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J 2,13-25   (Biblia Tysiąclecia) 
 

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. 

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 wszystkich znał  i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem 

wiedział, co w człowieku się kryje. 

 
 

 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Ewangelia mówi nam o czterech pobytach Jezusa w Jerozolimie podczas żydowskich 

świąt religijnych (J 2,13; 5,1; 7,10; 12,12). Podczas pierwszej podróży Jezus rozpoczyna 

swoją publiczną działalność od dramatycznego prorockiego czynu, którego dokonuje w 

jerozolimskiej świątyni, najważniejszej instytucji w najważniejszym biblijnym mieście 

(2,13-25). 

 

Świątynia stara i nowa (J 2, 13-25) 

 

ST: Wj 12,1-28; Ps 69; 84; Jr 7,1-15; Za 14,16-21 

NT: Mt 21,12-17; Mk 14,55-59; 15,29-30 

KKK: Jezus w świątyni, 583-586; Duch Święty przygotowuje na przyjście Chrystusa, 

1093-1098 

Lekcjonarz: trzecia niedziela Wielkiego Postu (rok B); msza na poświęcenie kościoła 

 

[2,13]  Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 

 

Po krótkiej bytności w Kafarnaum Jezus udał się do Jerozolimy; tekst sugeruje, że 

towarzyszyli Mu uczniowie (2,13; 17.22; 3,22). 

Pierwszy raz w tej Ewangelii spotykamy się z bezpośrednią uwagą na temat liturgicznego 

święta żydowskiego: Zbliżała się pora Paschy żydowskiej. 

Jako pobożny Żyd Jezus udał się z pielgrzymką do Jerozolimy i wszedł do świątyni. 

Świątynia była dla Żydów najważniejszą instytucją i najważniejsza budowlą.                   

W tym miejscu Bóg zamieszkał pośród swego ludu w szczególny sposób, dla Żydów jawiło 

się ono zatem jako centralny punkt i najważniejszy element życia. 

Świątynia była domem Bożym, miejscem, w którym On sam daje się poznać, poucza 

swój lud i odbiera od niego cześć. 

Psalmista śpiewa: "Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja usycha 

z pragnienia i tęsknoty do przedsionków Pańskich" (Ps 84,2-3). 

Świątynia działała pod zwierzchnictwem najwyższego kapłana i jerozolimskiej 

arystokracji kapłańskiej. 



[2,14]  W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy 

sprzedawali woły, baranki i gołębie.  

 

Gdy Jezus wszedł na świątynny dziedziniec, zobaczył siedzących za stołami bankierów 

oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 

Pascha była świętem pielgrzymkowym, przyciągała masy ludzi ze wszystkich stron 

świata, co zwiększało liczbę ludności przebywającej w Jerozolimie o setki tysięcy 

przybyszów
1
. 

Na dziedzińcu pogan kłębił się tłum, który falami wchodził w świątynne krużganki. 

Ponieważ zagraniczne monety przedstawiały zazwyczaj podobizny władców i królów (Mk 

12,15-17) , a takie wizerunki były uważane za przekroczenie prawa (Wj 20,4), pielgrzymi 

musieli wymienić swoją walutę, aby zapłacić świątynny podatek i kupić zwierzęta ofiarne 

za pieniądze akceptowane w świątyni (stąd obecność bankierów). 

Pielgrzymi swoje baranki paschalne rytualnie zarzynali i składali w ofierze za naród (stąd 

owce i ptaki). 

 

 

 Tło biblijne:  Pascha i przaśny chleb 

  

Pascha to żydowskie święto liturgiczne, które upamiętnia wyjście z Egiptu, gdy Bóg 

wyzwolił Izraelitów z niewoli (Wj 12,1-28). Z czasem świętu Paschy zaczęło towarzyszyć 

siedmiodniowe Święto Przaśników (Wj 12,18-20; Kpł 24,4-14; Pwt 16,1-8). Pascha była 

jednym z trzech dorocznych świąt liturgicznych, które wymagały pielgrzymki do 

Jerozolimy.  

