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„AZ ÚR HÁZÁHOZ VALÓ FÉLTŐ SZERETET EMÉSZT”  
(Zsolt 69:10) 

 
A címbeli zsoltárverset János apostol evangéliuma idézte az alábbi történet 
kapcsán. Arra keressük a választ, mit jelent ez a Dávid által leírt sor Jézus 
Krisztus vonatkozásában. 

 

A templom megtisztítása 

 
„Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a 
templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ültek: 
És kötélből ostort csinálván, kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket és a 
juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte; És a 
galambárusoknak mondta: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én 
Atyámnak házát kalmárság házává! Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, 
hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.” 
(Ján 2:13-17) 

„És bement Jézus az Isten templomába, és kiűzte mindazokat, akik árultak és 
vásároltak a templomban; és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit 
felforgatta. És mondta nekik: Meg van írva: Az én házam imádság házának 
mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek. És mentek hozzá vakok és 
sánták a templomban; és meggyógyította őket. A főpapok és írástudók pedig, 
látván a csodákat, a melyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik kiáltottak a 
templomban, és ezt mondták: Hozsánna a Dávid fiának; haragra gerjedtek, És 
mondták néki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondta: Hallom. 
Sohasem olvastátok-e: A gyermekek és csecsemők szája által szereztél 
dicsőséget?” (Mt 21:12-16) 

A két evangéliumi részlet első olvasásra ugyanannak az eseménynek a leírása. 
Ha azonban előzményeikkel együtt, gondosan elolvassuk a János és Máté által 
feljegyzetteket, kiderül, hogy a két esemény között három év telik el. Az első 
templomtisztításra a kánai menyegző után, tehát Jézus Krisztus nyilvános 
fellépésének kezdetén került sor, a másodikra pedig a virágvasárnapi 
bevonulást követően, vagyis néhány nappal kereszthalála előtt. Már 
önmagában ez az ismétlés is arra utal, hogy rendkívül hangsúlyos eseményről 
van szó. Lényegét tekintve ugyanaz zajlott mindkét esetben: Jézus isteni 
tekintéllyel lépett fel és kiűzte a templom udvaráról az ökröket, juhokat, 
galambokat áruló kereskedőket a pénzváltókkal együtt. Haragja olyan félelmet 
keltett a kalmárokban, hogy minden ellenvetés nélkül elmenekültek. Az első 
részletben azt olvassuk, hogy kötélből ostort fonva kergette ki őket. 
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Természetesen nem magát a templomépületet ürítette ki, hiszen oda csak a 
papok léphettek be. Az árusok a külső udvaron, a pitvaron kívül állíthatták fel 
asztalaikat.  

A második alkalom leírásakor érdekes jelenet egészíti ki a menekülők 
áradatának képét: velük szemben – félelem nélkül – özönlenek Jézushoz a 
vakok, sánták, betegek és a kisgyermekek. Ők cseppet sem rettegnek, hanem 
ellenkezőleg, vágyakoznak a közelébe jutni és gyógyulást, békességet nyerni 
tőle.  

Nagyon szomorú tény, hogy másodszor ugyanaz a kép fogadta Jézust: Izrael 
legszentebb helye „latrok barlangjává” és „kalmárság házává” lett a főpapi 
család és a papi réteg jóváhagyásával, sőt vezetésével! De mi váltotta ki a 
Messiás haragját? 

Vajon mi értelme ennek a sokszor félreértett jelenetnek? Miért tartotta Jézus 
fontosnak kétszer is megtenni ugyanazt? Hiszen a pénzváltókra azért volt 
szükség, mert a Római Birodalom számtalan pontjáról érkező zarándokok 
különböző fizetőeszközökkel rendelkeztek. Az állatokat pedig az Úr által előírt, 
kötelező áldozatbemutatás miatt vásárolták meg a hívő izraeliták, akik 
Jeruzsálemtől sokszor több napi járóföldre laktak. 
Bizonyára valami nagyon fontos tanítást kívánt általa közölni népével, nem 
pusztán a „haragvó Isten” félelmetes arcát akarta általa bemutatni. János 
apostol a történet értelmezésekor indítékként Dávid egyik zsoltárversét fűzte 
hozzá: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Mit jelent pontosan ez a 
vers? 

Atyám háza 

Figyeljük meg, milyen elnevezésekkel illette Jézus a fenti jelenetekben a 
babiloni fogság után, Zorobábel idejében készült épületet, mely köré „nagy” 
Heródes építtetett díszes udvarokat: 

- templom 
- Atyám háza 
- Isten háza 
- imádság háza 

Mi volt eredeti célja, mi végre rendelte el Isten még az egyiptomi kivonulás 
kezdetén a szent sátor felépítését, és hagyta jóvá később a kőből épült 
templom tervét, amely Dávid szíve vágya volt? 

