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(J 2,13-25)   III  Niedziela Wielkiego Postu   4   III   2018 

 

 (13) Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się 

do Jerozolimy. (14) W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów 

oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.  
 

(15) Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał 

wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, 

a stoły powywracał. (16) Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: 

Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! (17) Uczniowie 

Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie 

Mnie.  
 

(18) W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem 

wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? (19) Jezus dał im taką 

odpowiedź:  
 

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach 

wzniosę ją na nowo. 
 

 (20) Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę 

świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? (21) On zaś mówił o 

świątyni swego ciała.  
 

(22) Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to 

powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. (23) Kiedy zaś 

przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu 

uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił.  
 

(24) Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał (25) i nie 

potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, 

co w człowieku się kryje.  

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Opracowanie na podstawie "Komentarza Praktycznego do Nowego Testamentu"                              

bp K. Romaniuka, o. A. Jankowskiego, ks. L. Stachowiaka  Pallottinum Tyniec 1999 
 

 

(13) Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do 
Jerozolimy.  
 

Pascha wymieniona w wierszu 13 jest pierwszą w czasie publicznej działalności Jezusa. 

Święto to gromadziło zawsze w Jerozolimie znaczne tłumy pielgrzymów, przybywających 

zwykle już co najmniej tydzień wcześniej, celem dokonania przepisanych zwyczajem 

oczyszczeń umożliwiających spożywanie baranka w ramach wieczerzy Paschalnej. Ruch w 

świątyni wzrastał znacznie, m.in. z uwagi na wypełnianie różnych ślubów, składanie ofiar, 

opłacanie podatków na świątynię itp. 
 

(14) W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, 
którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. .  
 

Świadczenia pieniężne pobierano w świątyni w monecie staroizraelskiej (albo tyryjskiej), 

gdy tymczasem w życiu codziennym używano przeważnie innych monet (lokalnych, greckich 

albo rzymskich). Wymiany dokonywali (często w sposób nieuczciwy) bankierzy na dziedzińcu 

pogan w świątyni. Tam sprzedawano także zwierzęta ofiarne. Ówczesne piśmiennictwo 

żydowskie informuje, że znaczna część tych zyskownych stoisk handlowych należała do 

rodziny arcykapłańskiej Annasza (która odegra pewną rolę w procesie Chrystusa; 18,12.19-24). 
 

(15) Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał 

wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety 
bankierów, a stoły powywracał. 

 
Janowy przekaz o interwencji Jezusa różni się chronologicznie od opisu synoptycznego, 

który umieszcza epizod z handlarzami pod koniec działalności Mistrza   z Nazaretu. 

Ewangeliści jednak nie zawsze trzymają się kolejnego następstwa wydarzeń, ale 

podporządkowują je założeniom systematycznym lub teologicznym.  

Jan zamierzał oczyszczenie świątyni przedstawić jako pierwszy krok w walce między 

oficjalnym judaizmem a Jezusem, między siłami ciemności a światłem. Chronologicznie 

prawdopodobniejszy jest raczej okres późniejszy, gdyż trudno przypuszczać, by władze 

świątyni tolerowały tego rodzaju wystąpienia, pozwalając jednocześnie Jezusowi na dalsze 

nauczanie w świątyni. 

 

 (16) Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a 
z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! 

 
Wprawdzie tradycja judaistyczna pozwalała uczonym w Piśmie na spontaniczną reakcję 

tego typu (biczowanie) na postępowanie gwałcicieli Prawa, ale najwidoczniej nie uważano 

sprzedaży zwierząt i wymiany pieniędzy za wykroczenie przeciw Prawu. 
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(17) Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom 

Twój pochłonie Mnie (Ps 69[68], 10). 
 
Jezus jednak nawiązał do tekstu: Nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu Jahwe 

Zastępów (Za 14, 21b), uważając swoje wystąpienie za jeden z aktów inauguracji okresu 

mesjańskiego. Kierowała Nim gorliwość Syna Bożego o dom Ojca, o miejsce, w którym 

według powszechnego przeświadczenia mieszka Jego chwała.  

Zrozumienie czynu Jezusa przez uczniów opiera się na powszechnie przyjętej podówczas 

interpretacji mesjańskiej Ps 69 [68], 10 (ten Psalm przytacza J 15,25; 19,29; Mk 15,36;                  

Dz 1,20; Rz 15,3); w pełnym znaczeniu odczytają go dopiero po zmartwychwstaniu (w. 22). 

 

(18) W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem 

wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?  
 

Wypędzeni ze świątyni (ewentualnie straż porządkowa) nie krytykują czynu Mistrza             

z Nazaretu jako bezprawnego, domagają się jednak potwierdzenia Jego autorytetu. Podobnie 

jak starotestamentowy lud Boży od proroków, domagają się od Jezusa znaku (por. J 6,30                  

i  Mk 8,11n; w ST - 2 Krl 20, 8; Iz 7, 11) 
 

(19) Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja                           

w trzech dniach wzniosę ją na nowo. 
 

Wobec ludzi powątpiewających o Nim Jezus nie czyni nigdy znaków. Podobnie i w tym 

wypadku zamiast proponowanego cudu występuje z zaskakującą propozycją zburzenia 

świątyni i odbudowania jej w ciągu trzech dni (por. argumenty fałszywych świadków w czasie 

procesu Jezusa u Mk, 58n!) 
 

 (20) Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano 

tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? (21) On zaś 

mówił o świątyni swego ciała. (22) Gdy więc zmartwychwstał, 

przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli 

Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.  

 
Następuje typowe dla czwartej Ewangelii nieporozumienie. Słuchacze Jezusa pojmują Jego 

wypowiedzi dosłownie, jako zniszczenie całego kompleksu zabudowań świątyni. Niewierzący 

rozmówcy usiłują wykazać bezzasadność materialnego znaczenia słów Jezusa. 
 

