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A Heródes Király (ApCsel 12,1) név
I. Heródes Agrippára, Nagy Heródes
unokájára vonatkozik. I. Agrippát (szül.
Kr. e. 10., elhunyt Kr. u. 44.) „Julius
Agrippa”-ként is szokták említeni. Kr. u.
37-től Palesztinának egy mindinkább
növekvő területén uralkodott egészen
Kr. u. 44-ben bekövetkezett haláláig.

Nagy Heródes (uralkodása Kr. e. 37
– Kr. u. 4) igen sajátságos módon alapí-
totta a Heródes-dinasztiát egy Rómával
kötött megállapodás segítségével. Idume-
us származású római katonaként túlélt
egy vesztes hadjáratot a partheusok ellen
Kr. e. 43-ban, majd Rómába menekült és
ott jelentkezett a római csapatok élére a
Júdeáért vívott küzdelemben. A kitűzött
jutalom a „Zsidók királya” cím elnyerése
volt. Heródes küldetése sikerrel járt, és
ezzel elkezdődött  kegyetlen uralkodása.

Heródes nagyratörő tervei között
számos építési munka szerepelt, úgymint
saját palotájának építése a nagymértékben
újjáépített, illetve helyreállított templom
mellett. Ellentmondásos körülmények
között született törvényeinek nagyrésze
saját mostoha sorsának mintegy megtor-
lása volt. Örök nyughatatlanként tízszer
nősült, jobbára politikai indíttatásból. A
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Heródes Agrippa keresztyénüldözései

Felülnézeti kép a Heródiumról. Mutatja az elsötétített bejáratokat a Caldariumhoz vagy gőzteremhez (balra, középen) és a
Frigidariumhoz (jobbra, középen). A lakónegyed a fő csarnokkal együtt látható (oszlopsoros rész)

Légi felvétel a Heródiumról. Heródes nyári palotájaként építtetett város, kerületi
főváros, a király temetkezési helye és a hegyi palotaerőd
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palotában az intrikák mindennaposak
voltak. Számtalan esetben – Heródes
közreműködésével – kivégzés várt a
cselszövőkre, időnként alaptalanul is,
családja tagjait sem kímélve. Állítólag
végrendeletében utolsó akarataként az
állt, hogy tömegesen mészárolják le a
zsidókat, feltételezve ezzel a mélyebb
gyászt saját halálához. Joseph Klausner
idézi egy ismeretlen történész írásából:
„Heródes úgy szerezte meg trónját,
mint egy róka, úgy uralkodott, mint egy
tigris, és úgy halt meg, mint egy kutya.”1

A Heródes-dinasztia tagjai között
volt Nagy Heródesen kívül hat másik
„király”: Heródes három fia (Antipás,
Archelaus és Fülöp), két unokája (II.
Heródes és I. Agrippa) és a dédunokája
(II. Agrippa). Dédunokájának, II.
Agrippának halálával Kr. u. 100-ban
kihalt a Heródes-dinasztia.

I. Agrippa, Nagy Heródesnek és
Hasmoneus-ági feleségének, I. Mariam-
nénak közös unokája Kr. e. 10-ben
született Aristobulustól és Berenicétől.
I. Agrippának II. Heródes a fivére,
Heródiás pedig a nővére volt. 

A fiatal Agrippát röviddel apjá-
nak, Aristobulusnak Nagy Heródes
általi, saját kezű kivégzése után és nem

sokkal Jézus születése után Rómába
küldték Drususnak, Tibérius császár
fiának gondviselésére bízva. Agrippa
a császári udvarban minden luxussal
ellátva nőtt fel. Híres volt költekező,
tivornyázó életmódjáról és arról,
hogy nem tudott bánni a pénzzel.
Extravagáns életmódjával kivívta
családja ellenszenvét.

Végül nővére, Heródiás
rábeszélte férjét, Heródes Antipást,
hogy vegyék oltalmuk alá Agrippát,
pénzt adtak neki és jelentős pozíciót.
De az ifjú hamarosan elveszítette
rokonai bizalmát, egy veszekedés
után ismét Rómában találta magát,
ahol adósságai hegyekké nőttek.

