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14. fejezet 
  

Filisztea a Bibliában 
 

A Filiszteusok származása 

 

A filiszteusok Khámtól (1 Móz. 10,6) származtak Micraimon1 (1 Móz. 10,13-14) keresztül. 

Név szerint 3 fiúról van szó Pathruszimról, Kaszlukhimról és Kafthorimról. (A fordítások 

eltérnek ezért lehetséges más olvasata is a szövegnek.) Pathruszim leszármazottai az 

egyiptomi Patrosz lakói voltak, ahonnan az egyiptomiak is származtak (Ezék. 29,14).  A 

Patrosz szó annyit jelent, mint: déli, délvidék és Felső - Egyiptom egyik vidéke volt.1 Eszerint 

tehát Egyiptomban létezett egy filiszteus őslakosság, amely rokoni kapcsolatban állt 

Micráimmal, vagyis az egyiptomiakkal. A Kaszluhiakat (szárazság hegye, reménykedők, 

bizakódók)2 a tudósok Egyiptomtól nyugatra helyezik, Líbia északi részére Afrika északi 

partjainak közelébe. „Nevük (szárazság hegyiek) arra utal, hogy kietlen, kopár területen éltek, 

de arra is, hogy nehéz sorsuk és körülményeik ellenére is bizakodó, reménykedő emberek 

voltak.”3  

 

 
(Rajz: SG) 

  

De a Biblia a filiszteusokat kereteusoknak, kréteusoknak is nevezi, ami egy másik származási 

helyre is utal, nevezetesen Krétára. (A Biblia bizonyos fordításai Patruszimtól vagy 

Kaszluhimtól származtatják Kafthorim utódait. (Lásd.  1 Móz. 10,14; 1 Krón 1,12 Káldi)).  

 
1 tőle származtak az egyiptomiak 
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Dávid amikor a filiszteusok földjén tartózkodott Siklágban, az Amálekiták betörtek és 

felégették a helységet, az asszonyokat pedig elhurcolták. Dávid üldözőbe vette az ellenséget 

és rátalált egy emberre, aki az Amálekiták közül való volt: „És monda néki Dávid: Ki embere 

vagy te, és honnan való vagy? Ő pedig monda: Égyiptomi ifjú vagyok, egy Amálekita 

embernek szolgája, és elhagyott engem az én uram, mivel megbetegedtem immár ma 

harmadnapja. Mi törtünk be a Kréteusok déli vidékére, és oda, a mely Júdáé, és Kálebnek 

déli vidékére; és Siklágot felégettük tűzzel. És Dávid monda néki: Elvezetsz-é minket ahhoz a 

sereghez? És ő monda: Esküdjél meg nékem az Istenre, hogy nem ölsz meg engem, sem az én 

uramnak kezébe át nem adsz, és én elvezetlek téged ahhoz a sereghez. Elvezeté azért őket; és 

ímé, azok elszéledének az egész vidéken, és evének, ivának és tánczolának az igen nagy 

zsákmány felett, a melyet a Filiszteusok tartományából és Júda tartományából hozának.” 1 

Sám. 30,13-16 Sofoniás 2,5-ben az Írás ezt mondja: „Jaj a tenger vidékén lakóknak, a 

Kereteusok nemzetségének! Az Úr igéje ellened van, te Kanaán, Filiszteusok földje;”.2  A 

Kréteusok (Kereteusok), nevének jelentése: hazugok.4 Hasonló jelentéssel bír a Kréta név is. 

A Kréta név jelentése: hazugság, csalás, hús földje.5 Pál apostol ezt írja a Krétaiakról: „Azt 

mondta valaki közülök,3 az ő saját prófétájok: A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, 

rest hasak. E bizonyság igaz: annakokáért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek 

legyenek,” Tit. 1,12-13   

 

A Biblia nevezi még Káftornak is Krétát: „mert az Úr elrontja Filiszteát, a Káftor szigetének 

maradékát.” Jer. 47,4 „Az Avveusokat is, a kik falvakban laknak vala Gázáig, kiirtották a 

Káftoreusok a kik kijöttek volt Káftorból, és lakának azoknak helyén.” 5 Móz. 2,23 Az 

egyiptomiak »Keftiu« -nak hívták a szigetet (a Kr. e. II évezredben). A Káftoreusok akik 

kijöttek Kaftórból vagyis Krétáról a 3. filiszteus fiútól Kafthorimtól származtak. A 

filiszteusok a sziget őslakosságát alkották, ahogy ezt a sziget ősidőkben használt neve is 

mutatja. „Kréta: Nagy görög sziget a Földközi-tengerben. Mintegy 260 km hosszú és 60 km 

széles, területe 8618 km2. Legmagasabb hegye az Ida-hegy, amely 2450 m magas. A görög 

legendák szerint ez volt Zeusz főisten szülőhelye… A bibliai korban még gazdag volt borban 

és olajban. A Kr. e.-i időkben Kréta lakói keresett zsoldosok voltak, akik szívesen foglalkoztak 

kalózkodással is. Mivel ez veszélyeztette a Földközi-tenger hajózását, a rómaiak Kr. e. 68–66-

ban súlyos vereséget mértek rájuk.”6  

 

 
2 „Jaj a tengerpart lakóinak, a Krétából származó népnek! Így szól rólatok az ÚR igéje: Kánaán, 

filiszteusok földje, elpusztítalak, lakatlan leszel!” Zof. 2,5 (MBT. Ford.) 
3 „Saját prófétájuk, a knosszoszi Epimenidesz így jellemezte őket: »A krétaiak mindig hazudozók, 

gonosz vadállatok, lusta, falánk népség« ” (K.B.L. - Kréta)  
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Néhány fontosabb régészeti lelőhely Kréta szigetén (VT-1962. I. Kötet 412. oldalhoz tartozó térkép) 

 

„Amikor az első telepesek Krétára érkeztek, a sziget nagy részét sűrű tölgy-, gesztenye-, 

fenyő-, és cipruserdők borították. Az egész bronzkor bővében volt a faanyagnak, abból ítélve, 

hogy milyen nagy mértékben használták építkezéshez.”7 „Kréta urai kiterjedt kereskedelmi 

kapcsolatokat tartottak fenn szinte az akkor ismert egész világgal. A fő exportcikkeik 

kétségtelenül a sziget néhány terméke, így a bor, az olívaolaj,*4 a ciprusfa s a bíborral 

színezett textília volt, de a finom krétai kerámia is eljutott a görög szárazföldre és a görög 

szigetvilágra, Ciprusra, Szíriába, vagy éppen Egyiptomba. A krétai kereskedők nagy 

mennyiségben exportálták a sziget kézműves műhelyeinek késztermékeit, arany- és 

ezüstlemezből kalapált, domborított edényeket, ékszereket s igen sok más árucikket…Kréta a 

késztermékekért cserébe főként nyersanyagokat importált, miután ezekből nagy hiány volt a 

szigeten. A rezet főleg Ciprusból, az ónt Anatóliából és Szíriából, a kőedények fontos 

alapanyagát, az obszidiánt Melosz szigetéről szerezték be. Legjobb kereskedelmi partnereik 

közé tartozott Egyiptom, ahonnét többek között aranyat, féldrágaköveket, elefántcsontot, 

szkarabeuszokat importáltak. A krétai termékek nagy részét a sziget hajói szállították szerte a 

világba. Egyaránt hajóztak a part menti vizeken és a nyílt tengeren, megjegyzendő ez utóbbi 

sokkal biztonságosabb is volt, a partok közelében ugyanis a kalózok veszélyeztették a 

hajózást. A krétai kereskedők hajóutjaik során távoli nyugati tájakra is eljutottak, így többek 

között Szicíliába és Szardínia szigetére is.”8 „A kereskedelem volt a gazdasági jólétnek, a 

paloták hallatlan pompájának nélkülözhetetlen forrása, mivelhogy a kereskedelem látta el 

megfelelő nyersanyagokkal az iparművészet szintjén termelő krétai kézművesműhelyeket.”9 

„Krétai típusú kővázák és –mécsesek a szíriai Atkhanában vagy Trója közelében csakúgy 

előkerültek, mint az égei – tengeri szigeteken, valamint a görög szárazföldön.”10 „Egy 

egyiptomi orvosi szöveg a XVIII. dinasztia kezdetéről (i. e. 16 század eleje) bizonyos „Keftiu 

országból” – ez Kréta egyiptomi neve – származó babot említ, amelyet az orvoslásban széles 

körben használnak. A szigeten ma is nagy bőségben teremnek vadon az illatos füvek: a 

kakukkfű, a zsálya, a majoránna, a menta.”11  „A későbbi görög és római időkben oly híres 

kószi selyem egy változatát is ismerhették a bronzkori krétaiak. Valódi, leheletfinom, áttetsző 

selyem volt ez, amelyet a Krétától északkeletre fekvő Kósz szigetén állítottak elő, egy kószi 

 
*4 „A knósszoszi palota raktárhelyiségei az i.e. 14. századi végső pusztulás idején láthatóan színültig 

telve voltak olívaolajjal; lehetséges, hogy ennek egy része kivitelre várt.” (Sinclair Hood: A Minószi 

Kréta Gondolat Bp. 1983. 146-147. o.)     
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selyemlepke, a Pachypasaotus gubójából.”12 (A Biblia is említi Kósz szigetét Csel. 21,1-ben. 

KÓUS kovakő, szirt.13)   

  

 
Az Égei – tenger világa (Rajz SG) 

  

„Eddig öt nagy palotát fedeztek fel Krétán (Knósszosz, Kato Zakro, Mallia, Phaisztosz, és Ajia Triada) 

Ezek egy–egy nagyobb körzet vallási, gazdasági és politikai központjai voltak, a hozzájuk tartozó 

falvakkal és kisebb városszerű településekkel. A krétai kereskedelem e központból indult ki 

Egyiptomba, nyugat felé, a szír tengerpart (Ugarit, Észak – Főnícia) és a görög szárazföld irányába, 

ahol politikai befolyása hamarosan meghatározó lett…A minószi Kréta virágkorában az egész 

Földközi tengert uralta.”14  
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A Kato Zakros-i palota romjai Kréta keleti részén (Fotó: SG) 

 

 
(Fotók: SG) 
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A Zakros-i palota (balra fent, ahol a kép távolról leginkább üresnek látszik, egy kis fedett építménnyel) 

a hegyoldalba a közeli tengeröböl mellé épült (Fotó: SG) 
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A Kato Zakros-i palota rekonstrukciója K. Iliakis által (Fotó: SG) 

 

 
A Malliai palota romjai Kréta északi részén (Fotók: SG) 
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(Fotók: SG) 
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A Malliai palota rekonstrukciós képei (Fotók: SG) 
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A Knósszoszi palota romjai Kréta északi részén (Fotók: SG) 
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(Fotók: SG) 
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(Fotók: SG) 
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(Fotók: SG) 
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A Knósszoszi palota rekonstrukciója (Rajz+Fotó: SG) 

 

Az egész Kréta szigetén úthálózatok épültek, s ezeket őrhelyek védték. „A krétai építészet 

legkiemelkedőbb alkotása a knóssosi palota. A görög mítoszok ezt a palotát labyrinthos –nak 

nevezik (a szó a labrys – „kettős bárd” – nevét őrzi, mely a krétai képzőművészek kedvelt 

motívuma volt.)…A mintegy 16 000 m² területű knóssosi palota több száz különféle helyiség 

bonyolult rendszeréből állt; a görög achájok olyan épületnek tekintették, amelyben 

reménytelenül eltéved az ember. A „labirintus” szó azóta is a bonyolult rendszerben épült 

szobák és folyosók szinonimája.”15  

 

 
Kettős bárdok egy krétai kerámián (Héraklioni r. múzeum) (Fotó: SG) 

 



16 
 

 

„Az i. e. II. évezred első felében a vezető krétai társadalmak már kétségtelenül osztályokra 

tagozódtak. Az olyan gigászi épületek, mint a virágkorból származó knóssosi palota, a hozzá 

hasonló, bár kisebb méretű phaistosi, malliai és Aja Triada-i paloták, meggyőzően 

tanúskodnak az államapparátusnak, az uralkodó osztály erőszakszervezetének meglétéről. 

