
Ismerd el Jézus mennyei hatalmát! 
 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2020.03.29. 

 
Ige: Lk 19,45-48 és Lk 20,1-8 
45Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, 46ezt mondva nekik: Meg van írva: 
„Az én házam imádság háza lesz”, ti pedig rablók barlangjává tettétek. 
47Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra töre-
kedtek, hogy elveszítsék őt, 48de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az 
egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt. 
 

1Történt az egyik napon, amikor a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, 
hogy odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, 2és megkérdezték tőle: Mondd meg 
nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? 3Ő pedig így 
válaszolt nekik: Én is kérdezek tőletek valamit, mondjátok meg nekem: 4Vajon János keresztsége 
mennyből való volt-e vagy emberektől? 5Ők pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mond-
juk, mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki? 6Ha pedig azt mondjuk, embe-
rektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta 
volt. 7Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják, honnan való. 8Erre Jézus így szólt hozzájuk: Én sem 
mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. 

 
Kedves Testvéreim a Krisztusban! 
Ezek az események, melyekről hallottunk az Igében, a Húsvét előtti időszakban történtek meg. Egé-

szen pontosan Jézus virágvasárnapi bevonulása és nagypénteki keresztre feszítése közötti napokon. 
Igaz, hogy mi most még egy héttel Virágvasárnap előtt vagyunk, ezért ne tévesszen meg senkit, hogy 
időrendben ez a történet egy kicsit később volt. 

Szóval miután az Úr szamárháton bevonult Jeruzsálembe, a templomba ment. A templomban pedig 
egy tőle nagyon szokatlan dolgot tett: egyszerűen kikergette a kereskedőket a templomból. János evan-
gélista azt is hozzáteszi, hogy kötélből korbácsot készített, és azzal kergette ki a kereskedőket és a pénz-
váltókat a templomból. 

Miért is tette ezt Jézus? Ezzel megmutatta azt, hogy Ő Isten felkentje, küldötte, a Messiás, Aki szem-
beszáll mindennel, ami eltorzítja Isten rendjét, ami megszentségtelenítette az istentiszteletet. 

De Jézus számára azért is fontos volt, hogy az árusokat, a kereskedőket és a pénzváltókat kiűzze a 
templomból, mert ők éppen azt a területet foglalták el, amit a pogányok udvarának neveztek. Ez volt a 
templom legkülső területe, ahova a nem zsidó származású emberek még bemehettek. Ezért ez volt a 
misszió területe. A kereskedők éppen a misszió lehetőségét vették el, elvették a pogányoktól a lehetősé-
get, hogy Isten közelébe kerülhessenek. 

Természetesen ezek az emberek nagyon jó hasznot hajtottak a templom számára, hiszen helypénzt 
és jutalékot fizettek. Ezért a kereskedők és pénzváltók kiűzése templomból valóban sok ember anyagi 
érdekeit sértette. Ezért jegyzi meg Lukács evangélista, hogy „A főpapok, az írástudók és a nép vezetői 
arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, 
mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt.” 

Mennyire döbbenetes féltékenység az, ami folyamatosan kíséri Jézus munkáját, tanítói szolgálatát. 
Féltékenyek voltak a nép vallásos vezetői, hogy „az egész nép Jézust odaadó figyelemmel hallgatta”. Vagy, 
ahogy egy másik fordítás mondja: „az egész nép – hallgatva őt – rajongott érte”. 

Jézus pedig kihasznált minden percet, órát és napot, ami még hátra volt nagycsütörtök éjjeléig, az 
elárulásáig, és „naponként tanított a templomban. Máté evangélista leírja, hogy miután már nem voltak 
a templomban kereskedők, akkor vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította 
őket.  

A főpapokat és az írástudókat pedig mindez tovább bőszítette. Folyamatosan keresték a módját, 
hogy megfelelő indokot találjanak ellene, ami alapján elítélhetik és kivégeztethetik a római helytartóval, 
Pilátussal. Ők a háttérben, titokban továbbra is arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, hogy ürügyet ta-
láljanak a vádra és a halálos ítéletre. 

A következő, 20. rész Lukács evangéliumából már arról szól, hogy végre sikerült a vallási vezetőknek 
egy csapdát kitalálniuk Jézus számára.  
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A nagytanács tagjai az egyik nap nyilvánosan odamentek Jézushoz, amikor a templomban tanított. 
Fontos volt számukra az, hogy Jézusról a nép előtt derüljön ki, hogy istenkáromló, és így az érte rajongó 
emberek egyszeriben hátat fognak neki fordítani. 

Csak egyetlen kérdést tesznek fel Jézusnak: milyen hatalommal űzte ki a pénzváltókat és a kereske-
dőket a templomból? Ki hatalmazta őt fel arra, hogy ezt megteheti? 

A terv egyszerű volt: ha Jézus azt válaszolja, hogy a mennyből kapta a felhatalmazást, akkor istenká-
romlásért ítélik őt halálra. Ha pedig semmilyen felhatalmazásra nem tud utalni, akkor Izrael vallási rend-
jébe való illetéktelen beavatkozás miatt fogják elítélni. Tudni kell ehhez, hogy a zsidó vallási rendet még 
a római császár és a római helytartók is tiszteletben tartották. Tehát Jézus nem hivatkozhat semmilyen 
földi hatalomra, még magára a császárra sem! 

