Magyar

Az Isten temploma ugyanis szent,
s ti vagytok az. (1 Kor 3,17)

Ezután visszavitt engem a ház kapujához, és íme, víz fakadt a ház küszöbe alatt a
keleti oldalon; a ház homlokzata ugyanis kelet felé nézett. A víz a templom jobb
oldalán folyt le, az oltártól dél felé. Aztán kivitt az északi kapun, és körülvezetett a
külső kapun kívül levő úton a kelet felé néző útra; és íme, víz tört elő a jobb
oldalon. Azt mondta nekem: "Ez a víz a keleti homokdombok felé indul, majd
lefolyik a sivatag síkságára és a tengerbe ömlik; amikor beleömlik, annak a vize
egészséges lesz. Amerre ez a folyó ér, minden élő és mozgó lény élni fog. Ahová
eljut a víz, igen sok lesz a hal; ahová elér a folyó, egészséges lesz és élni fog
minden lény. A folyó mentén pedig, annak mindkét partján mindenféle gyümölcsfa
nő; lombjuk le nem hull, s a gyümölcsük el nem fogy. Havonta friss gyümölcsöt
teremnek, mert vizük a szentélyből fakad. Gyümölcsük eledelül szolgál, a lombjuk
pedig orvosságul.2

Mert Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
Isten nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem; más
pedig arra épít. De mindenki ügyeljen, hogyan épít rá. Mert a lerakott alapon kívül,
amely Jézus Krisztus, más alapot senki sem rakhat. Nem tudjátok, hogy Isten
temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? Azt pedig, aki Isten templomát
lerombolja, lerombolja az Isten. Mert Isten temploma szent, s ti vagytok az.

Közel volt a zsidók Pászkája, és Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban ökör-,
juh- és galambkereskedőket talált, s az odatelepedett pénzváltókat. Akkor
kötelekből ostort font, és mindnyájukat kizavarta a templomból a juhokkal és az
ökrökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, az asztalaikat fölforgatta. A
galambárusoknak pedig azt mondta: "Vigyétek el innen ezeket, ne tegyétek Atyám
házát vásárcsarnokká!" Akkor tanítványai visszaemlékeztek arra, hogy írva van:
"Emészt engem a buzgóság házadért." A zsidók azonban megszólították, és azt
kérdezték tőle: "Milyen jelet mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed?" Jézus azt
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felelte nekik: "Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt!" A
zsidók erre így szóltak: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három
nap alatt fölépítenéd?" De ő a saját testének templomáról mondta ezt. Amikor
föltámadt halottaiból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az
Írásnak, és a szónak, amelyet Jézus mondott.

A mai napon az Anyaszentegyházunk a legrangosabb római Bazilika felszentelésének a napját
ünnepli. Kr. után 324-ben, november 9-én Szilveszter pápa szentelte fel a Lateráni Bazilikát. A
Pápa hogy a tiszteletét kifejezze, a Bazilikának "a földkerekség minden templomának az
Édesanyja" nevet adta és így rangban és méltóságban "minden templom fölé" emelte. A mai
ünnepen ezért nemcsak egy pompás épület felszentelésének a napjára emlékezünk, hanem
egy olyan templomra is, amely magában foglalja mindazt, amit lelki értelemben az Isten
házáról elmondhatunk; vagyis ez a Bazilika a Krisztusban hívők ima és zarándokhelye.
Az épület stilusa különböző jegyeket foglal magában. Azonban a legfontosabb ebben a
Bazilikában az volt és az most is, hogy Isten szeretetét egyre jobban megtapasztalva, valódi
ünneppé váljanak itt a közösségi imaalkalmak.
– A Templom így minden ember előtt nyitva áll. A hívek közössége abban szeretne segíteni,
hogy itt mindenki lelki feltöltődésre találjon.
– A második Vatikáni Zsinat az Egyházat az Isten földi zarándok útját járó népének is nevezi.
Amikor itt a hívek újra és újra összegyűlnek az imahelyeiken – független attól, hogy ez a hely
egy városban található Katedrális, Dómtemplom, Kápolna, vagy egy vidéki templom –
szeretnének megerősítést kapni Isten keresésükben. Az imáikban szeretnék örömeiket,
gondjaikat Isten színe elé vinni.
– A Templom központi helye az Ambo, ahol a Szentírás felolvasása és értelmezése azaz az
Igehírdetés történik. A másik központi hely pedig az Oltár, amely az Eucharisztiának a méltó
megünneplését segíti.
Ha az Isten szavának hírdetése és az Egyház szentségeinek jelei – amelyek forrásai a
keresztény ember életének – hiányoznának a templomokból, akkor ezek az épületek nem
lennének mások mint nagyszerű és szép nevezetességek és történelmi látnivalók. S ez
hasonlítana ahhoz a képhez, ahol az áldást és az életet adó folyó – amelyről az első
olvasmányban olvashatunk – többé már nem tudna minket élő vízzel felüdíteni.
Azonban egy igazi forrásnak az ereje abban is rejlik, hogy képes egy új életet varázsolni oda,
ahol ez korábban elképzelhetetlen volt. S mi is, amikor Isten szavát hallgatjuk és az
Eucharisztia megünneplésére összegyűlünk, válik igazi és teljes életté mindaz, amelyet Isten
nekünk megigért és a Fia által velünk közölni akart.
Továbbá egy templom mindíg lehetőséget és alkalmat kínál arra is, hogy az emberi életút
különböző állomásain ide betérve imádkozzunk; a születés, egy esküvö, vagy egy betegség, a
halál okozta bánat perceiben… A hívek közösségének továbbá feladata azt is megéreztetni,
hogy az ember egész életét kell itt Isten színe elé vinni. Az Evangélium ezért is tudósít ma
minket az úgynevezett Templom megtisztításának jelenetéről, mert a vallásos értékrend a
hétköznapokban már teljesen feloldódott. Szinte minden formalitássá és megszokottá vált.
Jézus azt szeretné kifejezni ebben a feltűnő tettében, hogy az ember fedezze fel, (a második
olvasmányban erről ezt olvassuk: "Nem tudjátok azt, hogy ti az élő Isten temploma vagytok?")
hogy a hivatását és a meghívását arra is kapta, hogy az Isten szentháromságos közösségi
életében vegyen részt. A hitnek tehát az élet minden területét át kell járnia.
Egy templom felszentelésének az ünnepnapja ugyanakkor fel szeretné a figyelmet hívni arra is,
hogy a saját keresztényi hivatásomat és küldetésemet fedezzem fel, s a templom ajtajának a
kinyitása által a világ, ami életünkön keresztül az örömhír reményét felfedezhesse és
megtapasztalhassa.
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