„És a felhő befedezte a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betöltötte a 
hajlékot. És Mózes nem mehetett be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta 
nyugodott, és az Úrnak dicsősége töltötte be a hajlékot.” (2Móz 40:34-35) 
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„És mikor Salamon elvégezte a könyörgést, tűz szállt le az égből, és 
megemésztette az egészen égőáldozatot és a véres áldozatot, és az Úr dicsősége 
betöltötte a házat, Annyira, hogy még a papok sem mehettek be az Úr házába; 
mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát. És az Izráel fiai mindnyájan látták, 
amikor alászállt a tűz és az Úr dicsősége a házra, és arccal leborultak a föld felé 
a padlózatra, s imádták és tisztelték az Urat, hogy jó és az ő kegyelme 
mindörökké való!” (2Krón 7:1-3) 

Salamon imája után megjelent neki az Úr és ezt mondta: 
„Megszenteltem e házat, amelyet építettél, abba helyeztem az én nevemet 
mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor.”  
(1Kir 9:3) 

A templom tehát az Atya háza, amely az ember Istennel való kapcsolatának 
színtere volt, illetve az Úr dicsősége megnyilatkozásának helye. Többször 
olvasunk a fentiekhez hasonló jelenetről az Ószövetségben: oly mértékben 
betöltötte Isten fenséges jelenléte a szentek szentjét – a frigyláda fedelén, 
vagyis a kegyelem trónján, a két kérub között jelent meg a ragyogó felhő, a 
sekinah –, hogy senki, még a papok sem voltak képesek átlépni a küszöböt. A 
Seregek Urának hatalmas lénye átjárta a sátor, később pedig a templom 
egészét; fénye, dicsősége szemmel láthatóan kiáradt annak környezetére is.  
Különösen megható Isten szava és ígérete, hogy „szeme és szíve mindenkor” e 
házban és e házon időzik. Azt jelenti, hogy teljes figyelme e pontra szegeződik. 
A világmindenség Ura és fenntartója egy parányi, ember által készített 
épülethez köti magát…  

Ugyanakkor ezen a helyen az ember is szólhatott a világmindenség Urához, 
leborulhatott, imádhatta Őt és „kiönthette előtte szívét, mint a vizet”. Hálát 
adhatott és kérhetett, s akár úgy is beszélhetett Istennel, miként Mózes, „mint 
ember szokott szólni barátjával”. 
Amikor a Messiás elűzte a templom tornácaiból a kufárokat, kifejezte, hogy a 
Mindenható jelenlétét teszi lehetetlenné az ott folyó zsibvásár. Az alkudozás, a 
mohó pénz- és nyereségvágy, amely eltorzította a választott nép nagy részének 
szívét, összeegyeztethetetlen Isten gondolkodásmódjával és jellemével. Az 
előbbi énközpontú, anyagi haszonra tör; az utóbbi szent, azaz tökéletesen 
tiszta mindenfajta önzéstől, hiszen maga a szeretet, amely folyton adni 
törekszik. 

A kőből épült templom – a második, amely a babiloni fogságból hazatérő 
Zorobábel és Nehémiás vezetésével épült – azonban a fenti megtisztítás után 
pár nappal döbbenetes módon elveszítette korábbi szerepét, noha kevesen 
voltak ezzel akkoriban tisztában: „Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltva, 
kiadta lelkét. És íme, a templom kárpitja fölétől aljáig kettéhasadt.”  
(Mt 27:50-51) 
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Jézus halálának pillanatában az Úr dicsősége végleg elhagyta a szentek 
szentjét, s a kettészakadt kárpiton túli részbe ezentúl bárki beláthatott, 
beléphetett: hiszen Isten jelenléte soha többé nem töltötte be azt. Magát a 
templomot Kr. u. 70-ben Titus katonái úgy felégették és lerombolták, hogy a 
messiási jövendölésnek megfelelően kő kövön nem maradt belőle.  

 
Testének temploma 

Amikor Jézust arról faggatták a farizeusok, milyen jogalapja volt a kétszeri 
templomtisztításhoz, ő ezt a talányos választ adta: 

„Felelt Jézus és mondta nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt 
megépítem azt. Mondták azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a 
templom, és te három nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének 
templomáról szólt. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékeztek az ő 
tanítványai, hogy ezt mondta; és hittek az írásnak, és a beszédnek, amelyet Jézus 
mondott.” (Ján 2:19-22) 

Mind a sátor, mind a két, egymást követő templomépület ideiglenes megoldás 
volt Isten részéről. Amikor Ádám kikerült az Úr kezéből a maga 
tökéletességében, szemtől szemben érintkezhetett Alkotójával. Az 
engedetlenség pillanatában azonban elszakadt Teremtőjétől; önállósulása 
egyúttal együtt járt az isteni élet forrásától való eltávolodással. Ádám halála 
csupán szükségszerű következmény volt, kifejezte a legsúlyosabbat, ami 
egyben magyarázza a sátor és a templom beiktatását: mivel az ember bizalma 
megrendült Jahvéban, s a bűn falat emelt a Vele való közösség elé, Ádám és Éva 
teste-lelke nem lehetett többé maradéktalanul az Úr lakhelye. Ezután, 
különösképpen a későbbi nemzedékekben, egy élettelen anyagokból épített 
házban, illetve közvetítők – papok – révén érintkezhettek Istennel a földiek. 

