III Niedziela (B) Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( J 2,13-25): Zbli?a?a si? pora Paschy ?ydowskiej i
Jezus uda? si? do Jerozolimy. W ?wi?tyni napotka? siedz?cych za
sto?ami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali wo?y, baranki i
go??bie. Wówczas sporz?dziwszy sobie bicz ze sznurków,
powyp?dza? wszystkich ze ?wi?tyni, tak?e baranki i wo?y,
porozrzuca? monety bankierów, a sto?y powywraca?. Do tych za?,
którzy sprzedawali go??bie, rzek?: «We?cie to st?d, a nie róbcie z
domu mego Ojca targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie,
?e napisano: Gorliwo?? o dom Twój poch?onie Mnie.

W odpowiedzi za? na to ?ydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem
wyka?esz si? wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus da? im
tak? odpowied?: «Zburzcie t? ?wi?tyni?, a Ja w trzech dniach
wznios? j? na nowo». Powiedzieli do Niego ?ydzi: «Czterdzie?ci
sze?? lat budowano t? ?wi?tyni?, a Ty j? wzniesiesz w przeci?gu
trzech dni?» On za? mówi? o ?wi?tyni swego cia?a. Gdy wi?c
zmartwychwsta?, przypomnieli sobie uczniowie Jego, ?e to
powiedzia?, i uwierzyli Pismu i s?owu, które wyrzek? Jezus.

Kiedy za? przebywa? w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu
?wi?tecznym, wielu uwierzy?o w imi? Jego, widz?c znaki, które
czyni?. Jezus natomiast nie zwierza? si? im, bo wszystkich zna? i
nie potrzebowa? niczyjego ?wiadectwa o cz?owieku. Sam bowiem
wiedzia?, co w cz?owieku si? kryje.

«Nie róbcie z domu mego Ojca targowiska»

Rev. D. Lluís RAVENTÓS i Artés
(Tarragona, Hiszpania)

Dzisiaj, w atmosferze zbli?aj?cych si? ?wi?t wielkanocnych, w ?wi?tyni wydarzy?o
si? co? niecodziennego. Jezus wyrzuci? ze ?wi?tyni wo?y handlarzy, poprzewraca?
sto?y bankierów i powiedzia? sprzedawcom go??bi: «We?cie to st?d. Nie róbcie z
domu mego Ojca targowiska» (J 2,16). I podczas gdy wo?y i baranki bieg?y po ulicy,
uczniowie odkryli nowe oblicze duszy Jezusa: gorliwo?? o dom Ojca, gorliwo?? o
?wi?tyni? Boga.
?wi?tynia Boga przemieniona w targowisko, co za okropno??! Musia?o zacz?? si? od
drobiazgów. Jaki? pasterz wszed?, ?eby sprzeda? baranka, jaka? staruszka chcia?a
zarobi? par? groszy sprzedaj?c go??bie... i tak coraz wi?cej. Tak, ?e autor Pie?ni
nad Pie?niami wzywa?: «Schwytajcie nam lisy, ma?e lisy, co pustosz? winnice» (Pnp
2,15). Ale kto zwraca? na to uwag?? ?wi?tynia by?a jak rynek w dzie? targowy.
— Ja tak?e jestem ?wi?tyni? Boga. Je?li nie pilnuj? ma?ych lisów: dumy, lenistwa,
ob?arstwa, zazdro?ci, sk?pstwa, wszystkich odmian egoizmu, to dostaj? si? one do
wn?trza i niszcz? wszystko. Dlatego Pan nas alarmuje: «Lecz co wam mówi?, mówi?
wszystkim: Czuwajcie!» (Mk 13,37).
Czuwajmy! ?eby niedbalstwo nie zaatakowa?o naszej ?wiadomo?ci: «Niezdolno?? do
przyznania si? do winy jest najgro?niejsz? form? duchowego spustoszenia jak?
mo?emy sobie wyobrazi?, bo sprawia, ?e ludzie s? niezdolni do stawania si?
lepszymi» (Benedykt XVI).
Czuwa?? - Staram si? to robi? ka?dego wieczora. Obrazi?em kogo?? Czy moje
intencje s? czyste? Jestem gotów wype?nia? zawsze i we wszystkim wol? Boga?
Pozwoli?em na jakie? przyzwyczajenie, które mo?e by? niemi?e Panu? Ale o tej
godzinie jestem zm?czony i wygrywa sen.
— Jezu, Ty, który znasz mnie do g??bi, który wiesz dobrze co jest we wn?trzu
ka?dego cz?owieka, spraw bym rozpozna? moje braki, daj mi si?? i odrobin? tej
Twojej gorliwo?ci, abym wyrzuci? ze ?wi?tyni wszystko to, co oddala mnie od Ciebie.

