
 

 
 

A Diósdi Református Gyülekezetben január 31-én elhangzott alkalom leírt változata:  
Igeszakasz: János 2,13-25. 

13 Közel volt a zsidók páskaünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. 14 A templomban találta a 

marhák, juhok és galambok árusait meg az ott ülő pénzváltókat. 15 Kötélből korbácsot csinált, és 

kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az 

asztalokat felborította, 16 a galambárusoknak pedig ezt mondta: Vigyétek ezeket innen, ne 

csináljatok piacteret az én Atyám házából! 17 Tanítványai visszaemlékeztek, hogy meg van írva: „A te 

házad iránti féltő szeretet emészt engem.” 18 A zsidók pedig azt kérdezték tőle: Milyen jelt mutatsz 

nekünk, hogy ezeket teszed? 19 Jézus így felelt nekik: Romboljátok le ezt a templomot, és három nap 

alatt felépítem. 20 Ezt mondták rá a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három 

nap alatt felépíted? 21 Ő azonban testének templomáról beszélt. 22 Amikor azután feltámadt a 

halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, 

amelyet Jézus mondott. 23 Amikor Jeruzsálemben volt a páska ünnepén, sokan hittek az ő nevében, 

mert látták a jeleket, amelyeket tett. 24 Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte 

mindnyájukat, 25 és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is 

tudta, hogy mi lakik az emberben. 

 

Igehirdetés:  
A diósdi templom a mi templomunk? 

Kicsoda Jézus?   

1, Lehetünk dühösek 

Elsőre megörülhetünk, hogy végre Jézus is dühös, akkor lehetek én is. Na akkor felvállalom a 

véleményemet a munkahelyemen, a családban, sőt a gyülekezetben is! Egyébként, tényleg lehetünk 

dühösek. Ha Ő így lép fel, akkor én is léphetek így fel mások előtt. Mielőtt nagyon gyors jellembeli 

tanulságokat vonnánk le a történetből nézzük meg, hogy Jézus mire dühös, meddig dühös, mit tesz 

a dühének a hatására. Itt van a válasz eleje a történetben: „Mert a te házad iránti féltő szeretet emészt 
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engem” (Jn 2:17) Egy ügy miatt ilyen dühös Jézus. És kiáll amellett, hogy ez az imádság háza. 

Egyébként sehol nincs leírva, hogy Jézus megütött volna bárkit ezzel a korbáccsal, se az, hogy a 

tanítványainak ezt átadta volna. Ezért hamis minden olyan önigazolás, amikor a Bibliára így 

hivatkozunk, hogy „De Jézus is korbácsot fogott és kiűzött mindenkit!” Ráadásul különös, hogy 

milyen gyakran hallani ezt a bibliára hivatkozást, azokat, amikor azt mondjuk, hogy de Jézus is volt 

ilyen meg olyan. Azt pedig már elég ritkán hallani bibliai hivatkozásnak, hogy „De hiszen Jézus is a 

kereszten halt meg és szenvedett” Erre valamiért nem hivatkozunk annyit.  

2, A templom valódi funkciója 

Felbosszantja Jézust, hogy az a hely, ahol 2 millióan megfordulnak az ünnep alatt, az ilyen lett.  Mit 

szólnánk, ha a diósdi új templomba első megérkezéskor lenne pár extra. Például egy finom pékség 

sarok, egy bank automata, egy termelői piac és hátul egy autó szalon? Hasznos dolgok egy helyen. 

Nem? Teljesen rendben van. Jó ötletnek tűnik és mégis valami furcsa lenne. Hasonló a helyzet, 

Jeruzsálemben is. Van funkciója az állatoknak és a pénzváltóknak, de valami furcsa. Azért pont 

állatok voltak itt, mert ezek szükségesek voltak az áldozat bemutatásához, amiket az ünnepen kellett 

bemutatni. Csakhogy a probléma az volt, hogy az állatoktól mindent lehetett csinálni, csak imádkozni 

nem. Az a tér, ahova a pogányok bejöhettek volna és Isten jelenlétében lehettek volna, az 

folyamatosan zavarva lett. És az is felháborította Jézust, hogy az állatokat 8x os áron adták el az 

embereknek. Máshol is lehetett áldozati állatot venni, de volt egy felügyelő, akinek az volt a dolga a 

templom udvarában, hogy ellenőrizze, h hibátlan-e az állat és ha látta, h nem a templom készletéből 

való egy állat, akkor hibásnak minősítette. Kapzsi volt a rendszer. Érthető Jézus felháborodása. 

Becsapják az embereket és nem az imádság háza az Atya temploma. A pénzváltók meg kellettek, mert 

rengeteg féle pénz volt forgalomba, más Galileában, Rómában, Tíruszban, Egyiptomban és így 

tovább. De ezek nem voltak alkalmasak a templomadó befizetésére! Ezért át kellett váltani ezeket.   

Igen ám, de a beváltáson nagyon sokat nyertek a pénzváltók. Egy kortörténész a pénzváltók évi 

hasznát magyar forintban kifejezve 5,5 millió forintra becsüli. Nyilván mivel ez a pénzváltás 



 

 
 

igazságtalan volt, ezért nem is mehetett csendben, rengeteg vita volt! Ami megint csak azt 

eredményezte, hogy nem lehetett ott imádkozni. Így érthető Jézus felháborodása és dühe!   