Centralnym punktem liturgii było rytualne zabicie paschalnego baranka (Wj 12,3-10). 

Pielgrzym przynosił baranka do kapłana w świątyni, który zabijał zwierzę jako ofiarę (zob. 

komentarz do 19,14a). Następne zwracał baranka pielgrzymowi, a ten zjadał go w 

nadchodzącą noc "z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami"   (Wj 12,8)
2
. 

 

 

 

 

 

 

[2,15]  Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze 

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

 

                                                           
1
 Zob. J. Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus: An Investigation into Economic and Sicial Conditions during the New 

testament Period, przekład na j. angielski F.H. i C.X. Cave, Fortres, Philadelphia 1969, s.77-84, (...) 
2
 Zob. Sanders, Judaism: Practice and Believe BCE - 66CE, Trinity Press International, Philadelphia 1992, s.132-138 



Jezus powypędzał tych, którzy zaopatrywali pielgrzymów w akceptowaną w świątyni 

walutę i w zwierzęta na paschalne ofiary. 

Synoptycy umieszczają to zajście na krótko przed męką Jezusa, w czasie jedynego Jego 

pobytu w Jerozolimie, o którym wspominają - jedynego w okresie publicznej działalności 

Jezusa (Mt 21,12-17). 

Jan natomiast, z powodów teologicznych, umieszcza to wydarzenie na samym początku 

opisu publicznej działalności Jezusa
3
. 

 

[2,16]  Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Weźcie to stąd, a nie róbcie z 

domu mego Ojca targowiska!". 

 

Jest w poleceniu Jezusa: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca targowiska kilka 

aspektów, które dają nam wgląd w Janowe teologiczne rozumienie zajścia w świątyni. 

Z czterech ewangelicznych relacji tylko w tej jednej Jezus nazywa świątynię domem 

mojego Ojca. 

Ta unikalna fraza pokazuje, że Jan rozumie czyn Jezusa w kategoriach Jego relacji do 

Ojca. 

Jezus jest Synem Bożym i Jego relacja z Ojcem uprawnia Go do szokującego czynu, 

który zakłóca kultyczny interes (i sugeruje roszczenie do sprawowania kontroli nad 

świątynią). 

Zakłócając system składania ofiar,  

Jezus symbolicznie ogłasza nadchodzące zmiany w sposobie                  

oddawania czci Bogu. 

I tak jak woda Synaju została w Kanie przemieniona w wino Ewangelii, tak samo kult 

Boga zostanie przemieniony w kult Nowego Przymierza, w cześć, która będzie oddawana 

"w Duchu i prawdzie" (4,24). 

Jedynie w relacji Jana Jezus mówi, że świątynny handel zamienia to miejsce                       

w "targowisko". 

Te słowa mogą być subtelnym nawiązaniem do wizji końca czasów z czternastego 

rozdziału Księgi Zachariasza: w dniu Pańskim Pan przyjdzie w mocy, by uratować swój lud, 

wygubić jego wrogów i ustanowić doskonały ład na świecie. 

                                                           
3
 Umieszczenie tego zdarzenia tak, jak to zrobili synoptycy, jest bardziej wiarygodne z historycznego punktu widzenia, 

ponieważ publicznie dokonana przez Jezusa manifestacja w świątyni (dziedziniec pogan) w czasie święta Paschy nie 
mogła zostać zlekceważona przez władze i najprawdopodobniej przyspieszyła Jego aresztowanie i egzekucję. Takie 
odejście od rzeczywistej sekwencji zdarzeń może nas uderzać jako poważne uchybienie w narracji, musimy jednak 
pamiętać, że starożytne podejście do czasu i przestrzeni bardzo różniło się od naszego. Zob. E. Zerubavel, Hidden 
Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life, Univercity of California Presss, berkeley 1985. 



Bóg tak uświęci swój lud, że nie będą potrzebowali już kupować zwierząt na ofiary 

składane w świątyni: "Nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu Pana Zastępów" 

(Za 14,21). 