Okres 46 lat budowy świątyni odnosi się zapewne do jej gruntownej renowacji, rozpoczętej 

za Heroda Wielkiego (20/19 r. przed Chr.); a trwającej jeszcze w chwili rozmowy Jezusa z 

Żydami (ok. 27/28 po Chr. ?); prace ukończono definitywnie w r. 63 po Chr. 
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Nieprawdopodobne są natomiast aluzje (przy użyciu gematrii, tj. cyfrowego znaczenia liter) 

do Adama lub też do wieku Jezusa (na podstawie J 8, 57). 
 

Pierwsza bowiem opiera się na greckim  systemie cyfr, a nie hebrajsko - aramejskim, druga 

natomiast podważa wszystkie inne dane co do wieku Jezusa, znacznie młodszego (por. Łk 3, 23).  
 

Jezus zaś mówi o innej świątyni (por. 1 Kor 3,16; 2 Kor 6,16), tej, która ulegnie zniszczeniu 

na Golgocie, aby być "odbudowaną" w chwale zmartwychwstania własną mocą Syna Bożego. 

Ale to dopiero zrozumieją uczniowie po zmartwychwstaniu i za sprawą działającego Ducha - 

Parakleta. 
 

(23) Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu 

świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. 

(24) Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał (25)                

i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem 

wiedział, co w człowieku się kryje.  
 

Dalsza działalność Jezusa w okresie świątecznym przedstawiona jest w sposób 

sumaryczny, w tych wierszach formalnie wymienione są jedynie bliżej nieokreślone znaki. 

Właśnie one spowodowały wzrost zainteresowania osoba Chrystusa, a nawet wiarę wielu, 

która jednak nie przerastała opartej na motywach zewnętrznych ufności. Jako taka nie 

stanowiła jeszcze zbyt podatnego gruntu do dalszego objawienia im właściwej tajemnicy 

Chrystusa. 

Zresztą wiara i jej wzrost są dziełem Ojca (J 6, 65), a nie owocem entuzjazmu 

religijnego, wywołanego zdziałanym cudem. Z Jego łaski  czerpie ona trwałość, 

wykluczającą wszelką chwiejność czysto ludzką. 

Jezus wiedział swą boską wszechwiedzą (podkreśloną już w 1,47nn), że usposobienie 

ludzi ukazujących Mu zewnętrzną ufność nie jest nadprzyrodzone, dlatego nie powierzał im 

swej boskiej tajemnicy. 

W charakterystycznej dla Jana grze słów używa on dwukrotnie terminu "wierzyć", 

ponieważ świadkowie działalności Jezusa "uwierzyli" w sposób niewłaściwy, Jezus nie 

"zawierzył" się im.  

Wiedza Jezusa o ludziach nie opiera się na przesłankach czy obserwacjach ludzkich; 

przekracza nieskończenie ich granice i zasięg.  

Jak Bóg w ST (por. Ps 94 [93], 9-11), zna On najtajniejsze myśli człowieka, przenika 

serca   (Rz 8,27). 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Augustyn   
 

Wyrzucenie kupców ze świątyni 
 

 „A zbliżała się Pascha żydowska i [Jezus] przyszedł do Jerozolimy”  (J 2, 13nn).  

Jan opowiada tu inne wydarzenie wedle tego, co sobie przypomniał o Zwiastującym. 

 „I zastał w świątyni sprzedających woły, owce, gołębie i siedzących tych, którzy 

zmieniali pieniądze. A uczyniwszy jakoby bicz z powrozów, wypędził wszystkich ze 

świątyni, owce też i woły, pieniądze zmieniających rozsypał, a stoły powywracał. Do 

sprzedających zaś gołębie rzekł: «Wynieście to stąd i nie czyńcie domu Ojca mojego 

domem targowiska»”.  
 

 Cóż to usłyszeliśmy, bracia?  
 

Oto chociaż świątynia była naonczas tylko figurą, Pan powyrzucał z niej wszystkich, 

którzy przyszli załatwić swoje sprawy, i tych, którzy przyszli handlować. A co oni 

sprzedawali? To, czego ludzie potrzebowali do spełnienia ofiar w owym czasie. Wiecie 

bowiem, drodzy bracia, że lud ten otrzymał ze względu na jego cielesność i serce kamienne 

takie ryty ofiarne, które trzymałyby go z daleka od bałwochwalstwa i składał tam właśnie 

ofiary z wołów, owiec i gołębi. Wiecie o tym, ponieważ czytaliście. Nie było więc znowu tak 

wielkim grzechem, że je sprzedawano w świątyni, aby móc je złożyć w ofierze, a jednak On 

ich stamtąd wyrzucił. 

A cóż zrobiłby Pan, gdyby znalazł pijanych, jeżeli wyrzucił sprzedających to, co jest 

godziwe i co nie jest wbrew sprawiedliwości – co bowiem uczciwie się kupuje, uczciwie także 

się sprzedaje – ale nie mógł znieść, że dom modlitwy stał się domem handlu. Jeśli dom 

modlitwy nie powinien był stać się domem handlu, to czy może stać się domem pijaństwa?... 
 

Kim są ci, co sprzedają woły? Szukajmy w figurze tajemnicy wydarzenia. To są ci, 

którzy swego szukają w Kościele, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. 
 

 Za towar przeznaczony do sprzedaży uważają wszystko ci ludzie, którzy nie chcą być 

odkupieni: nie chcą być nabyci, a tylko sprzedawać. A jednak byłoby dla nich dobrze, aby 

zostali odkupieni krwią Chrystusa, aby mogli dojść do pokoju z Chrystusem. Na cóż bowiem 

przyda się zakupić na tym świecie cokolwiek tymczasowego i przejściowego: czy to majątek, 

czy to przyjemność brzucha i gardła, czy to wreszcie zaszczyty w ludzkiej chwale? Czy to 

wszystko nie jest dymem i wiatrem, czyż to wszystko nie przemija, nie ucieka?  

