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A Gyere velünk a Biblia korába cikkhez: 

Jeruzsálem Jézus korában 
Makett a Szentföldi Szállodában      http://www.biblia-tarsulat.hu/jeruzsalem.htm 
 

 
 
 
A Siloám taváról: 

 

János és Jézus  Jeruzsáleme 
Küldött  a Kegyelem házában 
Grüll Tibor 2013. 03. 29.  
http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201303/janos_es_jezus_jeruzsaleme 

 

A „Küldött tava” 
Másik példánk a János evangéliumának 9. fejezetében szereplő csoda: a vakon született ember 
meggyógyítása. Jézus sárral kente be a vak szemeit, és elküldte őt, hogy mosakodjon meg a 
Siloám tavában. A hagyományos teológiai magyarázatok szerint itt semmi másról nincs szó, 
minthogy Jézus be akarta bizonyítani, Ő a „világ világossága” – a vakon születettnek is előbb 
szellemi szemeit nyitotta meg, amihez képest a fizikai látás visszaadása csupán másodlagos 
jelentőségű, nem is szólva arról a helyszínről, ahol mindez történt. 

Pedig Jézus csodájának színhelyét már a bizánci korban is fontosnak tartották felmutatni. Eudokia 
császárné (II. Theodosziusz császár felesége) a Kr. u. 5. században sokat tett a szentföldi 
zarándokhelyek felkutatásáért, s ő maga is Jeruzsálembe költözött. Ekkoriban a Templomhegytől 
délre fekvő Dávid Városában egy ciszternát tartottak a Siloám tavának, de az igazi helyszín 
felfedezésére még másfél ezer évet kellett várni. A Dávid városának feltárásán dolgozó izraeli 
régészek: Ronny Reich és Eli Shukron 2005 augusztusában jelentették be, hogy megtalálták az 
eredeti Siloám-víztározó szélét, illetve az ahhoz vezető lépcsősort. Ezékiás király a Kr. e. 8–7. 
században az asszír fenyegetés hatására egy újabb csatornát vágatott a Jeruzsálem egyedüli 
vízforrását jelentő Gihon-forrástól a Cijon hegyére, amit a Siloám-tóba vezetett. Bár a régészek 
egyelőre nem találtak itt leleteket az Első Templom korából, bizonyítékok kerültek elő arról, hogy a 
medencét az első zsidó háború korában még használták. 

János evangéliuma azt is megmagyarázza, hogy a Siloám (héberül Siloah) jelentése: „küldött”. A 
medence rendeltetéséről megoszlanak a vélemények: a legelterjedtebb vélemény szerint 
ugyanolyan rituális fürdő (mikve) volt, mint a Bethesda, míg mások szerint víztározó, úszómedence, 
vagy Hadrianus korában készült díszes kút (úgynevezett nimfeum) lehetett. Sajnos a jeruzsálemi 
ásatás 2005 óta egy helyben topog, mert a telek tulajdonosa, a görög ortodox egyház sem a további 
feltárásokat nem engedélyezi a birtokában levő területen, sem eladni nem hajlandó azt az 
izraelieknek. 

A Második Templom idejében a Siloám-tó a sátorok ünnepén (szukkót) is nagy jelentőséggel bírt. A 
többnapos ünnep legvidámabb eseménye a „vízmerítés ünnepe” volt, amikor a főpap a reggeli 
áldozatbemutatás előtt lement a Templomból a Siloám-tóhoz, és korsójával vizet merített abból. 
Majd az emberek üdvrivalgása és ünneplése közepette vitte fel és öntötte ki a nagy oltár mellett álló 
ezüst oltárra – ami a jelentős szintkülönbséget tekintetbe véve, még sportteljesítménynek se lehetett 



utolsó! Jézus ezen a napon tette azt a fontos kijelentését: „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, 
és igyék! Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak 
belsejéből.” (Ján 7:37–38) Siloám, vagyis a Küldött, a keresztyének hite szerint maga Jézus volt. 
Ebből a teológiai értelmezésből azonban nem következik az, hogy a vízmedence ne létezett volna a 
fizikai valóságban. Éppen ellenkezőleg. 

 

Ezékiás (Hizkijáhu) alagútja 
 https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/regeszeti-ujdonsagok-david-varosaban 
 
Angol nyelvű rövidfilmek a régészeti leletekről Jeruzsálemben, Dávid 
városában:  http://www.cityofdavid.org.il/en/virtual-tours/interactive-jerusalem-virtual-tour 
 
A Siloám felirat 

A bp-i Bibliamúzeumban látható ennek a híres régészeti leletnek a másolata (is). Érdemes 
ellátogatni a pár éve felújított múzeumba. Az állandó kiállítás nagy élmény kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 

https://www.bibliamuzeum.com/portfolio-view/siloam-siloah-felirat/ 

 