 
Jézus azonban a saját fegyverüket fordítja a farizeusokkal szembe: visszakérdez, és keresztelő János 

személyére utal. „Vajon János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől?” 
„5Ők pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért 

nem hittetek neki? 6Ha pedig azt mondjuk, emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győ-
ződve arról, hogy János próféta volt. 7Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják, honnan való.” 

 
Kedves Testvéreim! 
Amikor Jézus megtisztítja a templomot az oda nem való tevékenységtől, akkor tulajdonképpen az 

értésére adja mindenkinek, hogy neki joga van belépni arra a felségterületre, és joga van ott is csele-
kedni, amit a papok a saját területüknek tekintettek. Jézus gyakorlatilag átveszi, helyesebben mondva, 
visszaveszi az uralmat a templom felett. 

És miután visszavette az uralmat a templom felett, újra imádság házává tette azt. Mert a templomnak 
az a feladata, hogy ott Istenhez imádkozzanak, Isten nevét hívják segítségül. 

 
Felmerül bennem egy nagyon fontos kérdés:  
Amikor megérint bennünket az Ige, az Isten szava, akkor mi hogyan reagálunk rá?  
Felháborodunk? Esetleg figyelmen kívül hagyjuk az Ő szavát? Vagy … 
Megengedjük, hogy az Úr belépje a mi felségterületünkre? Engedjük-e, hogy rámutasson az oda nem 

való gondolatokra, indulatokra és tettekre? Engedjük-e az Úrnak azt, hogy megtisztítsa a mi szívünket? 
Készek vagyunk-e alázattal belátni azt, hogy az Úrnak igaza van, és jól látja minden hibánkat, mu-

lasztásunkat és bűneinket? Készek vagyunk-e elfogadni azt, hogy neki van joga belépni életünk felség-
területére? 

 
Lássuk be azt, hogy az Úrnak mennyei hatalma van arra, hogy megtisztítsa szívünket és egész éle-

tünket. Engedjük, sőt, kérjük az Urat, hogy cselekedjen hatalommal és kegyelmesen a mi életünkben is, 
végre az imádság helye és a Szentlélek temploma legyen a mi szívünk és egész valónk. 

Ahogy Pál írja az 1. Korinthusi levél 6. fejezetében: Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő 
Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? (19.) 

Olyan sokszor azt látom, hogy mi nem tudjuk, hogy nem a magunkéi vagyunk. Nagyon sokan nem 
tudják, vagy nem akarják elfogadni, hogy Isten rendelkezik az életükkel. Olyan félelmetes hallani, amikor 
azzal akarják igazolni az abortuszokat, hogy a testükkel azt tesznek, amit akarnak. Elszomorító, amikor 
az ember meg van arról győződve, hogy a testével azt tehet, amit csak akar. És ebben az öntelt akarásban 
elcsúfítja tetoválásokkal, plasztikai beavatkozásokkal, és számtalan egyéb módon a testét. Vagy önpusz-
tító szórakozással, szenvedélyekkel teszi tönkre azt, amit ajándékba kapott Istentől, ami is a Szentlélek 
temploma kellene, hogy legyen. 

 
És elgondolkodtató az is, amiben most vagyunk, a korona-vírus világméretű járványa. Isten megen-

gedte, hogy egy szemmel láthatatlan valami, amit vírusnak nevezett el az ember, terjedjen és áldozatokat 
szedjen, és rettegést okozzon szerte az egész Földön. Mert rá kell, hogy ébredjen az ember arra, hogy 
nem az övé a hatalom a mennyen és a földön! Fel kell, hogy végre ismerje az ember, hogy az Úr most is 
uralkodik, és hatalmát nem lehet büntetlenül megvetni és semmibe venni. Rá kell, hogy végre ébredjen 
az ember, hogy Istené az ország, a hatalom és a dicsőség. 

 
Honnan való Jézus hatalma? Ki adta neki a hatalmat, mellyel uralkodik és cselekszik ma is?  
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Jók és nagyon fontosak ezek a kérdések 2020 márciusában is, mert ezekkel a kérdésekkel nekünk is 
őszintén szembe kell néznünk. Fel kell tennünk a kérdést: Mi mit vallunk Jézusról? Mi a meggyőződé-
sünk arról, hogy milyen hatalma van az Úr Jézus Krisztusnak? Hisszük-e azt, hogy neki mennyei hatalma 
van? Hisszük-e azt, hogy Jézusnak van hatalma életünk minden területén? Hisszük-e azt, hogy Neki ha-
talma van a járvány felett? És hatalma van a mi életünk felett is, megtartani vagy visszakérni azt? 

A konfirmáción megtanultuk a Heidelbergi Káté I. kérdés-feleletét, mely így szól: 
1. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? 
Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok1 – nem az önmagamé,2 hanem az én hűséges 

Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok.3 Ő drága vérével minden bűnömért 
maradéktalanul megfizetett,4 és az ördög hatalmából megszabadított.5 Úgy megőriz,6 hogy mennyei 
Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről,7 sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia.8 
Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra,9 
hogy szüntelenül neki éljek.10 

 
Arra kérlek – Kedves Testvérem! –, hogy ismerd el te is az Úr Jézus mennyei hatalmát! És engedd 

meg neki, hogy átvegye életeden az uralmat, és megtisztítsa szívedet, hogy lehess te magad is a Szentlé-
lek temploma. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