Jezusowe polecenie, by zakończyć handel w świątyni, mogło być prorockim 

wskazaniem, że oto Pan nadchodzi, niosąc zbawienie swojemu ludowi, tak jak zapowiedział 

Zachariasz. 

 

[2,17]  Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój 

pochłonie Mnie. 

 

Uczniowie Jezusa przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój 

pochłonie Mnie". Cytat pochodzi z Ps 69,10, u Jana dostrzeżemy jednak subtelną, ale 

bardzo znaczącą różnicę. 

W starożytnej grece tekst ten brzmi: "gorliwość o twój dom pochłonęła mnie"                 

(Ps 68,10 - LXX), u Jana zaś czasownik zostaje użyty w czasie przyszłym: "pochłonie 

Mnie". 

Gorliwość Jezusa wobec Ojca jest jednym z podstawowych powodów, dla których 

zostanie On "pochłonięty" jako ofiara na krzyżu. 

Umieszczając zajście w świątyni na początku opisu publicznej działalności Jezusa, Jan 

wskazuje odpowiednią perspektywę, z jakiej należy spojrzeć na całe życie i dzieło Syna 

Bożego. 

Pierwszy raz w Ewangelii Jezus mówi o swojej relacji do Ojca.  

Ojciec jest źródłem zarówno władzy Jezusa, jak i Jego zbawczej misji. 

Roszczenia Jezusa dotyczące Jego relacji z Ojcem i wynikające z niej czyny staną się 

powodem sporu między Nim samym i żydowskimi przywódcami religijnymi, sporu, który 

będzie trwał nieprzerwanie przez całą publiczną działalność Jezusa  i doprowadzi do Jego 

śmierci. 

 

[2,18-19]  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". 

 

Zarządzający świątynią Żydzi dążą do konfrontacji: Jakim znakiem wykażesz się 

wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?
4
. 

                                                           
4
 O użyciu przez Jana terminu "Żydzi" zob. Tło biblijne do komentarza przy  J 5,14 



Żydzi domagają się znaku od Boga - znaku, który usankcjonowałby prowokacyjne 

działania Jezusa w świątyni. 

Jezus daje im odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na 

nowo. 

Ewangelie zaświadczają, że Jezus łączył swoje czyny w świątyni z prorocką zapowiedzią 

jej zburzenia. 

W swoich słowach i w postępowaniu przypomina proroka Jeremiasza, który groził 

zniszczeniem pierwszej świątyni jerozolimskiej, jeśli lud Judei nie będzie pokutował za 

swoje grzechy (Jr 7,1-15)
5
.   

Te prorockie słowa Jezusa musiały mocno zapaść w pamięć świadków, ponieważ 

pojawiają się, w fałszywie rozumianej (i zmienionej) formie, w relacji z procesu Jezusa i 

Jego ukrzyżowania u Mateusza i Marka (por. 

Mk 14,56-59: "Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw 

Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, 

ale świadectwa te nie były zgodne.  A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu:  Myśmy 

słyszeli, jak On mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję 

inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne.  " 

Mk 15,29-30: " Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, 

Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego 

siebie!") 

 

[2,20]  Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a 

ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?". 

 

Zarządzający świątynią nie rozumieją słów Jezusa i stawiają przed Nim kolejne 

wyzwanie: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 

trzech dni? 

Mówią o odnowieniu i rozbudowie świątyni - działaniach rozpoczętych przez heroda 

Wielkiego w roku 19 p.n.e. W rzeczywistości świątynia była wciąż poddawana zabiegom 

budowniczych aż do roku 70 n.e., kiedy zburzyli ją Rzymianie. 

 

[2,21]  On zaś mówił o świątyni swego ciała. 

