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Mówił o świątyni swego Ciała
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas
sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły,
porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie,
rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli
sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro
takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją
wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała.
Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
J 2, 13-22

Gdy jeszcze przed wstąpieniem do Zakonu byłem
organistą w dużej bydgoskiej parafii, po jakimś czasie kupiłem samochód. Rodzina postanowiła się dołożyć. Byłem
szczęśliwy. Dwa dni później jechałem z kolegą księdzem odwieść go na parafię poza miastem. Nagle słyszę krzyk:
„Uważaj!”.
Zobaczyłem przed maską brązowe zwierzę ze świńskim ryjem. Wpadło mi pod koła całe stado dzików. Koniec
przyjemności, wgniecione auto, do mechanika. Rodzina cieszyła się, że jestem cały i zdrowy, ale mnie dopadła taka furia,
że... zwyzywałem Pana Boga. Byłem wściekły na wszystko,
na całe życie.
Dziś wiem, czemu mnie to spotkało. Gdy znalazłem
już wymarzony samochód i usiadłem za kierownicą, totalnie zaćmiło mi rozum. Przestałem chodzić na spotkania
modlitewne, rodzina była gdzieś w tle. Duży chłopak polował na dużą zabawkę. Dwie noce prawie nie spałem. Wydawało mi się, że ktoś to cudo kradnie spod bloku. Rasowy
bożek. Jezus pokazał mi to jak na dłoni.
Myślę, że gdy Jezus wszedł do świątyni i porozwalał stragany, już wtedy ludzie chcieli Go zabić. Już wtedy
wydali wyrok. Wyrzucił ich, pokazał im prawdę o nich sa-

Moje ciało jest świątynią. To ja jestem bankierem.
Co chwilę mówię: Jezu, przyjdź. A On bierze te słowa na
serio i przychodzi. Wywraca moje stoły, stragany, monety… MOJE ZYCIE… A to już mi się nie podoba…
Oczyszczenia świątyni to nic innego, jak wyrzucenie
z sumienia mojego bałwochwalstwa.
I te przeżycie - o którym Wam napisałem - było dla
mnie cenne, ponieważ zmobilizowało mnie do przyjrzenia się
swojemu życiu… i zobaczyłem (ze zgrozą), że zbudowane
jest z ambicji, chciwości i dumy. W takiej budowli, jaką
jest świątynia mego ciała nie dało się zdrowo oddychać i
dlatego nadawało się to tylko do rozbiórki.
Pan Bóg już wtedy zatroszczył się nawet o szczegóły i zesłał mi „firmę rozbiórkowo-remontową” działającą
przy mojej parafii o nazwie Neokatechumenat. I tak zaczął
mozolnie powstawać Neo-budynek…
Nowiuśki i mocny, bo zbudowany na fundamencie
apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym zaczął być sam Jezus Chrystus… (por. Ef 2,20)
Potrzeba jednak było wszystko rozebrać, zburzyć.
Tak… Broniłem swego planu życia, ale nie byłem w nim
szczęśliwy. I to musiało być zburzone, by mogło być na nowo odbudowane.
Życzę Wam, byście również pozwolili Chrystusowi
zburzyć i wygnać z siebie handel ze światem. Jeśli twoje życie
jest w rozsypce, to dobrze, bo wreszcie można oddać budowę
w ręce Syna cieśli.
- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

