
uutalaisilla oli omiin sisäisiin asioi-
hinsa itsehallinto ja juutalaisen us-
konnon temppelipalvelus oli sallittu. 

Ulkopolitiikka oli kielletty, omaa armeijaa 
ei ollut. Verotus oli raskasta. Aleksanterin 
ja hänen seuraajiensa myötä hellenistinen 
kulttuuri ja uskonto levisivät Lähi-itään. 
Etenkin juutalainen yläluokka otti vastaan 
näitä vaikutteita. He pitivät itseään edistyk-
sellisinä. Lapsille annettiin kreikkalaisia 
nimiä ja kreikankieltä alettiin opiskella 
ja puhua. 

Kreikan uskonto oli monijumalinen. Mo-
net juutalaiset paheksuivat kreikkalaisten 

tapojen jäljittelyä ja etenkin sen uskonto 
oli monille kauhistus. Seleukoksen suvus-
ta Antiokus IV hallitsi alueella vuodesta 
175 eKr. alkaen. Aiemmista hallitsijoista 
poiketen Antiokus halusi pakottaa kaik-
ki valtakuntansa kansat noudattamaan 
kreikkalaista uskontoa. Temppelipalve-
lus kiellettiin ja juutalaisen uskonnon 
noudattajia alettiin vainota. Kerrotaan, 
että Antiokus astui Jerusalemin temppe-
lin kaikkeinpyhimpään ja pystytti sinne 
patsaan Zeukselle. Epäjumalien patsaita 
ja niiden alttareita pystytettiin maan joka 
kolkalle. Vastaanhangoittelijat tapettiin. 
Toiset alistuivat Antiokuksen määräyksiin, 
mutta monet eivät. Yksi tunnettu kertomus 
tuolta ajalta kuvaa urheata Hannaa ja 
hänen 7 poikaansa, jotka eivät suostu-
neet palvomaan epäjumalia joutuen siksi 
kreikkalaisten tappamiksi. 

Osa juutalaisista sai lopulta tarpeekseen 
vainosta ja aloitti kapinan Antiokuksen 
hallintoa vastaan 167 eKr. Makkabealaiset 
(vasaramiehet)  saivat menestystä ja val-
loittivat Jerusalemin ja Temppelin alueen 
164 eKr. He perustivat itsenäisen valta-
kunnan ja ensimmäinen merkittävä toimi 

oli häväistyn Temppelin puhdistaminen. 
Epäjumalanpatsaat ja muut kreikkalaisen 
kulttuurin merkit hävitettiin. Legenda ker-
too, että kun makkabealaisjohtaja Juuda 
miehineen oli kunnostanut Temppelin ja 
alttarin, eläinuhrit otettiin taas käyttöön. 
Alttarin käyttöönotto tapahtui Kislev kuun 
25. päivänä, joka on nykyisinkin Hanukka 
juhla-ajan 1. päivä. 

Temppelissä oli seitsemänsakarainen kynt-
telikkö, Menora. Temppelipalveluk sessa 
sen kuului palaa yötä päivää keskeytyk-
settä. Polttoaineena käytettiin hienointa 
laatua olevaa oliiviöljyä, jonka puhtautta 
vaalittiin tarkoin. Öljy säilytettiin omissa, 
ylipapin sinetillä varustetuissa astioissa. 
Kreikkalaisten hävityksen jäljiltä mak-
kabealaiset löysivät vain yhden ehjänä 
säilyneen öljyastian. Siinä oleva öljymää-
rä riitti yhdeksi päiväksi, mutta ihmeen 
kautta kynttelikkö paloi tuolla määrällä 
8 vuorokautta. Tästä muodostuu Hanuk-
ka-juhlan pituus, 8 päivää. Hanukka ai-
 kana juutalainen perhe sytyttää Hanukka 
kynttelikköönsä päivittäin uuden kynttilän, 
kunnes kaikki palavat. 

Joulukuussa maailman kris-
tikansa vie ttää joulua, juuta-
laise t juhlivat Hanukkaa. Ha-
nukka tarkoittaa Temppe lin ja 
alttarin vihkimistä. Siitä asti 
kun israe lilaise t saivat palata 
takaisin Baabe lin vankeudes-
ta n. 536 eKr. Je rusalem o li 
pakanakanso jen hallinnassa. 
Babylonian maailmanvallan 
jälke en valtaa piti Persia, ja 
vuode sta 333 eKr. lähtien Alek-
sante ri Suuren Kre ikka. Alek-
sante rin kuo leman jälke en 
hänen laaja valtakuntansa 
jae ttiin. Israe l jäi ensin Egyp-
tiä hallitse van Aleksante rin 
kenraalin Pto lemy I Sote r’in 
hallintaan, mutta jonkun ajan 
kuluttua Syyriaa ja sen lähi-
alue ita hallitsemaan noussut 
Se leukos valtasi Israe lin. 
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