižováním se, svou nízkostí, která jednou
nastane, až vše pozemské propadne zkáze [Jk
4,13−16]. Každá jiná ch. je zlá, protože není
v souhlase s pravdou [Jk 3,14 sr. Ř 11,18].
Pojmem »chlubný« překládají Kral. jiný
řecký výraz [alazón], jenž znamená chvástávý,
vychloubačný [Ř 1,30; 2Tm 3,2]. V 1J 2,16
překládají Kral. tentýž řecký výraz slovem
pýcha [Žilka: chlubivost] života, o tom, jenž se
domnívá, že si může život zařídit podle svého
bez ohledu na Boha [sr. 17]. Totéž mají na
mysli Jk 4,16, kde mají »pýchu«, zatím co
Žilka »honosnost« [sr. v. 15].
Chobab [= milující?] je jméno, vyskytující se pouze v Nu 10,29 a Sd 4,11. Patřil
k *Cinejským [Madiánských Sd 1,16; 4,11].
Je spor o to, zda jde o Mojžíšova tchána nebo
švagra. Podle Nu 10,29 byl Ch. synem Raguelovým. Podle Sd 4,11 jest Ch. totožný s Jetrem,
Jetro pak je totožný s Raguelem [Ex 18,1].
Tak soudí i tradice mohamedánská. Byl by
tedy Chobab sám Jetro. Jiní mají za to, že Ch.
je syn Jetrův, což je vzhledem k Nu 10,29 a
k ostatním zmínkám pravděpodobnější. Neboť
zatím co Jetro je prozíravý, praktický organisátor, jest Ch. zkušený beduinský šejk s mnohou
místní znalostí. Mojžíš na něho i velmi spoléhá
pro nastávající putování po poušti. Jiní vysvětlují rozpor tak, že připisují Raguelovi dva
syny, Jetro a Chobaba, takže Mojžíš by byl
švagr Jetra, který po smrti Raguelově se stal
hlavou rodiny a navštívil v této hodnosti Mojžíše na poušti [Ex 18,1.5.27]. Jiní konečně
mluví o různých pramenech biblického vypravování.
Chobah, místo severně od Damašku, kam
až pronásledoval Abraham krále, kteří vyplenili Sodomu [Gn 14,15].
Chodes [= nový měsíc], manželka Šachraimova z pokolení Benjaminova [1Pa 8,9].
Choditi [hebr. hálak, řecky peripatein]
v přeneseném smyslu »žíti« [Gn 5,22; 6,9;
17,1; 48,15; Lv 26,3; Dt 5,33; 8,6; 1S 8,3;
1Kr 3,3; 15,3; Jb 22,21; Ž 1,1; 25,5; 42,10;
68,22; 116,9; 119,1.35; Iz 33,15; Jr 9,14;
Ř 6,4; 8,4; 13,13; Ga 5,16; 1K 3,3; 7,17; 2K
4,2; 5,7; 10,2.3; 12,18; F 3,17n; Ko 2,6; 4,5;
1Te 4,1.12 a j.]. Ř 4,12 čteme místo »choditi«
»kráčeti« [šlépějemi]. Obrat »choditi« v Zákoně Hospodinově [Ž 119,1] byl v židovství
nz doby velmi důležitý; označoval žití v poslušnosti Zákona. NZ tento obraz převzal, ale
na nejvýraznějších místech mluví o chození
v novotě života nebo podle Ducha; označuje se
tak žití z moci Kristovy a v poslušnosti závazku milostí Kristovou uloženého. Příbuzný
význam má slovo, jež Kral. překládají obcování.
Chofra [Jr 44,30]. *Farao 11.
Chómer [Lv 27,16; Iz 5,10; Ez 45,11.14;
Oz 3,2] jinde »míra« [1Kr 4,22], jež obsahovala přibližně 360 l. Chómer = 10 bathům
pro tekutiny po 36 l. Chómer = 10 efům
pro
věci sypké po 36 l. V naší bibli: 3 míry [s e’á] =

= 1 efi [Gn 18,6] = 10 issaronů
[Ex 29,40;
Lv 5,11]. Tato »míra « s e ’á činí asi 12 l;
1 issaron = 3,6 l = gomer [‘ómer Ex 16,16.
18.36]. 1 efi = 72 log. Pro tekutiny 1 bath =
= 6 hinů [Ex 29,40; 30,24 a j.] po 6 l. 1 hin =
= 12 log [»mírka« Lv 14,10.12.15]. Na dvoře
Šalomounově bylo spotřebováno denně 30
měr běli a 60 měr mouky, t. j. asi 10.800 l běli
a 21.600 l mouky obyčejné [1Kr 4,22].
Chóre. 1. Syn Izarův, vnuk Kahat z pokolení Lévi, vůdce vzpoury proti Mojžíšovi a
Aronovi na poušti. Zahynul »ohněm Hospodinovýma Při tom zahynuli i jeho spojenci
Rubenovci *Dátan a *Abiron s mnohými jinými [celkem 250 mužů]. Synové Ch. však nezahynuli [Nu 16; 26,9−11]. Ve vzpouře se
projevil jednak odpor lidu proti autoritě Mojžíšově, jednak odpor levitů proti kněžským
výsadám rodu Aronova. Rubenovci pak žárlili
na to, že vedení přešlo z prvorozeného syna
Jákobova [Rubena] na kmen Lévi, představovaný Mojžíšem i Aronem. Sr. Ju 11.
2. Praděd Sallumův a Meselemiášův [1Pa 9,
19; 26,1], vrátný u dveří stánku za krále
Davida.
3. Syn Imny, levita, vrátný brány východní
v době Ezechiášově [2Pa 31,14].
4. Synové Chóre, Chorejští, vrátní při chrámu
[1Pa 26,19].
Chorejští [1Pa 9,19 *Chore 2.], potomci
Chóre, k nimž mezi jinými náleželi zpěvák
Héman a prorok Samuel [1Pa 6,33−37]. Potomci Hémanovi byli Davidem organisováni
ve sbor zpěváků [1Pa 15,17; 16,41n; 25,4n].
Ž 42.44 až 49; 84.85.87 a 88 mají označení
tohoto rodu. Ch. byli také vrátnými u dveří
stánku [1Pa 9,19; 26,19] a obstarávali pečení
posvátných chlebů [1Pa 9,31n].
Chor Gidgad [= jeskyně Gidgad], místo,
na němž se utábořili Izraelci na cestě do země
zaslíbené [Nu 33,32n], snad totožné s Gadgad
[Dt 10,6n] někde ssz od zálivu Akaba.
Choritský [Ex 6,24] *Chorejský.
Choronaim [= dvě jeskyně?], moabské
město nebo svatyně, jmenovaná se svatyní
ségorskou a luchitskou [Iz 15,5]. Uvádí se
v proroctví o zkáze země moábské [Jr 48,3.5.
34]. Snad jde o město Oronae, které dobyl
Alexander Jannaeus na Arabech [Josephus],
nynější el-‘Arák, proslulé divokou květenou a
mnoha jeskyněmi.
Choronský, obyvatel buď Choronaimský
anebo Betoronský [Neh 2,10.19].
Chosa [= útočiště]. 1. Místo na hranicích
území pokolení Asser j. od Tyru [Joz 19,29].
2. Vrátný z doby Davidovy [1Pa 16,38, kde
Kral. mají Chosi; 26,10].
Chotam [= pečeť, pečetní prsten]. 1.
Syn Heberův z pokolení Asser z čeledi Birzavitů [1Pa 7,32]. − 2. Ch. Aroerský, otec
Sama a Johicha [1Pa 11,44], kteří patřili mezi
rytíře Davidovy.
Chouliti se v řečech [Jb 29,9], t. j. zdržovati se řeči [jako Jb 4,2], nemluviti.
Choulostivý, choulostivost [1Pa 12,33;
2Pa 13,7; Jb 6,26; Jr 51,46; 1Te 5,14], malo-

