
Como reacción a los decretos de 

Antíoco y los griegos, hubo parte 

de los judíos que eligió abandonar 

los preceptos religiosos 

y helenizarse. 

Los helenizados eran judíos que 

asumieron la cultura helenística, 

griega.



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Los judíos helénicos, se veían, 

vestían y comportaban como 

los griegos en todo.



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Por otra parte, hubo una parte 

considerable del pueblo judío que 

declaró una revolución contra los 

griegos y sus seguidores, 

los helénicos. 



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



La revolución contra los griegos y 

sus seguidores, fue dirigida por la 

familia de los Asmoneos. 

Los miembros de la familia que 

vivían en la zona de Modiin, 

lideraron la revolución durante 

unos 7 años. 



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Matitiahu encabezaba la familia 

y fue quien levantó la revolución 

en Modiin. 

Alrededor de Matitiahu y sus hijos, 

aparentemente hubo unos pocos 

miles de guerreros, no calificados, 

ni muy organizados. 



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Su espíritu y determinación les fue 

de ayuda en el campo de batalla y 

fue lo que les permitió enfrentarse 

con valentía al Imperio Griego. 



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Matitiahu el mayor, murió luego 

de un año, y Judá el tercero de sus 

5 hijos, tomó su lugar de liderazgo 

en la rebelión, convirtiéndose 

en el comandante. 



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Judá el macabeo no sólo ganó en el 

campo de batalla, sino que también 

lideró la reconquista del Templo, 

y como resultado de esta acción, 

los judíos también tuvieron 

el privilegio de presenciar el 

milagro del cántaro de aceite. 



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Los resultados de estas batallas 

permitieron crear un reinado judío 

con terreno continúo controlado 

por Judá y sus hermanos,

 familia de Asmoneos.



1. גזירת 
אנטיוכוס 
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