Ugyancsak ezt bizonyítják a knóssosi tömlöcök, a kézi bilincset jelképező krétai hieroglifa, a 

fegyveres négereket – nyilván palotaőröket – ábrázoló képek, s végül a nagy centralizált 

udvari gazdaság, a maga fejlett számviteli rendszerével…Az olyan hatalmas épületeket, mint 

a knóssosi palota, akkoriban aligha lehetett volna rabszolgák nélkül felépíteni. A Théseusról 

szóló mítosz szerint évenként ifjakat és lányokat szállítottak Kréta szigetére; ez valószínűleg 

távoli visszaemlékezés arra az időre, amikor a leigázott törzsek sarc fejében rabszolgákkal 

fizettek Krétának. A knóssosi okmányok világosan utalnak arra, hogy Krétán sok rabszolga 

lehetett.”16 „Kiderült, hogy Kréta tele van Knósszoszhoz hasonló felépítésű településekkel, 

ami arra utal, hogy Krétát nem egyetlen király uralta, hanem több független hatalmi központ 

létezett.”17  „A paloták független királyi székhelyekként működtek, a sziget egy-egy körzete 

állt fennhatóságuk alatt. Városközpontok voltak és egyben az uralkodók lakhelyéül 

szolgáltak. Ezenkívül vallási kultuszok és rituális szertartások központjai. Széles, bonyolult 

telephálózatot alkotva fejlődött ki körülöttük a város.”18  

 

 
A Phaisztoszi palota maradványai Kréta déli részén (Fotó: SG) 
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(Fotók: SG) 
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A Phaisztoszi palota rekonstrukciós rajza Kostis Iliakis által (Fotó: SG) 
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Agia Triada maradványai Kréta déli részén (Fotó: SG) 
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(Fotók: SG) 

  
 

 
Rituális áldozati jelenet egy szarkofágról kettős fuvolán játszó zenész kíséretével (Agia Triada Kr. e. 

1370-1300) (Héraklioni régészeti múzeum) (Fotók: SG) 
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Ezeken a palotákon kívül azonban még más paloták is léteztek Krétán.   

 

„A krétai istennők a Közel – Kelet –szerte ősidőktől tisztelt termékenységistennő változatai 

voltak.”19 „Kréta nyugati részén még a görög – római időkben is fennálltak Diktünna 

bronzkori istennő szentélyei. Más bronzkori istennők neve illetve jelzője is átkerült a későbbi 

görög hagyományba, így például az édes szüzet jelentő Britomartisz, vagy Ariadné, melynek 

jelentése: szentek szentje, akárcsak a Panajia melléknévé, amely a mai Görögországban Jézus 

anyjának, Máriának megszólítása.”20„A bronzkori krétaiak valószínűleg ópiumot szívtak, 

hogy a szertartások idejére az eksztázis állapotába kerüljenek; Gaziban, Knósszosztól 

nyugatra előkerült egy agyag istennőszobor, diadémáján mákfejekkel.”21 „A krétaiak 

körültekintő gondoskodása halottaikról arra utal, hogy akárcsak az egyiptomiak, ők is hittek a 

halál utáni életben.”22  

 
Bálványistennő mákfejekkel (Gazi, Kr. e. 1300-1200; Héraklioni r. múzeum) (Fotó: SG) 
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Kígyó istennők/papnők  

(Knósszoszi Templom (Kr. e. 1650-1550); Héraklioni régészeti múzeum Kréta, Görögország) (Fotók: 

SG)   
 

 
A kígyós szobrokhoz hasonlóan knósszoszi freskókon is találkozunk fedetlen keblű női ábrázolásokkal 

(Héraklioni régészeti múzeum Kréta, Görögország) (Fotók: SG) 
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A régészek szerint a krétai társadalom kezdettől fogva „matriarchális (anyajogú) 

berendezkedésű volt. Vallásuk a Földanya kultuszához kötődött.”23 „Elég valószínűnek 

látszik, hogy a matriarchális (anyajogú társadalom) néven meghatározott berendezkedés 

sokáig fennmaradt Krétán.”24 Az anyajogú társadalomban a gyermek az anyja után kapta a 

nevét és az öröklés mindig a női ágon történt.25 „Ez az ősi hagyomány Nyugat – Anatóliában 

egészen a klasszikus korig fennmaradt. A nyugat – anatóliai partvidéken élő káriaiak között 

még az i.e. 4. században is az anyától való leszármazást tartották számon; és a Káriától 

délkeletre lévő Lükiában az anyjuk után nevezték el a gyermekeket. A káriai és a lükiai nép az 

égei tengeri bronzkorból emelkedett ki, és szoros kapcsolatban – talán egyenesen 

rokonságban állt a bronzkori Kréta lakóival. Hérodotosz meg is jegyzi, hogy a lükiaiak 

szokásai részben krétai eredetűek.”26 (A káriaiakat (görög karesz, vagy karikoi) Káriánusok 

néven említi a Biblia (2 Kir. 11,4; 2 Kir. 11,19). Anatólia délnyugati részén éltek, de sokan 

zsoldosnak szegődtek más népekhez. Kária lakóit vitéz harcosoknak, de megbízhatatlanoknak 

tekintették. A görögöknél nagyon rossz volt a hírűk sok közmondás gúnyolta őket. Tengeri 

kalózkodásaik miatt is gyűlölték őket.)27 Thuküdidész a károkat a föníciaiakkal együtt a 

szigetek urainak tartotta. „Nem kis mértékben űzték a kalózkodást a szigetlakók: a kariaiak és 

a phoinikiaiak, akik a szigeteken a lakosság többségét alkották. Ezt bizonyítja, hogy mikor az 

athéniak ennek a háborúnak a folyamán megtisztították Délosz szigetét, s kiürítették az itt, a 

szigeten elhunytak sírját, ezeknek több mint felében kariaiakat találtak: fel lehetett ismerni 

őket a velük eltemetett harci felszerelésről s a temetkezésnek a kariaiaknál még ma is 

szokásos módjáról. De amikor Minósz megszerezte a tenger feletti uralmat, egyik nép 

könnyebben hajózhatott el a másikhoz, mert ő elűzte a szigetekről a gonosztevőket, s a 

legtöbbre új lakókat telepített.”28 A hagyomány Minósznak tulajdonítja az első katonai tengeri 

flottát. A Minósz nevet vannak, akik nem személynévként, hanem uralkodói címként, 

méltóságnévként értelmezik.29 Thuküdidész írja, hogy „A régiek közül Minósz volt az első, 

akiről a szájhagyomány révén tudjuk, hogy hajóhaddal rendelkezett; ő hatalmában tartotta a 

mai Hellén - tenger legnagyobb részét. Birtokba vette a Küklasz –szigeteket is; a legtöbbön  

gyarmatot alapított, de előbb elűzte a kariaiakat, és a hatalmat saját fiaira ruházta. 

Természetesen igyekezett, amennyire lehetséges volt, megtisztítani a tengert a kalózoktól, 

hogy bevételei minél biztosabban megérkezzenek.”30  
 

Krétán kimutatható a mezopotámiai hatás is. „Az ábrázolásokon gyakran látunk fodros 

szoknyát, amelyet vagy különböző színű anyagokból állítottak össze gyönyörű 

sakktáblakockás mintára – mint a kígyós szobrocskáét -, vagy sima csíkokból varrtak. Az 

effajta fodros szoknyák végső soron mezopotámiai eredetűek, és mezopotámiai hatást 

tükröznek.”31 „A mokhloszi sírokból, melyekbe körülbelül i. e. 2000-től temetkeztek, sokféle 
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aranyékszerből álló gyűjtemény került elő, benne tűkre erősített levelek és virágok, melyek 

hajdíszek lehettek, és az Ur városában kiásott királyi temetőben talált hajdíszekre 

emlékeztetnek.”32  „Azok a lovaktól nehezen megkülönböztethető sárkányok, amelyek 

számos pecsétlőn és pecsétlenyomaton feltűnnek, babilóniai eredetűek.”33 „Pecsétlőket és más 

tárgyakat Anatóliából, Szíriából és Mezopotámiából is szállítottak Krétára. Egy régi 

mokhloszi sírból előkerült ezüst pecsétlőhengerről feltételezik, hogy az akkád Sarrukín 

(Szargón) korában…készült Mezopotámiában.”34 „A legrégibb krétai pecsétlők közt van 

elefántcsontból készült is, ezek sokkal inkább szíriai, semmint egyiptomi hatást tükröznek.”35  

A Krétán felfedezett pecsétlők közül a „a legkorábbi krétai példányok egyike – másika 

hasonlít a szíriai pecsétnyomókhoz.”36   Ismert tény, hogy Krétán kimagasló bikakultusz folyt, 

de ez is végső soron mezopotámiai eredetű. L. Woolley Urban végzett feltárásakor 

lazúrkőszakállas bikafejet és bikafejes hárfát talált az I. Ur-i dinasztia idejéből.   
 

 
Bikafej a Knósszoszi kis palotából (Kr. e.1600-1450) (Fotó: SG) 

 

 
Mezopotámiai (feltehetően asszír) hatást tükröző kör alakú tárgy 

A mezopotámiai főhős (’A nagy vadász’ aki puszta kézzel ejti el a vadat) alakját kihangsúlyozza, hogy 

két Kérub között áll és egy már magatehetetlen oroszlánt tartva a feje felett egy legyőzött bikán tapos.  

(Geometrikus periódus Kr. e. késő 8. sz.; Héraklioni régészeti múzeum) (Fotó: SG) 
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„I. e. 1700 körül heves földrengések és ezt követő tűzvészek pusztították el Kréta nagy 

palotáit. A katasztrófa után a krétaiak a korábbinál is pompásabbra építették palotáikat, a 

közigazgatást továbbfejlesztették, kereskedelmi kapcsolataikat kiszélesítették. A sziget az i.e. 

XVI. században állt hatalmának csúcsán: kereskedelmi lerakatok létesültek Aiginán, Kószon, 

Küthérán, Méloszon, Rhodoszon, Thérán és Milétoszon. Kapcsolataik nyugat felé a Lipari – 

szigetekig, keleten, a mezopotámiai térségben, a Mitanni birodalomig értek. Mükénéi hatások 

az i.e. XV. században érezhetők először Krétán. Ennek köszönhetőek – többek között – a 

korábban ismeretlen „harcos” sírok. A knósszoszi palota művészeti stílusa is átalakul. A 

változások lényegébe a lineáris B írás megfejtése engedett betekintést. A kb. i.e. 1700 óta 

használatos nem görög – talán sémi nyelvű – lineáris A-t az i.e. XV. század közepén váltja fel 

ez a helyben keletkezett írás. I. e. 1450 körül szemmel láthatóan akháj görögök (mükénéiek) 

telepednek le Knósszoszban, akik nyelvüknek (a görög egy korai változata) megfelelőbb 

formára alakították át a korai írást, létrehozva a lineáris B-t. Ekkorra már Kréta elveszítette 

tengeri egyeduralmát, amiben szerepet játszhattak a 160 km-re fekvő Théra szigetén kitört 

vulkán pusztításai is, súlyosan érintve Krétát s főleg annak hajóhadát. I. e. 1400 táján, esetleg 

valamivel később, eddig tisztázatlan okból leégett Knósszosz utolsó nagy palotája, s ezután 

Kréta a jelentéktelenségbe süllyedt.”37 Bár az újabb kutatások szerint a település még a korai 

vaskorban (Kr. e. 1100- 600-ig) is virágzó kereskedelmi központként funkcionált.38  

A legújabb kutatások szerint a Théra vulkán kitörése hatalmas szökőárat hozott létre a 

tengeren. A hullámok magassága Kréta partjainál elérhette a 15 métert. Ez a szökőár pedig 

óriási pusztítást okozott Krétán. A Théra „vulkán nagyjából 32 kilométer magasságba lövelt 

ki hamut és követ, ami sötétségbe borította a Földközi – tenger térségét. A robbanás tízszer 

erősebb volt, mint az indonéziai Krakatau vulkán 1883-as kitörése, amely 300 települést törölt 

el a Föld színéről, és 36 ezer ember életét oltotta ki.”39(Néhány tudós újabban 100 évvel 

korábbra (Kr. 1627 és 1600 közé) helyezi a Théra-i vulkán kitörését, mint ahogy azt eddig 

gondolták, amennyiben ez igaznak bizonyul úgy ez megváltoztathatja a nem bibliai Krétával 

kapcsolatos kronológiát is, akképpen, hogy más események is korábbra kerülhetnek!40)  A 

természeti csapás után még éltek emberek Krétán. „A szigeten a katasztrófa után éhínség vagy 

járvány pusztított. Az emberek isteneik ellen fordultak. Lerombolták a szentélyeket, 

felgyújtották a szobrokat. Valószínűsíthető, hogy felkelés tört ki a régi kultuszok 

képviselőinek tekintett uralkodói elit ellen, mivel a vulkánkitörés következményei 

felerősítették a már meglévő osztálykülönbségeket.”41„A knósszoszi palota végső 

elpusztítása, bármikor történt is, ellenség műve lehetett. A Knósszosz környéki harcos sírok és 

fejedelmi temetkezőhelyek mind a rombolás előtti korszakba tartoznak. A pusztítók bizonyára 

idegenből jöttek, valószínűleg ismét a görög szárazföldről. Előbb feldúlták majd, uralmuk alá 

hajtották a szigetet.”42  „A 13. század végi, majd i.e. 1150 körüli, Krétára irányuló 

népmozgást egy végső tömeges invázió követte. A dórok, a Peloponnészoszra utolsóként 

