
„A többiek is csinálják” – halljuk gyakran a

gyermekektől, akik olyasvalamire szeretnének engedélyt

kapni, amiről tudják, hogy nem kéne tenniük. Ugyanez a mon-

dat szolgált alapjául az ősi Izrael igényének, hogy hadd legyen

királyuk, „mint minden népnél szokás”. Mikor Izrael vénei

megkérték Sámuelt, hogy válasszon királyt, nem tudhatjuk

biztosan, hogy mely népek, és hogy a királyságnak mely

szempontjai járhattak a fejükben.

Mégis feltételezhetjük, hogy a királyságnak azon ele-

meire gondoltak, amelyeket azoknál a népeknél láttak,

melyekkel ők és atyáik előzőleg kapcsolatban álltak. Továbbá

azt is feltételezhetjük, hogy a királyság Saul, Dávid és

Salamon uralma alatt megnyilatkozó vonásai ugyanazokat a

szempontokat tükrözik, amelyeket a nép kérése is tartalma-

zott. Ez a feltételezés azon alapul, hogy a nép nem utasította

el a királyok tetteit.

A vágy, hogy olyanok legyenek, „mint minden nép”

azáltal, hogy királyt választanak, egy komoly és sarkalatos

változást hozott Izrael népének életében.
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Korábban a népet a

bírák igazgatták, vezetett emberek, akiket Isten felelősségben

nevelt aziránt, hogy lelki tartalmú változást vigyenek végbe a

szívekben. Az emberi királysággal együtt bevezetésre került

az öröklés törvénye is, azaz hogy a jövőbeli uralkodók a ki-

rály leszármazottai közül kerülnek majd ki. A király nem ren-

delkezik automatikusan azokkal a morális és szellemi adottsá-

gokkal, amelyekkel Isten népének vezetőjeként rendelkeznie

kellene. Tehát az izraeliták nem akartak Istenre várni, hogy

kijelöljön egy utódot, sem hozzá fordulni és rábízni, hogy

vezetőt küldjön. Így ők választhatták ki az új vezetőt a primo-

genitúra, a politikai képességek, a testi kiválóság vagy bármi-

lyen más emberi tulajdonság alapján. Egyszerűen fogalmazva,

a héberek maguk akarták kijelölni a vezetőiket ahelyett, hogy

hagyták volna, hogy ezt Isten tegye meg.

James Travis*

A többi nép, 

vagyis

Izrael szomszédai
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Amorita harcosok.

Az amoriták a héberek ősi ellenségei voltak



A vének számára egy sürgős probléma tette vonzóvá a

királyválasztást. A bírák idején Izrael laza törzsszövetségként

működött, erős központi kormányzat nélkül. A nép folya-

matosan ki volt téve a határ menti rablótámadásoknak a

környező háborúskodó népek miatt. A vezetők úgy érezték,

egy király megszilárdíthatná a nép katonai erejét, és ezzel biz-

tonságosabbá tehetné az országot (1Sám 8,20). 

Minden, izraeliták által ismert hatalom egyéni vezető

által uralt kormányzattal rendelkezett. A moábitáknak,

ammonitáknak és a midianitáknak mind voltak királyaik; a

kánaánitákat és a filiszteusokat pedig erős városállamok

uralkodói kormányozták. Egyiptomot, a késő bronzkorban a

Közel-Kelet legjelentősebb hatalmát (kb. Kr. e. 1550–1200)

irányító dinasztiák egészen Kr. e. 3100-ig vezethetőek vissza.

Ramszesz a XX. dinasztia tizenegyedik sarjaként uralkodott

Egyiptomban a Saul királyságát

megelőző időszakban. Izraeltől észak-

ra I. Tiglat-Pilleszer nemzetközi

jelentőségű hatalommá tette és a

történelem arcvonalába juttatta

Asszíriát. Ezek a példák pedig mind ott

feküdtek az izraelita vének szeme

előtt.

Az erős, központi kormányzat

szükségessége mellett az izraeliták úgy

érezhették, hogy már csak a királyok

uralta környező államokkal való ősi

kötődés miatt is szükségük van egy

királyra. Két szomszédos népet távoli

faji kötelékek kötöttek össze Izraellel.

Az arámiak, akiket a Biblia szíriaiak-

nak nevez, sémi népcsoport voltak,

Sémtől (1Móz 10,21–31) és Náhortól

(1Móz 22,20–23) származtak. Úgy-

szintén az edomiták is, bár Izrael ádáz

ellenségei voltak, a sémiek családjába

tartoztak, és közvetlenül kapcsolódnak

az izraelitákhoz, felmenőjük, Ézsau,

Jákób bátyja révén. Mind a szíriaiakat,

mind az edomitákat király vezette. Az

edomiták tulajdonképpen éppen

aranykorukat élték a Kr. e. XII–X.

században.
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Ez alapján pedig így érvelhettek:

ha ennek a két népnek, mely rokonunk

mind etnikai szálakat, mind

kultúrájukat illetően, király áll az élén,

miért ne lehetne nekünk is királyunk?