dušnost, zkormoucenost [Př 18,14], sevřenost
ducha [Ž 77,4; Iz 54,6], bázlivost [Iz 35,4],
umdlenost duše [Sd 16,16].
Chovačka, chůva, pěstounka, také kojná.
Podle svědectví Písma sv. [Gn 24,59; 35,8;
2S 4,4; 2Kr 11,2] a podle římských a řeckých
zpráv prokazována byla chovačce zvláštní
úcta jako osobě důležité pro výchovu dítěte.
Někde se tímto výrazem míní chůva, jinde
pěstounka [Nu 11,12; Rt 4,16; Iz 49,23].
Chozai [2Pa 33,19], pisatel prorocké knihy, popisující události doby Manassesovy.
Chozeba [= proradná?], místo v Judstvu,
obydlené hlavně potomky Sélovými [1Pa 4,
22], snad totožné s *Achzib [Joz 15,44].
Chrám. Po nastěhování do Palestiny měli
Izraelci jen svatyně, na př. v Sílo [Joz 18,1;
Jr 7,12nn], Sichem [Joz 24,25n.32; 1Kr 12,1],
kde byl starobylý chrám Bále Berit [Sd 9,
4nn], v Mageddo, v Bételu [Am 7,13; 2Kr
23,15nn], Dan [1Kr 12,29], Bersabé [Gn 21,
28nn; 26,31nn; Am 5,5], Hebronu [Gn 13,
18; 2S 5,3; 15,7], Betlému, Gabaonu [1Kr
3,4] a p. [sr. Bič II. 27−42]. Jak vypadaly
tyto svatyně, nelze namnoze vůbec zjistit.
V některých případech šlo o přizpůsobení
předizraelských svatyň bohoslužbě Hospodinově. U většiny byly nalezeny »kamenné
kruhy« [hebr. gilgál, Kral: Galgala Joz 4,19;
1S 10,8; 13,4.8nn; 2Kr 4,38; Oz 4,15; 12,11;
Am 5,5. Nejde tu tedy o zeměpisné jméno,
nýbrž o označení kultiště]. Tyto svatyně způsobovaly nejednotnost kultu i národa. Proto
záhy vzniká touha po chrámu.
1. Chrám Šalomounův. Už David se
rozhodl po dobytí Jerusalema pro přenesení
svatyně a truhly úmluvy do hlavního města.
Od Ornana Jebuzejského koupil *humno na
staveniště na hoře Moria [2S 24,18; 1Pa 21,
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15−25; 22,1 sr. Gn 22,2nn], připravil potřebný materiál finanční i věcný [1Kr 5,3−5; 8,
17; 1Pa 22; 28,11−29,9], ale ch. vystavěl teprve
Šalomoun, který urovnal hřeben hory Moria,
kolem posvátného skaliska oltářního [humna
Ornanova]. Umělci a dělníci *Chíramo vi
z Tyru pracovali na stavbě z velké části dřevěného chrámu [dříví z cedrů libánských;
základy a spodek zdí byly kamenné, vršek
patrně cihlový] celkem sedm let [1Kr 6,1.38].
Jde tu zřejmě o číselnou symboliku [sr. Bič I.
245; Gn 2,2], značící dokonalost. Podle 1Kr
5,11−16 bylo přitom zaměstnáno 183.300 lidí
[podle 2Pa 2,17 jich bylo 153.600], většinou
neizraelců, kteří pozůstali v zemi [1Kr 5,15;
9,20n; 2Pa 2,17]. Jak přesně tento chrám vypadal, nelze zjistit ani na základě 1Kr 6n.
»Vnitřek ch. byl trojdílný«, jak to bylo běžné
v této době nejen ve Fénicii, ale vůbec v záp.
Asii snad pod vlivem babylonské kosmologie,
jež i nebeský svět rozdělovala na tři části. Nejhlavnější částí ch. Šalomounova byla na západní jeho straně vybudovaná svatyně svatých
[d ebír]. Byla to místnost úplně temná, což
bylo odůvodněno tím, že »Hospodin přebývá
v mrákotě« [1Kr 8,12]. Měla tvar krychle o
straně přibližně 10 m [1Kr 6,20]. Její stěny
byly prý obloženy zlatem. Zde byla truhla
úmluvy se dvěma kamennými deskami Zákona
jako symbolem neviditelného Boha [1Kr 8,6.
23−28; 2Pa 3,13]. Na víku truhly, t. zv. slitovnici, byli dva mohutní *cherubíni z olivového
dřeva, bohatě pozlaceného, s rozepjatými
křídly, jež zakrývaly celý prostor [1Kr 6,23n].
Prostor mezi stropem a střechou [ve výši asi
5 m] sloužil pravděpodobně za místnosti nám
neznámého určení [1Pa 28,11]. Svatyně svatých byla od vlastní lodi chrámové oddělena
cedrovou stěnou, obloženou po obou stranách
zlatem, se dvěma dveřmi z dříví olivového,
ozdobenými květy, palmami a cherubíny a
obloženými zlatem. Zlaté řetězy a hedvábná
purpurová spona, protkaná zlatem, uzavíraly
vstup [1Kr 6,16.21.31n; 2Pa 3,14].
V svatyni [hékál] o rozměrech 20x10x
15 m, jež byla umístěna před svatyní svatých a
opatřena u stropu zamřížovanými okny pro
větrání [1Kr 6,4], bylo deset zlatých svícnů
po pěti na každé straně [1Kr 7,49]. Světlo
těchto svícnů hořelo ve dne i v noci. Byl zde
i stůl s dvanácti *chleby předložení, kladenými
před tvář Hospodinovu [1Kr 6,20; 7,48 sr.
Ex 25,23]. Mimo to zde byly různé jiné nádoby,
kotlíky, kaditelnice a oltář zlatý [1Kr 7,18 sr.
Ex 30,1nn], snad také měděný had, který však
za krále Ezechiáše byl odstraněn [2Kr 18,4.
22]. Vchod byl uzavřen dveřmi z jedlového
dříví [1Kr 6,33n].
Před svatyní byla předsíň [’élám, ’ûlám]
sloupová přibližně 10 m široká, 5 m hluboká
[1Kr 6,3 sr. 2Pa 3,4]. Po schodech se sestupovalo do nádvoří chrámového, jež bylo dvojí:
výše položené pro kněze a níže položené pro lid
[2Kr 23,12; 2Pa 4,9; Jr 36,10]. Oddělena
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byla od sebe jednak polohou, jednak nízkou
stupňovitou zdí [1Kr 6,36; 7,12]. V kněžském
nádvoří byl měděný oltář pro zápalné oběti
[1Kr 8,64; 2Kr 16,14; 2Pa 15,8]. Za *Achasa.
byl tento oltář přetvořen nebo nahrazen jiným
podle vzoru damašského [2Kr 16,10n]. Dále
tu bylo měděné *moře [1Kr 7,23n; 2Pa 4,2nn],
spočívající na hřbetě 12 volů, po třech na každé
straně. V nejstarších dobách šlo o symbol praoceánu, z něhož podle mythologie vzešel život;
ch. Ezechielův neměl toto moře, protože »živé
vody vycházely od spodku prahu domu na
východ « [Ez 47,1]. Deset pojízdných umyvadel
o podstavci 2 x 2 m a výšce 1,5 m [1Kr 7,27n]
sloužilo podle bibl. podání k umývání obětí
[2Pa 4,6]. Nádvoří pro lid [1Kr 8,14] bylo
dlážděné [2Pa 7,3] a uzavřeno zdmi s několika
branami [2Pa 4,9 sr. Ez 40,5].
Po obou stranách budovy chrámové, při
vchodu stály mohutné věžovité přístavky,