érkezett görög nyelvű népcsoport, lerohanták Kréta középső részét, amelyen már 

megtelepedtek az akhájok vagy keleti görögök. A dórok elfoglalták a hegy borította és ritkán 

lakott nyugati részeket is, és teleszórták kis városaikkal. Végül az egész sziget dór 

fennhatóság alá került. Kréta legtávolabbi keleti zugában azonban még fennmaradtak az 

eredeti, görögség előtti népesség elszigetelt csoportjai, akiket a görögök eteokrétesznek, igazi 

krétaiaknak neveztek. Úgy tűnik, ezek egy darabig még megőrizték függetlenségüket, és 

nyelvük Drészosz és Praiszosz görög városoknak néhány, az i.e. 6-5. századra datálható 

hivatalos feliratán fennmaradt.”43  Homérosz a költő így írt Krétáról: „Van bizonyos Krété, 

sziget ez, közepében a borszín/ tengernek szép dús partját a habok körülöntik: / rajta 

kilencven város azokban számtalan ember./ Nyelve kevert: mindnek más és más: ott az 

akhájok,/ ott a vitéz ős – krétaiak, s ott él a küdón nép,/ s három dór törzs, isten szülte 

pelaszgoszok is mind./ És Knószosz nagy vára, kilenc évig hol a legfőbb/ Zeusszal társalgó 
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Mínósz gyakorolta uralmát…”44 Sztrabón azt írja, hogy „Ezek közül Staphilos szerint keleten 

laknak a dórok, nyugaton a kydónok, délen az eteokrétek; ez utobbiaknak van egy kis városuk, 

Prasos, s itt van a diktéi Zeus temploma. A többiek, akik hatalmasabbak is lettek, a síkságon 

telepedtek meg. Az eteokrétek és a kydónok valószínűleg őslakók voltak, a többi azonban 

bevándorló…”45  

 
Az úgynevezett „párizsi nő” freskója 

 (Knósszoszi palota, végső palota periódus Kr. e. 1450-1350/1300) (Fotó: SG) 

 

 
Kréta Sztabón szerint 

 



27 
 

 
A régészek számos települést azonosítottak Krétán, a magas hegyvidékeken, ahová a krétai lakosok az 

állandó fenyegetettség, a közös veszélytől való félelem miatt költöztek fel. Ezek a települések a 

kutatók szerint Kr. e. 1200-ból valók. A kutatók úgy gondolják, hogy ez a fenyegetettség, amelyet 

valamilyen ellenség okozhatott a tenger felől érkezhetett.46  

 

A Bibliában találunk néhány különösen fontos és érdekes Igehelyet, amely a filiszteusok 

Krétai múltjáról árulkodik. Ezekből az Igehelyekből megtudhatjuk, hogy a Filiszteusok 

fogságot szenvedtek Krétán. „Nem olyanok vagytok-é ti előttem, oh Izráel fiai, mint a 

Kusiták fiai?! ezt mondja az Úr. Nem én hoztam-é ki Izráelt Égyiptom földéről, és a 

Filiszteusokat Kaftorból, és a Siriabelieket Kirből?!” Ámós. 9,7 Az egyik példa Izráelt 

említi Egyiptomban, amint megszabadította őket az Úr rabságuk földjéről. (A 

kivonuláskor a héberek új hazát keresve családtagjaikat és állataikat is vitték magukkal 

(2 Móz. 12,38)). A harmadik példa a Szíriabelieket (Arámokat) említi amint 

megszabadította őket az Úr Kirből, szintén rabságuk helyéről. „És engedett néki Assiria 

királya, és feljövén Assiria királya Damaskus ellen, bevette azt, és a benne levőket Kirbe 

hurczolta; Réczint pedig megölte.” 2 Kir. 16,9 „És összetöröm Damaskus zárját, és kivágom 

a lakót Avennek völgyéből és a királyi pálcza tartóját Beth-Édenből, és Aramnak népe Kirbe 

fogva vitetik, ezt mondja az Úr.” Ámós. 1,5 (Az asszír király III. Tiglat – Pileszer volt, akitől 

Akház segítséget kért (kb. i. e. 735-ben) az Arám király Réczin és szövetségese Izrael királya 

Pekah ellen (2 Kir. 16,5; 7)). (Ámós 9. fejezete arról szól, hogy Isten nem tesz kivételt 

Izráellel, bűneik miatt megbünteti őket, úgy ahogy más népeket is megbüntetett mivel 

azokhoz hasonlóan letértek a helyes útról.)  A következő Igehely szintén azt erősíti meg, hogy 

a filiszteusok fogságot szenvedtek Krétán vagyis Kaftorban. Itt a Biblia úgy mutatja be a 

filiszteusokat, mint egy olyan maradék, ami Kaftorból (Krétáról) megmaradt. A Bibliában a 

maradék gyakran úgy alakul ki, hogy előtte valamilyen próbát (fogságot, nehézségeket) kell 

elszenvednie. „És a nap miatt, mely eljött, hogy elpusztítsa egész Filiszteát, kivágja Tírust és 

Szidont és segítségének minden megmaradt töredékét, mert az Úr elrontja Filiszteát, a Káftor 

szigetének maradékát.” Jer. 47,4 Elképzelhető, hogy az Úr a filiszteusokat is Izraelhez 

hasonlóan nagy büntető ítélet által szabadította ki Krétáról rabságuk helyéről. Ez a büntető 

ítélet lehetett egy elnyomóiknál erősebb nép vagy valamilyen súlyos katasztrófa. „Arra 

vonatkozólag, hogy a filiszteusoknak valamikor közük lehetett az ősi görögséghez egyéb 

adataink is vannak. Közismert bibliai történet a zsidók legendás királyának, Dávidnak és a 

filiszteus óriásnak Góliátnak a párviadala. A nehéz, kánaánita típusú páncélzatot viselő 

filiszteus harcos lábvértje jellegzetesen európai védőfegyver. Az i. e. XII. és az ezt követő 

évszázadokban Európában elterjedten viselték. A korai görög – akháj – harcosok használták, 

a szárazföldi Görögországban, Krétán és Cipruson egyaránt. Ezeken a területeken kívül csak 
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a Balkánon és Közép – Európában találkozunk hasonló lábpáncélzattal.”47  (Ez és más jelek 

is abba az irányba mutatnak, hogy görögöktől (akhájoktól) szenvedhettek a filiszteusok 

fogságot Krétán.) 

 

 
Fogoly filiszteus ábrázolásának részlete egyiptomi domborműről  

Feje fölé emelt karjainál van megkötözve. (Museo Egizio - Torino) (Fotó: SG) 

 

A Filiszteusok vándorlása 

 

„A Kr. e. 13. szd. végén, 12. szd. elején a »tengeri népek« hatalmas vihara zúdult a hitti 

birodalomra, Ugaritra és Egyiptomra. A hitti birodalom és Ugarit megsemmisült. 

Egyiptomnak sikerült visszaverni a »tengeri népeket«. A III. Ramszesz (Kr. e. 1195-1164) 

által legyőzött »tengeri népek« között a filiszteusok is szerepelnek.”48 „Először III. Ramszesz 

fáraó uralkodásának elején (Kr. e. 1180 k.) bukkantak föl. A fáraó a szárazföldön birodalma 

szír tartományának É-i határánál, a tengeren pedig a Nílus torkolatánál legyőzte őket. A 

velük szövetséges népcsoportokkal egyetemben városokat kaptak – vsz. egyiptomi kolóniaként 

– Palesztina partvidékén: Gáza, Askelon, Asdod, Ekron és Gát. Az egyiptomiak szívesen 

elnézték É és K felé terjeszkedésüket.”49 
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Az egyiptomiak és a „tengeri népek” tengeri ütközete III. Ramszesz alatt 

(XX. dinasztia; Relief – részlet a medinet-habui templomból) (VT-1962 I. Kötet 349. o.)    

 

„III. Ramszesz egyiptomi király (kb. i.e. 1198-1166) így ír Medinet Habu-i templomának 

egyik feliratában: „Az idegen országok összeesküvést szőttek szigeteiken. Az országok hirtelen 

eltűntek, s a harcban szétszóródtak. Egy ország sem pihentette fegyverét, Hattin kezdve, Kode 

(ti. Kizzuwatna Dél-Kisázsiában), Karkemis, Arzawa (Dél- Kisázsia) és Alasija – hirtelen 

elpusztult valamennyi. Amurrúban egy helyen tábort vertek. Elpusztították Amurrú népét, s az 

ország olyanná vált mintha nem is lett volna. Egyiptom felé közeledtek, tűz jelezte jöttüket. 

Peleset,5 teker,*6 sekeles,*7 denen,*8 wases, az egyesült országok voltak szövetségben. Kezük 

 
5 filiszteusok (héb. peleset, pelistim; asszír palast, pilist; gör. filisztieim, palaisztinoi; lat. philisthiim, 

philisthini, philisthaei, palaestini) (Haag Lex) 
*6 Palesztina északi részén Dór városánál telepedtek le. Tengeri kalózokként portyázgattak. 

(Világtörténet I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 616. o.; Rosalie David: Élet az ókori Egyiptomban 

Gold Book 2003. 282. o.) 
*7 Néhányan azonosítják a szikulok (sikulok) törzsével, akik Szicíliában vagy Dél – Itáliában élhettek.  

(Világtörténet I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 616. o.; Rosalie David: Élet az ókori Egyiptomban 

Gold Book 2003. 382. o.) Pauszaniasz szerint „Szíciliában a következő népek laknak: szikanoszok, 

szikeloszok és phrügiaiak. A két első nép Itáliából költözött ide, míg a phrügiaiak a Szkamandrosz 

folyó környékéről, azaz Trója vidékéről. A föníciaiak és a libüaiak együtt jöttek a szigetre 

Karthágóból. Szíciliában tehát ezek a barbár népek élnek. A görögök közül dórok és iónok laknak itt, 

valamint elenyésző számban phókisziak és attikaiak.” (Pauszaniasz: Görögország leírása I. Kötet 

Pallas Stúdió – Attraktor KFT. Bp. 2000. 307. o.) Thuküdidész szerint a szikanoszok ibérek, „akiket a 

ligüesz nép az ibériai Szikanosz folyó mellől űzött el. Róluk kapta aztán a korábban Trinakriának 

nevezett sziget a Szikania nevet, s még ma is ott élnek Szicília nyugati részén.” (Thuküdidész: A 

Peloponnészoszi háború Európa Könyvkiadó Bp. 1985. 467. o.) Thuküdidész a szikeleket szintén 

Itáliából származtatja és a sziget Szicília nevét róluk eredezteti: „Végül az opikoi nép elől menekülve a 

szikeloszok költöztek át Itáliából, ahol eredetileg laktak, mint mondják, valószínűleg az áramlatokat és 

a megfelelő szelet használva ki, tutajon de az is lehet, hogy valamilyen más módon. Szikeloszok ma is 

laknak Itáliában, amelyet egyik királyuk, Italosz neve után neveztek el Itáliának. Jelentős haderővel 

érkeztek meg Szicíliába s a szikanoszokat csatában legyőzve megszállták a sziget déli és nyugati 

részét, amelyet azután róluk neveztek el Szikania helyett Szicíliának.” (Thuküdidész: A 

Peloponnészoszi háború Európa Könyvkiadó Bp. 1985. 468. o.) 
*8 Más ókori keleti szövegekben danunáknak (babiloni da-nu-na) nevezik őket. Görög eposzban a 

denenek, az akhájok másik megnevezése. Lehet, hogy Ciprus szigetét az asszírok róluk nevezték el Ia-

Dananának vagy Jadnanának. A denenek Kisázsia délkeleti partvidékének adtak nevet, közel ahhoz a 

ponthoz, ahol Kisázsia a szír partvidékkel találkozik. (Lásd Világtörténet I. Kötet Kossuth 
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az egész földkerekség országaira ránehezedett, szívük tele volt bizalommal és 

meggyőződéssel; ’Terveink sikerülnek!”50  „Az i.e. 1180 körüli évekből, talán az Egyiptomot 

ért támadást közvetlenül megelőző időből származik az a levélváltás, melyre a levantei város 

pusztulását megelőzően került sor Alasija és Ugarit uralkodója között. Az első levelet 

Alasija hadvezére intézte Hammurabihoz, Ugarit uralkodójához. „Így szól a király 

Hammurabihoz, Ugarit királyához. Üdvözöllek, s tartsanak meg az istenek jó egészségben. 

