Az Örömhír újság 2021/1. számához
Gyere velünk a Biblia korába!
Silóról
Siló városa Izráel első fővárosának tekinthető. A honfoglalás után itt gyülekeztek a
törzsek. A Szent Sátrat itt állították fel, és több mint 300 éven át itt volt az ország
vallási központja.

A Szent Sátor és udvara ilyen lehetett a pusztai vándorlás idején.
A kutatók feltárásai szerint már Kr. e. 2100 és 1600 között is laktak a területen (egy
középső bronzkori civilizáció nyomaira bukkantak Kr. e. 1900–1800-ból), és
valószínűleg nem volt itt kánaánita kultusz. 1200 körül izráeliták kezdték újra
benépesíteni a területet. A város a bírák korában (1350-től) virágkorát élte, 1050ben azonban – feltehetően egy filiszteus támadás során – elpusztult.
A város Jeremiás próféta korában már csak romhalmaz volt. Később valószínűleg
újjáépült, és a rómaiak idejében nagy fejlődésnek indult. A Kr. u. 4. századból egy
keresztény templom romjait tárták fel a régészek.
A középkorban, 1173-ban, amikor a keresztes lovagok elfoglalták a környéket, egy
falu volt itt mecsettel.
A Kirbet Szeilun nevű arab falut először egy amerikai nyelvész, E. Robinson
azonosította az egykori Silóval. A 20. század első felében dán kutatók végeztek
ásatásokat, és 1932-ben Robinson feltételezése bebizonyosodott. A régészek azóta is
folyamatosan kutatják a területet.

A silói ásatások területe napjainkban:

2,5 perces videó: https://vimeo.com/220130224?from=outro-embed

A kánaánita falak mellé épített házakat
találtak, olyanokat, mint amilyeneket a
Kr. e. 13. században megjelenő izráeli
törzsek húztak fel mindenütt maguknak.
És a Biblia leírásainak is megfelelnek a
feltárások eredményei!

Nagy olajprés

Az ásatásoknál kiderült, hogy Siló igen beépült, zsúfolt város volt, de van egy rész,
ahol semmit sem találtak abból az időszakból, amikor az izráeliták frissen
letelepedtek. Ez azt valószínűsíti, hogy ott állhatott a sátorszentély. A tisztás méretei
ráadásul megegyeznek a
Szent Sátornak a Bibliából
ismert hosszúságával és
szélességével.

A Szent Sátor
feltételezett helye az
alsó teraszon
Silóban

Gyere velünk Silóba! (36 perces videó)
https://www.youtube.com/watch?v=7kJuXrcUwR4

A Szent Sátor és
udvarának makettja a
silói múzeumban:

A sátorszentély idejéből
származó leletek:

A sátorszentély idejéből származó leletek:
Háromezeréves, szkarabeusz
alakú pecsétnyomó

Vaskori kő, oltárszarv

Az ásatásokat 200 régész és önkéntes végezte Dr. Scott Stripling vezetésével.
Stripling professzor beszámolt róla, hogy a legizgalmasabb lelet, amely 2018 nyarán
előkerült, egy gránátalma kerámia volt. A gránátalmák 6,5 és 7,5 cm közöttiek.
Hurkok vannak rajtuk, hogy fel lehessen őket akasztani. Minden valószínűség
szerint a főpapok palástjáról csüngtek le, ahogyan azt a Bibliában is olvashatjuk.
Egy ezekhez hasonló függőt találtak már egy másik ásatásnál majdnem 100 évvel
ezelőtt.
– Most bizonyítékokat találtunk – mondja Stripling professzor, aki büszke arra,
hogy egyik kezében a Szentírást, másikban pedig az ásót tartja.

Tamás Szilvia