A biada tym, którzy przylgnęli do tego, co przemijające, bo wraz z nim przeminą. Czyż to 

wszystko nie jest rzeką, która na ślepo biegnie w morze? A biada temu, co upadnie, bo i on 

zostanie porwany w morze. I dlatego też powinniśmy się trzymać z dala od takich pożądań. 
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 św. Augustyn   
 

Bóg zatem mieszka w swej świątyni 

 
 Poprawny porządek wyznania wiary wymaga, by do Trójcy dołączyć Kościół jak 

do mieszkańca jego dom, a do Boga Jego świątynię i do założyciela jego państwo. 

 

 Ono zaś całe należy brać pod uwagę, a nie tylko tę część, która pielgrzymuje na ziemi, od 

wschodu słońca aż do zachodu chwaląc imię Pańskie (Ps 112, 3) i po skończeniu starej niewoli 

śpiewa pieśń nową, lecz także tę, która od czasu założenia swego przylgnęła do Boga na wieki 

w niebie i nie doświadczyła żadnego zła swojego upadku.  

To państwo trwa błogosławione w świętych aniołach, a swojej części pielgrzymującej 

przychodzi z należytą pomocą, ponieważ obydwie jednym będą przez wspólny los we 

wieczności, a teraz natomiast jednym są przez węzeł miłości; całe zaś zostało ustanowione                

w celu oddawania czci jednemu Bogu.  

Stąd państwo to ani całe, ani w żadnej części swojej nie chce odbierać czci zamiast Boga, 

ani nie chce, by był Bogiem ktoś należący do Boskiej świątyni...  

Tak więc, gdyby Duch Święty był stworzeniem, a nie Stworzycielem, byłby zaiste 

stworzeniem rozumnym, bo takie jest najwyższym stworzeniem. Przeto w Symbolu wiary nie 

byłby umieszczony przed Kościołem, ponieważ i sam należałby do Kościoła, do tej jego 

części, która jest w niebiesiech. Nie miałby też świątyni, lecz sam również byłby świątynią.  
 

A wszakże ma świątynię, o której mówił apostoł: „Czyż nie wiecie, że członki wasze 

są świątynią Ducha Świętego, który w was przebywa, a którego macie od Boga?”             

O tychże członkach w innym miejscu powiada: „Nie wiecie, że ciała wasze są członkami 

Chrystusa?” (1 Kor 6, 19.15). 
  

Jakże więc nie jest Bogiem Duch Święty, który ma świątynię? Albo w jaki sposób 

mniejszy jest od Chrystusa, którego członki ma za świątynię? Nie inna też ta świątynia Jego, a 

inna jest Boża, skoro powiada tenże apostoł: „Nie wiecie, żeście świątynią Bożą?” I aby to 

udowodnić, dodaje: „i że Duch Boży przebywa w was?” (1 Kor 3, 16). 
 

Bóg zatem mieszka w swej świątyni; nie tylko Duch Święty, lecz także Ojciec i Syn, który 

też o ciele swoim – przez które stał się głową Kościoła wśród ludzi, „aby sam we 

wszystkim zachował pierwszeństwo” (Kol 1, 18) – tak powiada: „Zburzcie tę 

świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję” (J 2, 19). 

Świątynią przeto Bożą, to znaczy całej najwyższej Trójcy, jest Kościół święty,                        

ten powszechny na niebie i na ziemi. 
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 św. Ireneusz   
 

Świątynia bowiem Boga jest święta, a jesteście nią wy 

 
 Bóg w swym stworzeniu zostanie uczczony, gdy ono stanie się podobne                        

i ukształtowane na wzór Jego Syna.  
 

Bowiem przez ręce Ojca, to jest przez Syna i Ducha Świętego staje się podobnym Bogu 

cały człowiek, a nie tylko jego część. Dusza i duch mogą być nazwane tylko częściami 

człowieka, nigdy jednak osobno nie stanowią całego   człowieka, gdyż pełny człowiek to 

zmieszanie i zjednoczenie duszy przyjmującej Ducha Ojca i dołączonego do niej ciała 

ukształtowanego na obraz Boga... 

Gdy zaś Duch złączony z duszą jednoczy się ze stworzeniem, dzięki rozlaniu się nań 

Ducha, człowiek staje się duchowym – i taki właśnie człowiek jest stworzony na obraz                       

i podobieństwo Boga. Jeśli natomiast w duszy brakuje Ducha, człowiek pozostaje cielesny, 

niedoskonały: obraz wprawdzie tkwi w stworzeniu, nie ma jednak podobieństwa, które nadaje 

Duch. 

I dlatego apostoł, wyjaśniając w Liście do Tesaloniczan swoją myśl, określił, kim jest 

człowiek doskonały i duchowy, który może osiągnąć zbawienie: „A Bóg pokoju niech 

uświęca was ku doskonałości, a nienaruszony wasz Duch, dusza i ciało niech będą 

zachowane bez zarzutu na przyjęcie Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5, 23).  
 

I jakaż zaiste inna była przyczyna tego, że głosi zachowanie na przyjście Pana tych trzech: 

duszy, ciała i Ducha, jak nie świadomość tego, że jedno i jedyne zbawienie tych trzech polega 

na ich zjednoczeniu i połączeniu. Dlatego też doskonałymi nazywa tych, którzy ukazują Bogu 

te trzy elementy bez zarzutu.  
 

 Doskonałymi więc są ci, w których zawsze trwa Duch Boży, 

a ciała i dusze zachowują bez zarzutu, to jest zachowują wiarę, która odnosi się do 

Boga, strzegąc sprawiedliwości odnoszącej się do bliźniego. 
 

I dlatego nazywa Boże stworzenie świątynią: „Czyż nie wiecie – mówi – że jesteście 

świątyniami Boga, i Duch Boży w was zamieszkuje? Jeśliby kto zbezcześcił 

świątynię Bożą, tego zniszczy i Bóg, świątynia bowiem Boga jest święta, a jesteście 

nią  wy” (1 Kor 3, 16n) – oczywiście ciało nazywa tu świątynią, w której mieszka Duch.  
 

