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A Szentföld 
érdekességei  IX.
ivancsó Bazil

Mindjárt a legelején le kell szögeznünk, 
hogy a zsidóknak csak egyetlenegy 
templomuk volt, mégpedig Jeruzsá-

lemben. Ezzel szemben a zsinagóga az, amit 
bárhol építhetnek maguknak a földön, ahol 
csak jelen vannak. A kettő között alapvető 
különbség, hogy a jeruzsálemi templomban 
folyamatos volt az áldozatbemutatás (tömjén- 
és égőáldozat), amelyet csak és kizárólag a 
Lévi törzséből származó papok végezhettek; a 
zsinagóga ezzel szemben csak az istentisztelet 
helye: imádság, éneklés, bibliaolvasás (amely 
számukra csak az Ószövetséget jelenti) és ta-
nítás folyt (és folyik ma is) benne.

A templom története Dávid királlyal kezdődik, 
aki kr. e. 1000 körül elfoglalta az addig beve-
hetetlen kánaánita erődöt, a Jebust, és Izrael 
vallási központját a szent sátorral együtt ide 
tette át. Amikor a szent sátor megérkezett, és a 
frigyláda Isten jelenlétével, Dávid király öröm-
táncot járt. Mindezt – mint előképet – meg-
énekeljük a feltámadáskor: „Istennek ősaty-
ja, Dávid a jelképi szekrény előtt örvendezve 
táncolt; mi pedig, Istennek szent népe, az elő-
képek beteljesülését látván lelkesülten vigad-
junk, mert feltámadt Krisztus, a mindenható.”

Már Dávid király tervbe vette Isten templomá-
nak felépítését, azonban az ő élete ehhez már 
rövidnek bizonyult, így a fia, Salamon király 
építette azt fel. Salamon emellett a városfa-
lakat is kibővítette, vízvezetéket létesített, és 
fényűző palota is fűződik a nevéhez. A sala-
moni templom szentélye 22 méter hosszú, 11 
méter széles és 16,5 méter magas volt. kőből 
épült falait cédrusfával (a legdrágább fafajtá-
val) borították be, ezekre pedig aranylemezek 
kerültek. A templomtér elején állt az égőáldo-
zati oltár, majd réz mosdómedence tizenkét 
bronzökör vállán. A templomtér nyugati, keleti 
és déli oldalán háromemeletes épületekben 
voltak a templomi szolgálattevők szobái és a 
templomi eszközök raktárai, az északi oldalon 
pedig az oszlopcsarnok állt.

A salamoni templomot kr. e. 587-ben a babi-
loniak földig rombolták, a zsidó lakosság nagy 
részét deportálták, ezzel megkezdődött a ba-
biloni fogság. A babiloni birodalom bukása 
után II. kürosz perzsa király engedélyt adott 
a zsidók hazatérésére és templomuk újjáépí-
tésére, amely kr. e. 535-ben meg is kezdődött 
zorobábel helytartó és Józsua főpap irányí-
tásával. Dareiosz király visszaadta az első 
templomból elrabolt szent tárgyakat is. Az 
épülő templomtéren felállítottak egy oltárt, 
elkezdték az áldozatok bemutatását, és hely-
reállították a mózesi hagyományok ünnepei-
nek megtartását. Aggeus és zakariás próféták 
szót emeltek az építkezés lassú haladása mi-
att. Az építést az is hátráltatta, hogy a zsidók 
lelkesedése alábbhagyott, amikor látták az új 
templom alapjait, amely csak az árnyéka volt 
Salamon templomának. S valóban: megjelené-
sére nézve jóval egyszerűbb lett, méreteiben és 
szépségében messze alulmaradt az előzőnél. 
Végül kr. e. 516-ban történhetett meg a máso-
dik felszentelés. Igencsak kétségbe vonható, 
hogy megvolt-e akkor a frigyláda, amely nél-
kül ugyan nem történhetett volna meg mind-

ez, gyakorlatilag azonban korántsem biztos, 
hogy megvolt. A ládát Isten jelenléte töltötte 
el, mert benne „őrizték a mannát tartalma-
zó aranyedényt, Áron kivirágzott vesszejét 
és a szövetség tábláit, fölötte pedig az isteni 
dicsőség kerubjai voltak, melyek beárnyékol-
ták az engesztelés trónját” (zsid 9,4b–5a). Az 
etiópok hite szerint ők őrzik jelenleg Akszúm 
városában.

A jeruzsálemi 
zsidó templom
Noha ma már – szinte két évezrede – nem 
áll a jeruzsálemi zsidó templom, a Szent-
földre utazó zarándoknak ma is kikerülhe-
tetlen téma. Üdvözítőnk számára is megha-
tározó jelentőségű volt, mint a zsidó vallási 
élet központja.