které s branou tvořily chrámové průčelí, působící svou mohutností a klidem, jež zobrazovaly vznešenost a klid Boží. Před průčelím
chrámovým volně stály dva sloupy, z nichž
levý slul *Boaz, pravý *Jachin [1Kr 7,15−21;
2Pa 3,15−17]. Jaký byl jejich účel, nevíme.
Snad to byly kadidlové oltáře ohromných
rozměrů, které snad připomínaly »sloup oblakový ve dne« a »ohnivý sloup v noci« [Ex 13,
21n sr. Bič. II., 82]. Možná také, že to byly symboly nepohnutelnosti a věčnosti dynastie Davidovy [podle významu jmen obou sloupů 1Kr
7,21] anebo symbolem vrcholků mythické světové hory, jimiž prochází slunce, nežli se vyhoupne nad obzor. Snad paprsky, dopadající
mezi oběma sloupy do ch., udávaly vhodný
okamžik k obětem. Ch. totiž byl orientován k
východu a v rovnodennosti paprsky vycházejícího slunce zapadaly až do svatyně svatých.
Okolo vlastního chrámu byly podle bibl.
podání po třech stranách jakési pavlače o třech
poschodích a 30 komůrkách [1Kr 6,5−10; sr.
Ez 41,6], určených pro kněze snad k převlékání
a pojídání posvátných obětí [Ez 42,13].
Vcházelo se do nich po schodišti z předsíně.
Komory se každým poschodím rozšiřovaly
o 1 loket, o nějž se zužovala zeď. Podle poznámky 2Kr 23,11 se zdá, že králové judští
po způsobu assyrských a j. postavili u vchodu
chrámového koně, zasvěcené slunci. Lidských
postav k výzdobě ch. a ke znázornění Božích
vlastností užíváno nebylo.
Architektonická výprava ch. Š−ova měla,
jak bylo podotknuto, i význam theologický.
Nešlo jen o »příbytek« pro truhlu úmluvy
jako symbol přítomnosti izraelského Boha [2S
7,2.5n], ani jen o královskou svatyni, přiléhající
k domu královskému [jako později v Béthel Am
7,13], nýbrž o zdůraznění Hospodinovy
jedinečnosti a universalismu. I když Bůh,
jehož »nebesa nebes nemohou obsáhnouti«
[1Kr 8,27], se rozhodl, že bude bydlit uprostřed lidu v ch. [1Kr 6,13n], přece jen zůstává
od něho oddělen, přebývá v mrákotě [1Kr
8,12], neviditelný lidskému oku. Tím se liší
izraelské pojetí od pojetí okolních národů, kde
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božstvo bylo vystavováno tak, aby bylo vidi
telné všem. Z modlitby Šalomounovy při dedi
kaci ch. je pak patrno, že Hospodin, který tu
byl slavnostně nastolen, je Pánem celého světa
[1Kr 8,41−43]. Ovšem universalistické tendence vedly časem i k nebezpečnému synkretismu
s pohanstvím.
Ch. Šalomounův byl nejdříve několikrát
vyloupen a nakonec zničen Babyloňany roku
587−586 př. Kr.
2. Ch. Ezechielův [Ez 40−45] nebyl
nikdy uskutečněn, ale je výrazem myšlenek,
jež provázely židovstvo až do dob Ježíšových. V
jeho plánu je především zdůrazněna svatost a
nepřistupitelnost Hospodinova [44,7n]. Chrá
mové území mělo posvátný charakter a bylo
ohromných rozměrů [12 x 10 km 45,1−5]. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že číslice u Ez
jsou jen symbolické. Ch. měl být obehnán
dvojím nádvořím, z nichž jedno mělo být
přístupno pouze kněžím [40,28n]. Také oddělení od budov královských mělo být dokonalé − církev měla být nezávislá na moci poli
tické − dokonce byly v ch. zakázány i královské hrobky [43,6−9]. Ez dobře cítil nebezpečí
božnosti královské, jemuž staří Izraelci často
podléhali. Bývalí kněží izraelských svatyň měli
být degradováni na levity s nižšími službami
[44,10−14], protože poskvrnili sebe i lid
zaváděním mnohých pohanských zvyků, jimiž
byla narušena svatost Hospodinova. Vše vyplývalo z úsilí o přísné rozdělení oblasti světské
od oblasti duchovní.
3. Zorobábel na výzvy proroků Aggea
a Zachariáše zbudoval po návratu ze zajetí
nový ch. První navrátilci totiž se zprvu zmohli
pouze na obnovení oltáře na místě, kde kdysi
stával za dob Šalomounových [Ezd 3,3]. Ch.
byl stavěn od r. 520 [Ezd 6,3.15; Ag 2,18n]
na rozkaz Kyrův a zasvěcen asi r. 516. O podobě a rozměrech tohoto ch. si na základě
bibl. zpráv nemůžeme učiniti dostatečných
představ. Proti ch. Šalomounovu to byla asi
budova nepatrnější jak rozměry, tak zvláště
vybavením [Ezd 3,12], ač jistě bylo usilováno
o to, aby byly uchovány rozměry ch. Šalomounova. Jsme odkázáni pouze na zprávy
1Mak. Pouze jediný zlatý svícen osvětloval
svatyni [1Mak 1,21]; místo cedrového oltáře
octl se v ch. pouze stůl pro chleby předložení.
Později byl pořízen i kadidlový oltář [1Mak
1,21n]. Truhla úmluvy nebyla obnovena.
Svatyně svatých byla prázdná. Nikoli už stěna,
nýbrž nádherná opona, kterou později uloupil
Antiochus IV., oddělovala svatyni svatých od
svatyně, jak to žádalo vidění Ezechielovo
[1Mak 4,38n; 9,54]. Oltář byl nikoli z bronzu,
nýbrž z neotesaných balvanů [Ex 20,25]. Ch.
Z−ův měl prý také pavlače, ochoz, ale otevřený.
Tento ch. byl znesvěcen a zpustošen od
Antiocha IV. Epifana r. 168 př. Kr. [1Mak
1,57.62]. Aby co nejbolestněji pohoršil Židy,
vzdělal na jeho nádvoří oltář Diovi. R. 165
Juda Makkabejský oltář znovu přestavěl [1 Mak
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Plán chrámu z Ezechielova vidění (Ez 40−48). Podle Westminsterského biblického slovníku.
A..
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Vnější zeď chrámového okrsku (40, 5).
Tři vnější brány s pokojíky (40, 10).
Vnější „síň“ (40, 17).
Třicet komůrek (40, 19).
Vnitřní „síň" (40, 28).
Tři vnitřní brány s pokojíky (40, 23).
Sedm stupňů brány (40, 26).
Komůrky zpěváků (40, 44).
Oltář zápalů (41, 22).
Stavení k západu (41, 12).
Nádvoří nazvané „přihrádek" (41, 13)
Komůrky knězi (42, 13).
„Plácky“ před komůrkami (42, 4).