I dlatego Pan o nim mówił: „Zniszczcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję” 

(J 2, 19). „To zaś mówił o swym ciele”  (J 2, 21).  
 

I nie tylko stwierdza, że wasze ciała są świątynią, ale że one są członkami Chrystusa, gdy 

pisze do Koryntian: „Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?            
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Czyż wezmę członki Chrystusa,  aby uczynić je członkami nierządnicy?”                           

(1 Kor 6, 15). 

 I dlatego to powiedział: „Jeśli kto zbezcześci świątynię Bożą, zniszczy go Bóg”                 

(1 Kor 3, 17). Czyż więc nie jest największym bluźnierstwem mówić, że świątynia Boga, w 

której mieszka Duch Święty, i członki Chrystusa nie uczestniczą w zbawieniu, lecz są rzucone 

w rozsypkę?  

Mówi zaś do Koryntian, że ciała nasze zostaną wskrzeszone nie same z siebie, lecz mocą 

Bożą: „Ciało nie dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała, Bóg zaś i Pana 

wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych” (1 Kor 6, 13n). 

 

 

Jezus wypędza kupców ze Świątyni  

(R. Brandstaetter: "Jezus z Nazarethu") 

Siedem oczu Jahwe czuwało nad budową Świątyni. I siedem oczu Pańskich czuwa nad 

czystością kapłańską, ale wielu kapłanów odwróciło się od Pana i uczyniło Świątynię 

jaskinią zła; siedem oczu Jahwe czuwa nad Izraelem i siedem oczu Pańskich czuwa nad 

jego wybraństwem, ale wielu spośród ludu odwróciło się od nakazów Pana — Jezus, 

zstępując po stoku Góry Oliwnej ku Złotej Bramie, wrzał coraz większym gniewem — a 

chociaż Pan nakazami odgraniczył swój lud od zła, wielu popadło w zło i idzie za złem, 

więc źle się dzieje z tymi, którzy ongi nienawidzili kupiectwa i lichwy, a teraz żarliwie 

służą własnej nieuczciwości, mamonie niesprawiedliwości, bazarom, kramom i stołom 

pieniężników, i upodabniają się martwotą i pustką serc do Greków i Rzymian, kupczących 

w krużgankach swoich pogańskich świątyń! 

 Zaprawdę, synowie Izraela, którzy tak postępują, są pustymi figowcami! Wołali prorocy, 

Amos i Hosea, wołali gardłami zmęczonymi od długiego wołania przeciw kupcom, 

wyznawcom fałszywej wagi i miary, rozmiłowanym w oszustwie, a głosom ich wtórował 

głos Jeszuy ben Sira: „Trudno jest kupcowi ustrzec się od przestępstw, a handlarz nie będzie 

wolny od grzechów... Jak kołek, który się wbija między spojone ze sobą kamienie, tak 

grzech się wdziera między sprzedaż a kupno!”.  

Głosowi Jeszuy ben Sira wtórował głosem żalu wielki rabbi Hillel, wołający: „Nie 

zmądrzeje ten, który zbyt wiele zajmuje się handlem!” A ich głosom wtórował jeszcze jeden 

głos, głos najważniejszy, pytający w Dniu Sądu: „Czy byłeś uczciwy w kupiectwie?” I tak 

od wieków trwał nad ludem ten chór napominający i karcący, jednak na próżno, bo oto 

lichwą, kramarstwem i zdzierstwem zbrukane są ręce kapłanów i arcykapłanów, i coraz 

mniej jest wśród nich mężów uczciwych, a coraz więcej mężów nieuczciwych, a przewodzą 
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im saduceusze, Hanan i Kajafa, i Hananidzi, i zwolennicy Hananidów, i ich wspólnicy, i 

wspólnicy ich wspólników, i ich doradcy i służba, poplecznicy i schlebiacze, obrośli 

tłuszczem i krzywdą ludzką, bogacze z Wyżłobionej Doliny!  

Jeden z mędrców powiedział: „Nie będziesz używał Świątyni jako miejsca przejścia”. 

Czy go usłuchały nieobrzezane uszy saducejskich arcykapłanów? Czy go usłuchały 

zalepione woskiem uszy kapłanów, pieniężników i handlarzy, stawiających stoły i kramy na 

Dziedzińcu Pogan, na progu Świątyni, i czyniących z niej brudne miejsce przejścia — 

Jezus, zstępując po stoku Góry Oliwnej ku Złotej Bramie, wrzał coraz większym gniewem 

— a przecież stolica Jahwe, zbudowana na górze Moria, nie jest jakimś domem stojącym 

obok drogi prowadzącej do celu, ale jest celem samym w sobie, znakiem Bożym, Miejscem, 

ponad którym nie ma już żadnego miejsca!  

Puste figowce rosną na dziedzińcu świątynnym! A wśród nich pusty, bezpłodny figowiec 

Hanana i Kajafy, bardziej obeznanych ze sztuką wyciągania zysków z pielgrzymów i 

ofiarników niż z umiejętnością pokornych modłów i czynienia prawdziwie bogobojnych 

uczynków!  

Niechaj wzejdzie nad nimi Dzień Sądu! Powinien stanąć na środku Dziedzińca Pogan               

i biczem przegonić kupczących Hananidów, saducejskich bogaczy! I cóż z tego, że Kajafa              

i Hanan rozsierdzeni nienawiścią — kroki Jezusa głucho teraz dudniły po drewnianym 

moście przerzuconym przez dolinę Cedronu — poczują się zagrożeni w swoich 

majętnościach i z jeszcze większą zajadłością powstaną przeciw Niemu, i jeszcze zacieklej 

będą domagać się Jego śmierci! I cóż z tego, że powstanie teraz przeciw Niemu gromada 

saduceuszów, a ich nienawiść będzie większa od nienawiści faryzeuszów i przewyższy ją 

gwałtownością i namiętnością! Saducejskiego lisa o sercu z grubego sadła nic tak nie 

doprowadza do wściekłości jak kość wyrwana z jego żarłocznej paszczy!  