Jézus messiási szolgálatának központi célját fejezte ki a templom megtisztítása, 
és teljes összhangban állt egész földi működésével. Ha megfigyeljük az 
evangéliumok leírásait, tevékenységének túlnyomó részét a gyógyítás 
jelentette: „Az est beálltával pedig vittek hozzá sok ördöngöst, és egy szóval 
kiűzte a tisztátalan lelkeket, és meggyógyított minden beteget.” (Mt 8:16) Mit 
tett? Isteni, Atyjától származó hatalommal kiűzte a démonokat, a betegségeket 
az emberekből, helyreállította testi-lelki egészségüket. Egyúttal kifejezte 
teremtői tulajdonjogát, és bizonyította az Úr végtelen, helyreállító kegyelmét. 
Vagyis szolgálata pontosan ugyanarról szólt, mint a két templomtisztítás! 

De ez még nem volt elegendő: „Örök időktől fogva az volt Isten célja, hogy a 
ragyogó, szent szeráftól az emberig minden teremtett lény templom legyen, 
amelyben a Teremtő lakozik. A bűn miatt az ember megszűnt Isten temploma 
lenni. A bűnnel szennyezett, világosságtól elfordult szív már nem tükrözte az 
isteni dicsőséget. Isten Fiának testet öltésével azonban megvalósult a menny 
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terve. Isten az emberben lakozik, és megmentő kegyelme által az emberi szív 
újra templomává lesz.”1 

Jézus Krisztus teste révén, amit Máriától való születése által kapott, emberré 
lett. Isten Fia, egyúttal mint „embernek Fia”, halála és feltámadása által 
helyreállította az Úr templomát. Életének minden pillanatában igaz volt a 
prófécia, hogy „teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te 
törvényed keblem közepette van.” (Zsolt 40:9) Folyamatosan áramolni tudott 
Benne  és Általa a külvilág felé is  az isteni, Atyjától származó élet, melynek 
külső jellemzője a törvényekkel való összhang, tartalma pedig egyetlen szóban 
foglalható össze: szeretet. Isten legalább háromszor, hallható szóval is 
kinyilvánította, hogy Fiában az Ő neve lakozik, s hogy szeme és szíve 
mindenkor ott vannak vele: „És íme, egy égi hang ezt mondta: Ez az én 
szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.” (Mt 3:17) 

Erről a templomról, vagyis fizikai testéről jövendölte, hogy lerontatik, mint az 
Istennel szembeni ellenségeskedés színtere – noha Ő maga mindenkor a 
legteljesebb összhangban állt Atyjával. Halála és feltámadása volt az egyetlen 
út, amely lehetővé tette, hogy második Ádámként egy új emberi nemzetség 
atyja legyen: hogy mindaz, aki hisz Őbenne, újjászületés által ugyancsak Isten 
temploma legyen.  

 
Te vagy a templom! 

Minden Krisztusban hívő emberre igaz, amit Pál apostol oly sokszor 
hangsúlyoz: 

„Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik 
bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert 
az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” (1Kor 3:16-17) 

„Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek 
temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron 
vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, 
amelyek az Istenéi.” (1Kor 6:19-20) 

„Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a 
szenteknek és cselédei az Istennek, Kik fölépíttettetek az apostoloknak és 
prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Akiben az egész 
épület szép renddel rakattatván, növekedik szent templommá az Úrban; Akiben 
ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.” (Ef 2:19-22) 

 

                                                   
1
 White, E. G.: Jézus élete, Az Ő templomában c. fej.  
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„Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő, az 
emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, Ti magatok is 
mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki 
áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.” 
(1Pét:3-5) 

A templom egyik legfontosabb jellegzetessége az volt, hogy tiszta, szent; 
kizárólag egyetlen Úr tulajdona és lakhelye, amelyet teljesen betölt Isten 
jelenléte. Jelképe volt az ember eredeti állapotának: a Teremtő tökéletes háza, 
melyet nem ront meg semmiféle külső vagy belső tisztátalanság, 
akadálytalanul megnyilatkozhat benne az isteni dicsőség, célja pedig Isten 
felmagasztalása, az Ő igazságáról, végtelen gazdagságáról, jellemének 
szépségéről való tanúságtétel.  

Jézus haragja azért lobbant fel a vásár láttán és hallatán, mert az eszköz 
életcéllá vált; eredeti rendeltetése pedig teljesen elhalványult és eltorzult. 
Szükség volt a pénzváltásra, az állatokra – de ezek csupán eszközök voltak egy 
szent cél, Izrael Istenének tisztelete érdekében. Ott és akkor azonban a vagyon 
felhalmozása volt a résztvevők fő törekvése, az áldozatbemutatás pedig gépies 
cselekvéssé silányult. Fogalmuk sem volt arról, hogy a megölt tulkok, 
bárányok, galambok Isten áldozatára, szent Fiának halálára utalnak, s hogy a 
halni készülő Messiás ott jár közöttük! Már nem tudták, hogy nem Isten szorul 
rá az ő áldozataikra, az ő cselekedeteikre, hanem éppen ellenkezőleg! 
Nincsenek érdem- és üdvösségszerző cselekedeteik – csupán gőgös 
önigazultságuk. 