N. „Vcházení“, schodiště ke komůrkám. (42. 9).

O. Kuchyně knězi (46, 22).
P. Kuchyně lidu (46, 22).
R. „Síňce“, předsíň se dvěma sloupy (40,48).

S. „Chrám“, svatyně (41, 1).
T. Svatyně svatých (41, 4).
X. Místo, kde Ezechiel stál (42, 1).
a-a. Snížené nádvoří (40, 18; 27).
b. Místo k omývání obětí (40, 38).
c. „Stokové", osm špalků k zabíjení obětí (40, 41).
d. Čtyři kamenné špalky pro nádobí (40, 42).
e-h. Čtyřhranné nádvoří (40, 47).
i, j, l, o. Zeď stavení k západu (40, 12).
p, q, s. Cesta a dveře ke komůrkám (42, 4).
r, t, u. „Ohrada“, zeď do vnější síně (42, 7).
w-z. Ohniště s komíny (46, 23.)
Čtverečkované prostory vnějšího nádvoří jsou „půda
udělaná“, vydlážděná (40, 17).
Čtverečky okolo hlavního chrámu značí „pavlače“,
zvýšené výstupkovité dláždění (41, 8).

4,41nn] z neotesaného kamení [Dt 27,5n], ch.
očistil a opatřil novým bohoslužebným nářadím. Za 100 let byl znovu znesvěcen vojáky
Pompejo vými r. 63 př. Kr. a p řebudo ván
v mohutných rozměrech až Herodem Velkým.
4. Jiné chrámy židovské byly vystavěny židovskými vystěhovalci a kolonisty,
kteří se usadili v Egyptě. Podle rabínských výkladů to neodporovalo ustanovení Dt o centralisaci kultu v Jerusalemě, protože ch. jerusalemský už neexistoval. Na egyptském ostrově
Elefantině existoval už před rokem 525 př.
Kr. chrám, zasvěcený Jahú-ovi, zničený roku
410 egyptskými kněžími a znovupostavený
brzy po r. 407. Druhý byl postaven v Leontopolis v deltském území veleknězem Oniem
[Onias] z Jerusalema vypuzeným, za vlády
Antiocha IV. Byla to napodobenina chrámu
Zorobábelova. Farao Ptolemaios VI., pod
jehož ochranou stáli židovští kolonisté, zaručil
tomuto ch. náležité příjmy. Prý byl při tom
řízen proroctvím Iz 19,19. Tento ch. přečkal
dokonce i ch. Herodův. O jiných ch. židovské
diaspory se dočteš u Biče II., 53−58.
5. Ch. Herodův. Herodes
I. Veliký začal r.
18 př. Kr. s opravami a rozšiřováním ch. Zorobábelova. Rozšířil jižní úpatí
hory Moria tím,
že zřídil vysoké
náspy, jež měly
15 řad pylonů
vysokých až 11 m.
Takovým způsobem dostal půdochrámového
Chrámový peníz z Gebalu rys
podobu
(Byblos). Představuje chrám území
obdélníkovou
Astarte a Adonise. Uprostřed
původní
nádvoří s kněžskými komůrka- místo
mi je posvátný kůl (ašera), čtvercové [281 m před ním oltář zápalů. UAdo- jih; 466 m nisovy svatyně jsou dva kul- východ; 488 m západ]. V osmi
tické sloupy.
letech byly
dostavěny obvodní zdi a nádvoří; vnitřní
chrám byl opraven a upraven v dalších 18
měsících tisícem zvláště schopných kněží.
Úplně dohotoven byl ch. teprve za prokonsula
Albína [63 −64], tedy šest let před vyvrácením
Jerusalema. Hlavním vchodem [viz obrázek
půdorysu] se vcházelo do prostranného
nádvoří, t. zv. síně pohanů [D], okolo níž se
táhly se tří stran dvojnásobné sloupové chodby
[F] o 162 sloupech s attickými patkami a
korintskými hlavicemi. Na jihu zřídil Herodes
na novém přístavku trojnásobnou chodbu [E],
vynikající krásou nad ostatní [loubí královské].
Mramorové sloupy těchto chodeb, pokrytých
stropy z cedrového dřeva, měly výšku 12 m.
Podlaha byla vykládána různobarevnou
mosaikou. Na jihu byly dvě brány [a, b], na
západě čtyři brány [c, d, e, f]. V síni pohanů
bylo prodá-
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váno vše, čeho bylo třeba k obětem. Zde měli
stoly i penězoměnci, kteří vyměňovali cizí
peníze za peníze chrámové [Mt 21,12.14n].
Podlaha předsíně byla dlážděna pestrým kamením. Síň Izraele [G] byla vyvýšena nad
síň pohanů a uzavřena mříží 1,5 m vysokou a
obehnána podezdívkou téměř 5 m širokou,
na níž vždy v určité vzdálenosti od sebe stály
sloupy s nápisy řeckými a latinskými, jimiž se
hrozilo trestem smrti pohanům, kteří by vkročili do této části [sr. Sk 24,6; 21,20−30]. Síň
Izraelova byla nadto kolem dokola obklíčena
zdí vysokou 19 m, v níž byly na severu 4 a na
jihu také 4 brány s dveřmi a veřejemi pozlacenými a postříbřenými. Na straně východní
byla brána 24 m vysoká a 19 m široká, bohatě
vyzdobená [1] a nazývaná »branou krásnou«
[Sk 3,2]. Uvnitř podél zdí byly sloupové chodby s různými síněmi pro kněze nebo školní
síně zákoníků [L 2,46]. Na východní straně
bylo t. zv. sloupoví Šalomounovo [J 10,23;
Sk 3,11; 5,12]. K nádvoří Izraelovu či také
zvanému nádvořím mužů se na východě přimykalo nádvoří žen, přístupné i ženám, nikoli jen
ženám [L 2,22.24.37; 18,13; Mk 12,41nn; J
8,2.20n]. Odtud pak po pěti půlkruhovitých
stupních skvostnou branou, branou krásnou
[Sk 3,2.10], pobitou zlatým a stříbrným plechem a vysokou 24 m, přišlo se do nádvoří
mužů [4]. Zde asi stál farizeus [L 18,11], zde
se modlili učedníci [L 24,53], zde pobýval
Ježíš [Mk 11,11; J 7,37n] i Pavel [Sk 21,26].
Kamenné zábradlí asi půl m vysoké oddělovalo
tuto síň od síně kněží [5], v níž stál vlastní
chrám. Všechny tyto síně byly dlážděny kamennými deskami. V síni kněží stál oltář pro
zápalné oběti kněží [6], vysoký 7,2 m, zhotovený z neotesaných kamenů. Na oltář se vcházelo s jižní strany po stupních, kdežto na sev.
straně bylo množství železných kruhů pro
uvazování obětních zvířat. Na každém úhlu
oltáře vyčníval velký roh. Snad poukazoval na
sílu, moc, bohatství a požehnání Boží. Tyto
rohy byly skrápěny krví obětních zvířat. Směrem jižním stálo ještě umyvadlo [10], v němž
si kněží umývali ruce i nohy před přistoupením k oltáři.
Teprve nyní se přišlo k samotnému ch.,
povýšenému o 12 schodů. Byl postaven z velkých mramorových kvádrů silně pozlacených na mramorové základně. Jeho rozměry
byly 30 [délka] x 10 [šířka] x 20 [výška] m
mimo předsíň! Předsíň byla rozšířena na 50 m
o výšce 50 m. Rovněž nad svatyní a svatyní
svatých byla místnost a po obou delších stranách přistavěny ochozy s místnostmi. Branou
bez vrat, ozdobenou polovičními korintskými
sloupy a zakončenou trojúhelníkovým štítem,
vcházelo se do předsíně [7], odtud pak branou
s pozlacenými, vždy otevřenými vraty do svatyně [8]. Veřeje této brány byly ozdobeny
zlatou révou s hrozny velikosti muže jakožto
obraz lidu Božího [Jr 2,21]. Mezi dveřmi visel
drahý babylonský závěs, utkaný ze čtyř barev
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Přibližný plán Herodesova chrámu v Jerusalemu. Podle Westminsterského biblického
slovníku.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Tyropejské údolí.
Cedronské údolí.
Hrad Antonia.
„Síň“ pohanů.
Královské loubí.
Šalomounovo sloupoví.
„Síň“ Izraele.

a-f. Šest vstupních bran.