Zbliża się Pesach. W te dni radosnych przygotowań cały lud Izraela wymiata wszelki 

kwas ze swoich domów, z izb i komnat, z komór i ze skrzyń, i oczyszcza naczynia albo 

przygotowuje nowe, świąteczne, zamiast starych, codziennych, bo nawet najmniejsza 

kruszyna kwasu może zanieczyścić Święto Niekwaszonego Chleba, zbezcześcić je i uczynić 

je drwiną i pośmiewiskiem święta.  

Dlaczego w te dni oczyszczane są wszystkie miejsca i naczynia, a nie jest oczyszczana 

Świątynia Pańska? Dlaczego nawet w te dni dziękczynienia ludu przed Panem za wyjście              

z Micraim, z krokodylej otchłani, saducejski kwas kapłanów zżera Świątynię i pozostawia 

na niej plamy nieczystej rdzy? Czy nie należy więc w te dni wymieść z Domu Pańskiego 

kwasu saduceuszów, którzy nie wierząc w nieśmiertelność duszy, będą tej wieczności 

pozbawieni i uśmierceni będą śmiercią nieodwołalną na całą wieczność? 
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 Niechaj w przeddzień święta Pesach dokona się oczyszczenie Izraela z bezpłodnych 

figowców! Niechaj kwas kapłańskiej obłudy zmyty będzie z murów, dziedzińców i z 

Przybytku Jahwe! Niechaj będzie odprawiony sąd nad nicością i brudem!  

Stanęli na Dziedzińcu Pogan. Dokoła panował ścisk i rwetes. Stragany, ustawione długim 

szeregiem, szczelnie przylegały do siebie i zdawało się, jakby sobie ręce podawały we 

wspólnym i zgodnym zamiarze wyciągania z pielgrzymów obfitych zysków.  

Porykiwanie cieląt, pobekiwanie owiec i jagniąt, gruchanie gołębi i synogarlic mieszało 

się z ludzkimi głosami i tak wzajemnie się przenikało, że trudno było się połapać w tym 

kotłującym mrowisku, który głos od kogo pochodzi: czy ludzie mówią głosami cielęcymi, 

owczymi i ptasimi, czy może zwierzęta mówią głosem synów człowieczych. Z boku tego 

rojowiska usadowili się za stołami pieniężnicy, kasta wybrana spośród szarego tłumu 

kupców i handlarzy i wyniesiona nad nich lichwiarską powagą swojego zawodu.  

Siedzieli przed stosami świątynnych szekli i pogańskich monet, oddzielonych od siebie 

zbawienną przegrodą — była nią prostopadle ustawiona deseczka — orężni w styliki i 

tabliczki powleczone woskiem, zawsze gotowi stoczyć z pielgrzymem zwycięski bój o 

wysokość ceny szekla i denara; w tym celu stale mieli w zanadrzu wykrętne argumenty i 

okoliczności, które zawsze świadczyły na ich korzyść.  

Na drugim końcu Dziedzińca, pod Portykiem Salomona, siedzieli poborcy podatku 

świątynnego, którzy w przeciwieństwie do pieniężników wyróżniali się spokojnym 

działaniem i godnością, bo byli przecież urzędnikami Jahwe, odpowiedzialnymi za 

pieniądze płynące do skarbca Przybytku, i pobożnym gestem ręki — był to gest nad wyraz 

łagodny, okrągły, ugrzeczniony i nie było w nim śladu zachłannej drapieżności — odbierali 

od pielgrzymów po pół szekla i na ich oczach wrzucali go do skarbon stojących na stołach. 

Nie istniała żadna lista płatników. Było nią sumienie synów Izraela.  

Jezus minął poborców i Portyk Salomona i przystanął na środku Dziedzińca Pogan, a za 

nim przystanęli apostołowie, którzy nie wiedząc, po co ich tutaj Rabbi przywiódł, 

wymieniali między sobą zafrasowane spojrzenia i ściszonym szeptem starali się wzajemnie 

porozumieć — nie było to łatwe, bo tłum nieustannie ich rozdzielał — co powinni uczynić, 

aby nakłonić Męża do szybkiego opuszczenia tego miejsca brudu, straganów, krzykliwych 

przekupniów, lichwy i zdzierstwa.  

Jezus schylił się, podniósł z ziemi kilka porzuconych przez handlarzy postronków i 

począł je skręcać. Wykonując tę czynność z niezwykłą dokładnością, misternie splatał 

pojedyncze powrózki i już splecione wiązał razem w grube węzły, aż wreszcie uczynił z 

nich gruby bicz o twardych guzach.  
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Gdy podniósł głowę i wyprostował się, był do niepoznaki zmieniony. Z Jego postaci biła 

rogata Wszechmoc, potępiająca, piętnująca i skazująca. Czoło Jego podobne było do dwóch 

Kamiennych Tablic, rozdzielonych od siebie zmarszczką jak prostopadłym ciosem 

błyskawicy, wargi poruszały się jak ziemia wstrząsana podziemnym dreszczem, która lada 

chwila ma się otworzyć i wyrzucić z siebie nawałnicę kamieni, i tylko w oczach Jego był 

spokój, ale groźniejszy od najgroźniejszej burzy, lodowata cisza o niewzruszonej i 

nieruchomej głębokości.  

Na widok tej zmienionej twarzy duch apostołów skurczył się i zwątlał. Nie znaczy to, 

aby dostrzegli rogatą Wszechmoc wyrastającą z Jego granitowego czoła, zapisanego 

świętym pismem Elohim, wargi wstrząsane podziemnym pomrukiem i lodowatą ciszę oczu. 

Wszystkie te zjawiska były głęboko ukryte przed oczami apostołów, którzy, jak wiemy z 

kilkuletnich doświadczeń, nie przekroczyli progu Tajemnicy, a co najwyżej nieświadomie ją 

przeczuwali, jak to właśnie zdarzyło się teraz, gdy patrząc w Jezusowe oblicze dostrzegli w 

nim niewyraźny cień Niedostrzegalności. Ale wystarczyło, że go dostrzegli, a już poczuli 

się nieswojo. Nigdy nie widzieli Rabbiego takim, jakim był teraz. Już po raz drugi w tym 

dniu byli świadkami Jego inności.  