Az izraeliták messzire sodródtak

Gedeon álláspontjától, aki visszautasí-

totta a nép által felkínált királyságot
3

,

ezt mondván: „Én nem uralkodom

felettetek, sem az én fiam nem fog

uralkodni rajtatok. Az Úr uralkodik ti
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A szíriaiak sémi nép voltak és a héberek rokonai, a két nép

mégis gyakran került összetűzésbe. Érdekeik csak akkor

közeledtek, ha közös ellenség fenyegetett
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felettetek” (Bír 8,22–23).

A királyság egyik oldala, amit az izraeliták más népek

életében megfigyeltek, a nemzeti büszkeség hadi sikerek utáni

fitogtatása. Ezt a cselekedetet Saul életében is látták és nyil-

vánvalóan helyeselték is. A patriotizmus e a szomorú meg-

nyilvánulásának legjellemzőbb példája abban a történetben

található, ahol Saul legyőzi Agágot. Saul elmékművet állított,

hogy megünnepelje vitézségét (1Sám 15,12).

A történetnek két vonása emelkedik ki, a fogságba ejtett

emberi lények lealacsonyítása, és az emberi eredmények

emlékünnepsége. Mindezen cselekedetek az emberi büszke-

ség kifejezői, és nem Isten akaratából származtak. Az

emlékmű építését nem Isten parancsol-

ta, és az izraeli kultúrának sem volt

része. Az egész ügy más forrásból

táplálkozott: a népekből.

Vizsgáljuk elsőként a zsákmány

és a hadifoglyok feletti szemlét! Ezt a

gyakorlatot a pogány kultúrából

emelték át. Saul diadalmenete keresz-

tülment Júda földjén, Kármeltől délre

egészen Gilgálig több mint 50 mérföld

hosszan. Ez a menet lehetőséget adott

Saulnak arra, hogy bemutassa a zsák-

mányolt jószág legjobbját, és hogy

megalázza Agágot azzal, hogy

mezítláb, ruhátlanul meneteltette az

izraeliták előtt városról városra.

A legyőzőtt ellenféllel szemben

tanusított ilyesfajta, megalázó bánás-

mód egy ábráját Megiddóban fedezték

fel. Megiddó egy Közép-Palesztinában fekvő város volt, straté-

giai fontossága az Esdraelon-síksággal való összeköttetésében

rejlett, mely Izrael legtermékenyebb mezőgazdasági területe.

A városról kiemelten ír a Bírák könyve, és a Salamon által

kijelölt igazgatási területek egyikének élén állt (1Kir

4,7–8a.12). Egy Megiddóban talált, körülbelül Kr. e. 1200-ból

származó elefántcsont véset a kánaánita királyt ábrázolja,

amint egy kerub-trónon ül.
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Előtte a királyné, egy lírán játszó

zenész és ruhátlan, hátrakötött kezű foglyok állnak.

Foglyoknak ez a fajta bemutatása jól ismert volt a pogányok

között, és Izraelben is elfogadták mint törvényes és megkívánt

gyakorlatot.

Saul második tettét az 1Sám 15,12 ekképp említi: „és

ímé emlékoszlopot állított magának”. Saul az akkori kor

népeinek gyakorlatát követte azzal, hogy állandó, történelmi

jelet állított az Agág fölött aratott győzelem emlékére.

Uralkodásának egy kimagasló teljesítményét követően a ki-

rály oszlopot emelt, amelybe belevésette nevét és a

győzelméről szóló beszámolót. Ezenkívül az egyetlen bibliai

utalás az emberi eredményekhez szóló emlékműről a 2Sám

18,18-ban található, ahol Absolon „emelt magának emlékos-I. Tiglat-Pilleszer

A „kánaánita” név több törzset ír le, akik kezdettől fogva

fenyegették a hébereket. Ahelyett, hogy kitaszították volna a

kánaánitákat az ígéret földjéről, ahogy Isten parancsolta, az

izraeliták sok tekintetben felvették az őslakók szokásait

Az asszírok a Kr. e. X. századtól Kr. e. 612-ig fenyegették a hébereket. Ez a

dombormű azt ábrázolja, ahogy Szénakhérib kirabolja Lákist, Júda erődjét



zlopot... és az Absolon oszlopának hívattatik”. Ugyanezt a

szót találjuk a már említett 1Sám 15,12-ben.

Nincsenek adataink Saul emlékművének részleteiről, így

azt sem tudjuk, hogy oszlop, obeliszk vagy esetleg monolit

volt-e. Az oszlop egy kerekre for-

mázott henger, az obeliszk egy

négy oldalú, elkeskenyedő hasáb

egy gúlával a tetején. A monolit

egy nagy, sajátos alakú kőböl

kiformált emlékmű. Saul

nyilvánvalóan egy olyasfaj-

ta oszlopot emelt, mely az

ő saját nagyságára

emlékeztet.