 

                                                           
5
 Nawiązanie do Jeremiasza jest wyraźne u synoptyków, gdzie Jezus mówi o świątyni jako o "jaskini zbójców" (Mt 

21,13; Mk 11,17; Łk 19,46), tak jak sam Pan przemawiający ustami proroka pytał: "Może jaskinią zbójców stał się 
w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia?" (Jr 7,11). 



Władze świątyni myślą, że Jezus mówi o zburzeniu i odbudowaniu istniejącej budowli, 

ale Jan uświadamia nam duchowy sens słów Jezusa: On zaś mówił                          o 

świątyni swego ciała. 

Ewangelista naucza, że wcielone Słowo jest nowym zamieszkaniem Boga                

w świecie - Słowo Boże "zamieszkało wśród nas" w Jezusie (1,14). 

Podobnie było, gdy opowiadał o Jezusie przywołującym sen Jakuba w Betel (to znaczy w 

"domu Bożym"; 1,51) - zasugerował wówczas, że uczniowie ujrzą, iż wcielone Słowo jest 

"domem Bożym", miejscem Bożego objawienia. 

Cielesne zmartwychwstanie Jezusa - powstanie z martwych świątyni Jego ciała - stanie 

się Bożym znakiem, potwierdzającym i sankcjonującym wszystko, co Jezus powiedział i 

uczynił (zob. komentarz do 20.20). 

 

[2,22]  Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to 

powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

 

Słów Jezusa nie zrozumieli wówczas nie tylko ci, którzy zarządzali świątynią, lecz także 

uczniowie. 

Ci drudzy jednak, gdy (...) zmartwychwstał, przypomnieli sobie (...), że to powiedział, 

i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

W wersetach 2,17 i 12,16 mowa jest o tym, że uczniowie pamiętali, przypomnieli sobie. 

Chodzi tu o coś znacznie większego niż zwykłe przypomnienie. 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus mówi o Duchu Świętym: "On was wszystkiego 

nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem" (14,26).  

Po zmartwychwstaniu Jezusa pamięć uczniów będzie prowadzona przez obecnego w nich 

Ducha Świętego. 

Księgi Nowego Testamentu często mówią o zmartwychwstaniu Jezusa jako o kluczu do 

zrozumienia Pisma Świętego w całej jego głębi. 

W Łk 24 zmartwychwstały Jezus, stojąc pośrodku uczniów, "oświecał ich umysły, aby 

rozumieli Pisma" (Łk 24,45, por.: 24,25-27: " Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak 

nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego 

cierpieć, aby wejść do swej chwały?  I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał 

im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.") 

Jan, zaznaczając w tym miejscu,  że uczniowie uwierzyli Pismu, ma najprawdopodobniej 

na myśli cały Stary Testament, który czytany w świetle zmartwychwstania Jezusa mówi 

wyraźnie o śmierci i wywyższeniu Mesjasza. 

 



 

Żywa tradycja: Orygenes o tajemnicy świątyni i ciele Chrystusa 

"Otóż wedle jednego z przyjmowanych wyjaśnień, obydwie sprawy - świątynia i ciało 

Jezusa - mogą być, jak sądzę, symbolem  Kościoła, ponieważ jest on zbudowany z żywych 

kamieni, jest duchowym domem przeznaczonym dla świętego kapłaństwa (por. 1 P 2,5), 

wzniesionym "na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest 

Chrystus Jezus" (Ef 2,20) i zwie się świątynią. 

Powiedziano: "Wy jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami"                   

(1 Kor 12,27). Choćby więc zdawało się, że kamienna konstrukcja świątyni rozpada się, i 

jak stwierdzono w 21 Psalmie, wszystkie kości Chrystusa (por. Ps 21,15) zostały 

rozproszone w prześladowaniach i utrapieniach na skutek zmowy tych, którzy podczas 

prześladowań walczą przeciwko jedności świątyni, to jednak świątynia zostanie 

odbudowana, a ciało zmartwychwstanie trzeciego dnia po dniu, w którym opanowało je zło 

(por. J 2,19-22), oraz po następnym dniu zakończenia. 