Jezus jeszcze raz dokładnie przyjrzał się pieniężnikom i lichwiarzom, i tłumom 

handlującym z beztroską swobodą na przedprożu Domu Pańskiego, u stóp Kodesz 

Hakodeszim, i ujrzawszy to wszystko niezawodnym okiem Sądu i Ognia, nagle podniósł 

bicz i pięścią lewej dłoni torując sobie drogę przez ciżbę, runął w środek targowiska, 

między przekupniów i zwierzęta, i okładał powrozem wszystkich, którzy Mu popadli pod 

rękę. Krzyki bitych przekupniów i trzask łamanych straganów zmieszały się z rykiem 

spłoszonych zwierząt. 

 A On szedł jak płonąca burza. Powywracał stoły pieniężników, rozsypał piętrzące się 

stosy pieniędzy, które z brzękiem potoczyły się po bruku, rozpędził zwierzęta, porozbijał 

klatki z ofiarnym ptactwem — obłok gołębi i synogarlic z radosnym trzepotem uleciał w 

powietrze — rzucił się na budy jarmarczne i począł je szarpać, łamać, gruchotać, w świętym 

szaleństwie ognia spalał bluźnierczą mamonę, złoto i srebro, miedź, cynę i ołów, topił je na 

bezwartościowy żużel, na popiół i pył, aż z popiołów i pyłów pozostała nicość, a nawet 

nicości nie przepuścił, rozrywał ją na drobne części, na krwawe ochłapy, aż z nicości nawet 

nicość nie pozostała, a wszystko to czynił w nienawiści, która wszechmiłuje, i w gniewie, 

który leczy i łagodzi, i nienawidząc swoich ofiar, kochał je, i odwracając się od nich, 

zwracał się ku nim, i odtrącając je, szedł im naprzeciw, i potępiając je, wzywał do 

opamiętania, bo był sądem i przebaczeniem, mieczem zadającym rany i oliwą wylaną na 

ranę, zabójczym ciosem i uściskiem miłującym, i tak objawiał się w dwojakich żywiołach, i 

krzyczał jedno-dwugłosem Jahwe-Ojca i Jahwe-Syna:  



12 
 

— Dom mój Domem Modlitwy jest nazwany, a wyście go uczynili jaskinią zbójców! 

To wszystko wynieście stąd i nie czyńcie domu mojego Ojca domem kupiectwa! Nie 

pozwolę, aby ktokolwiek przez Świątynię przenosił sprzęty! Prorok Jesaja powiedział, że 

ten dom będzie domem wszystkich narodów, a wyście z niego uczynili pieczarę 

złoczyńców!  

Krzycząc, rozdzielał razy na prawo i lewo uderzeniami bicza, a każde uderzenie było jak 

błysk topora w dłoni drwala i jak dłoń skrzętnej gospodyni, wyrzucającej kwas, brudy i 

śmiecie ze swojego domu.  

I tak wytrzebione zostały jałowe figowce, i pozostały po nich tylko jałowe miejsca, 

świadczące przeciw sobie samym, i tak oczyszczony został z kwasu Dom Pana, a nad 

pustką i czystością — każda czystość musi być pusta, bo jest miejscem Pana — stał Jezus z 

biczem ukręconym z powrozów i ciężko oddychając, patrzał zmęczonym wzrokiem na 

pobojowisko zasłane rozbitymi stołami i straganami, wśród których uganiały spłoszone 

cielęta i owce, na pieniężników i przekupniów, leżących na ziemi i porażonych Jego 

gniewem, na osłupiałych apostołów.  

Z trudem podnosili się z ziemi, obmacywali swoje ciała, strzepywali pył z tunik i 

wzywali imienia Elohim na świadka swojej niewinności i prawości, a ponieważ nie 

odważyli się obelgami obrzucać Męża, który tak wiele przysporzył im szkód i sińców, w 

bezradnej nienawiści zgrzytali przeciw Niemu zębami. Kilku podbiegło ze skargą do 

stojących opodal strażników świątynnych, lewitów, którzy dotychczas nie okazali chęci 

spieszenia z pomocą kupcom, a teraz bez zbytniego wzruszenia słuchali ich żalów.  

Z pozorną obojętnością potraktowali całe zajście znajdujący się na dziedzińcu faryzeusze 

— między nimi a saduceuszami od wieku położona była nienawiść — którzy znając związki 

łączące handlarzy z rodami arcykapłańskimi, w rzeczywistości radzi byli, że saducejscy 

lichwiarze otrzymali zasłużoną karę. Wprawdzie nikt z owych faryzeuszów nie odważyłby 

się sięgnąć po bicz i wysmagać kupczących wspólników Hananidów, bo bałby się lisiego 

starca, jego potężnego zięcia, mającego zawsze dostęp do prokuratora, i kapłanów, z 

których wielu za pomocą obrotnych pośredników uczestniczyło w zyskach na Dziedzińcu 

Pogan. 

 Skoro jednak sądu tego dokonał ich wspólny wróg, Jeszua ben Josef — ani razu podczas 

dalszego rozwoju wypadków nie wnieśli przeciw Jezusowi oskarżenia o wypędzenie 

przekupniów ze Świątyni — ze złośliwą zgodą przyglądali się pobojowisku, a ich 

zadowolenie było tym większe, że wiedzieli, iż każdy, który się odważy na wystąpienie 

przeciw kapłanom, wcześniej lub później padnie ofiarą ich zemsty. Cieszyli się więc z 

powodu szkód poniesionych przez saduceuszów, a zarazem zacierali z zadowoleniem dłonie 

w przewidywaniu następstw, które spadną na Galilejczyka.  
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W przeciwieństwie do pozornie obojętnych faryzeuszów i zgrzytających zębami 

pieniężników i przekupniów lud Izraela dawał głośny wyraz radości z pognębienia 

wyzyskiwaczy.  Krzyczał, śpiewał i obsypywał Rabbiego pochwałami, wyrażał podziw dla 

Jego odwagi, wynosił pod niebiosa Jego mądrość i z hojną szczodrobliwością wieńczył Go 

najwyższymi godnościami, przy czym nie omieszkał Go nazwać księciem, wielkim panem, 

synem wielkiego ojca, synem Dawida.  

