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Zapowiedź Męki i Zmartwychwstania
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze
sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera 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. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki,
które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.
J 2,13–25

Mamy dziś historyczne wydarzenie, gdzie Jezus w sposób
wyjątkowo ostry, piętnuje zbezczeszczenie świątyni przez wprowadzenie w jej mury handlu i
stawia jasną granicę między świątynią, w której jest miejsce na modlitwę, a światem, gdzie jest miejsce
na handel. Chrystus broni świętości
świątyni, domu swego Ojca. Taki
jest historyczny sens przedstawionego przez Jana wydarzenia.
Ale przecież Chrystus nie po to zstąpił na nasz zepsuty grzechem świat, by raczyć nas skandalem, który w oczach faryzeuszów i
kapłanów wywołał swoim „wyczynem”. Każdy Jego czyn, a nawet
mały gest miał swoją głębszą wymowę i duchowe znaczenie.
W tym głębszym znaczeniu, chodzi o Ciało Jezusa. Ono
jest nową świątynią. W Nim bowiem mieszka Bóg.
W czasach z Ewangelii pod pozorem troski o ułatwienie
praktyk religijnych, w obrębie murów świątyni ustawiono stragany,
oferując kupującym zwierzęta ofiarne. Pokusa łączenia religii
z biznesem jest stara jak świat, i nie łatwo ją odrzucić – lecz wtedy bardzo blisko jest do odrzucenia Boga. „Didache” przestrzega:
„Strzeżcie się ludzi, którzy chcą robić interes na Chrystusie”.
Najcenniejsza świątynia świata – Jezus Chrystus - została
przez Judasza przehandlowana za marne trzydzieści srebrników.
Judasz jest pierwszym uczniem Chrystusa, który chciał zrobić interes na Mistrzu. Jaki to był interes, ujawniło się w ciągu kilku dni,
a los Judasza jest ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy usiłują zbić
pieniądze na Ewangelii, gdyż dźwięk monety może być silniejszy od
dźwięku Słowa Bożego.
Kto patrzy na świątynię przez pieniądze, nie potrafi dostrzec jej prawdziwego skarbu. Często demon wykorzystuje szelest
liczonych w kościele pieniędzy dla zniszczenia tego, co najświętsze,
najcenniejsze, boskie.

Nie chodzi tu tylko o miejsce fizyczne, o mury, do których
Żydzi byli bardziej przywiązani, niż do samego Boga. Jezusowi
chodziło o żywą i świętą świątynię wybraną przez Boga, a tą świątynią my jesteśmy. I to ta świątynia domaga się oczyszczenia.
Bo w moim życiu religijnym, bardziej być przywiązany do
zewnętrznych znaków i symbolów Boga. Tak, jak dla Żydów, w
pewnym momencie Arka Przymierza, zawierająca kamienne tablice przykazań, zaczęła dla nich więcej znaczyć, niż Słowo Boga
na tych tablicach wyryte, a świątynia, będąca znakiem obecności
Boga i miejscem modlitwy, stała się ważniejsza od samego Boga
i od samej modlitwy. Ołtarz do składania ofiar, stał się ważniejszy
od Tego, któremu ofiary składano, a Prawo stawało się ważniejsze
od Prawodawcy.
I właśnie to wszystko domagało się oczyszczenia i Jezus
przyszedł to uczynić.
Jestem członkiem żywej Świątyni Chrystusa, Jego Ciała.
I to mnie Chrystus chce dziś oczyścić. Bo może dla mnie więcej
znaczyć fryzura, czy czysta koszula założona do kościoła, niż czyste sumienie i serce otwarte na Boga.
Owszem…, nie jest rzeczą złą dbać o swój wygląd w kościele, czy o wygląd samego kościoła, ale to, że stoimy na Eucharystii modnie ubrani to wcale nie znaczy, że jest wszystko w porządku. Znacznie ważniejszą rzeczą jest mieć czyste sumienie, by w
pełni otworzyć się na przyjęcie Boga w Jego Słowie i Komunii
Świętej.
Bo nie byłoby rzeczą dobrą, gdybyśmy z większym zainteresowaniem przejmowali się swoim ciałem, niż przyjmowaniem
Ciała Chrystusa i Jego Słowa…, czy z większym poświęceniem
oddawali swój czas na patrzenie w ekran, niż na patrzenie w Eucharystyczne Ciało Pana wystawione dla nas w kaplicy adoracji…, albo też z większą satysfakcją słuchali słów ludzkich, niż
tego, co Bóg ma nam do zakomunikowania…, lub też z większym
entuzjazmem liczyli pieniądze na wydatki, niż liczyli na pomoc
Boga, gdy ich nie mamy…!
- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

PIERWSZE CZYTANIE
Ogłoszenie przykazań Bożych
Czytanie z Księgi Wyjścia
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: „Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz wzywał imienia Boga
twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych
rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą
twój Bóg, Pan, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił
przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz
pożądał żony bliźniego twego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej
rzeczy, która należy do bliźniego twego”.
Wj 20,1–3.7–8.12–17

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Refren.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Refren.
Ps 19 (18), 8.9.10.11(R.: por. J 6, 68b)

DRUGIE CZYTANIE
Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są
powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa
mocą ludzi.
1 Kor 1,22–25