Milyen is volt a templom tulajdonképpen?

A mózesi sátor

Salamon temploma

A mózesi szentély
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A szentélyben a következők voltak találhatóak: 
arany lámpatartók, aranyoltár, tizenkét asztal 
a szent kenyereknek (amelyekre mindennap 
kitették a szent kenyereket) és a hétágú gyer-
tyatartó (menóra). „Mióta ezt így elrendezték, 
az első sátorba rendszeresen beléptek az is-
tentiszteletet végző papok. A másikba azon-
ban, egyszer egy évben, egyedül a főpap lépett 
be, mégpedig azzal a vérrel, amelyet a maga 
és a nép bűneiért áldozott föl” (zsid 9,6–7). A 
szentek szentjébe való belépés, a tömjénál-
dozat bemutatása és az áldozati bak vérének 
bevitele után mondhatta ki Isten nevét (Jahve) 
az engesztelés napján, mely után a jelenlévők 
azonnal a földig borultak.

kr. e. 169-ben IV. Antiokhosz Epifánész 
szeleukida király kifosztotta és megszentségte-
lenítette a templomot, és a szentek szentjében 
zeusz isten szobrát állíttatta fel. Ez vezetett 
a zsidók felkeléséhez és szabadságharcához, 
melynek eredményeképp Júdás Makkabeus 
kr. e. 164-ben megtisztította és felszentelte a 
templomot, és visszaállította a zsidó szertar-
tásokat.

kr. e. 63-ban a Jeruzsálemet megszálló római 
Pompeius behatolt a templomba, abban a re-
ményben, hogy drága kincseket talál, és meg-
döbbenve látta, hogy a szentélyben nem lát-
ható a zsidók Istenének semmiféle ábrázolása, 
szimbóluma, a szentek szentje pedig teljesen 
üres.

Nagy Heródes király – aki az újszülött Jézus-
nak is életére tört (vö. Mt 2,1–23) – valódi 
zsarnok volt: számtalan alattvalójának vére 
tapad a kezéhez. Nem zsidó, hanem edomita 
származású volt, és csak Augustus császár ke-
gye folytán uralkodhatott a zsidókon. trónját a 
véres megtorlások mellett vallási gesztusokkal 
kívánta megszilárdítani: jelentősen kibővíttette 
és felújíttatta a templomot. Úgy tervezte meg 
a munkálatokat, hogy a templom a római Bi-
rodalom egyik legnagyobb épülete legyen, s 
a zarándokok tömegének befogadására is al-
kalmas. A gazdagon díszített épület nagyobb 
lett, mint Salamoné, építésének alapjául azon-
ban ugyanaz a terv szolgált. Az építkezés java 
része 10 évet vett igénybe, de utómunkála-
tok még kr. u. 60-ban is folytak. Egy monu-

mentális oszlopcsarnokot is emeltek, hogy a 
vidékről felzarándokoló zsidók számára ott 
biztosítsanak lehetőséget az áldozati állatok 
megvásárlására. Az ötlet alapvetően nem volt 
rossz, hiszen nehéz feladat lett volna bármely 
zsidó családnak felterelni vidékről (különösen 
messziről) egy bárányt vagy ökröt; azonban 
nem a templomhoz tartozó oszlopcsarnokban 
kellett volna mindezeket árulni, amely elterelte 
a figyelmet az imádságról, és valódi piactérré 
tette Isten házát. Nem meglepő, hogy Jézus 
haragjában felforgatta a pénzváltók asztala-
it, az állatokat elengedte, és a kereskedőket 
kiűzte onnan. Lehetséges, hogy kétszer tett 
ilyet: nyilvános fellépése elején (Jn 2,13–25) és 
szenvedései előtt (Mt 21,12–17; Mk 11,15–19; Lk 
19,45–48). Heródes király ugyanakkor kiváltot-
ta a zsidók felháborodását azzal, hogy a temp-
lomudvar bejárata fölé elhelyezte a rómát 
jelképező birodalmi sast. Emiatt is kitört egy 
lázadás, melynek során letaszították és ösz-
szetörték a sasszobrot, de a visszahelyezésére 
már nem került sor, mert Heródes rövidesen 
meghalt.

A felújított templomnak négy udvara volt: a 
papoké, a zsidó férfiaké, a zsidó nőké és a po-
gányoké. A pogányoknak halálbüntetés terhe 
mellett tilos volt a belépés a belsőbb udvarok-
ba. Szent Pál apostolt tévesen meg is vádolták 
azzal, hogy egy pogányt, az efezusi trofimoszt 
bevitte a zsidó férfiak udvarára (vö. ApCsel 
21,27–29).