Amit nékem írtál ellenséges hajók vannak láthatáron belül a tengeren. Rendben van, még ha 

igaz is, hogy ellenséges hajók tűntek fel, légy erős. Igen is, akkor mi van a csapataiddal, harci 

szekereiddel, hol állomásoznak ezek? Közel állomásoznak, kéznél vannak vagy nem? Ki 

kényszerít téged az ellenség mögé? Erősítsd meg a városaidat, vidd ezekbe csapataidat és 

harci szekereidet, erős szívvel várd ellenségeidet.” És az erre írt elkeseredett válasz: „Alasija 

királyának. Atyám, így szól Ugarit királya, az ő fia. Atyám lábainál heverek. Üdvözlet 

atyámnak, a te házadnak, feleségeidnek, csapataidnak és mindazoknak, akik Alasija 

királyához tartoznak, nagyon sok üdvözlet. Atyám, az ellenséges hajók már itt vannak, lángba 

borították városaimat, s nagy pusztítást okoztak az egész országban. Nem tudtad atyám, hogy 

összes csapataim a hettiták országában állomásoznak, s összes hajóim még mindig Lükiában 

vannak távol, s még nem tértek vissza? Így az ország magára van hagyva…Gondold meg 

atyám, hét ellenséges hajó érkezett és okozott nagy pusztítást. Ha pedig több ellenséges hajó 

is van, tudass engem ezekről, hogy elhatározzam, hogy mit tegyek.” Az Ugaritot ért támadás 

váratlan és nagy erejű lehetett, s Hammurabi már sohasem tudta levelét elküldeni Alasijába, 

azt ugyanis az ásatások során, az ugariti palota romjai közt találták meg. Valószínű, hogy a 

szövetségesek hadjárata több hullámban zúdult a térségre, s ez egyben megoldja a talányt, 

hogy miért nem küldtek segítséget az egyes országok sorstársaiknak. Láthatólag mindegyik a 

maga bajával volt elfoglalva, s aligha gondolhatott szomszédjára. A támadók teljesen 

lerombolták Ugaritot és az azt környező városokat. A házak lakatlanná váltak, s hogy a 

veszély mennyire váratlanul érte a város lakosságát, bizonyítják pl. a főzés közben a tűzhelyen 

hagyott fazekak s a romok közül előkerült értékek, amelyek arról tanúskodnak, hogy 

tulajdonosaiknak már nem maradt idejük biztonságba helyezni őket. Ugarit népe nagyrészt 

elpusztult, kisebb része azonban el tudott menekülni, s hogy hová, arra vonatkozóan is vannak 

utalásaink. Sandars szerint ezek a már korábban feldúlt ciprusi városok elhagyott falai között 

kerestek maguknak menedéket. Erre vonatkozó bizonyítékokat is felsorol: pl. az ebből az 

időszakból származó ciprusi kerámia meglepően hasonlít ahhoz, amelyet Ugaritban is 

használtak, s ennek nyomán könnyen adódik a következtetés, miszerint a Cipruson 

megtelepedő fazekasmesterek az anyaországban megszokott edényeket gyártották tovább. Egy 

másik bizonyíték az ugaritiak idemenekülésére az újjáépített városok épületeinek építészeti 

stílusa, építési technikája amely ugyancsak lényeges egyezéseket mutat az ugaritival. Végül is 
 

Könyvkiadó 1962. 375. o.) A danunáknak valószínűleg a danaoi görögökhöz van közük. (Ian Shaw: 

Az ókori Egyiptom története Gold Book 2000. 344. o.)   
 „Az ősi Ugarit a mai, Rász-Samra, a levantei tengerpart egyik legjelentősebb s egyben 

leggazdagabb városállamának számított. A mai szíriai partvidékén feltárt több rétegű település és 

város igen sokáig fontos kereskedelmi központ volt, s a romok között végzett régészeti feltárások 

tanúsága szerint minden olyan árucikkel kereskedtek az itt élő kereskedők, amit csak meg lehetett 

kapni az akkori ismert világban. Ugarit királya gazdag kereskedő-arisztokrata volt, aki a lehető legjobb 

kapcsolatokat igyekezett fenntartani kora nagyhatalmaival és a városát környező városállamokkal. 

Elegendő pénzzel rendelkezett ahhoz, hogy megépítse a térség egyik legerősebb tengeri flottáját, 

amely nem csupán a város védelmét szolgálta, hanem esetenként, megfelelő ellenszolgáltatás fejében a 

szárazföldi nagyhatalmak rendelkezésére is állott. Így a hettita uralkodók, akiknek egyáltalán nem volt 

tengeri haderejük, rendszeresen Ugarithoz fordultak ilyen irányú segítségért. Így történhetett, hogy 

amikor a szövetséges tengeri népek lecsaptak a városra, úgy látszik Ugarit hajóhada éppen másutt 

lehetett elfoglalva; a támadók kirabolták, majd elpusztították a várost.” (Kőszegi Frigyes: A 

történelem küszöbén Kossuth Könyvkiadó 1984. 18. o.)  
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csak Egyiptomnak sikerült megállítania az addig sikeresen előretörő hadjárat résztvevőit; a 

Delta vidéken vívott drámai küzdelemben III. Ramszesz diadalmaskodott, tönkreverte a 

koalíció szárazföldi hadseregét s elpusztította hajóhadát.”51     

 

 
Filiszteus fej (Museo Egizio – Torino) (Fotó: SG) 

 

 
A tengeri népek inváziója - III. Ramszesz szárazföldön és vízen is harcolt a betolakodók ellen (Rajz: 

SG)  
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„A fáraó győzött tehát, tengeren és szárazföldön egyaránt, s az erre vonatkozó írásos emlékek 

szinte kifogyhatatlanok dicséretéből. A medínet – habui nagytemplom északi falán levő 

ábrázolásokat kísérő feliratokban ezt olvashatjuk: „Most már az északi népek akik szigeteiken 

voltak reszkettek testeikben. Ők behatoltak a folyó torkolatának csatornáiba. Lélegzetért 

harcolnak, orruk megszűnik (lélegezni). Őfelsége, mint forgószél rohant rájuk, úgy harcolt a 

csatamezőn, mint egy bajnok, rettegtek tőle, rémület járta át testüket, s ott zúzták szét vagy 

fogták el őket, ahol voltak. Szívüket elragadták, lelkük elszállt, s fegyvereik szertehulltak a 

tengerbe. Nyilával azt szúrta át akit akart, s csak a vízbe fúló menekülhetett meg…” Ezt 

követően Ramszesznek voltak ugyan még háborúi nyugaton és északon egyaránt, de a tengeri 

népekkel többé nem akadt dolga; egyszer s mindenkorra leszámolt a Mediterrán – medencét 

évtizedekig háborgató kalózokkal és szövetségeseikkel.”52„….ma a British Muzeumban lévő 

nagyszerű Harris- papirusz I. a következőképpen foglalja össze a III. Ramszesz által vívott 

háborút és következményeit:   „Kiterjesztettem Egyiptom összes határait, a saját országukban 

vertem le azokat, akik megsértették. Legyőztem a szigeteken (lakó) deneneket. A tjakarok és a 

peleszetek hamuvá lettek. A sardanák és a tengeri wasesek megsemmisültek. Foglyul ejtették 

őket egyszerre, s zsákmányként Egyiptomba vitték; (olyan sokat) mint a partok homokja. 

Táborokba telepítettem őket…Ifjaik sokan voltak, százezrével. Elláttam őket a kincstárakból 

és a csűrökből ruhákkal, gabonával minden évben.”53 A filiszteusokat tehát nem semmisítették 

meg, csak legyőzték, és III. Ramszesz az Egyiptomi erődítések legénységéül használta fel őket 

az egyiptomi tartományokon átvezető fő kereskedelmi utak ellenőrző pontjainál. Különösen a 

Palesztina tengerparti síkságán futó Via Maris mentén.”54 „Mivel Ramszesz halála után, i. e. 

1170 körül az egyiptomi birodalom széthullott, a filiszteusok önálló uralomra jutottak azon a 

területen, ahol az egyiptomiak hallgatólagos beleegyezésével megtelepedtek.”55 

 

 
A „tengeri népek” ökrösszekéren családtagjaikkal együtt érkeztek (egyiptomi ábrázolás)  

 

Az új otthon 

 

Kaftor (Kréta) elhagyása után a filiszteusok új otthonra találtak a Földközi tenger keleti partja 

mentén. Filisztea jelentése: idegen, vándor, kivándorolt, vándorlás, a bevándorlás földje56 is 

utal arra, hogy a filiszteusok új lakóhelyet kerestek és találtak Kánaánban. Filiszteusok 

azonban már korábban is éltek Dél - Palesztinában Ábrahám és Izsák kapcsolatba is került 

velük Gérárban a filiszteusok akkori királyi városában (1 Móz. 20,1-2; 26,1;6-8). Sőt később 

is éltek ezen a területen, mert az Egyiptomból való kivonulás (i. e. XV. sz.) idején az Úr nem 

vitte népét a hébereket a Filiszteusok földje felé (2 Móz. 13,17).  A Krétáról kijött filiszteusok 

a kánaánita őslakosság (Avveusok) nagy részét kiirtották és elfoglalták helyüket (5 Móz. 

2,23). (Ez egy korábbi filiszteus invázióra vall, mert Mózes a maga idejében a pusztai 

vándorlás vége felé (Kr. e. XV. század elején) említi ezt az eseményt! Erre az időre már 

megtörtént a krétai filiszteusok korábbi (első) hullámának a bevándorlása Kánaánba!) Az 

asdódi és ekroni ásatások szerint a kánaáni városokat felégették és a hódítók égei stílusú 

kerámiát honosítottak meg. De Józsué idejében (a Kr. e. XIV. században) nagyon idős korára 
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még maradt valamennyi avveus őslakosság (Józs. 13,1-3). (Józsué 110 évet élt Józs. 24,29). A 

filiszteusok III. Ramszesz idejében (a Kr. e. XII. században) tömegesen érkeztek. A tengeri 

népeket III. Ramszesz 8. uralkodási évében győzte le. A filiszteusok területe Kánaánhoz 

tartozott (Sof. 2,5; Józs. 13,3).  Alapvetően öt város alkotta a filiszteusok tartományát: Gáza, 

Asdód, Askelón, Gáth és Ekron. A görög kifejezés szerint ez volt a filiszteus Pentapolisz, 

vagyis »öt város«. Mózes és Józsué korára ezt az öt várost a filiszteusok már elfoglalták (Józs. 

13,1-3). Ezek a városok politikai, védelmi, gazdasági szövetséget alkottak egymással, 

hasonlóan, mint a másik kanaánita Pentapolisz Sodoma, Gomora és a többi város. Filisztea 

fővárosa, szabályos időközönként mindig más város volt. „Mert kivész a király Gázából, és 

Askalon lakatlan marad.” Zak. 9,5 „És kivágom a lakót Asdódból, és a királyi pálcza tartóját 

Askelonból,” Ámós. 1,8   Ákhishoz Gáthnak királyához 1 Sám. 21,12 menekült Dávid Saul 

elől 1 Sám. 27,3 „És monda Dávid Ákhisnak: Ha kedvet találtam előtted, adj helyet nékem 

valamelyik vidéki városban, hogy ott lakjam: miért laknék a te szolgád veled a királyi 

városban?” 1 Sám. 27,5 
 

   
Filiszteus kerámiák Gézerből. A töredék madarakkal van díszítve (Törökország, Isztambuli Régészeti 

Múzeum). (A múzeumi megjelölésben palesztinai (Gezer) festett áruként szerepelnek.) Filiszteusok 

Gézerben is éltek (1 Kron. 20,4). A filiszteusok kerámiája jellegzetesen égei jellegű. A filiszteus 

kerámiák díszítő elemei megtalálhatóak a Krétán előkerült kerámiákon is. Úgymint a spiráliscsiga 

vagy kör alakzatok, az élére állított rombusz alakzat rácsozással vagy átlós vonalakkal, a sakktábla 

alakzat vagy a madármotívummal díszített kerámiák mind kedvelt témái a krétai művészetnek. A 

krétai kerámiák és falfestmények megmutatják a tenger élővilágát is, ahogy ez a számos polip, delfin, 

illetve halábrázolásokból is látható. (Fotók: SG) 
 

    
Madár és hal ábrázolás, sakktábla mintával (2 vázán)        1. Spiráliscsiga díszítés (Rethymnoi r. múzeum)     

Phaistos-Kalyvia (Kr. e. 1400-1300) (Héraklioni r. múzeum) Stavromenos (Kr. e. 1425-1390) 

                                                                                               2. Élére állított rácsos szerkezetű rombuszos  

                                                                                                   motívumok (Khániai régészeti múzeum)  
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Díszes filiszteus kerámiák (Jeruzsálem, Izrael Múzeum) (Fotók: SG) 
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 A Filiszteusok főbb városai (pirossal) (Rajz: SG) 

 

„Askelón kulcsfontosságú városnak számított, hiszen a 

filiszteusok földjének déli részén itt volt az egyetlen 

kikötő”.57 (Askelón városát az egyiptomi késői 

átokszövegek is említik Asqalanu/Asqala néven. A város 

az Amarna levelek szerint városkirályság volt az Amarna 

-korban. (I. e. 14. század)58 „Askelontól néhány 

kilométernyire feljebb a part mentén, 4 kilométerre a 

szárazföld belseje felé állott a filiszteusok fő vallási 

központja, Asdod,10 közvetlenül a partot szegélyező 

homokhátak mögött… A régi Asdod egy… kis 

folyótorkolatot használt tengeri kereskedelmi kikötőként”.59 „Asdod fontos kereskedőváros 

volt; a források külön is emlegetik az „asdódi kereskedőket”.60 „Az ugariti források szerint 

kereskedelmi kapcsolatban állt Askelonnal és Akkóval”.61 Gáza: „Az ókorban a legdélebbi 

filiszteus település volt, és mint a Negev – sivatag közvetlen szomszédságában fekvő utolsó 

város filiszteus területen, nagy stratégiai jelentőséggel bírt. A Közel-Keleten évszázadokon 

keresztül minden nagyhatalom megpróbálta uralma alá hajtani”.62 Ekron filiszteus város 

volt, amelyet út kötött össze Bet-Semessel. „Gát (héb. ’sajtó, prés’): kánaáni város, amely 

már az ® amarnai levelekben is szerepel… Hozzá tartozott Jabne (2Krón 26,6), Ciklag (1Sám 

27,6) és Móreset-Gát (Mik 1,14).”63    

 

Ezek a városok gazdag, termékeny területen terültek el, hiszen egész Kánaán beleértve a 

filiszteusokat is nagyon bő termő volt. A „tejjel és mézzel folyó föld” volt. (3 Móz. 20,24) 

Amikor Kánaán más részein éhínség volt a filiszteusok földjén még volt élelem. Isten ide 

küldte Izsákot, és ígéretet tett neki, hogy utódainak adja ezeket a földeket (1 Móz. 26,1-3; 2 

Móz. 6,4). Elizeus idejében 7 éves éhínség volt Izráelben. Elizeus az éhínség miatt elküldte a 

sunemíta asszonyt - akinek a fiát feltámasztotta – erről a földről. Az asszony családjával 7 

évre a Filiszteusok földjére menekült (2 Kir. 8,13). Bír. 15,5 –ben olvashatunk a filiszteusok 

gabonakévéiről, lábon álló vetéseiről, szőlőiről és az olajfaerdőiről. Bír. 14,5-ben pedig 

Timna szőlőhegyét említi az Írás. Szórék völgyének jelentése: nemes bor, nemes szőlő, 

 
10

 más néven Azótus 

„Az időszámításunk előtti 14. századi dokumentumokból, melyeket Ugaritban, Észak – Szíria egyik 

kikötővárosában találtak, kiderül, hogy a szöveteket Akkóból, Asdódból és Askelónból importálták. 