Nem szolgálhatunk tehát egyszerre a Mammonnak és Istennek, ahogyan 
Krisztus figyelmeztette követőit. Az asztalok felborítása, a pénz kiszórása, az 
állatok kiűzése – félelmetes, megalázó figyelmeztetés volt, egyenlő a 
bálványszobrok összetörésével: ha az ember figyelmének középpontjában az 
anyagi haszonszerzés vágya, az önszeretet, vagy bármi egyéb áll Isten helyett, 
akkor a romlás szélén áll! Mit választunk? Az elgurult érmék után kutatunk az 
asztal alatt, vagy megszégyenülve ugyan, mégis hálával engedjük, hogy 
Krisztus megtisztítsa életünket minden függőségtől, megüresítse szívünket 
minden bálványtól, legelsősorban imádott önmagunktól?  

Ha átengedjük neki az uralmat, szívünket azonnal betölti az Ő jelenléte, mint 
egykor a sekinah a szentek szentjét. A ragyogó felhő, amely leereszkedett a 
templomra, Isten életének, jellemének jelképe, amelyet jóság, hűség, szeretet, 
irgalom, hosszútűrés együttese alkot. Mindez az Ő Lelkének befogadása, illetve 
állandó bennünk lakozása által lényünk részévé válhat!  

A templom harmadik sajátossága, hogy kövekből, gondosan egymásra illesztett 
kődarabokból épült fel tökéletes egésszé. Az egyes emberek, a kicsiny 
templomok tehát valójában egy nagy egészet alkotva, együttesen, szép 
rendben alkotják Isten (egy)házát.  
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Mit is jelent tehát a János apostol által idézett sor: a te házadhoz való féltő 
szeretet emészt engem? Bizonyára feltűnik az olvasónak, hogy a tízparancsolat 
egyik jellegzetes kifejezését foglalja magában: „én az Úr, a te Istened, féltőn 
szerető Isten vagyok” (2Móz 20:5)  

Nem mást, mint az emberhez való mélységes, a kereszthalálig hűséges 
ragaszkodást tanúsítja! Így is olvashatnánk: az IRÁNTAD érzett, mély 
szerelmem emészti szívemet! Ezért hatalmas örömhír a kétszeri 
templomtisztítás, hiszen Jézus bizonyította, hogy küldetése az ember 
megmentése; s ehhez az Atya minden erőt és hatalmat a rendelkezésére 
bocsátott. Kifejezi, hogy Krisztus Isten akaratával és szeretetével teljes 
összhangban cselekedett, és tökéletes munkát végzett! Célja az volt, hogy az 
embert, mint tulajdonukat, szeretetük tárgyát helyreállítsa, hogy az isteni élet 
akadálytalanul betölthesse, és mind fizikailag, mind lelkileg Isten arcának 
szépségét tükrözze.  

Hiszen a Biblia első lapján ezt olvassuk: „Teremtsünk embert a mi képünkre és 
hasonlatosságunkra.” (1Móz 1:26) Ezért mindenki, aki hittel megragadja a 
Szentírásban foglaltakat, s akit az Úr lelke betölt, örömmel elmondhatja: Isten 
temploma, Isten képmása vagyok! 

 

AZ ARANY GYERTYATARTÓ 

A szent sátor, később pedig a templom első helyiségében, az ún. szentélyben , 
Isten rendelkezései alapján a következő három tárgyat kellett elhelyezni: az 
arany gyertyatartót, a szent kenyerek asztalát és a jóillattétel oltárát. Általános 
igazság minden, a sátorra, az áldozatokra és az éves ünnepkörre vonatkozó 
isteni utasítással kapcsolatban, hogy önmagukon messze túlmutató jelentést 
hordoztak: „csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.” 
(Kol 2:17) Tehát az Ó- és Újszövetség szorosan összetartozik, és a legapróbb 
részlet is arra a csodálatos tervre utal, amellyel Isten a halál fogságába került 
embert megszabadította: a Jézus Krisztusban történt megváltásra.  

A menóra 

Ennek egyik eszköze a címben szereplő menóra vagy gyertyatartó, az egyetlen 
fényforrás az ablaktalan sátor sötétjében, amelyet a szentély déli oldalán 
kellett elhelyezni. 

„Csinálj gyertyatartót is tiszta aranyból; vert aranyból készüljön a gyertyatartó; 
annak szára, ága, csészéi, gombjai és virágai ugyanabból legyenek. Hat ág jöjjön 
ki oldalaiból; három gyertyatartó-ág az egyik oldalból, és három gyertyatartó-
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ág a másik oldalból. Mandulavirág formájú három csésze az egyik ágon, 
gombbal és virággal; és mandulavirág formájú három csésze a másik ágon is, 
gombbal és virággal; így legyen a gyertyatartóból kijövő mind a hat ágon. A 
gyertyatartón pedig négy mandulavirág formájú csésze legyen, gombjaival és 
virágaival. Gomb legyen a belőle kijövő két ág alatt; ismét gomb a belőle kijövő 
két ág alatt, és ismét gomb a belőle kijövő két ág alatt: így a gyertyatartóból 
kijövő mind a hat ág alatt. Gombjaik és ágaik magából legyenek; egy darab 
tiszta aranyból legyen verve az egész. Csinálj hozzá hét mécset is, és úgy rakják 
fel mécseit, hogy előre világítsanak. Hamuvevői és hamutartói is tiszta aranyból 
legyenek. Egy talentum tiszta aranyból csinálják azt, mindezeket az eszközöket. 
Vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked.” 
(2Móz 25:31-40) 

„Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak néked tiszta faolajat, amelyet a 
világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpákat gyújthassanak. A 
bizonyság függönyén kívül, a gyülekezet sátorában úgy helyezze el azokat Áron, 
hogy estétől fogva reggelig az Úr előtt legyenek. Örökkévaló rendtartás legyen ez 
a ti nemzetségeiteknél.” (3Móz 24:2-3) 

A gyertyatartó tiszta, tömör aranyból készült, közel 50 kg-ot nyomott. Hét ága 
volt; a hetes a teljességet jelképező szám, többször is előfordul a Szentírásban: 
az idő hetekre történő felosztása a teremtéskor, az ugyancsak Krisztust 
jelképező kő, amelyen hét szem található stb. Ha a leírás alapján magunk elé 
képzeljük, a menóra gyönyörű lehetett a mandulavirágot formázó díszítéssel: a 
mandula virága egyébként hasonlít az almafáéra, csak színben különböznek; öt 
csészelevél veszi körül a bibét. A lámpás karjai tehát virágot és gyümölcsöt 
egyaránt tartalmazó mandulaágakat mintáznak – az egyes karokon 
virágszirmok és gombok, más fordítás szerint gömbök váltották egymást – és 
mindez nem pusztán Isten kifinomult esztétikai érzékéről árulkodik. 
Krisztussal kapcsolatban több prófécia szól a sarjról, vagy csemetéről, 
vesszőszálról: „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy 
virágszál nevekedik.” (Ésa 11:1)  

Ezen kívül a frigyládában őrizték Isten utasítására azt a virágot és termést 
hajtott mandulaágat, amely Áron főpapi elhívását igazolta a nép előtt. Áron 
pedig Krisztus, a könyörülő és hű főpap jelképes szolgálatát hordozta. Az Izrael 
területén gyakori olajfa szolgáltatta az állandó világításhoz szükséges, finom 
olajat, amely természetesen szintén jelképes jelentéssel bírt: Isten Lelkét, 
életét szimbolizálja. 
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A világ világossága 

Tehát ez a szépséges, a legtisztább és legnemesebb anyagokból készített 
gyertyatartó vagy lámpás Isten Egyszülöttjét ábrázolta Izrael népe számára, 
erre több prófécia és evangéliumi részlet utal: 

„A nép, amely sötétségben ült, látott nagy világosságot, és akik a halálnak 
földjében és árnyékában ültek, azoknak világosság támadt.” (Ésa 9:1-2)  
Ez az ige egyértelműen a születendő Messiást jövendölte.  

János apostol evangéliuma elején a következőket írta Krisztus személyéről: 
„Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága; és a világosság a 
sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. (…) Az igazi világosság 
eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert.” (Ján 1:4-5.9) 

Később pedig Jézus maga mondta önmagáról: 
„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, 
hanem övé lesz az életnek világossága.” (Ján 8:12) 

Milyen jellegű sötétségről és világosságról van szó a fenti igékben? 
Ha összekapcsoljuk a templomra vonatkozó gondolatokkal, hogy ti. mind a 
sátor, mind a kőtemplom az embert, mint Isten dicsősége jelenlétének 
színhelyét jelképezte, akkor tudjuk, miért volt sötét a pusztában felállított 
szent sátorban. Az ember függetlenítette magát édenbeli döntésével Istentől, s 
ezzel elszakította önmagát az élet forrásától. Fizikailag és lelkileg a sötétség és 
a halál foglyává lett. Nemcsak az öröklétet váltotta fel a mulandóság, hanem – 
mint ennek oka – erkölcsi értelemben sem tudott többé tiszta, önzetlen, 
egyértelmű döntéseket hozni, hiszen „levált” a tökéletes jóság és igazság 
forrásáról. Tehát a sátorban felállított fényforrás arra utalt, hogy az ember 
önmagában életképtelen, törvényszerűen a bűn rabja és a folyamatosan benne 
munkáló halál az osztályrésze. Vagyis szüksége van egy isteni fény- és 
erőforrásra ahhoz, hogy része lehessen az élet teljességében. A gyertyatartó a 
tökéletes megoldást jelképezte: a sötétség egyetlen, hathatós ellenszere a fény. 
Jézus Krisztus, mint az Atya ajándéka, az élő, „sötét helyen világító szövétnek”, 
aki fizikai és lelki értelemben egyaránt világosságot hozott a Földre. A 
papoknak gondoskodniuk kellett a folyamatos olajutánpótlásról, hogy a 
világosság soha ki ne aludjék, s ez arra utal, hogy Isten Lelke, élete teljesen 
betöltötte Jézust, folyamatosan áradt belőle a mennyei fény. Így mutatta be 
saját küldetését:  

„Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 
evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, 
hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, 
hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves 
esztendejét.” (Luk 4:18-19) 
 



