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Jézus gyermekkora – 12 éves Jézus a jeruzsálemi templomban 

 

Ha azt a szót halljuk – templom, akkor nagyon sok különböző épületre gondolhatunk.                                      

Ahol élünk, annak a környékén is bizonyosan található több kisebb vagy nagyobb templom.  

Azonban ez nem így volt Jézus korában. Egyetlen egy épületet hívtak templomnak, mégpedig 

a fővárosban, Jeruzsálemben található épületet. A falvakban, kisebb városokban „imaházak” 

voltak. Úgy hívták őket görögül, hogy szünagógé / zsinagóga. Ez a szó már a fordítása Jézus 

népe nyelvének, a hébernek. A héber és görög kifejezés is magyarra fordítva az jelenti: 

összegyülekezés. Vagyis az összegyülekezés helye, háza. Az az épület, ahol az emberek a 

Biblia szavait hallgatni és imádkozni gyűltek egybe. 

A bűnért való áldozatot és hálaáldozatot bemutatni azonban csak és kizárólag a jeruzsálemi 

templomban lehetett. Miért volt különleges ez az épület? Nem csak azért, mert Dávid király 

fia, Salamon Isten parancsára építette, hanem a templom legbensőbb részében ott volt a 

szövetségládája, és abban a tízparancsolat kőtáblái, amit Mózes Istentől kapott. A láda 

tetején pedig két kifaragott kérub (angyal) között ott ragyogott az Isten jelenléte.  

Minden zsidó ember törekedett arra, hogy a három nagy ünnepen - vagy azok közül 

valamelyiken - a templomban ünnepelhessen, bemutatva az áldozatot. Ez a három nagy 

ünnep a tavaszi húsvét ünnepe, a koranyár ünnepe, a „pünkösd” és harmadik a kora őszi 

„sátrak” ünnepe.  Amikor az emberek távoli falvakból, városokból, idegen országokból, 

messze földről is igyekeztek az ünnepre eljutni a templomba, ezt nevezték és nevezzük ma is 

„zarándoklatnak”.  

A mai történetben egy ilyen ünnepi zarándoklatról olvasunk. Találkozni fogunk benne 

Máriával, Józseffel és a tinédzser Jézussal. Azzal is megismerkedünk, hogy miért tartotta 

fontosnak a Biblia megemlíteni, hogy ezen az érdekes ünnepen, zarándoklaton Jézus tizenkét 

éves volt. 

Olvassuk el a történetet! Lukács evangéliuma 2, 41-52. 

„Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a páska(húsvét) ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, 

szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az 

ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben.                       

Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az útitársak között van, elmentek 

egynapi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között.            

De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. Három nap múlva 

találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte 

őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, 

megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: Gyermekem, miért tetted ezt velünk?                    

Íme, apád és én kétségbeesetten kerestünk téged. Ő pedig így válaszolt: Miért kerestetek 

engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott 

választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett 

nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott 

bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.” 
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Feladatok 

Ki mondta kinek? 

1.      "Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én nagy bánattal kerestünk 

téged." _____________ - ___________ 

2.      Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell 

lennem?"  _____________ - ___________ 

Egészítsd ki! 

1.     Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a ____________ ünnepére. 

2.      Amikor ___________ éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás 

szerint.  

3.      Három nap múlva találták meg a _______________ , amint a tanítómesterek körében 

ült, hallgatta és kérdezte őket… 

4. Jézus ezután elindult velük, elment ____________ , és engedelmeskedett nekik. 

 

Tudtad?  

Nem véletlen, hogy József és Mária, akik minden évben, a húsvét ünnepén elzarándokoltak a 

templomba, magukkal vitték Jézust, amikor 12 éves lett. Minden zsidó fiú 14 évesen lett 

felnőtt, úgy nevezték ezt, hogy ekkor lett a „Törvény fia”, a lányok pedig a „Törvény leányai”. 

Innentől fogva nem a szülők, hanem mindenki maga lett a felelős a saját életért. Erre pedig 

minden fiúnak és lánynak komolyan fel kellett készülni. Olvasták és tanulmányozták, tanulták 

a Bibliát. Amikor pedig eljött a 14. életévük, akkor ünnepség keretében kötelezték el 

magukat Isten mellett. Innentől a gyülekezet teljes jogú tagjai lettek. Ez mind a mai napig így 

van a zsidó családokban.  

Mindehhez nagyon hasonlít a konfirmáció. Hiszen református egyházunkban is, a 14. 

életévüket betöltött fiúk és lányok fogadalmat tehetnek Isten előtt, megerősítve azt a 

fogadalmat, amit szüleik a keresztelőjükkor tettek. A konfirmáció felkészülési ideje alatt itt a 

templomban együtt ismerkedünk meg a Bibliával és egyházunk életével.                                      

___________________________________________ 

 

A jeruzsálemi templom hatalmas épület volt, amely többszázezer ember befogadására volt 

képes. Azonban tudnotok kell, hogy sokkal nagyobbak voltak az udvarai, mint maga az 

épület. Azért volt szükség ilyen hatalmas külső terekre, udvarokra, mert a hívő ember nem 

mehetek be az épületbe, oda csak a papok léphettek be, bemutatni Isten előtt az áldozatot. 

(Emlékeztek, így tett Zakariás is, aki pap volt, a nép pedig kint várta az udvaron.)  A templom 

épülete két részből állt. Egy nagyobb téglalap alapú és egy kisebb szabályos négyzet 

alapúból.   A  két termet egy díszesen hímzett függöny (kárpit) választotta el egymástól.  
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A külső, nagyobb teremben voltaz illatáldozati oltár és hétágú gyertyatartó, a menóra.        A 

belső teremben volt a szövetségládája. Ide azonban csak a főpap léphetet be, egy évben 

egyszer a bűnökért való áldozat napján.  

De hol van most ez a templom? Ezt a templomot kr. u. 70-ben teljesen lerombolták a hódító 

rómaiak és minden zsidót elüldöztek a városból. A templomból nem maradt meg szinte 

semmi, csak az udvarának külső fala. Ezt nevezik „Siratófalnak” vagy „Nyugati falnak”.            

A hívő zsidók ide járnak naponta imádkozni. 

Három képet látsz. Az egyik a templom makettje. Ilyen lehetett Jézus idejében a templom.    

A másik rajz megmutatja, milyen lehetett a templom belül. Végül a harmadik, egy fénykép a 

„Siratófalról”, így néz ki ma. 

 

  
                      Siratófal      templombelső 

                           
      makett 

 

 

Az alábbi rajzon 16 különbség található. Megtalálod őket?  
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Egy templom épület rajzát láthatod. De ez egy labirintus is egyben.                                              

Próbálj eljutni a templom tornyától a kijáratig.  

 

 

 

 

A történethez kapcsolódó videó: https://www.youtube.com/watch?v=QoEGhHipy9Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QoEGhHipy9Y