Jakiś kapłan zwracając się do Jezusa krzyknął:  

— Słyszysz, co oni wołają?!  

A inni kapłani, dotknięci do żywego w swoich pobożnych uczuciach, z wielką mocą 

wyrażali oburzenie:  

— Nazywają cię synem Dawida!  

— Co ty na to?!  

— Zaprzecz!  

— Zakaż im tak wołać!  

— Napiętnuj te nierozważne dzieci!  

— Te głupie niemowlęta!  

— Te mleczaki!  

Jezus rozłożył ręce, a gdy umilkli, zawołał:  

— Tak jest! Słusznie mówią! Czy nigdy nie słyszeliście, co napisane jest w Psalmach? 

„O, Panie, Panie nasz, jak niepojęte jest Imię Twoje po wszystkiej ziemi!               

Wspaniałość swoją wyniosłeś nad niebiosa, a przez usta dzieci i niemowląt utwierdziłeś 

swoją chwałę przed Twoimi wrogami, aby uśmierzyć ludzi przeciwnych i mściwych!”  

Powstało wielkie zamieszanie.  

Rozdział był wyraźny: lud Izraela, który pilnie słuchał Jezusa, wznosił okrzyki w obronie 

Rabbiego, kapłani zaś, związani z bogaczami wspólnotą pochodzenia i korzyści, 

ciągnionych z handlu świątynnego, wołali przeciw Mężowi, dając upust żalom z powodu 

sądu, jaki zgotował przekupniom i pieniężnikom. Poderwali się, jakby ich ktoś rózgami po 

goleniach wysmagał. Stracili nad sobą panowanie. Potrząsali pięściami, gwizdali, spluwali, 

parskali lekceważącym śmiechem.  



14 
 

Jak to?! Ten mesith, ten galilejski włóczęga, ten fałszywy prorok przypisuje sobie 

atrybuty Pańskie — ach, tak, to on sam utwierdził swoją chwałę ustami krzyczących 

bachorów?! — a pycha jego jest tak wielka, że ośmiela się do nich, kapłanów, potomków 

Aarona i Sadoka, namaszczonych świętą oliwą, stosować słowa psalmu o ludziach 

mściwych i przeciwnych i nazywać ich wrogami Elohim!  

Nie mogąc znieść tej jawnej obelgi, krzyczeli coraz głośniej, a krzycząc, domagali się od 

niego dowodów, że mu wolno tak działać, jak działa, i tak mówić, jak mówi! Kto mu dał 

prawo do sprawowania sądu nad ludem na Dziedzińcu Pogan?! Kto mu pozwolił nazywać 

kapłanów Świątyni Pańskiej, pokorne sługi Pana, Jego wrogami?!  

— Daj nam znak, że wolno ci nas oskarżać!  

— Daj nam dowód, że możesz sądzić synów człowieczych!  

Jezus, odpowiadając im, rzekł z wyrozumiałą cierpliwością:  

— Gdybyście zburzyli ten Przybytek, ja go w trzech dniach odbuduję.  

Kapłani zawołali:  

— My nie mamy zamiaru zburzyć Świątyni!  

— Przed czterdziestu laty zaczęto budować Świątynię Pańską, a tyją chcesz w trzech 

dniach odbudować?!  

— W trzech dniach?!  

— W trzech dniach potrafisz odbudować Dom Boży, który budowało tysiące 

kamieniarzy, cieśli i zdobników?!  

Jezus potakiwał głową i tym opanowanym gestem wzbudził w kapłanach jeszcze większe 

zgorszenie, natomiast w zdumienie wprawił lud, który zawsze kochał się w nadzwyczajnych 

zapowiedziach, a im bardziej były one niezwykłe, tym potężniejsze wywierały na nim 

wrażenie. Jak wiemy, zawsze oczekiwali cudów i nie dziwili się cudom. Jeżeli Samson 

zwalił na głowy Filistynów olbrzymie bloki kamienne, a chłopięcy Dawid pokonał 

potężnego siłacza o żelaznych mięśniach, dlaczego cudotwórca Jeszua ben Josef nie mógłby 

z wolą i pomocą Elohim odbudować w trzech dniach Świątyni Pańskiej?  

Tak myślał lud. A co myśleli apostołowie? Ponieważ swoim sposobem myślenia nie 

różnili się od ludu, myśleli tak samo jak on, zwłaszcza że już wiele razy byli naocznymi 

świadkami nadzwyczajnych cudów Jezusa, niemieszczących się w granicach ludzkiego, 

przyziemnego zrozumienia. Natomiast nie dawało im spokoju zagadnienie, co miał na myśli 

Jeszua ben Josef, gdy mówił o Świątyni jako domu modlitwy wszystkich narodów, synów 

Izraela i gojów, wyznawców Jahwe i nieobrzezańców.  
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Trudno im było jednak teraz zgłębić to Jego odległe widzenie, bo ich serca i umysły 

całkowicie opanował lęk o los Męża, który nadmierną gwałtownością naraził się 

arcykapłanom, kapłanom i bogaczom saducejskim.  

Pomnożyli ilość wrogów o wrogów najniebezpieczniejszych, którzy już niejednego 

przeciwnika bezlitośnie unieszkodliwili, a dla osiągnięcia celu nie cofnęli się nawet przed 

użyciem najbardziej niecnych środków walki. Mało to szlachetnych mężów padło ofiarą ich 

zacietrzewienia i złości?  

