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A Templomszentelés ünnepén 

A zsidó emberek a Hanuka ünnepét decemberben, Jézus idejében is annak az emlékére ünnepelték, hogy a 

görögök által megszentségtelenített jeruzsálemi Nagytemplom szentélyét Kr. e. 165-ben újra felszentelték. 

Ezen a zsidó ünnepen talán még hangsúlyosabb lehetett a nemzeti öntudat megélése, és ezzel 

összefüggésben a Messiás-kérdés, most Jézussal kapcsolatban. 

Érezzük azt, hogy ahogy a zsidók most Jézusnak a kérdést nekiszegezik: „Meddig tartasz még bennünket 

bizonytalanságban….!? Mondd meg nyíltan!!!”  – amögött rengeteg feszültség, indulat rejlik. Mi a bajuk a 

zsidóknak Jézussal? Az, hogy nem tudják, hogy ki ő! Azt azért a jószándékúbbak, nyitottabbak biztos 

érezték, hogy Jézus nem akárki, itt „van valami”. A gond az volt, hogy nagyon más dolgokat mondott és tett, 

mint amiben eddig hittek, mint amire az életüket feltették. Olaj volt a tűzre, hogy Jézus itt és most azt is 

kijelenti, hogy Ő és az Atya – EGYEK! Ki a hibás, ha ez már végképp több a soknál, ha nem hiszik el, hogy ő 

a Messiás? Ők nem akarnak hinni neki! Tehát – emberi logika szerint, sajnos – Jézus a hibás…! Ilyenkor 

szokott bekövetkezni a megbotránkozás, ami dühbe, szakításba, később agresszióba fordulhat… 

De van itt még más kijelentés is, ami nekem, mint nem – bigott és elvakult zsidó vallású, ókori gondolkodású 

embernek… stb. –, hanem Jézus keresztény hívének szól: „Az én juhaim hallgatnak szavamra, én ismerem 

őket, s ők követnek engem. Én örök életet adok nekik : nem vesznek el soha és senki nem ragadja el őket a 

kezemből.” 

Hogyan értelmezem e szavakat? 

 mik az ismérvei annak, hogy én az övé vagyok? 

 predesztináció - kiválasztott vagyok, tehát különb másoknál? 

 ha a kezében tart, van-e tennivalóm? kell-e kapaszkodnom a kezébe, kell-e keresnem, naponta utat 

bejárnom, bizonyítanom, hogy az ő „jószága” vagyok? 

 nem úgy vagyok-e én „megtartott bárány”, ahogy az Atya és a Fiú egyek? – vagyis az Atya nem 

mentette ki a Fiút a Világ őt-megtagadásából, a keresztre feszítés fenyegetésétől, éppúgy nekem 

sem ígért evilági sértetlenséget, biztonságot. 

 törekszem-e én is ilyen egységre Istennel - Atya és Fiú lényegbeli, akaratbeli, tettekbeli egységének 

mintájára? 

Istenem! Nem azt kérem, hogy tarts szorosabban. Tudom, hogy helyet készítettél nekem, Te egy akarsz 

lenni velem. Azt kérem Tőled, hogy az eddigieknél még jobban törekedjem erre az egységre, dolgozzam a 

Hozzád tartozáson. 
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