Az ugariti dokumentumok és későbbi akkád források is Asdódot és valószínűleg Askelónt említik a 

halexport központjaiként” (Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 19. o.) 

ASDÓD (erődítmény, vár; erős, 

hatalmas). A filiszteusok öt fő 

városának egyike, félúton Joppe és Gáza 

közt. Az anákok hazája; a Dágon-

kultusz központja; Dágon halformájú 

bálvány volt. 

ASKELON (ASKALON) (a szégyen 

tüze; vándorlás, kimenetel; 

magyaltölgy). A filiszteusok öt fő 

városának egyike, Gázától 18 km-nyire 

északra, Júda törzse foglalta el, a 

filiszteusok azonban hamarosan 

visszafoglalták, és csaknem az egész 

ÓSZ-i korban birtokukban tudták 

tartani. 

EKRON (kiirtás, kiszakítva; 

terméketlenség; honosítás). A 

filiszteusok öt fő városa közül a 

legészakibb fekvésű, Júda és Dán 

határán 

GÁZA (erős, szilárd; erődítmény, vár, 

megerősített hely). A filiszteusok öt fő 

városának egyike, amely Egyiptom 

közelében, délnyugat felé a legtávolabb 

feküdt; a karavánutak fontos állomása; 

GÁT (borsajtó, csöbör; közhírré tétel), 

A filiszteusok egyik fő városa (1Sám 

6,17); Góliát hazája (1Sám 17,4); Dávid 

némely tettének és történetének 

színhelye (1Sám 21,10–15) (B.N.F) Tel 

es-Safi-val azonosítják. 
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szőlőtő64 is a filiszteus földeknek gazdagságáról árulkodik. Hasonló jelentéssel bír Gát városa 

is (sajtó, prés).  

A Filiszteusok szerepe és jellemzése 

 

A filiszteusok főleg kereskedelemmel foglalkoztak. „Virágzó gazdasági helyzetüket a tengeri 

kereskedelemnek, továbbá a tengerparton külföldre menő gazdasági út, a Via Maris fölötti 

ellenőrzésüknek köszönhették”.65 A Kanaán szó a Bibliában több helyen kereskedőként 

fordítható (Pl. Jób 41,6; Péld. 31,24 stb.). A filiszteusok Egyiptom szövetségesei voltak. Akik 

Egyiptom határait is őrizték. „E települések Egyiptom ellenőrzése alatt olyan csomópontokon 

jöttek létre, amelyek egyúttal ütközőpontok voltak Egyiptom északi határai és az északra fekvő 

országok között.”66 Az egyik jelentős nemzetközi útvonal a „a tenger mellett” vivő út (Via 

Maris) Gázán keresztül haladt Egyiptomba. Így ezt a kereskedelmi útvonalat közvetlen 

ellenőrzésük alatt tartották, ami Egyiptom szempontjából is igen kedvező volt. A tengerparton 

a Via Maris mellett volt még Asdód és Askelón városa is. Az Egyiptomiak szívesen elnézték 

a filiszteusok terjeszkedését É és K felé. Bír. 14,3-ban és 1 Sám. 17,26 –ban a filiszteusokat 

körülmetéletlen-nek mondja az írás. Sámson a körülmetéletlen filiszteusok közül akart 

feleséget venni (Bír. 14,3). Dávid szintén körülmetéletlennek nevezte a filiszteus Góliátot. (1 

Sám. 17,26) 1 Móz. 26,14-15 –ben pedig Izsákra irigykedtek, hogy őt Isten nagyon 

megáldotta úgy, hogy nagyon meggazdagodott. 1 Sám. 13,4-ben és Ezék. 16,57-ben Izráel 

gyűlölői és utálóiként jelennek meg. Zak. 9,6-ban azt olvassuk róluk, hogy gőgősek voltak „és 

a Filiszteusok kevélységét megtöröm”.  

 

Ábrahám idejében Abimélek Gérár11 filiszteus királya elvitette Sárát Ábrahám feleségét 

magához. Ábrahám úgy ítélte meg látván vagy tudván a filiszteusok erkölcstelen életét, hogy 

„nincsen istenfélelem e helyen” de még ezek a népek között sem volt mindenki elvetemült 

teljesen. Abimélekről maga az Isten is bizonyságot tett, hogy »szívének ártatlanságában 

cselekedett«. Sőt még szolgái is megfélemlettek hallván az Isten ítéletét. „És monda Ábrahám 

Sáráról az ő feleségéről: Én húgom ő. Elkülde azért Abimélek Gérárnak királya, és elviteté 

Sárát. De Isten Abimélekhez jöve éjjeli álomban, és monda néki: Ímé meghalsz az asszonyért, 

a kit elvettél, holott férjnél van. Abimélek pedig nem illette vala őt, és monda: Uram, az 

ártatlan népet is megölöd-é? Avagy nem ő mondotta-é nékem: én húgom ő; s ez is azt 

mondotta: én bátyám ő. Szívem ártatlanságában, és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt. És 

monda az Isten néki álomban: Én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában mívelted ezt, 

azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt.”  

Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert Próféta ő: és imádkozik te éretted, 

és élsz; hogyha pedig vissza nem adod: tudd meg, hogy halállal halsz meg te, és minden 

hozzád tartozó. Felkele azért Abimélek reggel, és előhívatá minden szolgáját, s fülök 

hallatára mindezeket elbeszélé és az emberek igen megfélemlének. És hívatá Abimélek 

Ábrahámot, és monda néki: Mit cselekedtél mi velünk? És mit vétettem te ellened, hogy én 

reám és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? A miket cselekedni nem szabad, olyan 

dolgokat cselekedtél ellenem. És monda Abimélek Ábrahámnak: Mit láttál, hogy ezt a dolgot 

cselekedted? Felele Ábrahám: Bizony azt gondoltam: nincsen istenfélelem e helyen, és 

megölnek engem az én feleségemért.” 1 Móz. 20,2-11 

 
11 filiszteus város a Negevben (Délvidék) Palesztina és Egyiptom között 

     Az Abimélek nem a filiszteus király neve, hanem a rangja lehetett. „Nem lehetetlen, hogy az 

Abímelek név rangot jelentett (mint a „fáraó” vagy „császár” kifejezések), mert Ákis (1Sám 21:11) 

szintén viselte az Abimelek nevet (vö. Zsolt 34:1).” (KIA kommentár – virtuális Mózes első könyve 

Allen P. Ross) ABIMÉLEK (király az apám, egy király apja; atya-király; valamennyi filiszteus király 

közös címe). (Bibliai nevek és fogalmak – virtuális Abimélek; Arcanum) 
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A filiszteusok életében a spiritizmus igen jelentős szerepet töltött be. „Mert elhagytad, Uram, 

a Te népedet, Jákób házát; mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a 

Filiszteusok,” Ésa. 2,6 Más fordítások a szemfényvesztők helyett jósokat, jövendőmondókat, 

jelmagyarázókat fordítanak. (Lásd. Kat. és MBT ford.) Ekronban Baálzebub (a legyek Baálja 

vagy ura, a férgek)67 kultuszát gyakorolták (2 Kir. 1,2-6). „Ekronról azt tartották, hogy – 

papjai közvetítésével – tájékoztatást ad a bekövetkező eseményekről.  Sokan mentek hozzá, 

hogy kérdezősködjenek a jövőről. Jövendölései és közlései azonban a sötétség fejedelmétől 

származtak.”68 (Lásd még Mát. 10,25; Luk. 11,15-19) A filiszteus nevekben is találunk utalást 

a spiritiszta gyakorlatra. Ákis-nak Gát királyának, nevének egyik jelentése: kígyó – 

varázsló.69 A név jelentése talán arra is utalhat, hogy a Krétán már meglévő kígyó kultusz a 

filiszteusoknál is jelen volt.  

 

 
Az Ákis név régészeti leleten is megjelenik. „Ákis, Ekron uralkodója” - dedikált felirat (kő), (Kr. e. 7. 

sz.), (Ekron; Jeruzsálem, Izrael Múzeum). (Fotó: SG) Ezt a feliratot egy ekroni templomban találták, 

több száz évvel azután írták, hogy a filiszteusok letelepedtek itt a földön. A felirat arról tájékoztat 

minket, hogy a templomot Ákis (Ikausu) - Padi fia, Ekron uralkodója, ajánlotta fel az ő pártfogó 

(védnök) istennőjének. Mindkét név az istennőé és a felajánlóé görög eredetű, ez bizonyíték arra, hogy 

a filiszteusok évszázadokon át megőrizték az ő hagyományaikat. „A templom amelyet épített Ákis, 

Padi fia, YSD fia, Ada fia, Ekron uralkodója, PTGYH az ő hölgye számára. Áldja meg őt, és védje meg 

őt, és hosszabbítsa meg az ő napjait, és áldja meg az ő földjét.” 
 

Jóel 3,4-6 és Ámós 1,6 szerint a filiszteusok rabszolga kereskedelemmel is foglalkoztak. 

„Három bűne miatt Gázának, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész népet rabságra 

vitték, hogy az Edomitáknak adják el őket.” Ámós 1,6. Filisztea tipikus katonaállam volt és 

nagy haderővel rendelkezett. „De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak 

Izráellel: harmincezer harci kocsi, hatezer lovas és oly sok nép, mint a tengerpart 

homokja.”1 Sám. 13,5 (MBT) (Lásd még 2 Krón. 28,18;) Katonai fölényüket annak 

köszönhették, hogy magukkal hozták a vasfegyverek használatának ismeretét „mert vas 

szekereik voltak” Bír. 1-18-19 és ezt igyekeztek megőrizni is (1 Sám. 13,19-22). A filiszteus 

városok élén türraniszok (zsarnokok, egyeduralkodók; szeren többes szám szerint szerănίm – 

fönök (ök), fejedelem (ek)) álltak. Szinte korlátlan uralkodók voltak.) „Félelmetes haderejük 

az önálló katonai arisztokráciát alkotó harcosokon alapult, ezredekre és századokra osztott 



38 
 

hadseregük íjászokból, lovasságból és harci szekerekből állott”.70 Vitorlásaikat madárfejekkel 

díszítették fel. Jellegzetes viseletük volt a »filiszteus tollsisak«. Harci eszközeik közé tartozott 

a kerek pajzs tőr vagy kard és a lándzsa. Bőrmellényt viseltek és rövid kötényt. A málhát ökör 

vontatta szekéren szállították. Nagyon sajátos volt a kerámia művészetük, ami szembetűnően 

hasonlított a krétai művészethez. „Az Asdodban és másutt végzett régészeti ásatások 

adataiból világosan kitűnik, hogy a bevándorló filiszteusok, amint megtelepültek és újra 

erődökkel övezték a filiszteus terület régi kanaáni városait, csakhamar az ország jelentős 

hatalmi erejévé váltak. Az egyiptomi befolyás gyengülésével párhuzamosan erősödött a 

filiszteusok ereje.”71 

 

A filiszteusok jellemét jól szemlélteti a „bajnok férfiú” Góliát jelleme, aki gyalázattal illette 