1. „Krásná brána".
2. „Síň“ žen.
3. Sloupořadí žen.
4. „Síň“ mužů.
5. „Síň“ kněžská.
6. Oltář zápalů.
7. Chrámová předsíň.
8. Svatyně.
9. Svatyně svatých.
10.Umyvadlo.

a představující hvězdnou oblohu s vyšitými
hvězdami. Možná, že se na tento závěs vztahovalo povědění Mt 27,51, nevztahovalo-li
se spíše až na oponu u svatyně svatých.
Uprostřed svatyně stál zlatý oltář, na jižní
straně od něho zlatý sedmiramenný svícen,
na sev. straně stůl pro »chleby předložení«. Ze
svatyně vedly dveře, zakryté dvojí oponou, do
svatyně svatých, [a], jež byla skoro 30 m vysoká,
10 m široká a dlouhá, silně vyzlacená. Celá
stavba ch. s nádvořími byla tedy založena
způsobem stupňovitým a vlastní chrám zaujímal nejvyšší místo. Pohled na chrám byl jistě
velkolepý [Mt 24,1; Mk 13,1n; L 21,5n]
Chrám byl rozbořen od Tita r. 70 po Kr.
Císař Hadrian vystavěl r. 135 na jeho zříceninách pohanskou svatyni Jupiterovu, v jejímž
nádvoří byla jezdecká socha císařova. Dnes
zde stojí mešita Omarova, založená r. 691 kalifem Abd-el-Malíkem z Damašku.
6. B o h o s l u ž b y v j e r u s a l . c h r á mu z a
dob Ježíšových se soustřeďovaly kolem zápalných obětí »ustavičných« [Ex 29,42] každého
jitra a večera, přinášených z celého Izraele
[Ex 29,38 až 42; Nu 28,3−8]. Třída kněží, jež
měla právě službu, spala v jedné z přilehlých
chrámových místností. O pořadu bohoslužby
rozhodovaly losy [L 1,9]. Kdo byl nejprve vylosován, musil vybrati popel z oltáře a připraviti dříví pro ranní oběť. Druhý zabíjel obětní
dobytčata, třetí stříkal obětní krev proti oltáři,
čtvrtý vybíral popel z kadidelnice, pátý čistil
svícny, šestý až desátý přinášeli části obětních
zvířat k oltáři, jedenáctý připravil oběť z mouky, dvanáctý chléb, třináctý víno. Zatím co
stoupal kouř s oltáře, lid venku se tiše modlil,
jsa skloněn až k zemi. Když kněz pronesl požehnání se stupňů chrámových, došlo k oběti
za hřích, což bylo znamením pro sbor levitů
ke zpěvu žalmů, připadajících na tento den.
V určitých přestávkách dva kněží troubili
troubami, při jejichž zvuku lid opět padl v
modlitbě tváří až k zemi. Bohoslužba byla
zakončena zpěvem žalmu, načež byly obětovány
oběti soukromé. Pořádek večerních bohoslužeb
se lišil pouze tím, že kadidlo bylo obětováno až po
oběti zápalné, kdežto ráno bylo kadidlo
zapalováno před obětí zápalnou. Večer byly
rozsvěcovány i svíce.
7. Poměr Ježíšův k ch. a kultu. Už sz
proroci upozorňovali na to, že tam, kde chybí
láska a pokora, stává se kult pohoršením [Am
5,21n; Oz 6,6; Iz 1,10nn; Mi 6,6nn; Za 7,
5nn]. Iz 66,1nn pak naznačuje, že žádným
chrámem nemůže být vystižena sláva Boží, jež
záleží v tom, že se ujímá »chudého a zkroušeného
duchem«. Jistě však to není nějaký zásadní
odpor proti chrámu [sr. Iz 60,1n zvl. 13nn].
Teprve Př 15,8; Ž 40,7.9n; 50,9−15 a j. staví
modlitbu, vděčnost a pobožný život proti oběti
[sr. 1S 15,22; Ž 51,18n; 69,31n; 141,2]. Mi
3,12 [sr. Jr 26,18] prorokuje zničení chrámu a
Ez 40−48 očekává eschatologický ch. podobně
jako Iz 2,1−4; Ag 2,9n; Za 14,8nn. Toto
očekávání nového ch., jež zvláště v období
judaistickém značně sílelo, bylo podepře-
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no m. j. zkázou truhly úmluvy, nepatrností ch.
Zorobábelova a konečně znesvěcením ch.
Antiochem IV. [Dn 8,1 1nn; 11,31; 12,11].
Zvláště *apokalyptická literatura židovská pak
mluví o tom, že Mesiáš zbuduje nový ch., a
zahlíží se do nebeského Jerusalema a ch., přecházejíc tím výrazně ke konečnému zduchovnění kultu, nikoli však k jeho zrušení, tím méně
k odmítání ch., jenž zůstává i v nebeském
Jerusalemu místem obecenství vyvolených
Hospodinem. Toto zduchovnění je patrné zvláště
ve Zj 21,1−4.22, kde Bůh sám a Beránek jsou
chrámem.
To nám umožní pochopit Ježíšův poměr
k ch. a ke kultu. Nelze říci s některými vykladači, že stanovisko Ježíšovo bylo naprosto
protikultické nebo akultické [Dobschütz],
i když nikde nečteme, že by se zúčastnil obětí.
Jisté je, že za svého pobytu v Jerusalemě užíval
chrámu jako svého působiště [Mt 21,23; 26,
55; Mk 12,35.41nn; 14,49; L 18,10n; 20,1;
22,53; J 7,14.28; 8,20.59; 10,23; 11,56; 18,
20 a j.]. Ch. je mu domem Božím [Mk 11,17],
domem Otcovým [J 2,16], při němž lze přísahat [Mt 23,16n.21]. Platil chrámovou daň
[Mt 17,24−2 7]. Ani vyčištění ch. [Mk
11,15−17; Mt 21,12n; L 19,45n; J 2,14−17]
neznamená odsouzení kultu, protože plynulo z
přesvědčení o posvátnosti chrámu a z
prorockého a mesiášského zplnomocnění k
tomuto činu [Jr 7, 11; Iz 56,7]. Významné
snad je, že takto očistil právě vnější dvůr
chrámový, do něhož měli přístup i pohané:
právě jim, »národům«, bylo dobrodiní chrámu
Hospodinova odnímáno tím, že prostor pro ně
určený byl znesvěcen kupčením, právě jim Ježíš
svým zákrokem otvíral účast na poctě
Hospodinově. Ovšem v souhlase s proroky
staví modlitbu výš než oběť, ale oběť nikde
nezavrhuje.
Na druhé straně však Ježíš předpovídá zničení chrámu [Mt 24,1n.15; Mk 13,2.14; L
21,5n.20] jako znamení Božího soudu nad
Izraelem. Zvláštní pozornosti zasluhují výroky
o novém ch., jejž zbuduje Kristus nikoli rukou
lidskou, když dříve zrušil chrám starý. Tento
výrok, vyjadřující mesiášské poslání Ježíšovo,
byl ve zvnějšněném výkladu hlavním bodem
žaloby na Ježíše před nejvyšší radou židovskou
[Mk 14,57n; 15,29n : Mt 26,61; 27,40; srovn.
J 2,18−22]. Jan toto slovo uvádí ve vztah k
tělu Ježíšovu, jež se po zmrtvýchvstání stane
chrámem věřících [srovn. i J 4,21−24; Zj
21,22]. První učedníci viděli v Ježíši Kristu
více než ch. [Mt 12,6] a tak byli vnitřně připraveni na zkázu jerusalemského ch. a zrušení
kultu.
N.
8. Učedníci Ježíšovi z počátku ovšem
se dále zúčastňovali chrámových bohoslužeb
[Sk 2,46; 3,1−10], stejně Pavel [Sk 21,26; 22,
17; 24,6.12.18; 25,8; 26,21 sr. 1K 9,19−21].
Poznenáhlu však dochází k naprostému odloučení od židovského kultu. Už Jidášovy peníze,
odhozené v ch., byly znamením, že smrtí Ježíšovou je ch, trvale znehodnocen [Mt 27,5].