 10 

Nem csupán rengeteg fizikai vakságban szenvedő embert gyógyított meg: elég, 
ha Bartimeusra gondolunk. De ugyanilyen súlyú volt a lelki vakságban 
tengődők felszabadítása; megosztotta az Istennel való békesség, az öröm, a 
szeretet és a reménység ajándékait a bűnben vergődő emberekkel. Csodái 
révén bizonyította, hogy Isten hatalma, amely egykor a világító testeket – 
Napot, Holdat, csillagokat – megteremtette, működőképes évezredek múltán 
is, megmentő és megtartó erő, amely mindenki számára hozzáférhető: 
„Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott 
világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus 
arcán való világoltatása végett.” (2Kor 4:6) 

Isten szavaiban – melyeket az élő Ige, Jézus Krisztus közvetített – ma is 
teremtő és újjáteremtő erő, hatalmas energia rejlik, amely megnyilvánult a 
betegségekből való gyógyításokban, a halálból való feltámasztásban. Ez az erő 
valóságosan ott lüktet a Szentírás minden egyes szavában, s aki ezeket 
„használja” ösvénye világosságául, az nem járhat sötétségben!  

Ti vagytok a világ világossága 

Mindazok, akik megismerték az isteni világosságot, nemcsak annak fényében 
járnak, de egyúttal részévé válnak a mennyei tervnek, továbbárasztják azt 
mások felé: „Ti vagytok a világ világossága. (…) Úgy fényljék a ti 
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti cselekedeteiteket, és dicsőítsék 
a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5:14.16) Ez azonban csupán egyetlen úton 
lehetséges: ha a gyertyatartó a sátorban áll, azaz Jézus Krisztus az emberi 
szívben lakozik. A „megismerés” szó itt természetesen nem futó és felszínes 
viszonyra, hanem folyamatosan mélyülő, őszinte szeretetkapcsolatra utal, 
melyet áthat az Úr iránti bizalom, s amelyből ilyen kijelentés fakadhat: „Az Úr 
az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: 
kitől remegjek?” (Zsolt 27:1) 

Hogyan tudunk tehát mi is „világítani”? 
„Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és 
elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon, 
életnek beszédét tartván eléjük.” (Fil 2:15-16) Ahogyan Krisztus arca az Atya 
fényét tükrözi a világra, úgy Jézus tiszta lénye is átsugárzik tanítványai életén: 
kizárólag a Tőle és belőle áradó fényt tudják továbbadni a sötétségben ülők 
felé. Nem adhat többet az ember annál, mint amit kapott és befogadott! Isten 
gyermekei Mesterük önzetlen életét, illetve szeretetteljes, valóságos erőt adó 
szavait közvetítik környezetük számára. 
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Az örök szövétnek 

Krisztus szerepe, mint „gyertyatartó” nem korlátozódott az Ó- és Újszövetség 
idejére, hanem túlmutatva rajtuk, az örökkévalóságba torkollik. 
Bolygónkon a teremtés óta egymást váltja a nappal és az éjszaka; a fény 
elválaszthatatlan árnyékától, s egy ideje a boldogságot hamar bánat felhőzi, az 
isteni világosságot pedig folyton elhomályosítani törekszik a gonosz hatalom. 
Ez azonban – a mindenható Teremtő tervei és ígéretei szerint, melyeket 
megosztott az emberiséggel – nem lesz mindig így. Az újjáteremtett Földön 
örök világosság uralkodik majd, és véglegesen megszűnik a sötétség hatalma: 
„És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak 
őbenne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a 
Bárány. És annak kapui be nem záratnak nappal (éjszaka ugyanis ott nem 
lesz.)” (Jel 21:23.25) 
„És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert 
az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.” (Jel 22:5) 
 
 

A VILÁGOSSÁGRÓL 
 
 

„A felhő mögött, mely ránk veti árnyékát, ott a 
csillag, mely ránk veti fényét.” 
 (Victor Hugo) 
 

„Én, Jézus vagyok ama fényes és hajnali csillag.” 
 (Jel 22:16) 
 
 

„Mikor a menny világossága ragyog az 
emberre, arca a benne élő Úr örömét fogja 
kifejezni. Krisztus lelkünkből való távolléte 
teszi szomorúvá és kétkedővé az embereket. 
Isten Igéjének alaphangja az öröm az Őt 
befogadók számára. A világosság örömet és 
boldogságot hoz, s ez az öröm az életben és a 
jellemben jut kifejezésre.” (E. G. White) 
 

„Isten trónjának egy fénysugara többet ér az 
emberi bölcsesség minden ragyogásánál.” 
(Spurgeon) 
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„Az embernek vannak olyan szomjúságai, 
amiket csak emberen túli források olthatnak. 
Van olyan világosságigénye, amit nem tud 
szolgálni sem az értelem, sem a társ, sem a 
látás szenvedélye.” (ismeretlen) 
 

„Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és 
ösvényemnek világossága.” (Zsolt 119:105) 
 

„A szeretetnek melege van a természet 
hidegében, világossága van az élet 
sötétségeiben, és a szeretetnek ajkai vannak, 
amik mosolyognak velünk az örömben, és 
lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.” 
(Gárdonyi Géza) 

„Amint a legnagyobb hőség a Nap közelében van, a 
legnagyobb boldogság ott található, ahol 
Krisztushoz legközelebb vagyunk.” 
(Spurgeon) 

 
 
„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal 
világossága, mely minél tovább halad, annál 
világosabb lesz, a teljes délig.” 
(Péld 4:18) 