Izráelt (1 Sám. 17,4;10). 1 Krón. 20,6-7 szerint egy másik filiszteus óriás is hasonlóan 

cselekedett. Az ilyen emberekről mondja Péld. 18,3 „Mikor eljő az istentelen, eljő a 

megutálás; és szidalommal a gyalázat.” A filiszteusok közé tartoztak a megmaradt Anák 

(héb. nyakláncemberek)72 fiak is. Ezek a héber honfoglalás után csak Gázában, Gátban és 

Asdódban maradtak meg. A Szentírásból azt is láthatjuk, hogy a filiszteusok kegyetlen és vad 

népek voltak (Zak. 9,7; Bír. 16,5-6) és amint Góliát és mások példája mutatja jellemző volt 

rájuk a hősködés. „Kivonszom a vért szájukból és útálatosságaikat fogaik közül,” Zak. 9,7 

„És felmenének ő hozzá a Filiszteusok fejedelmei, és mondának néki: Kérdezd ki őt és tudd 

meg, miben áll az ő nagy ereje, és miképen vehetünk rajta erőt, hogy megkötözzük és 

megkínozzuk őt, és mi mindenikünk adunk néked ezerszáz ezüst siklust. És monda Delila 

Sámsonnak: Mondd meg nékem, miben van a te nagy erőd és mivel kellene téged megkötni, 

hogy megkínozhassanak téged.” Bír. 16,5-6 A filiszteusok megzsarolták Sámson filiszteus 

feleségét, hogy derítse ki a találos mese megfejtését, mert Sámson egy találós mesét adott a 

filiszteusoknak, hogy okot keressen ellenük és a sok gonoszságot, amelyet elkövettek Izráelen 

igazságosan megbüntesse általa az Isten. A filiszteusok zsarolása célba jutott Sámson 

feleségénél, így aztán kitalálták a Sámson által adott találós mesét. Sámson tudott a 

filiszteusok zsarolásáról és ezért igazságos bosszút állt rajtuk. Utána a filiszteusok megégették 

Sámson filiszteus feleségét és annak apját (Bír. 14,15). „Felmenének annakokáért a 

Filiszteusok, és megégeték az asszonyt és annak atyját tűzzel.” Bír. 15,6 A filiszteusok 

között prostituáltakat is találunk (Bír. 16,1;4). A Sámsont elcsábító Delila (a díszes, pompás; 

gyenge; epekedő, vágyódó; az éjszakai)73 sem volt különb. 1100 ezüst siklusért elárulta 

Sámsont a filiszteusoknak (Bír. 16,5-6). Az Izráeliták sokat szenvedtek a filiszteusoktól, 

állandó hadakozásban álltak velük. Isten pedig többször felhasználta a filiszteusokat, hogy 

népét megfenyítse általuk, mivel az Urat elhagyták Izráel fiai. „és adálak téged a te 

gyűlölőidnek, a Filiszteusok leányainak csúfolásukra,” Ezék. 16,27 (Lásd még Bír. 10,7-8; 

13,1; Ésa. 9,12; 1 Sám. 12,9) Az egyik legsúlyosabb vereség a Gilboa hegyi csatában érte 

Izráelt. Itt halt meg Saul és Jonathán is (1 Krón. 10,1-2).  Isten bírókat állított, akik 

szabadulást szereztek a filiszteusok hatalma alól. Ilyen volt pl. Sámgár és Sámson (Bír. 10,11-

12;3,31; 13,5).  Királyok és próféták is hadakoztak sikerrel a filiszteusok ellen. Sámuel 

idejében az Úr természetfeletti módon tette harcképtelenné őket (2 Krón. 26,3-7; 1 Sám. 

7,7;13-14).  

 

Azonban Isten a filiszteusok gonoszságát másképpen is megbüntette, az egyik fenyítőeszköz 

az Asszír király volt, a másik, később, pedig a Babiloni király volt. Tiglát – Pilészer hadjárata 

Filisztea ellen 734-ben, majd Asszíria meghódítja Asdódot 712-ben, Nabukodonozor 

meghódítja Askelónt 604-ben. „A mely esztendőben meghalt Akház király, akkor lőn e 

jövendölés. Ne örvendj oly nagyon Filisztea, hogy eltört a téged verőnek vesszeje, mert a 

kígyó magvából baziliskus jő ki, a melytől szárnyas sárkány származik. És legelnek a 

szegényeknek elsőszülöttei, és a szűkölködők bátorsággal nyugosznak; és én kivesztem 
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gyökeredet éhséggel, és maradékodat megölik. Jajgass kapu, kiálts város! remeg egész 

Filisztea, mivel füst jő észak felől; és nem marad el seregeiből egy sem!” Ésa. 14,28-31 „És 

a nap miatt, mely eljött, hogy elpusztítsa egész Filiszteát, kivágja Tírust és Szidont és 

segítségének minden megmaradt töredékét, mert az Úr elrontja Filiszteát, a Káftor szigetének 

maradékát. Kopaszság lepte meg Gázát, Askalon elnémult, maradéka az ő völgyüknek: 

meddig vagdalod magadat”? Jer. 47,4-5 - mondja a Babiloni hadjáratról. „Az asszír föliratok 

először III. Adadnerari (ur Kr. e. 810–782) idejében említik őket. Júdával, Izr.-lel és a szír 

államokkal részt vettek az asszír birodalom elleni harcokban (III. Tiglat-Pilleszer, II. 

Szárgon, Szancherib, Azarhaddon), és ezért a Kr. e. 8. sz. vége felé önállóságuk elvesztésével 

bűnhődtek. Területük asszír tartomány lett, majd rövid ideig Egyiptom uralma alá került, 

azután bekebelezte az újbabilóniai és a perzsa birodalom.”74   

 

Amikor a frigyláda a filiszteusokhoz került, Isten igen súlyos csapással sújtotta meg őket, 

Dágon bálványistenüket is megalázta, ekkor a filiszteusok is elismerték hatalmát és féltek tőle 

(1 Sám. 5,1-12).  „És az Úrnak ládája hét hónapig volt a Filiszteusok földén. Akkor szólíták a 

Filiszteusok a papokat és jövendőmondókat, mondván: Mit tegyünk az Úrnak ládájával? 

Mondjátok meg nékünk, mi módon küldjük haza? Azok pedig felelének: Ha elkülditek Izráel 

Istenének ládáját, ne küldjétek azt üresen, hanem hozzatok néki vétekért való áldozatot; 

akkor meggyógyultok, és megtudjátok, miért nem távozik el az ő keze rólatok. És mondának: 

Micsoda az a vétekért való áldozat, melyet hoznunk kell néki? Azok pedig felelének: A 

Filiszteusok fejedelmeinek száma szerint öt fekélyforma arany és öt arany egér, mert 

ugyanazon csapás van mindeneken, a ti fejedelmeiteken is. Csináljátok meg azért 

fekélyeiteknek képmását és egereiteknek képmását, melyek pusztítják a földet, és így adjatok 

Izráel Istenének dicsőséget, talán megkönnyebbedik az ő keze rajtatok, és a ti isteneteken és 

földeteken. Miért keményítenétek meg szíveiteket, mint megkeményítették szívöket Égyiptom 

és a Faraó? Avagy nem úgy volt-é, hogy a mint hatalmát megmutatta rajtok, elbocsátá őket, 

hogy elmenjenek? 1 Sám. 6,1-6 „Az arany fekélyek pedig, melyeket a Filiszteusok vétekért 

való áldozatul hoztak az Úrnak, ezek: egyet Asdódért, egyet Gázáért, egyet Askelonért, egyet 

Gáthért, egyet Ekronért.” 1 Sám. 6,17 A filiszteusok tudtak a zsidó nép Egyiptomi 

szabadításáról és felismerték benne Jahve hatalmát. (Egész Kánaánban híre ment ennek az 

eseménynek Józs. 2,9-11.) A történelem végén, a nagy evangéliumhirdetés idején ez a 

szabadító hatalom ismét nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten elvégezhesse hatalmas munkáját. 

„Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be te szent lakóhelyedre. 

Meghallják ezt a népek és megrendülnek; Filisztea lakóit reszketés fogja el.” 2 Móz. 15,13-14 

Ekkor a jelképes filiszteusok közül is sokan megtérnek az Úrhoz.  „Előszámlálom Égyiptomot 

és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.”12 Zsolt. 

87,4 „Repülnek a tenger felé a filiszteusok lejtőjén, együtt ejtik prédául a keleti népet.” Ézs. 

11,14 (MBT ford.) „És a tenger vidéke legelőkké, pásztorok tanyáivá és juhoknak aklaivá 

lészen. És az a vidék a Júda házának maradékáé lesz, ők legeltetnek azon; estére Askelon 

házaiban heverésznek, mert meglátogatja őket az Úr, az ő Istenök, és visszahozza az ő 

foglyaikat.” Sof. 2,6-7 

 

Ezekről az időkről mondja az Szentírás: „És a Jákób maradéka a pogányok között, a sok nép 

között olyan lészen, mint az oroszlán az erdei vadak között; mint az oroszlán-kölyök a 

juhoknak nyája között, a mely ha betör, tipor és tép, és nincs, a ki tőle megszabadítson. Erőt 

vészen a te kezed szorongatóidon, és minden ellenségeid kivágattatnak.” Mik. 5,8-9 - mondja 

az evangéliumhirdetés erejéről és hatalmáról, amelyet sok ítélet és jel kísér majd.  Dávid 

 
12 „Egyiptomot és Babilóniát azok között fogom említeni, akik ismernek engem. Filiszteának, 

Tírusznak és Kúsnak itt van a szülőhazája.”  Zsolt. 87,4 (MBT ford.) 
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idejében a filiszteusok vereséget szenvedtek Izráeltől (1 Krón. 14,8;18,1). Dávidot hősei 

segítették a filiszteusok legyőzésében (2 Sám. 23,9-12). A filiszteusok az Izráeliták 

legádázabb ellenségei voltak, de a legyőzött filiszteusok közül kerültek ki Dávid 

leghűségesebb emberei a Kereteusok és Peleteusok (futár, filiszteus)75 és a Gitteusok a Gáth-

ból való férfiak (2 Sám. 6,10;15,18-19; 21,19). Többek között ők alkották Dávid és később 

Salamon testőrségét (2 Sám. 8,18;15,18;20,7;20,23;1 Kir. 1,38). A történelem végén az utolsó 

nagy evangéliumhirdetés idején ez megismétlődik. A jelképes „filiszteusok” közül sokan a 

leghűségesebb tanúi lesznek Jézus Krisztusnak. Akik valaha a legádázabb ellenségei voltak. 

Isten a nagy evangéliumhirdetés alatt igazságos ítéletével látogatja meg a „filiszteusokat”. 

Ezután maradékuk Istené lesz, mert megtérnek. „Asdódban pedig idegenek laknak, és a 

Filiszteusok kevélységét megtöröm. Kivonszom a vért szájukból és útálatosságaikat fogaik 

közül, és ő is a mi Istenünké marad; és olyan lesz, mint egy fejedelem Júdában, Ekron 

pedig, mint a Jebuzeus.”13 Zak. 9,6-7 De mi történt a Jebuzeusokkal?  Eredetileg ki kellett 

volna őket irtani (2 Móz. 23,23;33,2). De az Izraeliták nem űzték ki őket véglegesen (Józs. 

15,63; Bír. 1,21). Dávid viszont elfoglalta a Jebuzeusok városát, Jeruzsálemet és lett a Dávid 

városa és öröksége, amelyet utána megépített. Szimbolikusan mondva tehát Krisztus 

tulajdonává lesznek, küzdelmes hadakozás után.  „Elméne akkor Dávid és az egész Izráel 

Jeruzsálembe; ez Jebus (ott a Jebuzeusok voltak a föld lakosai). És mondának Jebus lakói 

Dávidnak: Ide be nem jössz! De megvevé Dávid a Sion várát; ez a Dávid városa; Mert ezt 

mondotta vala Dávid: A ki legelőször egy Jebuzeust levág, előljáró és vezér legyen. Felméne 

azért legelőször Joáb, a Séruja fia; és lőn előljáróvá. Azután lakék Dávid a várban, azért 

nevezék azt Dávid városának. És megépíté Dávid a várost Millótól fogva egészen körül; Joáb 

pedig megépíté a városnak maradékát.” 1 Krón. 11,4-8 A harag pohara Jer. 25,20 szerint, a 

hét csapás (Jel.16,1) a jelképes filiszteusoknak is kijut. Megtalálhatjuk őket Zsolt. 83,6-ban is 

az Isten és népe ellen szövetkezők között. Legvégül pedig a végítélet is eléri a filiszteusokat. 