Jézust az háborította fel, hogy mindez a pogányok csarnokában volt, azoknak a csarnokában, akik 

készek lettek volna Jahvet elfogadni Istenüknek. Nos nem elég, h a templomhoz közelebb nem 

mehettek, d e még az a minimális áhítatot sem engedték meg nekik, ami itt adott lett volna.  

A templom tehát nem az imádság háza volt, hanem teljesen félrement a rendeltetése. A hangsúly a 

lényeg! Minek a háza a templom? Lehet benne sok funkció és nem is az a baj, hogy esetleg van ilyen, 

hanem az, hogy ez mennyire hangsúlyos. Ez viszi el a teljes figyelmet, vagy ez csak a háttérben egy 

olyan dolog, ami a valódi célt rendeltetett segíteni. Kezdetben az áldozat bemutatása segített az 

embereknek, de aztán megszokássá vált és a megszokás hatalmasabb lett, mint a személyes hit.  

Jézus jelzi az eredeti funkciót, hogy más a prioritási sorrend! Ráadásul benne remeg Jézus 

haragjában a próféták haragja is, akik már előtte sem sokra becsülték az áldozatot. Jézus éppúgy, 

mint a próféták, a szívre tette a hangsúlyt, nem az áldozatokra. Ráadásul olyan helyzetben hallgatjuk 

ezt amikor valóban arra készülünk hogy minek a helye lesz az a templom ami épül. Mind várjuk. A 

diosdiak is várják. De minek lesz a helye? Legyünk bátrak úgy tekinteni rá, hogy ez az imádság háza 

és akiket hívunk azoknak is az imádság háza és egyébként másodlagosan egy nagyon szép templom, 

aminek nagyon örülünk és mindannyian közös kis karácsonyi ajándékként várjuk. De nem a falakat, 

hanem, hogy ez az imádság háza legyen és lehessen benne egy közösség, aki a járvány után 

imádkozik közösen ebben a házban. 

3, Több van itt, mint templom 

Jézus a dühét nem önmagában kiereszti, hanem arra vonatkozik, hogy több van itt, mint a templom. 

Eddig csak a felszínt láttuk meg, de van egy mélyebb szint is a történetben! Van, ami lényegesebb a 

templomnál! A templom volt Isten jelenlétének helye. Az emberek itt kerülhettek legközelebb 

Istenhez. Jézus eljövetelével ez viszont megváltozott. Ő magát jellemezte Isten templomának. Akik 



 

 
 

látták Jézust, látták az Atyát is (Jn 14:9) Ezt olvassuk a mostani igerészben, hogy Ő maga a templom. 

Nekünk sem csak fizikai templom épületünk lesz, ne azt várjuk kizárólag. Az előző történetben, a 

kánai menyegző történetének végén azt olvassuk, hogy így jelentette ki dicsőségét Jézus. Itt a 

templom megtisztításakor folytatja a kijelentést, arról, hogy Ő maga kicsoda.  

Ahogy az imádság háza elfogyhat imádság házának lenni, úgy mi magunk is elmaradhatunk abban, 

hogy az imádság háza legyen a testünk. Márk evangéliumában ez a történet szorosan összefügg a 

fügefa elszáradásának történetével. A fügefa ott azt szimbolizálja, hogy bár teremhetne a fa, a 

gyümölcstermés a lényege, de ha nem teszi, akkor funkcióját vesztette a fa, a lényeg nem történik 

meg. Ha az imádság elmarad az életünkben, akkor bár vagyunk, de a lényeg marad ki az életünkből. 

Ha imádságban kérünk, azt Isten meghallgatja.  

4, Kicsoda Jézus 

János evangéliuma azzal kezdődik, hogy kezdetben, ezzel azt jelzi az evangélista, h ez legalább 

annyira fontos dologról van itt szó, mint a teremtés.  Jézusról van szó, aki szeretne az életünk része 

lenni. Egyszerre nagyon jó és egyszerre nagyon rémisztő, ha a templomtisztitó Jézusra gondolunk.  

Két Jézus kép van előttünk a 2. fejezetben, aki bort ad még, aki segít a másikon, aki a bulit segíti és ez 

mindenkinek örömöt okoz és a dühös, ingerült, aki rendet tesz és megbüntet. Különbözőek vagyunk, 

hogy kinek melyik Jézus kép az, ami hozzá közelebb áll, de mindkettő Ő. Jézus a templom 

tisztításánál szembe megy azzal, ami az egyház bűnei. Olyan sokszor hibáztatjuk, hibáztatják az 

egyházat, h miket tett. És összemossák ezt Istennel. De Jézus itt pont, h fellép ezellen. Jézus azt is 

tudja, hogy mi van a gyülekezetünkben és azt is tudja, hogy mi van bennünk egyénenként.  

Jézus eljött testben nemcsak azért, hogy a templomot megtisztítsa, hanem bennünket is ugyanígy 

olyan dolgoktól, amik ott funkcionálnak bennünk, de hatalmasabbak lettek, bálványokká lettek 

bennünk. Azért jött, hogy megtisztítson és újra az imádság házává válhassunk mi magunk is!  



 

 
 

Ma számunkra az a kérdés, hogy a mi megtisztított testünk templomába engedjük-e oda 

visszaszivárogni azt, amit Ő megtisztított? Ez ellen csak egy védekezési lehetőség van, ha mindkét 

templomunkban hagyjuk, hogy Ő legyen az ÚR!  

Hirdetések:  

- Az igehirdetés szolgálatát Ablonczy Áron végezte köztünk. Isten áldása kísérje továbbra is!  

2021. január 31. Diósd        

 