„Világosság támad fel az igazra, 
És az egyenes szívűekre öröm.” (Zsolt 97:11) 
 

„Míg a világosságotok megvan, higgyetek a 
világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.” 
(Ján 12:36) 

 
 
„Krisztus virág, mely nem hervad el; folyó, mely 
sosem szárad ki; Nap, amely nem ismer 
fogyatkozást. Ő minden mindenekben – sőt a 
mindennél valamivel több.” (Spurgeon) 
 
 

„mert a sötétség szűnni kezd,  
És az igaz világosság fénylik.” 
(1Ján 2:8) 
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A SZENT SÁTOR ÉS A TEMPLOMOK 

A szent sátor az Egyiptomból történt kivonulás után, a Sínai-hegynél való 
táborozás során, közel fél év alatt készült el. Amikor Mózes a hegyen 
tartózkodott, Isten adott neki látomást és pontos utasítást az építésre 
vonatkozóan. A földi anyagokból, kézzel készített sátor halvány mása volt 
csupán az eredetinek; a mennyei dolgok ábrázolatainak szerepét töltötte be: 
„Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be 
Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék 
érettünk.” (Zsid 9:24)  

A sátor szétszedhető, szállítható formában készült, a vándorló nép között Isten 
lakhelye volt, és egészen addig működött, amíg Salamon király fel nem építette 
apja tervei alapján az első állandó templomot Jeruzsálemben.  

A templom szerkezete, felépítése megegyezett a sátoréval, azzal a 
különbséggel, hogy kövekből építették, s a letelepedett nép minden évben 
legalább háromszor ellátogatott a fővárosba, a kötelező ünnepeken való 
részvétel céljából. Az első templomot, amely több mint négy évszázadon át 
ékeskedett Sion hegyén és az izraeliták büszkeségét jelentette, a káldeusok, 
mint Isten büntetésének eszközei semmisítették meg: „Az Isten házát 
meggyújtották, Jeruzsálem kőfalait lerontották, palotáit mind elégették tűzzel, 
és minden drágaságait elpusztították.” (2Krón 36:19) 

A második templom felépítésére, amely méreteiben és pompájában jóval 
szerényebb volt az elsőnél, a babiloni fogság után, Zorobábel és Nehémiás 
vezetésével, nagy szorongattatások közepette került sor. E templomhoz 
kötődik Jézus Krisztus munkássága is; az épület szerepét a Messiás halálakor 
véglegesen betöltötte. Végső pusztulására Jézus is utalt (Mt 24. fej.), Titus és 
római seregei voltak, akik i. sz. 70-ben felgyújtották és Jeruzsálemmel együtt a 
földdel tették egyenlővé.  

A sátor és a templom egyaránt két részből állt: a szentélyből és a szentek 
szentjéből. Az előbbi helyen állt a gyertyatartó, a szent kenyerek asztala és a 
jóillattétel oltára. Ide a papok naponta bejártak szolgálataik elvégzésére. A 
szentek szentjében állt a frigyláda, oda csak a főpap léphetett be évente 
egyszer, a nagy engesztelési napon, hogy az áldozati vérből hintsen a láda 
fedelére, a nép bűneinek eltörlése érdekében. A naponkénti áldozatbemutatás 
a Lévi törzséből származó papok feladata volt, ezt a sátor udvarában kellett 
elvégezni. Minden a legapróbb részletig, a ruházattól az áldozatra szánt 
bárányig, az olajtól a kenyerekig Jézus Krisztus földi áldozatát és mennyei 
szolgálatát jelképezték.  
 

 
*** 
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A salamoni templom rekonstrukciós rajza 
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„Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben…” 
(Zsolt 81:8) 

Jertek, halljátok ti istenfélők, mind, 
hadd mondjam el, mit tett velem! 

Szám hozzá kiáltott, nyelvem Őt magasztalta. 
Ha álnok szándék lett volna szívemben,  

nem hallgatott volna meg az Úr. 
De Isten meghallgatott, 

figyelt imádságom szavára. 
Áldott legyen Isten, 

mert nem utasította el imádságomat, 
szeretetét nem vonta meg tőlem.” 

(Zsolt 66:16-20) 

Barátaim biztatására írom le ezt a kis történetet – én nem tulajdonítottam neki 
nagy jelentőséget, de ha hozzájárul ahhoz, hogy az eddigieknél is jobban bízz 
az Úrban, akkor már megérte! 

Beszélgettem egy fiatalemberrel arról, mit szeretne csinálni a jövőben. Nemrég 
szerzett diplomát Gödöllőn, gazdálkodni akar a családi földeken. Szóba került a 
nagy aszály is, ami gyakorlatilag a tél óta tart. Gondolkodtam egy kicsit, aztán a 
következő tanácsot adtam neki: – Imádkozz esőért! – megütközve nézett rám: 
– Ilyesmiért nem szoktam imádkozni, csak emberekért! Én öntözésben 
gondolkodtam! – Rendben – bizonygattam –, de a Bibliában olvasunk Illésről, 
aki hozzánk hasonló ember volt, könyörgött Istenhez esőért és megkapta! – 
Hát, jó – vonogatta a vállát. – Erre még nem gondoltam. – Aztán más témákra 
terelődött a szó, de amikor elbúcsúztunk, még hozzátettem: – Megígérem 
neked, hogy én is imádkozni fogok, hogy essen eső a földekre!  – Udvariasan, 
de szkeptikusan mosolygott.  