[248] Chrastina−Chtění
A roztržení chrámové opony při smrti Ježíšově
[Mt 27,51; Mk 15,38; L 23,45] znamenalo
učedníkům, že přístup k Bohu je nyní zprostředkován nikoli starým kultem, ale smrtí
Ježíšovou. Nejdříve to pochopili bývalí hellenističtí Židé [Sk 6,13n; 7,44−50]. Sk 17,24 se
vztahuje ovšem na pohanský kult.
Důležité je přenesení motivu chrámu na
pospolitost novéno lidu Božího. Je už v pozadí
slova Mt 16,18 i všech jiných výroků o budování [Kral. »vzdělání«] církve. V podobném
přeneseném slova smyslu mluví 1Pt 2,4−10 o
křesťanech jako živém kamení, budujícím
dům duchovní na úhelním, živém kameni,
Kristu [sr. Iz 28,16; Ž 118,22; Mk 12,10; Ř
9,33]. Podle Pavla je každý sbor chrámem
[1K 3,9,16n; 2K 6,16n; Ef 2,19−22]; i tělo
křesťanovo je chrámem [1K 6,19n], který nesmí
být poskvrňován [sr. 2Kr 21,7; 23,6; Dn 9,27].
Někdy se místo o chrámu v tomto smyslu
mluví o domu Božím [1Tm 3,15; Žd 3,6; 10,
21; 1Pt 4,17].
Zj užívá několika různých obrazů chrámu.
Především líčí nebeský ch. jako sídlo velebnosti Boží, kněžskou svatyni pro službu andělů a
vykoupených, kteří v nesčetných zástupech
stojí před Božím trůnem a oslavují ho dnem
i nocí [Zj 7,15]. Při otevření chrámu je vidět
truhlu smlouvy a je vidět a slyšet blesky, hlasy,
hromy, zemětřesení a krupobití [Zj 11,19],
čímž má být naznačena nepřibližitelnost a
svatost Boží [15,8; sr. Iz 6,4; 65,5; Ez 10,4;
44,4; 1Kr 8,11]. Z tohoto nebeského ch. vycházejí tajemné Boží rozkazy [Zj 14,15.17;
15,5−6; 16,1.17].
Druhým obrazem Zj je církev Kristova
jako ch. Boží na zemi, který je zřízen podle
vidění Ezechielova, z něhož je vyloučeno
všecko nesvaté [Zj 11,1nn] a v němž jednotlivými sloupy jsou ti, kteří zvítězili svou věrností
[Zj 3,12 sr. Ga 2,9]. Ale v novém Jerusalemě
nebude už žádného ch. [Zj 21,22], neboť »Pán
Bůh všemohoucí chrám jeho jest a Beránek«.
Touto větou nastal úplný rozchod se židovstvím, jež si nedovedlo představit budoucí
Jerusalem bez chrámu. Na místo nedokonalých symbolů přítomnosti Boží v chrámě nastupuje nerušené obecenství s Bohem skrze
Krista.
XX
Chrastina. Tímto slovem překládají Kral.
dvě hebr. slova, z nichž první znamená plevel,
jenž roste i na poušti [Gn 2,5; Jb 30,4.7] a
může být nazván potravou, druhé bodláčí
[Iz 7,19], jež bude jednou spolu s ostatním
stvořením míti účast na svobodě a slávě dítek
Božích [Iz 55,13 sr. 41,8].
Chrastinka, snad lesík [Iz 17,9], nejde-li
tu o poruchu textu, jak se domnívá většina
badatelů v souhlasu se LXX [»V ten den
budou jeho vzdorná města jako rozvaliny
Hevejců a Amorejců«].
Chropot [Iz 29,10], chrápání, tvrdý
spánek.
Chroust, snad také larva [Ž 78,46; 105,

34; Iz 33,4; Jl 1,4; 2,25; Na 3,17]. 1Kr 8,37
a 2Pa 6,28 překládají Kral. totéž hebr. slovo
chásíl výrazem brouk. Je však míněn druh
kobylek.
Chryzolit, chrysolit, hebr. taršíš [Ex 28,
20], jest zelená, průzračná odrůda olivínu,
chemicky křemičitan hořečnatý Mg2Si3O4.
Vyskytuje se hlavně v Egyptě a Brazílii. Na
náprsníku Aronově byl mezi drahokamy ve
čtvrté řadě. Podle Zj 21,20 tvoří ch. sedmý
základ z dvanáctera základů městské zdi nebeského Jerusalema.
Chryzoprassus, celistvá odrůda křemene,
barvy zelené jako nezralé jablko, dosti vzácný
drahokam, který podle Zj 21,20 tvořil desátý
základ městské zdi nebeského Jerusalema.
*Chalcedon.
Chřadnutí. Tak překládají Kral. hebr.
kachaš v Ž 59,13, ač jinde totéž slovo překládají výrazem lež [Oz 10,13; Na 3,1], klam [Oz
7,3], hubenost [Jb 16,8]. Ž 59,13 se dnes
překládá »lež« [viz slovník], souhlasně s ostatními citovanými místy − s výjimkou Jb 16,8.
Chřest [Jr 46,17], nikoli ve smyslu botanickém, nýbrž od slovesa chřestiti, tedy rámus,
hluk, který pominul. Je to přezdívka, která
má naznačovati osud faraónův. Jde patrně
o Hofru [588−569].
Chtění, chtíti jsou výrazy, které mají
význačnou úlohu v Písmě sv., zvláště v NZ
jak u Ježíše, tak v kázání Pavlově. Absolutní
vůle Boží [*vůle, *rada] se vztahuje jak na
stvoření, zejména také stvoření církve [1K 12,
18; 15,38] a na běh života lidského [1K 4,19; Jk
4,15], tak na spásu člověka [J 3,8; Mt 20, 14n;
Ř 9,18.22; Ko 1,27] a na způsob jeho života
[Mt 9,13; 12,7; Žd 10,5.8]. Učedníci
předpokládají, že Ježíš může, co chce [L 9,
54; Mt 17,4; Mk 1,40n; Mt 8,2n; L 5,12n].
Zvl. u Jana je to mnohokrát vyjádřeno [J 5,21;
17,24; 21,22n]. Ježíšovu chtění je třeba bezodkladně vyhovět [Mk 14,12; sr. Sk 9,6].
Současně však ukazuje NZ, že ne všecko chtění
Ježíšovo bylo úspěšné [Mk 7,24], že se proti
němu postavilo lidské nechtění [Mt 23,37;
L 13,34] a že Ježíš své ch. poslušně podroboval
vůli Boží [Mt 26,39; Mk 14,36 sr. L 22,42].
O lidském ch. ve smyslu rozhodnutí se
mluví u Mt 19,17.21; Mk 8,34 [Mt 16,24;
L 9,23;] Ga 4,21; Žd 13,18; 2Tm 3,12. Je to
ch., jež má velmi blízko víře, je-li obráceno
ke spasitelné moci Ježíšově [Mt 15,28; Mk
10,51; J 7,17; 15,7; Zj 22,17]. Opakem tohoto
ch. je rozhodné nechtění [Mt 21,29; 22,3;
23,37; J 5,40; 8,44; Sk 7,39].
Pavel staví vedle sebe, případně proti sobě
chtění ve smyslu ochoty, a činění, t.j. provedení, uskutečnění tohoto úmyslu [Ř 7,14−25].
Ukazuje na to, že člověk bez vykoupení a
milosti [v.24n], bez síly Ducha [kap. 8] může
sice uznávat Zákon jako dobrý [v. 16.22],
ale jeho dobrá vůle zůstává jen úmyslem,
protože ch. je ochromeno panstvím »těla«
[masa]: Ř 7,24; 8,5−7; Ga 5,17. Člověk bez
milosti a Ducha sv. může sice toužit po věčném
životě, ale jde falešnou cestou, což se jeví