Ezen évek alatt I. Agrippa
közeli barátságba került Gaiusszal (a
későbbi Caligula császárral). Tibériás
halálakor, Kr. u. 37-ben Agrippa
szövetkezett Gaiusszal, és trónra
segítette szövetségesét. Az új császár
a nagyratörő Agrippának ajándékozta
a korábban Fülöp és Lisániás kezén
lévő dél-szíriai negyedes tar-
tományokat (l. Lk 3,1-ben a negyedes
tartományok részletezését). I.
Agrippa királyi címet kapott, és
hamarosan tovább növekedett „ki-

A masszív tornyok alapkövei a Heródiumban. Ma hátul határolják 
a Heródes család lakrészének belső falát

Heródes számtalan palotáinak egyik makettje. Volt köztük olyan pompás palota,
melyet gazdag külseje a birodalomban folyó korlátlan pazarlás jelképévé avatott
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rálysága” Galileával és Péreával, amikor Caligula –
valószínűleg Agrippa ösztönzésére – száműzte nagybátyját,
Heródes Antipást.

Kr. u. 40/41-ben Caligula elrendelte, hogy helyezzék el
szobrát a templomban. Szíriai légió érkezett a rendelet
kikényszerítésére, de visszavonultak, amint Agrippa
meggyőzte Caligulát az erőszakos beavatkozás
szükségtelenségéről, mert biztos volt abban, hogy a rendelet
végrehajtása forradalomhoz vezetne. Caligula hamarosan orv-

gyilkosság áldozata lett, és
Agrippa közbenjárt a szenátusnál
Claudius császárrá választásának
érdeké-ben. Claudiusnak
köszönhetően Heródes Agrippa
„birodalma” ismét további
területekkel nőtt, köztük
Samáriával és a Kr. u. 6 óta hely-
tartók (köztük Poncius Pilátus)
által kormányzott Júdeával.
Ezekkel a területekkel együtt érte
el a „királyság” azt a méretét, mint
amilyen Nagy Heródes
uralkodásának fénykorában volt.

Agrippa ügyes politikus
volt. Nagyapjához hasonlóan min-
den eszközt megragadott, ami cél-
jait szolgálta. Legfőbb célja apja
halálának megbosszulása és a
heródesi birodalom korábbi di-
csőségének és befolyásának
helyreállítása volt.

Népszerűségének növelése
érdekében elnyomta a kisebbség
érdekeit a többség akaratának és a
tradícióknak az elfogadásával.
Amikor Agrippa politikai karrier-

jének csúcsára jutott (Kr. u. 41-ben), megváltoztatta maga-
tartását, de nem meggyőződésből vagy szívbeli megtérésből
tette ezt. Feltűnően ragaszkodni kezdett a zsidó törvényekhez
és hagyományokhoz. Így akarta megnyerni a tradicionális
zsidóság támogatását céljaihoz. Ezenkívül értékes felajánlá-
sokat tett a templom részére, és nyilvános alkalmakon gyako-
rolta a kegyesség cselekedeteit, tovább növelve népszerűségét
a zsidóság körében.

Amikor igazságot kellett tennie a tradicionális zsidóság
és az új zsidókeresztyénség között, nem halogatta a döntést
sokáig. Kíméletlen üldöző vált belőle. Amikor a jeruzsálemi
tanítványok jóváhagyták Péter látogatását Kornéliuszhoz
(ApCsel 10–11,18), Agrippa megragadta a lehetőséget saját
népszerűségének növelésére a zsidók között. Agrippa
vágyakozása tekintélyének széles körű elfogadása és tisztelete
iránt lehetséges magyarázat Jakab kivégzésének (ApCsel
12,2) és Péter elfogásának (ApCsel 12,3) elrendelésére.

Apostolok cselekedetei 12,20–23 szakaszának és a zsidó
történetíró, Josephus (Antiquities of the Jews 19.8.2) leírása
alapján Heródes Agrippát kegyetlen halál érte Kr. u. 44-ben.
Josephus még azt is megjegyzi, hogy a görögök és a szíriaiak
ünnepeltek Heródes halálának hírén, aki árván hagyott három
leányt és egy fiút, II. Heródes Agrippát (Kr. u. 50–100).

1 Joseph Klausner, Jesus of Nazareth: His Life, Times, and
Teaching, trans. Herbert Danby (New York: Macmillan,
1929), 145. old.
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Heródes nyári palotájának zsinagógája

A rituális mosakodáshoz szükséges medencét éppen 
a zsinagóga bejáratához helyezték