Eltelt két hét is a találkozásunk óta, de jelentős csapadék azóta sem hullott, 
nekem pedig nap mint nap eszembe jutott, hogy szóba hoztam Isten csodáját: 
„Uram, csak meg ne csúfoltassék a Te neved az én hitetlenségem miatt!” 

Egyik délután elmentem a közeli dombokra futni. Nagyon szeretek arra 
kocogni, mert gyönyörű a táj, énekel a pacsirta, a fülemüle, mindig akad valami 
különleges szépség – egy-egy felijedő őz vagy nyúl, a napfény és a felhők 
változó színpompája, de leginkább azért, mert ez az óra számomra a 
legintenzívebb ima és hálaadás ideje. Ahogy lépegettem fölfelé, láttam a széles 
és mély repedéseket, amelyek a szárazság következtében támadtak a földön. 
Ismét eszembe jutott az eső hiánya, és nem csak az a csapadék, amelyre 
szomjas a vetés. Hanem az a bizonyos „kései eső” is, amelyre Isten gyermekei 
várakoznak szerte a világban. „Uram, Te mindenek Atyja vagy, kérlek, 
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könyörgöm, ígéretet tettem, ne engedd, hogy neved megszégyenüljön! 
miattam!” – a szívem a torkomban dobogott, és nemcsak a futás miatt. Olyan 
forrón vágyakoztam Isten válaszára, mint eddig csak ritkán. Aztán hirtelen 
éreztem, hogy vízcseppek érik az arcomat, a karomat. Önkéntelenül is 
felnéztem az égre, de semmit nem láttam – talán egy leheletnyi kis grafitszürke 
csíkot – a nagy kékségen kívül. Azt mondhatnám, indokolatlanul esett. De 
mégis – esett, és csak rám! Alig akartam elhinni! Érthetetlen volt, de forró hála 
öntötte el a szívemet – átéreztem, amit Dávid írt: „Testem és lelkem 
ujjonganak az élő Isten felé.” Úgy éreztem, meghallgatta kérésemet és bizonyos 
voltam benne, hogy ezután hamarosan eső lesz, olyan, ami alaposan megöntözi 
a száraz földeket – és a vágyakozó szíveket is.  

Nem is tudom igazán leírni, milyen lelkiállapotban futottam tovább. „Kicsoda 
vagyok én, Uram, hogy meghallgatsz és így felelsz?! Légy áldott, dicséretre 
méltó, felséges Atyám!” – ehhez hasonló gondolatok töltöttek el, s közben úgy 
éreztem, a szívem nem bír el ennyi örömöt és hálát. Amikor visszafordultam, 
jobb kéz felől feltűnt egy vakítóan fehér felhő az égen; feltűnő volt, mert 
egyébként egyszínű kékség borult a dombokra. Oly nagy volt bennem a 
boldogság, hogy többször is felkiáltottam: „Atyám, szeretnélek megölelni! 
Szeretnélek megölelni!” – hihetetlen vágy fogott el, hogy fizikai közelségbe 
kerüljek Hozzá, hogy személyesen köszönjem meg Neki a választ, de közben 
láttam magamat kívülről: egy hangyányi pötty az egyik dombon, „könnyebben 
szétnyomható a molynál”, egy parányi bolygón az univerzum végtelenjében…  

„Ugyan, mit akarsz?” – szólalt meg bennem egy szkeptikus hang. „Hogyan 
tudná Isten teljesíteni a te gyerekes kívánságodat? Hisz ez lehetetlen!” Ennek 
ellenére túlcsorduló szívvel ismételgettem a kérésemet, „Atyám, meg akarlak 
ölelni!” S ekkor, ahogy ismét felpillantottam a felhőre, észrevettem benne egy 
rövidke szivárványcsíkot: függőleges volt és nem terjedt túl a felhő fehér 
szélein. Teljesen elgyengültem a látványtól, mert volt már néhány eset az 
életem során, amikor az Úr szivárvánnyal válaszolt, sokszor egészen 
„elképesztő” időben (pl. egy komor, téli délelőttön), és a könnyektől alig 
láttam, hová lépek. Annak ellenére, hogy a szívem, azt súgta, ez kedves válasz 
az Úrtól, a hitetlenség megint működésbe lépett: „Mi van, ha ez csak véletlen?” 
– Felkiáltottam megint: „Uram, válaszolj, kérlek! Nagyon szeretlek!” S ekkor 
abból a fehér felhőből megdördült az ég… nem is egyszer. Elsírtam magam az 
örömtől és a hálától. Eszembe jutott, amikor az Atya Jézushoz szólt, és többen 
mennydörgésnek vélték; remény, sőt bizonyosság költözött a szívembe, hogy 
egyszer majd érteni is fogom a szavakat... 

Pár napra rá megjött az eső: csendes, tartós eső, amely megáztatta a 
földet. Azóta már megint szükség van a csapadékra, mert ismét kiszáradt 
minden, de tudom, hogy folyamatosan kell kérni, hogy egyre többet és többet 
kapjunk… 

 