právě v neuskutečnitelnosti jeho chtění, jež se
prakticky zvrhá v pravý opak [Ř 7,15−19].
Teprve Duch sv. a s ním Boží milost přináší
jednotu ch. a skutečného činění [F 2,13; Ř
9,16]. *Předzřízení, *Vyvolení.
Chudý, chudoba. 1. Ve Starém Z.
mluví se velmi často o chudých a chudobě,
zvláště v době, kdy se Izrael usadil v městech.
V době pastýřské, kdy majetníkem byl kmen,
nebyla chudoba příliš živelně pociťována,
i když čteme o neúrodě, nepřátelských vpádech a epidemických nemocech [mor]. V době
rolnické, t. j. po obsazení Palestiny, půda byla
původně obecná, losem přidělovaná do správy
[Ž 16,5n]. Jedinec stále ještě tvořil součást
společnosti, v níž měl i oporu. Teprve v době
královské, kdy počal kvésti obchod a městský
život a kdy život byl už individualisován, začala
se objevovati i chudoba, ať už následkem
neúrody [sr. 2Kr 8,1−7; Neh 5,3], či pod nájezdy nepřátelských vojsk, nebo přílišným zdaněním a robotou [Neh 5,2; Jr 22,13n], hlavně
však chamtivostí [Iz 5,8], lichvou [Neh 5, 1−6]
a nespravedlností [Iz 1,23; Am 4,1; 6,3n; Mi
2,1n]. Písmo sv. zřetelně ukazuje na pravou
příčinu všech těchto zlořádů. Zvrácený poměr
k Bohu se nutně zračí i ve zvráceném poměru
k člověku. [Srovnej Dt 10,17−19; 14,28−29;
15; 23,19.20; 24,10−21; 26,12−15]. Zvláště
vdovy, sirotci, příchozí a leviti, kteří byli
následkem centralisace zbaveni výživy, jsou
jmenováni mezi chudinou [Dt 12,12.19;
18,1−8].
Péče o chudé byla v Izraeli mimořádně
vyvinuta, srovnáme-li to s péčí o chudé u jiných
národů [Ex 23,3; Lv 19,15]. Zvláště proroci se
zastávali práv chudých a sociálně slabých [Iz
1,23; 10,2; Ez 22,7.29; Mal 3,5]. Zákon Hospodinův bezpodmínečně žádá lásku k člověku
jako důsledek lásky k Bohu. Chloubou zbožných boháčů bylo podporování vdov a sirotků
[Jb 31,16−22]. I v Zákoně bylo na ně pamatováno. O výročních a jiných slavnostech měli
právo zúčastňovati se hodů [Dt 16,11.14;
26,11−14; sr. L 14,13], paběrkovati při sklizni
obilní i ovocné [Lv 19,9−10; Dt 24,19n; Rt
2] atd. Zvláště zřízení léta milostivého, nezůstalo-li při pouhém zákonném ustanovení,
mělo pomoci chudým [Lv 25,10.12.13.15.28.
30; 27,17; Nu 36,4; Iz 61,2]. Zákon myslí na
ch. i při vyměřování dávek a obětí chrámových
[Lv 12,8; 14,21; 27,8]. Přes tato ustanovení
se prohlubovala propast mezi chudinou a
boháči, a došlo-li tu a tam k reformě [Jr 34,
9nn], bylo od ní snadno upuštěno, jakmile
přestal vnější tlak. Proroci správně rozpoznávají, že je třeba nového, »obřezaného« srdce,
aby došlo k nápravě [Jr 4,4; Am 5,24].
Po návratu ze zajetí chudoba tížila téměř
celou zemi, po desítiletí ležící v ssutinách,
namnoze neobdělávanou a navíc pod vysokými daněmi cizích vlád. V žalmech slovo chudý
je téměř souznačné se slovem zbožný [Ž 9,
10; 10,2n; 12,6; 14,6; 69,34 atd.] Teprve za
vlády Makkabejských knížat vrátila se určitá
zámožnost do Palestiny, která postupně vzrůstala zvláště vlivem poutí zahraničních Židů

Chudý−Chus [249]
do Jerusalema o hlavních svátcích. I kněží
bohatli pravidelným odváděním chrámové
taxy. Judstvo bylo sídlem rolnictví, Galilea
sídlem průmyslu.
2. V Novém Zákoně vysoké daně zvláště
citelně doléhaly na obyvatelstvo palestinské.
Celníci a publikáni, kteří vybírali daně, byli
proto velmi nenáviděni. Proti chudobě se bojovalo zvláště almužnictvím, jež přešlo i do
prvokřesťanské církve jako náboženská povinnost [Sk 6,1−6; Ř 12,13; 15,26; Ga 2,10].
I v NZ, stejně jako v žalmech, mívá slovo
ch. náboženský přízvuk. Jsou to ti, kteří jsou
odříznuti nejen od dobrodiní kultury, ale také
od hlubšího písmařského poznání, jež zůstávalo
výhradou
studovaných.
Tito
duchovní
vyděděnci nebyli ani s to pochopiti složité nauky zákoníků. Jim zvěstuje Ježíš evangelium, a
právě to je ve smyslu Iz 61,1 dokladem jeho
kristovství [Mt 11,5]. »Chudí duchem« [Mt
5,3] jsou ti, kteří jsou si bolestně vědomi své
ubohosti [Ž 34,19; sr. 37,11] a kteří pod ní
trpí [1S 2,8; Ž 9,19; 72,12n]. Sr 1K 1,26n.
Ježíš blahoslaví chudé [Mt 5,3; L 6,20]; v Jakubově epištole je ostrý útok proti bohatým
[5. kap.]. I Ježíš varuje před bohatstvím jako
nebezpečnou překážkou zbožnosti [Mt 19,
16−30; sr. Př 30,8].
Chulda [= krtice], prorokyně, manželka
Salluma, strážného nad rouchem, t. j. nad
královskou šatnou. Král Joziáš vyslal k ní
zvláštní poselstvo, aby se jí zeptalo na mínění
o nalezené knize zákona v jerusalemském
chrámu r. 622 př. Kr. Prorokovala zkázu Jerusalema po smrti zbožného Joziáše [2Kr 22,3 až
20 = 2Pa 34,8−28].
Chumel [Iz 17,13] ve významu kotouč
prachu nebo smuchlaných suchých lodyh artyčoku, jež jsou ve velkém množství poháněny
jako točící se kola. Tentýž hebr. výraz překládají Kral. v Ž. 83,14 jako chumelice.
Chupp, kněz, žijící v době Davidově, na
něhož připadl los třináctý při rozdělení na
kněžské třídy [1Pa 24,13].
Chuppim, náčelník benjaminské rodiny
[Gn 46,21; 1Pa 7,12.15]. Nu 26,39 se jmenuje
Hufam.
Chur [= skvělost, bělost?]. − 1. Otec Refaiášův, hejtman nad polovicí kraje jerusalemského, který podporoval Nehemiáše při opravách městských hradeb [Neh 3,9]. − 2. Syn
Churův, správce Šalomounův na hoře Efraim,
mající na starosti dodávky ke královskému
dvoru [1Kr 4,8].
Churai [1Pa 11,32], nazývaný v 2S 23,30
*Haddai.
Churam, syn Bély, prvorozeného Benjaminova [1Pa 8,3.5], snad totožný s *Hufamem.
Chus hebr. kûš, prvorozený syn Chámův;
také jméno země v Africe, kterou podle Gn
10,6 zaujali jeho potomci. Jde pravděpodobně
o Ethiopii, zemi Mouřenínskou [2Kr 19,9;
Est 1,1; Ez 29,10]. Jde však o ni též v Gn
2,13? Názory odborníků se tu rozcházejí.

