Det herodianske dynastiet
Herodes den store
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Konge i Judea 37 - 4 f.Kr.
Fikk sin makt fra romerne, som ønsket en jødisk konge i Judea men ikke en kombinasjon
av konge og prest. Jødenes råd (Sanhedrin) kunne bare dømme i religiøse spørsmål, kongen bestemte i politiske spørsmål.
Var ikke jøde, men en judaisert edomitt. Prøvde å leve etter loven i de jødiske områdene,
men ellers levde han på gresk vis. Han bygde templer for hedenske guder og for romerske
herskere og oppkalte byer etter romerske herskere.
Hans kjente byggverk:
o Templet i Jerusalem ble forbedret til et av verdens vakreste bygg. Tempelgården var
en av de største i antikken. Innviet i 63 e.Kr. og ødelagt bare 7 år senere.
o Antoniaborgen, hvor Paulus ble reddet i Apg 21:34.
o Byggverkene var påvirket av hellenisme (gresk, romersk og orientalsk)
Var president for OL en periode.
Hans generøse utenrikspolitikk gjorde holdningen overfor jødene bedre. Han brukte også
sine egne penger for å hjelpe en hungersnød i 25 f.Kr., og reduserte også skatter for å
hjelpe folket.
Forholdet hans til fariseerne var ikke helt lett pga hans hellenistiske politikk og fariseernes
mål om å forandre hele samfunnet etter sine idealer.
Siste periode (13 - 4 f. Kr.): Familiefeider og intriger. Han ble mistenksom og drepte mange
som han trodde kunne true hans posisjon (sin kone, tre sønner, svigermor, svoger, onkel
osv, i tillegg til alle gutter under 2 år). “Bedre å være en av Herodes sine griser enn en av
hans sønner.”
Etter hans død ble det uroligheter angående arverekkefølgen, og Augustus delte derfor
riket hans mellom tre av Herodes’ sønner (kalt ‘prokuratorer’):
o Antipas ble tetrark/fjerdingsfyrste over Galilea og Perea (4 f.Kr. - 39 e.Kr.).
o Arkelaus ble etnark/folkefyrste over Judea, Idumea, Samaria og kystsletten (4. f.Kr.
- 6 e.Kr.).
o Filip ble tetrark/fjerdingsfyrste i nordøst (4 f.Kr. - 34 e.Kr.).
o Herodes’ søster Salome fikk en del mindre steder.

Herodes Antipas
•
•
•
•

Sønn av Herodes den store.
Tetrark/fjerdingsfyrste (guvernør) i Galilea og Perea 4 f.Kr - 39 e.Kr. (Luk 3:1)
Giftet seg med sin bror Filips kone Herodias og henrettet Døperen Johannes (Matt 14).
Pilatus sendte Jesus til Herodes Antipas til forhør før korsfestelsen (Luk 23:7).

Herodes Agrippa I
•
•
•
•

Sønnesønn av Herodes den store.
Konge i Judea 41-44 e.Kr.
Drepte apostelen Jakob og satte Peter i fengsel (Apg 12:2-3).
Hans død finner sted i Apg 12:23.

Herodes Agrippa II
•
•
•

Sønn av Herodes Agrippa I.
Konge av forskjellige områder i det nordlige Israel 50 - 93 e.Kr.
Var til stede under Paulus sin rettssak i Apg 25:13f.
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