Üdvözítőnk életében is jelentős szerepet ját-
szott a templom: itt mutatták be őt negyven-
napos kisdedként, mint Szűz Mária elsőszülött 
fiúgyermekét (vö. Lk 2,22–40 – s az igaz hitű, 
két évezredes katolikus és ortodox tanítás 
szerint örökké szűz maradt, így nem is voltak 
további gyermekei). A 12 éves gyermek Jézust 
édesanyja és nevelőapja feltehetően a külső 
udvar oszlopai között találták meg a húsvét 
ünnepének elteltével (vö. Lk 2,41–52); és fel-
nőttként is rendszeresen elzarándokolt az ün-
nepekre (vö. Jn 2,13; Jn 5,1; Jn 7,1–13; Jn 8,1; Jn 
8,20; Jn 10,22–23). A templom második meg-
tisztítása összekötődik a városba való, szamá-
ron történt bevonulással (vö. Mt 21,1–11; Mk 
11,1–10; Lk 19,29–44; Jn 12,12–19; Szent Márk 
szerint a templom megtisztítása csak a követ-
kező napon történt).

Az asszonyok udvarában álltak a perselyek, 
amelyekbe a templom fenntartására szánt 
adományokat lehetett elhelyezni. Jézus itt lát-
ta, hogy egy szegény özvegyasszony bedobta 
az utolsó két kis fillérjét is, és ezt a szegényes, 
de önzetlen adományt szembeállította a gaz-
dagok fölöslegükből adott, kevésbé őszinte 
adományaival (vö. Mk 21,1–4; Lk 12,41–44).

Jézus kereszthalálakor kettéhasadt a szentélyt 
a szentek szentjétől elválasztó kárpit (vö. Mt 
27,51; Mk 15,38; Lk 23,45), jelezve ezzel, hogy 
az ószövetségi zsidó szertartások beteljesed-
tek és véget értek; hogy Isten megszakította 
szövetségét az addigi választott népével Fiá-
nak megölése miatt; s hogy onnantól fogva a 
pogányoknak is szabad útjuk nyílt az Atyához.

A zsidó templom ékesítéséhez rengeteg ara-
nyat használtak fel. Minden oldalán hatalmas 
aranytáblák voltak felhelyezve. Napkeltekor 
olyan vakítóan tükröződött rajtuk a napfény, 
hogy rájuk sem lehetett nézni. A templom 20 
méter magas (!) ajtaja is arannyal volt burkol-
va, előtte pedig babilóniai szőnyeg függött. 
A tetőre is jutott az aranyból: aranytüskéket 

Heródes temploma

A szövetség ládájának kápolnája
A szövetség ládájának szállítása

Titusz diadalívének rekonstruált másán
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helyeztek el, megakadályozandó, hogy a ma-
darak leszálljanak és odapiszkítsanak. Jézust 
a magas és impozáns templom tetejére vitte 
fel az ördög, mondván, ugorjon le, a 90. zsol-
tár alapján az angyalok úgyis elkapják (vö. Mt 
4,5–7; Lk 4,9–12).

zsidó embertől nagyon megbotránkoztató 
volt a templomot ócsárolni. Ezért is váltott ki 
megbotránkozást Üdvözítőnk kritikája: „Jaj 
nektek, vak vezetők! Azt mondjátok: ha va-
laki a templomra esküszik, nem érvényes, de 
ha a templom aranyára esküszik, az kötelezi. 
Esztelenek és vakok! Hát mi több, az arany-e, 
vagy a templom, mely megszenteli az aranyat? 
Továbbá: ha valaki az oltárra esküszik, az nem 
érvényes, de ha a rajta lévő áldozati ajándék-
ra esküszik, az kötelezi. Ti vakok! Hát mi több, 
az ajándék-e, vagy az oltár, mely megszenteli 
az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik, 
esküszik rá és mindarra, ami rajta van. Aki a 
templomra esküszik, esküszik rá és a benne 
lakóra. Aki az égre esküszik, az Isten trónjá-
ra esküszik és magára a trónon ülőre.” (Mt 
23,16–22) A templom lerombolását kilátásba 
helyezni pedig még megbotránkoztatóbb volt 
(vö. Mt 24,1–2; Mk 13,1–2; Lk 21,5–6).

Végül ez is beteljesedett: a zsidó–római háború 
(melyet Josephus Flavius részletesen leír) titus 
császár győzelmével végződött, és a templo-
mot a római hadsereg kr. u. 70-ben lerombol-
ta. (titus császár győzelmét azóta díszes dia-
dalív hirdeti rómában.) Mára csak a siratófal 
maradt meg a templomból, mely a nyugati fala 
volt, és a mai zsidók számára is szent zarán-
dokhely. Ezután még egy zsidó felkelés követ-
kezett a rómaiak ellen: a  Bar-kohba-lázadás a 
2. század elején. Ez Hadrianus császárt is meg-
lepetésként érte, a leverése után pedig örökre 
kitiltotta a zsidókat a városból, a templom-
hegyre pedig egy Jupiternek szentelt pogány 
templomot építtetett.