Trzeci dzień bowiem nastanie w nowym niebie i w nowej ziemi (por. Ap 21,1) wówczas, 

gdy owe kości - to znaczy cały dom Izraela - zmartwychwstaną w Wielkim Dniu Pańskim po 

pokonaniu śmierci. Tak więc rzeczywiście zmartwychwstanie Chrystusa po męce na krzyżu 

zawiera w sobie tajemnicę zmartwychwstania całego ciała Chrystusowego"
6
. 

 

 

[2,23-25]  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 wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam 

bowiem wiedział, co w człowieku się kryje. 

 

Jezus czynił też znaki, w czego rezultacie wielu pielgrzymów przybyłych na święta 

uwierzyło w imię Jego. 

Cudowne znaki Jezusa pozwalają ludziom dojść do wiary w Niego, ale te działania trzeba 

widzieć we właściwym świetle. 

Czasem w Ewangelii ludzie przychodzą do Jezusa po prostu dlatego, że są pod 

wrażeniem Jego cudów. Widzą w Nim cudotwórcę i nie rozumieją, że cuda to znaki, które 

objawiają duchowe prawdy o Nim i Jego dziele. 

Jezus nie zwierzał się im, ponieważ wiedział, co w człowieku się kryje. 

Widział, że zainteresowanie ludzi Jego osobą jest powierzchowne, że to "dom 

zbudowany na piasku" (Mt 7,26). 

                                                           
6
 Orygenes, Komentarz do Ewangelii według św. Jana 10,228-229, przeł. S. Kalinkowski, WAM, Kraków 

2003,s.262-263. 



 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (J 2,13-25) 
 

W tym opowiadaniu Jezus dokonuje kilku zadziwiających rzeczy. 

 Symbolicznie przejmuje władzę nad świątynią  

 Ogłasza nadchodzące zmiany w kulcie Boga. 

Mówiąc o swoim ciele jako o świątyni, stawia samego siebie w centrum kultu Bożego. 

Jan łączy uczniowskie rozumienie słów i czynów Jezusa z ich interpretacją Pism, 

dokonaną już po Jego zmartwychwstaniu (2,17.22). 

W obu przypadkach  

Jezus objawia się jako centrum zarówno liturgii, jak i Pisma Świętego. 

Te same teologiczne przekonania wyraża liturgia Nowego Przymierza. 

Sercem kultu Nowego Przymierza jest  

Eucharystia, jedyna ofiara Chrystusa na krzyżu,                                                  

uobecniana w sposób sakramentalny. 

Również biblijne czytania w czasie mszy świętej są tak ułożone, by modląca się 

wspólnota mogła widzieć Boże dzieła w historii zbawienia w relacji do Chrystusa i 

doświadczać ich przemieniającej mocy. 

W liturgii mamy zatem czytania ze Starego testamentu, psalmy oraz Nowy Testament; i 

wstajemy, gdy czytana jest Ewangelia, aby ukazać jej centralne znaczenie. 

W centrum kultu Boga w Kościele znajduje się sam Jezus, który jest wypełnieniem 

Bożego planu zbawienia opowiedzianego w Piśmie Świętym. 

Jego ofiara złożona na krzyżu jedna grzeszników z Bogiem i daje naszym duszom 

duchowy pokarm. 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska - Pismo Święte Nowego Testamentu                                      

z komentarzem duchowym Wyd. Apostolicum, Ząbki 2020 

 

 J 2, 13-25 : 
 

W relacji św. Jana działalność Jezusa wyznaczają święta żydowskie. Tutaj wydarzenia są 

ściśle związane z Paschą. 

W tym kontekście "oczyszczenie świątyni" ma głębsze znaczenie niż w ewangeliach 

synoptycznych: Jezus ukazuje nie tylko to, że jest Mesjaszem (por. Mt 21,12-13), lecz także 

to, że jest nową i ostateczną świątynią Boga wśród ludzi. 