[250] Chusa−Chytrost
Chusa [= spěch, vzrušení?], nějaké místo v
Judstvu, jz. od Betlema [1Pa 27,11].
Chusai Architský, přítel Davidův [2S
15,32−37; 16,16; 17,5.14], který předstíráním
příchylnosti k Absolonovi zrušil radu *Achitofelovu. Byl to asi otec Baanův [1Kr 4,16].
Chusan [Ab 3,7], podle některých týž co
Chusan Risataimský, král syrský v Mesopotamii [Sd 3,8.10]. Podle jiných jde snad o kraj
někde v Arabii, obydlený kdysi Chusity [Kušity]. *Chusi 1.
Chusatský, obyvatel místa *Chusa [2S
21,18; 23,27].
Chusi. 1. Muž z pokolení Benjaminova,
o němž je zmínka pouze v Ž 7,1. Vidívá se
v něm přívrženec Saulův nebo Absolonův,
nepřítel Davidův, snad nějaký Ethiopejec.
Hebrejsky zní jméno Kúš, ale už starověké
překlady, počínajíc Septuagintou, četly Kúší
[odtud i kralické Chusi], historisujíce žalm 7
podle 2S 18,21nn, ač tam není řečeno, že by
onen Chůzi byl Benjaminec. Nutno však hledat
vysvětlení u Ab 3,7 v oněch záhadných »stanech Chusan«. Oba oddíly, Ž 7 i Ab 3 vykazují význačné vnitřní shody, jejichž náležitým
exegetickým zhodnocením budou oba nově
osvětleny a ukáže se neudržitelnost dosavadních
historisací.
B.
2. Otec proroka Sofoniáše [Sof 1,1].
Chusim. 1. Syn Danův [Gn 46,23],
nazývaný v Nu 26,42 Suham. − 2. Synové
Aherovi z pokolení Benjaminova [1Pa 7,12].
3. Jedna ze tří žen Benjaminovce Sacharaima
[1Pa 8,8.11], nazývaná Kral. Chusima.
Chussimští [2Pa 12,3], obyvatelé Ethiopejští, t. j. v širším smyslu obyvatelé Nubie,
severní Habeše, potomci Chámovi [Gn 10,6].
Chůva *Chovačka.
Chuza. 1. Úředník Herodesa Antipy [L 8,
3], jehož žena Johanna přisluhovala Ježíšovi na
jeho misijní cestě. − 2. Předek Judův, žijící v
době Jeremiášově [Jr 36,14].
Chuzi, chussimský, ethiopejský osobní přidělenec Joabův [2S 18,21.22.23.31−32].
Chvála, chváliti, chválení ve smyslu
uznání něčí zásluhy, nadšený a vděčný souhlas
s jeho činy. V celém starověku byly chvála,
uznání, souhlas životním cílem člověka. Ještě
stoičtí filosofové pokládali za nutné podávati
návod, jak se stát nezávislým na chvále člověka.
SZ má zvláštní názor na ch. [Tímto překladem vystihují Kraličtí několik rozličných
hebr. výrazů!] Podle něho se ch−ou zvyšuje
čest, sláva a moc toho, kdo je chválen, ať už
jde o člověka nebo o Boha. Kdo není chválen,
tomu ubývá na cti, moci a slávě [1S 15,30].

Synonymum pro chváliti je oslavovati, v hebr.
doslovně »učiniti těžkým, závažným, významným« [kbd Iz 24,15; Ž 22,24]. Chváliti = zvyšovati čest, význam a moc. Když Jr 48,2 mluví
o »pochvale Moábově«, myslí tím na moc a
sílu země [sr. Iz 16,14]. Když Jr 51,41 mluví
o Babylonu jako »chvále vší země«, myslí tím
na jeho sílu, která ovládá okršlek světa. Má-li
býti truchlící Sión oblečen podle Iz 61,3 v oděv
chvály, znamená to, že bude opět probuzen
k životu a jeho sláva obnovena. Hospodin je
hrozný v chválách [Ex 15,11], t. j. v slavných
činech. Hospodin může poukrotit svůj hněv,
protože to nemůže umenšit jeho chválu, t. j.
moc, čest a slávu [Iz 48,9]. Jeho ch. trvá na
věky [Ž 111,10], naplňuje všecku zemi [Ab
3,3], obklopuje Boží trůn [1Pa 16,27, kde
Kral. mají »jasnost«], nebude nikomu dána
[Iz 42,8]. Jen Hospodin je chválou Izraelovou,
t. j. jen on dává Izraelovi závažnost [Dt 10,
21 sr. Jr 17,14; Ž 109,1 *Chlouba], ale také
Izrael je chválou Boží [Jr 13,11; 33,9] na
tomto světě. Proto je povinností Izraelovou
rozmnožovat, vzdávat, zvěstovat, vypravovat
chválu, t. j. mocné činy Boží [Iz 42,10; 43,
21; 60,6; Ž 22,26; 33,1; 34,2; 35,28; 40,4;
48,11; 51,17; 66,2; 79,13; 102,22; 106,2; 145,
21]. Také pokorné umlknutí před Hospodinem je s to zvýšiti chválu Boží [Ž 65,2; »Tobě
umlknutí chválou«, sr. Kral. opis tohoto stručného překladu]. Hebr. *Hallelujah [= chvalte
Hospodina] je častou výzvou k zanotování
chvalozpěvu.
V NZ-ě se chválou [epainos] myslí především konečné uznání Boží jako výrok Boží při
zjevení Kristově [1Pt 1,7; Ř 2,29; 1K 4,5 sr.
Mt 25,21.34n] anebo uznání se strany pověřenců Božích, církve [2K 8,18] nebo vrchnosti,
jejichž funkcí, zastávanou i ve službě Boží, je
udělovati chválu dobře činícím [Ř 13,3; 1Pt
2,14]. Ve své funkci apoštola, t. j. zvláštního
pověřence Kristova, udílí chválu i Pavel. [1K
11,2.17.22]. − Jako ve SZ, tak i v NZ je přední
povinností věřícího chváliti Boha. Tak překládají Kral. řecké »vzdávati čest« či vlastně
»slávu« [doxazein] [Zj 14,7; 19,7]; ve Zj 19,5
je však řecké slovo, jež znamená chváliti.
Ovšem, »chváliti« a »slaviti« Boha jsou pojmy
velmi blízké, skoro souznačné. Biblické ch.
znamená na mnohých místech chvalozpěv [sz
žalmy, Ef 1,6; F 1,11]. V Ef 5,19 je slovem
ch. přeložen řecký výraz »hymna«.
Chytrost. Tímto výrazem překládají Kral.
několik různých hebr. slov, jež mohou znamenat
lest, zradu, podvod nebo úklad [Joz 9,4; 1S
23,22; Jb 5,13; Ž 10,7; Dn 11,25]. V NZ tak
překládají jedno řecké slovo [panúrgia], jež
znamená lstivé chytráctví, tedy totéž co ve SZ
»lest« [‘ormá], sr. L 20,23; 1K 3,19; 2K 4,2;
11,3; 12,16; Ef 4,14.