A templom-hegy és a siratófal ma kelet-Jeru-
zsálemben található, amelyet a palesztinok fő-
városuknak tekintenek, és amely a templom-

hegy miatt évtizedek óta lehetetlenné teszi az 
államhatárokról való megállapodást a zsidók 
és a palesztinok között.

A templomot Aranyszájú Szent János egy-
házatya szerint három alkalommal kísérelték 
meg újjáépíteni. Először Hadrianus császár 
idejében, még a Bar-kohba-lázadás előtt; má-
sodik alkalommal Nagy konstantin császárnál 
próbálták elérni az újjáépítést, aki a küldöttek 
orrának levágásával válaszolt. Harmadszor 
Julianus császár uralkodása alatt, aki maga 
megtagadta a keresztény hitét, ám a zsidók 
vallását támogatta. Az építkezések 363-ban 
el is kezdődtek, de Aranyszájú Szent János 
egyházatya, Nüsszai Szent Gergely püspök és 
Eunapiosz történetíró szerint földrengés tör-
tént, a földből félelmetes tűzgolyók törtek elő, 
és felrobbanva megégettek minden közelben 
tartózkodót. Ezt a keresztények Isten bünte-
tésének tartották. A templom újjáépítése ezért 
félbemaradt, Julianus császár pedig hamaro-
san meghalt a perzsák elleni hadjárat során.

Az 530-as években I. Jusztinianosz császár 
egy keresztény templomot építtetett a temp-
lom-hegyre, amelyet nem sokkal később a Je-
ruzsálemet elfoglaló arabok leromboltak, és 
saját muzulmán szent helyeiket építették fel: a 
Sziklamecsetet, ahonnan Mohamed próféta az 
égbe ragadtatott (na persze…) és az Al-Aksza 
mecsetet.

keresztény hitünk szerint a zsidó templom 
csak a végidőben épülhet fel, ez pedig krisztus 
második eljövetelének egyik közvetlen előjele 
lesz.

Végül nyitott kérdés, hogy Üdvözítőnk muta-
tott-e be földi élete során engesztelő égőáldo-
zatot. Erről az evangéliumok egyáltalán nem 

szólnak. Mint bűntelen és örök létű Fiúisten, a 
bűneiért egész biztosan nem. Ám mint embert 
és a zsidó nép tagját, a zsidó vallás előírásai 
őt is kötötték. Gondoljunk a nyolcadnapi kö-
rülmetélésre (vö. Lk 2,21) és a negyvenedik 
napon a templomban való bemutatásra (vö. 
Lk 2,22–40). Utóbbi történetben még hang-
súlyozza is Szent Lukács: „Elvégeztek mindent 
az Úr törvénye szerint” (Lk 2,39). Utóbbi törté-
netben finom célzást tesz az emberiség Messi-
ás általi megtisztítására: „Mikor pedig elteltek 
tisztulásuk napjai” (Lk 2,22). Ezzel szemben a 
mózesi törvény szerint az asszonynak a saját 
tisztulásáért kellett égőáldozatot bemutatnia. 
Amennyiben tehát a felnőtt Jézus krisztus ele-
get tett a zsidó vallási előírásoknak, és földi 
élete során bemutatott égőáldozatot (s miért 
ne), akkor annak bátran adhatunk ugyanilyen 
átvitt értelmet: az emberiség bűneiért tette. 
Ezt viszont valószínűleg azért nem írják le az 
evangélisták, hogy a Jézus által az emberiség 
bűneiért bemutatott égőáldozatok a legap-
róbb mértékben se tompítsák a kereszthalál 
általi megváltásunk értékét. Az égőáldozatok 
bemutatásához meg kell jegyezni, hogy azt 
nem maga Jézus mutathatta be, hanem az ő je-
lenlétében egy (Lévi törzséből származó) zsidó 
pap: „Hiszen köztudomású, hogy Urunk Júda 
törzséből származott, e törzzsel kapcsolatban 
azonban Mózes nem beszélt a papságról” 
(zsid 7,14). Jézus azonban az új szövetségnek 
és új papságnak a megnyitója.

Noha a Jézus által bemutatott égőáldozatok 
témája megmarad nyitott kérdésnek, az bizo-
nyos, hogy Üdvözítőnk életében is meghatá-
rozó jelentőséggel bírt a jeruzsálemi templom. 
Mára már csak az emléke maradt meg, a Jézus 
krisztus által elindított új szövetségnek és új 
papságnak azonban mi, keresztények lettünk 
tagjai és örökösei.

A siratófal

Titusz diadalíve