Porównując świątynię jerozolimską do własnego ciała, objawia najgłębszą prawdę o 

sobie samym - wcielenie, czyli fakt, że On jest Słowem Boga, które zamieszkało między 

nami (por. 1,14). 

Ewangelista stwierdza jednak, że tylko w świetle wydarzeń ostatniej Paschy (w.22) 

będziemy mogli zrozumieć tę prawdę. 

Słowa Jezusa (w.19) nie wyrażają lekceważenia świątyni, jak później będą twierdzić 

fałszywi świadkowie (Mt 26,61; Mk 14,58) i ci, którzy z Niego szydzili podczas Jego agonii 

na krzyżu (Mt 27,40; Mk 15,29; por. Dz 6,14). 

Znakiem, o którym Jezus mówi, jest Jego zmartwychwstanie trzeciego dnia (por. Mt 

16,4: "znak Jonasza"). 

Aby ukazać wielkość tego cudu, Jezus ucieka się do języka metaforycznego, jakby 

mówił: "Czy widzicie tę świątynię? Wyobraźcie więc ją sobie zniszczoną. Czy nie byłoby 

cudem odbudowanie jej w ciągu trzech dni? Ja dokonam tego znaku. Bo wy zniszczycie 

moje ciało, które jest prawdziwą świątynią, a ja wskrzeszę je trzeciego dnia". 

Fakt, że Jezus jest świątynią Boga pozostał wówczas dla wszystkich ukryty. Żydzi i 

uczniowie myśleli, że Pan mówi o ponownym zbudowaniu świątyni, którą Herod Wielki 

rozpoczął budować około 19-20 r. przed Chr.  

Dopiero później uczniowie zrozumieją prawdziwy sens słów Jezusa (w.22) 

 

 

 

 

 

 



I czytanie :  (Wj 20, 1–17) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa:  

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, 

z domu niewoli.  

1. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!  Nie będziesz czynił żadnej rzeźby 

ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani 

tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im 

służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek 

ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie 

nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i 

przestrzegają moich przykazań.  

2. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan 

nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.  

3. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i 

wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga 

twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, 

ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani 

cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan 

niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. 

Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.  

4. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da 

tobie.   

5. Nie będziesz zabijał.   

6. Nie będziesz cudzołożył.  

7. Nie będziesz kradł.   

8. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.                       

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego.  

9. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego 

niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła,  

10.  Ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.  

 

 

 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

  Orygenes 

 

 

Ja jestem Panem, Bogiem twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej,                

z domu niewoli 

 

Gdy Bóg mówi: „Ja jestem Panem, Bogiem Twoim, który cię wywiódł z ziemi 

egipskiej” (Wj 20, 2), mówi tak o duszy każdego, kto nauczył się pogardzać obecnym 

wiekiem, który przenośnie zwie się Egiptem (Ap 11, 8), mówi tak o duszy każdego, kto – że 

posłużę się słowami Pisma – przez Słowo Boże „został przeniesiony i nie można go 

znaleźć” (Rd 5, 24), bo spieszy i dąży do przyszłego wieku.  
 

Otóż słowa te skierowane są nie tylko do tych, którzy wyszli z Egiptu, lecz tym bardziej 

do ciebie, słuchaczu; jeśli więc wychodzisz z Egiptu i nie służysz już Egipcjanom, Bóg 

mówi: „Ja jestem Panem, Bogiem twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 

niewoli”.  
 

Zastanów się, czy sprawy tego wieku oraz uczynki cielesne nie są „domem niewoli”, tak 

samo jak porzucenie spraw świeckich i życie wedle woli Bożej jest domem wolności 

zgodnie z tym, co Pan mówi w Ewangeliach: "Jeśli trwać będziecie w słowie moim, 

poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31n).  
 

Egipt więc jest „domem niewoli”, Judea zaś i Jerozolima są domem wolności.  
 

Posłuchaj, co na ten temat mówi apostoł „zgodnie z mądrością, która została mu dana 

do posługiwania” (2 P 3, 15): „Jeruzalem na wysokościach jest wolne, i ono jest matką 

nas wszystkich” (Ga 4, 26).  
 