„Így szól az Úr Isten: Mivelhogy a Filiszteusok bosszúból cselekedtek s kegyetlen bosszút 

álltak lelkökben megvetéssel, hogy elveszessék Izráelt örök gyűlölséggel: Ezokáért ezt 

mondja az Úr Isten: Ímé, én kinyújtom kezemet a Filiszteusokra, és kivágom a Keréteusokat, 

és elvesztem a tenger partján lakók maradékát;” Ezék.25,15-16 „És kivágom a lakót 

Asdódból, és a királyi pálcza tartóját Askelonból, és Akronra is majd rávetem kezemet és a 

Filiszteusok maradéka elvész, azt mondja az én Uram, az Úr.” Ámós. 1,8 „Jaj a tenger 

vidékén lakóknak, a Kereteusok nemzetségének! Az Úr igéje ellened van, te Kanaán, 

Filiszteusok földje; elpusztítalak téged, lakatlanná leszel”. Sof. 2,5 

 

 
13 „és Asdodban fattyú fog lakni. A filiszteusok gőgjét eltiprom, kiragadom a véres húst a szájából, 

fogai közül a gyalázkodást. Belőle is maradék lesz Istenünk számára, mintha csak Júda egyik családja 

volna; úgy jár Ekron, mint a jebuziták.” Zak 9,6-7 (Kat. Ford.) „Es elvészem az ö szájokból az ártatlan 

vért, és kivonszom fogaik közzül az ö utálatos ragadományokat, és a’megmaradott nép azis a’mi 

Istenünké léßen, és ollyan lészen mint egy Fejedelem Júdában, és Akkaron úgy jár mint a’Jébuséus.” 

Zak. 9.7 (Aranyos ford.) 
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Meztelen filiszteus fogoly metszete (Kr. e. 1300-1100) (Megiddó; Izrael, Jeruzsálem, Biblia Múzeum) 

(Fotó: SG)  

 

Vajon kit jelképeznek ma a filiszteusok? Vajon ki tölti be és kire hárul ma az a szerep, mint 

ami egykor a filiszteusoknak jutott?  A filiszteusok déli nép Khám leszármazottai eredetük 

közös az Egyiptomiakkal.  Következésképpen egy ateista hatalomról lehet szó. Ezt erősíti az 

is, hogy a Biblia úgy jellemzi a filiszteusokat, hogy „körülmetéletlenek”. Ez képletesen azt 

jelenti, hogy olyan hatalomról, illetve rendszerről van szó, amely elzárta a szívét Isten elől, 

elfordult Tőle. Tehát istentagadó, ateista. „Metéljétek magatokat körül az Úrnak, és 

távolítsátok el szívetek előbőreit, Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai, hogy fel ne gyúladjon az 

én haragom, mint a tűz, és olthatatlanul ne égjen a ti cselekedeteitek gonoszsága miatt.” Jer. 

4,4 „Kinek szóljak és kiket kérjek, hogy hallják? Ímé, az ő fülök körülmetéletlen és nem 

figyelhetnek! Ímé, az Úr szava útálatossággá lett előttök; nem gyönyörködnek abban:” Jer. 

6,10 „Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek 

ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképen.” Csel. 7,51 Továbbá Izráel ellenségei, gyűlölői. 

Izráel a Bibliában képletesen a kereszténységet jelöli.  Vagyis ilyen hatalmat, amit keresünk 

csak az ateista baloldalon találhatunk. Szintén ezt erősíti meg az is, hogy a filiszteusok az 

Asszírok és Babiloniaiak (Róma) ellenségei voltak. A Filiszteusok földjén a spiritizmus 

különös jelentőséggel bírt. Vagyis olyan ateista – baloldali hatalom, amelynek kultúrájában a 

spiritizmusnak igen nagy jelentősége van. Róma és a hozzá tartozó hamis politikai jobboldali 

erők és az igazi kereszténység kifejezett ellensége. Ellenben Egyiptom szövetségese és 

határainak védője. Azonos oldalon áll az ateista bal-liberális Európai Unióval (osztja az 

ateista gondolkodást) a végidőbeli déli királlyal, és az ateista rendszer védelmezője is. 

Szerkezeti felépítése pedig egy tipikus katonaállam(ok) képét mutatja. Egy–egy 

türranisszal (egyeduralkodó, önkényuralkodó) az élén. Alatta pedig a fegyveres 

katonasággal. Ezt láthatjuk Közép és Dél - Amerikában pl. Kubában (Fidel Castro) 

Venezuellában (Hugo Chavez), Bolíviában (Evo Morales) és más Latin amerikai 

országokban az ateista baloldalon. Ahol ez a vezetés érvényesül, ott ezek az országok 

együttesen olyan szerepet és súlyt képviselnek, mint régen az ókori filiszteusok. Latin – 

Amerikára (Közép és Dél együtt) jellemzőek az önbíráskodási szokások, öntörvényű 

fegyveres szervezetek, évszázados faji hagyományok és fanatikus beidegződések. A 

szabadság és a demokrácia a felső tízezrek kiváltsága, míg az alattuk levő népek 

nyomorogva keresik a létbiztonságot, alapvető szociális ellátásokat. I. Pszammetik fáraó 
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idején Egyiptom befolyása és hatalma fokozatosan növekedett Filisztea felett Asszíria 

hatalma pedig gyengült (Asdodot 29 éves ostrom után elfoglalta I. Pszammetik fáraó (Haag))  

„Pszammetikosz ötvennégy éven át uralkodott Egyiptomban. Huszonkilenc évet egy szüriai 

nagyváros, Azótosz ostromára fordított, amit azután be is vett. Az összes város közül, amelyet 

ismerek, ez az Azótosz állta legtovább az ostromot.”76 (Azótosz = Asdód a bibliában az 

Azótosz név Azótusként szerepel (Jer. 25,20; Csel. 8,40). Később Nékó Kr. e. 609-ben 

elfoglalta Gázát.  „Az a szó, a melyet az Úr szóla Jeremiás prófétának a Filiszteusok felől, 

mielőtt megverte a Faraó Gázát.” Jer. 47,1 Várhatóan az Európai Unió, mint déli király 

megerősödése kihatással lesz/van Latin (Közép és Dél) Amerikára is, és az Eu Latin- 

Amerikában egyre nagyobb befolyásolási tényezővé válik. Az Európai bal-liberális oldal 

általában támogatja a Közép ill. Dél amerikai baloldalt. Ideológiailag hasonló síkon vannak, 

de az Európai baloldal mérsékeltebb általában, mint a Latin amerikai. Mindketten a jobboldali 

(katolikus - protestáns) rendszer ellenlábasai. A Filiszteusok az Egyiptom, Szerecsenek, 

Líbiabeliek, Ludiak vonalhoz tartoztak bár kisebb súllyal, mint a már említettek. Hasonlóan 

ma az Európai Unió, Oroszország és Kína de még India is jelentősebb szereplőknek 

számítanak a világpolitikában, mint Közép és Dél Amerika baloldali gondolkodású 

(sokszor diktatórikus) kormányai (Filiszteus szerep). Róma (Asszír szerep) saját vallásos 

oldalán lévő nagy riválisa, versenytársa az arab Iszlám (Arám szerep). Róma teljhatalomra 

jutását ezek a hatalmak akadályozzák, nehezítik. Isten felhasználja ezeket a hatalmakat, hogy 

fékezzék Róma csillapíthatatlan teljhatalomvágyát. Mindemellett Isten mennyei angyalokat is 

felhasznál erre a célra. „Noha a föld uralkodói nem is tudják, tanácskozásaikon gyakran 

angyalok szóltak. Emberi szemek néztek rájuk és emberi fülek hallották felhívásukat. A 

tanácstermekben és törvényszékeken mennyei küldöttek védték meg az üldözöttek és 

elnyomottak ügyét. Meghiusítottak szándékokat, feltartóztatták a gonoszt, amelyek kárt és 

szenvedést hoztak volna Isten gyermekeinek.”77  

 

Kik adják Latin – Amerikában a baloldal támogatását?  Ennek egyik fő támogatói a szegény 

sorban élő indiánok és meszticek (fehér és indián személytől való félvér). Az indián kultúra 

egyik fő alkotóeleme a varázslás, spiritizmus. Itt sok Ákis-sal „kígyó- varázslóval” 

találkozhatunk. Latin – Amerika földje tele van „jósokkal, jelmagyarázókkal”. Ennek 

népszerűségét nagyban köszönheti a régi indián kultúrának, vallásnak.     

 

Most egy pillanatra nézzük meg, hogy ki mit képvisel Latin – Amerikában.  Latin –Amerika 

uralkodó vallása a katolikus. Több országban a népesség 90%-a számít katolikusnak. A 

politikai hatalomban a jobboldal a katolikus oldal a Bibliai jelképe szerint ez az Asszír 

(Római) oldal. Eljárásai is megegyeznek az asszírokéval, számos diktatúrát találhatunk ezen 

az oldalon is. Rengeteg terror fűződik hozzájuk és az alkotmányt, hatalomra jutva rendszerint 

félrerakják. Latin – Amerika történelmében egymást követték a különböző diktatúrák. Az 

ellenoldalt a baloldal képviseli ez főként kommunistákból, szocialistákból áll. Bibliai jelképe 

szerint ez a Filiszteus oldal. Latin – Amerikában az elmúlt évtizedekben a hatalom főként a 

jobboldal (Asszír) oldal kezében volt. Latin – Amerikát legjobban befolyásoló politikai 

hatalom az Asszír (Római) hódító politikát folytató Egyesült Államok. Amely az egész 

világon folytat küzdelmet az ateista erőkkel.  A Latin – Amerikai térség legfontosabb 

szereplője az USA. Ez a terület hagyományosan is az USA természetes befolyási övezetét 

alkotja. „A XIX. század végétől az Egyesült Államok, aktívan bekapcsolódott a világ 

felosztásáért, valamint a világpiaci vezető hely megszerzéséért folytatott küzdelembe, s - 

elsősorban Latin – Amerikában – gyarmatosító expanziót (gyarmatokat, piacokat szerző 

hatalmi terjeszkedés) folytatott.”78 „Céljai érdekében az Egyesült Államok a világ több 

körzetében agresszív katonai tömböket (NATO, SEATO, ANZUS, CENTO stb.) hozott létre, 

katonai támaszpontok széles hálózatát építette ki. Fegyverkezési hajszát indított, veszélyes 
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nemzetközi válságokat provokált és agresszív háborúkat folytatott.)”79 Latin –Amerikában 

különböző jobboldali diktatúrákat támogatott és pénzelt. (Pl. Somoza Nicaraguában 1936-79.-

ig). Számos hatalmas cége által rátette kezét az itt lévő javakra. Multinacionális cégein 

keresztül kifosztja a Latin – Amerikai országokat. (Banánmonopóliumok, olajcégek stb.) 

Kiképzéseket tart és hadseregeket szervez, hogy azután saját irányítása alatt felhasználhassa 

őket céljaira. Ilyen szervezet volt pl. Guatemalában (1970) „A kormány hallgatólagos 

beleegyezésével megkezdte működését az Egyesült Államok katonai támaszpontjain kiképzett 

katonatisztekből, kubai ellenforradalmárokból és közönséges bűnözőkből felállított „Mano 

Blanca” (Fehér kéz) nevű szélső-jobboldali terrorszervezet.”80 Szintén Guatemalában „Az 

Egyesült Államok zsoldosai 1954-ben pucssot szerveztek, amelyet kegyetlen terrorhadjárat 

követett a demokratikus erők ellen. Betiltották a kommunista pártot…” „1939-ben az Egyesült 

Államok újabb egyezményt kényszerített Panamára, melynek értelmében joga van „rendkívüli 

körülmények esetén” az országot katonai megszállás alá vonni.”81 „Paraguay volt az egyik 

kezdeményezője az Amerika – közi fegyveres erőknek az Egyesült Államok égisze alatt történő 

megalakításának.”82 Puerto Rico-ban „1950 –ben felkelések robbantak ki az amerikai uralom 

ellen, de ezeket minden alkalommal leverték.”83 Hugo Chavez szerint: „Az Egyesült 

Államoknak 2002 tavaszán is szándékában állt Venezuelában is államcsínyt elősegíteni. Miért 

volt rá szükségük? Azért, hogy megbontsák a rendet országunkban, hogy népi 

megmozdulásokat indítsanak el következő akcióik, egyebek között nemzetközi haderő 

beavatkozásának indoklására. És mindezt azért, hogy megkaparintsák a Venezuelai 

olajat….”84 

 

„Az Egyesült Államok politikai, gazdasági és kulturális behatolásának volt alárendelve 1948-

ban az Amerikai Államok Szervezetének megalakulása. Washington hamarosan 15 latin-

amerikai országban tett szert katonai támaszpontokra, 12 országgal kötött katonai védelmi 

szövetséget. Ez eleve központi jelentőségűvé teszi Latin-Amerika és az Egyesült Államok 

közötti viszony alakulásának kérdését.”85 Mindemellett az USA gazdasági szankciókat is 

alkalmaz. Latin – Amerika kormányai az „Asszír” – Amerikai gyarmatosítók ellen 

kormányrendeletekkel és visszaállamosításokkal védekeztek és védekeznek. „Az elmúlt 

évtizedekben a latin – amerikai kontinensen csak Fidel Castro Kubájának volt 

„megengedve”, hogy ne az amerikai érdekek szerint formálja országát. Ha bárki a kubai vagy 

ahhoz hasonló utat próbálta követni, nagyon hamar amerikai tengerészgyalogosokkal találta 

szembe magát, akik rövid időn belül helyreállították a „szabadság feltételrendszerét””86    

 

Ahogy a filiszteus városszövetségek között virágzó kereskedelemmel találkozunk, éppen 

úgy megtaláljuk Latin-Amerikában a két legnagyobb regionális társulást az ANCOM-ot 

és a MERCOSURT (Déli közös piac). „A Bolívia, Ecuador, Kolumbia, Peru, és Venezuela 

alkotta Ancom, illetve az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt összekapcsoló 

Mercosur – a vele néhány éve társulási szerződést kötött Chilét kivéve – a dél- amerikai 

kontinens minden jelentősebb államát felöleli. A kilenc latin- amerikai állam új közössége 

területben és lélekszámban felveszi a versenyt az USA, Kanada és Mexikó által létrehozott 

Észak – amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodással (NAFTA) és az Európai Unióval is, 

gazdasági teljesítményben azonban messze elmarad mindkettőtől; a tizedét sem éri el 

egyikének sem. Ráadásul a közös produktum több mint felét két ország – Brazília és 

Argentína – adja.”87 „Dél – Amerika gazdasági kapcsolatait, no meg térségbeli befolyását 

erősítendő Venezuela novemberben teljes jogú tagként csatlakozott a Brazília, Argentína, 

Uruguay, és Paraguay alkotta regionális gazdasági és kereskedelmi blokkhoz, a 

Mercosurhoz.”88 
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A Bibliában már olvashattunk egy Kánaánita Pentapoliszról Sodomáról és társairól, 

ami az Európai Uniót szimbolizálja. A filiszteus Pentapolisz szerkezetileg hasonló 

felépítésű volt és ez a hasonlóság jelképesen is érvényes. „Dél Amerikai Unió alakul. Az 

Európai Unióhoz hasonló politikai és gazdasági közösséget hoz létre 12 dél-amerikai állam. 