O późnym wieczorze wrócili do Bethanii.  

Jezus poszedł na przechadzkę w góry — prawdopodobnie pragnął modlić się w 

samotności — część apostołów wypoczywała na dziedzińcu w domu wskrzeszonego 

nieboszczyka Eleazara, zaś Jaakow ben Halfi ułożył się na dachu, gdyż chciał być sam ze 

swoimi myślami, które go kłuły dotkliwie jak komary. Nigdy nie lubił bogaczy, którzy 

przeminą, o czym nie wątpił, jak trawa i uwiędną jak kwiat.  

Jaakow ben Halfi od najmłodszych lat upatrywał w bogaczach, w złotych cielcach, 

zarosłych sadłem, źródło wielu nieszczęść, jakie spadły na Izraela, i często, jeszcze przed 

pójściem za swoim bratem stryjecznym, Jeszuą ben Josef, wzywał Pana do wykonania nad 

nimi sądu. Potem, pod wpływem nauk Jezusowych, umocnił się w przekonaniu, że Elohim 

wybrał ubogich na tym świecie, aby ich uczynić bogatymi w wierze i dziedzicami 

obiecanego Królestwa.  

Jaakow, będąc dzisiaj świadkiem wypędzenia przekupniów ze Świątyni i śledząc 

wzburzenie kapłanów, nagle przejrzał i zrozumiał, że od teraz największe 

niebezpieczeństwo grozi Rabbiemu nie ze strony łatwo zapalnych, kipiących, 

niecierpliwych i przesadnie drobiazgowych faryzeuszów, ale zimnych, nieczułych, 

sztywnych i wyrachowanych saduceuszów, ich kapłanów siedzących na skrzyniach 

wypełnionych po brzegi złotem, srebrem i drogimi kamieniami — a jest zapisane u 

Jechezkela, że kapłanom nie wolno niczego dziedziczyć, bo Jahwe jest ich dziedzictwem, i 

nie wolno im gromadzić majątku, bo ich majątkiem jest Pan — którzy po dniu dzisiejszym 

na pewno będą Mężowi przygotowywać godzinę śmierci, gdyż uderzył ich po pękatych 

sakwach i ugodził w nich jako w strażników Świątyni, ciągnących z niej niezmierne zyski.  

Nazwał ich wrogami Elohim! Tego Mu nie wybaczą. Nigdy! Jaakow życzył kapłanom, 

aby ich majętność zgniła, aby ich szaty mole pogryzły, aby ich złoto i srebro zardzewiało, a 

rdza jak ogień pożarła ich ciała, albowiem w swej niechęci do bogaczy całkowicie zgadzał 

się z prorokiem Cefanią, który w świętym Zwoju wołał: „Narzekajcie, mieszkańcy 

Wyżłobionej Doliny, bo wytępiony będzie wszelki lud kupców, wygładzeni będą wszyscy 

odziani w złoto, a czasu owego przeszukam Jerozolimę przy świetle pochodni i nawiedzę 

mężów, którzy tyją jak na drożdżach... Bliski jest wielki Dzień Jahwe, bliski jest i szybki, 

głos Jahwe jest okrutny, tam i mocarz będzie utrapiony. Dzień ów będzie Dniem Gniewu!”  

Tymczasem Juda z Kerijoth, leżący pod oliwką na dziedzińcu, głęboko współczuł 

wypędzonym ze Świątyni kupcom, albowiem sam był kiedyś handlarzem pachnideł.  
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Wiosenne Sympozjum Biblijne - 20 marca 2018 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
 

I SESJA przewodniczy ks. dr Tomasz Bąk 

  
 9.15 ks. dr Mariusz Szmajdziński (Łowicz) – Duch udzielony Mesjaszowi w Księdze 

Izajasza     

 9.45 ks. dr Marcin Zieliński (KUL) – „Przyszedł mi z pomocą Duch mądrości” 

(Mdr 7,7). Duch Święty jako nauczyciel mądrości  

 10.15 ks. dr Łukasz Łaszkiewicz (WT Uniwersytet Szczeciński) – „Za natchnieniem 

Ducha…” (Łk 2,17). Duch Święty jako objawiciel Mesjasza Pańskiego. 
 

II SESJA przewodniczy ks. dr Marcin Kowalski 

 

 11.30 ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (KUL) – Aktywność Ducha Świętego 

w autorze i tekście natchnionym (J 15,26-27; Ap 1,10; 4,2; 2 Tm 3,16; 2 P 1,21-21)  

 12.00 p. dr hab. Branislav Kluska (KU Ružomberok) – Duch Paraklet a pamięć 

Kościoła w ujęciu czwartej Ewangelii 
 

III SESJA przewodniczy ks. dr hab. Andrzej Piwowar 

 

 14.30 ks. dr Marcin Kowalski (KUL) – O Duchu, który w nas mieszka (Rz 8,9).                       

Co ma wspólnego św. Paweł ze starożytną filozofią i medycyną?  
 15.00 ks. dr Tomasz Siemieniec (KUL) – Obietnice Ducha dla „martwych” w świetle                 

Ap 14,13  
 15.30 ks. dr Sławomir Jeziorski (Rzeszów) – Misterium Pięćdziesiątnicy: lektura 

liturgiczna wydarzenia biblijnego 
 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2017/2018 
 

1. Terminy spotkań: 

 
10 marca   7 kwietnia   21 kwietnia  12 maja – konferencja w Myczkowcach; 19 maja                  

2 czerwca – wycieczka; 16 czerwca; 23 czerwca – zakończenie roku akademickiego. 
 

2. Tematyka wykładów 10 marca 2018 roku: 

 

  9.00 - 10.45:   s. dr J. Nowińska SM: „Apokalipsa św. Jana – personalizm 

odniesień, analiza Ap 1-3″ 

 

11.25 - 12.55:   s. dr J. Nowińska SM: „Obrazowość Apokalipsy św. Jana, 

komunikacja Boga z człowiekiem, analiza Ap 4-15″ 