Jak więc Egipt, owa ziemska prowincja, dla synów Izraela jest „domem niewoli”, jeśli ją 

porównać z Judeą i Jerozolimą, która jest dla nich domem wolności, tak samo w 

porównaniu z niebieską Jerozolimą, która, że tak powiem, jest matką wolności, cały ten 

świat i wszystko, co jest na tym świecie stanowi „dom niewoli”.  
 

A ponieważ ludzie, ponosząc karę za grzech, przeszli z domu wolności do niewoli tego 

świata, dlatego też pierwsze zdanie Dekalogu, to znaczy pierwsze słowa przykazań Bożych 

mówią o wolności: „Ja jestem Panem, Bogiem twoim, który cię wywiódł z ziemi 

egipskiej, z domu niewoli”.  

 

 



Słów tych nie mogłeś usłyszeć, gdy przebywałeś w Egipcie, chociaż nakazano ci tam, 

byś odprawiał Pachę, chociaż „przepasałeś biodra” i założyłeś sandały na stopy, chociaż 

trzymałeś laskę w dłoni i spożywałeś „przaśne chleby z gorzkimi ziołami” (Wj 12, 3n; 11, 

8). 

 Czemu jednak mówię, że przebywając w Egipcie, nie mogłeś usłyszeć tych słów?  
 

Przecież i po wyjściu z Egiptu nie mogłeś ich usłyszeć na pierwszym postoju, ani na 

drugim i trzecim, ani wtedy, gdy przeszedłeś Morze Czerwone! Choć przebyłeś do Elim i 

gorycz zamieniła ci się w słodycz, choć z Elim dotarłeś do „dwunastu źródeł i 

siedemdziesięciu drzew palmowych” (Wj 15, 27), choć przeszedłeś przez Refidim i udałeś 

się w dalszą drogę, nie uznano cię za godnego tych słów; usłyszałeś je dopiero wówczas, 

gdy przybyłeś do góry Synaj.  
 

A zatem po zniesieniu wielu trudów, po pokonaniu wielu utrapień i pokus zasłużysz 

kiedyś na to, byś mógł przyjąć przykazania wolności i usłyszeć od Pana:  

„Ja jestem Panem, Bogiem twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 

niewoli”.  

Wszelako te słowa nie są jeszcze przykazaniem, one wskazują tylko, kto owe 

przykazania wydaje.  

 

 Nerses Sznorhali 

 

 

Prawo spisane na tablicach, prawo spisane w sercu 

 

Bóg wezwał Mojżesza na górę Synaj i dał mu prawo spisane na kamiennych tablicach, 

aby przekazał je ludowi i aby lud przestrzegając go należycie, otrzymał Ziemię Obiecaną.  
 

Nasz pośrednik, Pan Jezus, którego obrazową zapowiedzią był już Mojżesz, wstąpił na 

górę ze swoimi uczniami i [objaśnił im], w jaki sposób ludzie mogą otrzymać 

błogosławieństwo; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serca wyrył 

duchem Bożym Prawo, które pozwalało temu, kto zachowywałby jego przykazania, posiąść 

nie tylko ziemię, ale także uzyskać niebo i życie wieczne.  

 

Dwa Prawa 

 

[Mojżesz] otrzymał Prawo na tablicach kamiennych, napisane Twoimi boskimi palcami, 

dla ludu przewrotnego, niewiernego i o twardym karku. Roztrzaskał pierwsze tablice Prawa 

przeciwko przeklętemu cielcowi, którego ukształtowali, aby pokazać ukrytą rzeczywistość 

Prawa, które miało zostać zniesione, a tym samym zwiastował drugie Prawo, które miało 

zostać ustanowione Prawo niewzruszone, przez Ciebie ustanowione; to zaś Prawo pozostaje 

i trwa na zawsze samo w sobie, aż do wypełnienia wieków.  