Az ilyen

e m l é k m ű v e k

használata igen

elterjedt volt a

környező népek

k ö r é b e n .

Számos, a Kr. e.

XI. századból

s z á r m a z ó

egyip tomi

o b e l i s z k

még ma

is épség-

b e n

v a n ,

é s

biz-

tosak lehetünk benne, hogy néhányat az izraeliták is láttak

közülük. 

Hasonlóképpen még ma is megtekinthetőek a Közel-

Keleten a különböző kánaánita és szíriai emlékművek marad-

ványai. Saul emlékműve úgy tűnik, hogy elpusztult, ahogy

sok más hasonló emlékmű is. Azonban egy asszír kőtömb,

Salmanesszár fekete köve máig fennmaradt. A sémi királyok

gyakorlatának egy másik példája a (moábi kőként is ismert)

Mésa-sztélé, amely a moábita király Izrael fölött aratott

győzelmének emlékét őrzi.
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Emellett a vének királyra való igénye valószínűleg

magában foglalja a választékos palotával és a királyi udvarral

járó látványosság és pompa iránti vágyat is. Az uralkodói

pompának számos példáját találjuk az Izraellel kapcsolatban

álló népek királyi körében, és a vezetők a saját országuknak is

ugyanezt a külsődleges pompázatot akarták biztosítani. Nem

tartott soká a népnek, hogy a királyuk is kivegye részét a fel-

hajtásból. Salamon templomot és palotát épített, és mindkettő

költséges látványossággá vált a nép büszkeségére. Bár a tem-

plom belsejét az Isten által adott utasítások szerint mintázták

és rendezték be, a régészeti felfedezések arra utalnak, hogy

Salamon temploma jellegzetes föníciai tervrajz alapján épült.
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Vegyük észre, hogy bár Isten nem adott utasítást a palota

építésére, Salamon mégis egy fönségeset készített, mely tizen-

három évnyi munkát emésztett fel! Egyik jellegzetessége, ami

különösen érdekes e tanulmány szempontjából, a trón.

Salamon ítélőszéke igen drága darab volt, melyet elefánt-

csontból készítettek el, és arannyal vonták be. Összesen
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A Földközi-tenger keleti partvidékének veszedelme: 

egy filiszteus harcos

Ugyan a kánaániták rossz hatással voltak Izraelre, Egyiptom

is hozzájárult az örökségükhöz. A gonosz a két egyiptomi

istenség, Ízisz és Ozírisz imádatának maradványaként 

szivárgott be a vallásba

Ilyen formájú lehetett Salamon temploma
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tizenkét aranyoroszlánt helyeztetett egyenként az emelvényen

álló székéhez vezető hat lépcsőfok két-két oldalára (1Kir

10,18–20). Egy ilyen trón példája látható egy Megiddóban

talált feliraton.  

A palotában fogadta Salamon a hivatalos vendégeket, és

nagylelkű, költséges szórakozást biztosított számukra. Az

1Kir 4,22–28 tartalmaz egy listát, ami felsorolja, hogy milyen

étkeket szolgáltak fel Salamon hivatalnokainak,

nagyköveteinek és a szomszéd népektől jött vendégeinek.

Vegyük észre, milyen hatással volt Salamon pompája Sába

király-nőjére (1Kir 10,1–5)! Bár Izrael népe talán

panaszkodott az államügyek költségei miatt, titokban büszkék

lehettek, hogy a nagyság és a pompázat olyanná – sőt egy kic-

sivel még jobbá is – tette őket, mint a „többi népek”. Szomorú,

hogy Isten népe, aki arra lett kiválasztva, hogy különbözzön a

többiektől, és így Istenhez vezethesse a népeket, éppen ezen

nemzetek legvisszataszítóbb szokásait kívánta meg.

Napjainkban is tartsuk észben Pál utasítását a Róm 12,2-ben:

„ne szabjátok magatokat e világhoz...”!

* James Travis a Blue Mountain College ószövetségprofesz-

szora, Blue Mountain, MS.
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Agresszív természetük ellenére az asszírok nagyszerű kézművesek voltak. A hadviselésben gyakorlott stratégiai fejlesztéseiket

előszeretettel másolták a kortársaik. Egy ninivei falon található részletes domborművük rálátást nyújt a művészetükre. Ezek a

jelenetek Assúr-bán-apli királyt ábrázolják egy királyi oroszlánvadászaton

A hébereknek egy másik korai ellenségei voltak a moábiták,

akiket irónikus, hogy éppen az a Dávid igázott le, aki maga

is az ő távoli leszármazottjuk volt. Ez a moábita szentély,

benne Astarte istennő figurájával, Kr. e. 800-ból származik.

A moábiták istenek és istennők egész panteonját imádták,

akikről úgy hitték, hogy a természetet és az emberi 

kapcsolatokat irányítják