Az erről szóló nyilatkozatot perui találkozójukon írták alá a nemzetek képviselői. A perui 

elnök a tárgyalás után közölte, hogy a Nemzetek Dél-amerikai Közössége elnevezésű 

szervezetben részt vevő országoknak közös valutájuk, parlamentjük és útlevelük lesz.”89 

(Lásd még Dél-amerikai Nemzetek Uniója – Wikipedia) „Az Európai Unióhoz hasonló 

szervezet létrehozását javasolja a mexikói elnök”90   

 

A MERCOSURT is az Európai Unióról másolták le. „Az ún. Asunción-i szerződéssel  létrejött 

nemzetközi szervezet jóval inkább hasonlít az Európai Unió pár évtizeddel ezelőtti 

állapotához, mint a csak szabadkereskedelmi övezetként üzemelő NAFTA-hoz. Maguk a 

szerződést aláíró országok is leszögezték, hogy mintának a Római Szerződést tekintették. 

Ennek értelmében döntöttek arról, hogy biztosítják a térségen belül a javak, a termékek és a 

szolgáltatások szabad áramlását, létrehoznak egy közös külső vámtarifarendszert, 

összehangolják a gazdaságaik makroökonómiai irányítását, és fokozatosan harmoizálják a 

jogalkotásukat. A gazdasági integráció elősegítése érdekében erősen az Eu-ra hajazó 

intézményrendszert is létrehoztak: a MERCOSUR rendelkezik parlamenti közgyűléssel 

gazdasági és szociális tanáccsal és közös munkacsoportokkal is. Maga a szervezet pedig a 

nemzetközi jog alanya… A Mercosur jelenleg a negyedik legnagyobb gazdasági erejű 

integráció Észak –Amerika Európa és Dél-Kelet Ázsia után. A tagállamok reprezentálják a 

háromnegyedét a kontinens GDP-jének, a 250 millió lakos pedig komoly belső piacot 

jelent.”91 

 

A fentiekből láthattuk, hogy a Mercosur önmagában jelentős piac, de Amerikától és Európától 

azért jóval elmarad. A Filiszteus városok között védelmi szövetség is volt, hasonlóképpen 

láthathatjuk ezt Latin – Amerikában, ahol baloldali kezdeményezésre 2009-ben megalakult a 

Dél-Amerikai Védelmi Tanács (CDS – Consejo de Defensa Sudamericano) „mely a védelmi-

katonai együttműködés és az egyes országok fegyveres erői közötti párbeszéd erősítésére 

hivatott.”92  

A CDS akcióterve 

• védelmi ipar fejlesztése és a regionális katonai kapacitás növelése 

• regionális konfliktusok rendezése 

• békehadműveletek 

• természeti katasztrófák elleni védelem, és az ezzel összefüggő humanitárius akciók 

• az országok közötti kölcsönös bizalomépítés erősítése 

• katonai kiadások átláthatóságának megteremtése 

• közös hadgyakorlatok 93 

Latin – Amerika az ősi Filiszteához hasonlóan, igen termékeny. Országai gazdagok déli 

gyümölcsben (banán, ananász, citrusfélék stb.) A banán fő termelői Ecuador, Costa Rica, 

Kolumbia, Brazília, Panama, Guyana, Mexikó). Itt találhatóak a vezető kávé és 

kakaótermelők is. Van itt gyapot, dohány, kukorica, búza, szója, burgonya, földimogyoró, 

cukornád, erdők és jelentős mennyiségű kőolaj és földgáz, és más ásványkincsek. „Jean-

Marie Chevalier A nagy energiacsaták című könyve adalékokkal szolgálhat ebben a 

vonatkozásban Latin-Amerika helyzetének és kilátásainak megítéléséhez. Jelenleg a világ 

kõolajtermelésének 16 százalékát nemzetközi társaságok adják, a közép-keleti társaságok 

részesedése 24 százalék, az ázsiaiaké 13, a latin-amerikaiaké 11 százalék. Ez utóbbiak közül 



45 
 

kiemelkedik a brazil Petrobras, a venezuelai PDV, a mexikói Pemex. Ha a jelenlegi 

közgazdasági feltételek mellett kitermelésre érdemes és a jelenlegi műszaki lehetõségek 

mellett kitermelhetõ felderített kõolajkészleteket vesszük alapul, azok kétharmada a Közép-

Keleten, közel 12 százaléka Közép-Ázsiában, a Kaukázusban és Szibériában, 9,4 százaléka 

Afrikában, 8,5 százaléka Latin-Amerikában van. Többségükben tehát politikailag zűrzavaros, 

fegyveres konfliktusokban bõvelkedõ térségekrõl van szó.”94 

Fontos stratégiai jelentőséggel bírnak tehát a Latin – Amerikai országok, még ha nem is olyan 

nagy jelentősséggel, mint az Iszlám országok, legalábbis az ásványkincsek terén.   

 

Az Amerikai Egyesült Államok az utóbbi időben főleg a Közel – Keleti hadműveletei miatt 

„elhanyagolta” Latin –Amerikát. A kontinens látványosan balra tolódott el.  Ezért az utóbbi 

időben Amerika, hogy a térségbeli ellenőrző szerepét újból megerősítse felélesztette az 1950-

ben felfüggesztett 4. flottát. A flotta fő feladata az amerikai és haditengerészeti egységek 

irányítása a karib–tengeri, és latin-amerikai területeken a partnerországok 

haditengerészeteivel együttműködve.95 Brazília jelentős kőolajlelőhelyekre bukkant az Atlanti 

óceán fenekén. Ennek megvédése érdekében a saját repülőgép – hordozóval rendelkező 

ország hadgyakorlatot is tartott a képzeletbeli agresszor ellen. Aki az akkori baloldali brazil 

elnök szerint Lula da Silva szerint nem más volt, mint az USA. „Haditengerészetünknek meg 

kell védenie a tengeri olajfúró platformjainkat, mert még mielőtt észbe kapnánk, egy ravasz 

fickó idejönne, és azt mondaná: ez az enyém, az óceán fenekén van, vagyis az enyém”96 

Brazília az úgynevezett BRICS (Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél – Afrika) 

országok közé tartozik. Amelyek alapvetően abban érdekeltek, hogy csökkentsék az USA-tól 

való függést a világban.  Brazília új elnöke az amerikabarát jobboldali Jair Bolsonaro azonban 

már kilóg a sorból.  

 

A latin – amerikai baloldalnak az Európai – baloldalon kívül (főleg spanyolok) Oroszország 

és Kína is segítőtársa. Oroszország fegyvereket szállít főleg Venezuellába, Brazíliába és más 

országokba.  

Az Európai Unió befolyása Latin – Amerikában 

 

Latin Amerikának és a Karibi térségnek a második legjelentősebb külkereskedelmi partnere 

az Eu az USA mögött.  Az unió mára a legnagyobb befektetőnek számít a régióban (2003-ban 

254,2 milliárd euróval).97 Az Európai befektetések egy része a Mercosurba irányul. A 

legnagyobb befektetők az Eu-ból a spanyolok, hollandok, németek, finnek. Az Eu és Latin – 

Amerika közötti kereskedelem is jelentős növekedést mutat (1999-2005 között 89,9 

milliárdról 125,4 milliárdra).98 „Az Eu és Latin –Amerika közötti kapcsolatok alapvetően az 

azonos kultúrkörhöz való tartozás tudatából táplálkoznak, és a közös értékekre épülnek…Az 

unió Latin – Amerikát természetes szövetségesének tekinti, és növekvő szerepet vár el tőle a 

globális kérdések megoldásának kidolgozásában. Természetesen nem elhanyagolható 

szempont a kölcsönös gazdasági érdekek alapján való együttműködés sem, amiben részben az 

amerikai befolyás ellensúlyozásának óhaja is megnyilvánul.”99 Az Európai és Latin – 

Amerikai kapcsolatokat erősítve 2006. novemberében megalakult az Eurolat, az Eu és Latin – 

Amerika közös parlamenti közgyűlése.100 2007. julius 4-én az Eu stratégiai megállapodást írt 

alá Brazíliával Latin –Amerika vezető gazdaságával. Brazília a Mercosur országok GDP-

jének majd 80 százalékát adja.101„Az unió Brazília fő kereskedelmi partnere, Brazília pedig az 

Eu első számú partnere a latin – amerikai országok között, világviszonylatban pedig a 

tizenegyedik.”102 2019-ben jelent meg a hír, hogy „Az EU kereskedelmi megállapodást köt a 

Mercosur országaival…Az EU az első olyan jelentős partner, amely kereskedelmi 

megállapodást fog kötni a Mercosur-ral. A megállapodás hatálybalépésekor 780 millió 

fogyasztót számláló piac jön létre, amely óriási lehetőséget kínál az uniós vállalkozások és 
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munkavállalók számára.” 
103 (A megállapodás azonban jelenleg is vita tárgya ezért a 

megvalósulása még kétséges mivel többen kifogásolják az EU -ból, hogy a mezőgazdaságot 

hátrányosan érintheti.)  

 

Bár a Biblia nem számol be róla, hogy a filiszteusok konkrétan részt vettek volna a hatalmas 

döntő ütközetben - a Kárkemisi csatában, szinte mindvégig Asszíria ellenségei maradtak. Az 

új babiloni uralkodónak, Nabukodonozornak, aki az asszírok helyére lépett, a Kárkemisi csata 

után első dolgai között volt, hogy leszámoljon ezzel a régi ellenséggel. Így Nabukodonozor 

első hadjárata Filisztea ellen is irányult.  
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Jer. 47,1-7 

„Az a szó, a melyet az Úr szóla Jeremiás 

prófétának a Filiszteusok felől, mielőtt 

megverte a Faraó Gázát. Ezt mondja az Úr: 

Ímé, víz indul meg északról, és olyan lesz, 

mint a kiáradott folyó, és elárasztja a földet és 

annak mindenét, a várost és annak lakosait, és 

kiáltanak az emberek, és a föld minden lakosa 

ordít. Ménei patáinak csattogó hangjától, 

szekereinek zörgésétől, kerekeinek zúgásától 

nem gondolnak az atyák a fiakra erejök 

ellankadása miatt. És a nap miatt, mely eljött, 

hogy elpusztítsa egész Filiszteát, kivágja 

Tírust és Szidont és segítségének minden 

megmaradt töredékét, mert az Úr elrontja 

Filiszteát, a Káftor szigetének maradékát. 

Kopaszság lepte meg Gázát, Askalon 

elnémult, maradéka az ő völgyüknek: meddig 

vagdalod magadat? Oh szablyája az Úrnak, 

meddig nem nyugszol meg? Rejtsd el 

magadat a te hüvelyedbe, nyugodjál meg és 

hallgass! Miképen nyughatik meg, holott az 

Úr parancsolt néki? Askalonra és a tenger 

partjára oda rendelte őt.” 

 
 Isten volt az aki felhasználta 

Nabukodonozort céljaira Filisztea 

ellen, hogy megbüntesse 

gonoszságukat. A végidőbeli 

Nabukodonozor Róma lesz, aki a 

döntő ütközet után gyorsan elbánik 

majd a jelképes filiszteusokkal a 

latin – amerikai baloldallal. (Rajz: 

SG) 
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