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Biblia, szczególne tzw. k sięgi historyczne Starego Testamentu, zna w iele  przypadków, 
gdzie w m yśli ludzkiej B óg  w  przeróżnych okolicznościach staje się przyczyną całego  
cierpienia i sprawcą w ielu  okropności. D o takich absurdalnych m yśli należy zaliczyć w n io
sek, że B óg  pragnie ofiary z dziecka. Jeśli już, to raczej pragnie przemiany m yśli cz łow ie
ka i czyni to poprzez sytuacje w yjątkow e, m ożem y nazwać je kryzysow ym i.

W św ietle dzisiejszych badań nad starożytnymi tekstami i niektórymi dawnymi oby
czajami klanow ym i wynika, iż  składanie bogom  ofiar z łudzi, przeważnie z dzieci, dla 
uzyskania ich przychylności lub dla sprostania prawu obyczajow em u nie było zjaw iskiem  
rzadkim (np. wśród w ielu  plem ion arabskich aż do VI w. n.e. jeszcze  przed rozpow szech
nieniem  się islam u istniał nakaz zabijania pierworodnej córeczki). Czynili to także Izraeli
ci, w yznaw cy jedynego B oga Jahwe jeszcze  w  X  w. n.e., już po przymierzu M ojżeszo
w ym  na Synaju, czego  przykładem  jest cytow ane pow yżej z K sięgi Sędziów  zachow anie  
Jeftego. W  czasach królew skich, dzięki mężnej i heroicznej w alce proroków, ten obyczaj 
praktykowali w yłącznie bezbożni w ładcy Izraela.

Z w ycięsk ie  w yjście z próby Abrahama, przyw ódcy klanow ego, który o tysiąc lat w y 
przedza czasy proroków, jest kolejnym  św iadectw em  jego  w ielkiej wiary. D arowanie ży 
cia Izaakowi oznacza kolejny krok w uszlachetnieniu natury ludzkiej. Tylko nie mów, że 
ten moralny pochód ludzkości już się zakończył. Także dzisiaj B óg w ystaw ia cieb ie na 
próbę, tw oje serce i rozum, twoją wiarę i religię, którą praktykujesz, i nie usprawiedliwiaj 
siebie i innych B ogiem , gdy jest popełniana krzywda, nawet w K ościele. To nie są niezba
dane wyroki B oskie i to nie jest Jego w ola, On tego nie chce, a ty m asz wystarczająco dużo 
mądrości i Jego łaski, aby to zrozum ieć i podjąć w łaściw ą decyzję.

ks. Jarosław  P io trów

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  23 III 2003

„Gorliwość o dom Twój pożera mnie” -  droga do Boga

W  jaki sposób dojść do B oga? Na pierw szy rzut oka to pytanie ma niew iele do czyn ie
nia z dzisiejszą Ewangelią. W ydaje się przecież, że w niej nie chodzi o poszukiwanie B oga, 
lecz o jednoznaczną i bezkom prom isow ą krytykę Jezusa w obec funkcjonowania św iąty
ni. Z agniew any Jezus, który wyrzuca kupczących, przewraca stoły bankierów, w ygania  
biczem  zw ierzęta ofiarne, burzy się wewnętrznie na w idok świątyni przeobrażonej w dom  
handlowy: taki Jezus jest nam na rękę. On nie napędza nam strachu ani nas nie przeraża, 
wręcz przeciw nie, zacieram y ręce, m yśląc, że nie chodzi o nas. Co w ięcej, Jezus dodaje 
nam odw agi do krytyki spraw owanego w dzisiejszych czasach kultu i kościelnych osób za 
niego odpow iedzialnych. N ie  tylko mamy prawo do tego, lecz także obow iązek zjedno
czyć się z gn iew em  Jezusa i z jego  m ocą św iadczyć o naszym  rozdrażnieniu w obec K o
ścioła.

Pom yślm y, że m ożem y się m ylić, że w rzeczyw istości chodzi także o nas w  tej Ewan
gelii i że nie dotyczy ona w tym  wypadku tylko handlarzy i bankierów. C zyż Jezus był na 
tyle naiw ny i nie w iedział, że już parę godzin po jego  szaleńczym  geście  w szystko w św ią
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tyni wróci do normy? Sprzedawcy będą handlować, pielgrzym i wym ieniać monety na te 
rytualnie czyste, jednym  słowem : interes świątynny będzie kwitł jak w cześniej. M ogłoby  
się w ydaw ać, że w szystko przemawiało przeciwko niemu. Z drugiej jednak strony oży 
w iony handel na dziedzińcu świątynnym  jeszcze nikogo nie powstrzymał od prawdziwe
go zbliżania się B oga. W ym ieńm y choćby postacie Apostołów, dziesiątki uczniów  Jezusa  
czy sam ego Józefa z Maryją. Zło nie tkwiło w handlarzach, w handlu czy też w cerem o
niach. To tak, jakbyśm y dzisiaj za całe zło w K ościele chcieli obarczyć ludzi produkują
cych i sprzedających dewocjonalia.

W róćm y do początkow ego pytania: w jaki sposób zbliżam y się do Boga? O dpowiedź 
wydaje się być łatwa: czyńm y to, co zaw sze. Kupuje się zw ierzę ofiarne, następnie zostaje 
ofiarowane, płaci się podatek na świątynię, oczyw iście  w szystko zgodnie z przepisami 
i w szystko znajduje się na sw oim  miejscu. Relacja z B ogiem  pozostaje nienaruszona, a my 
uspokojeni i zadow oleni, gdy w szystkie cerem onie udały się tak, jak je z góry przewidzia
no. W  tym  m om encie zderzamy się z w ielkim  w yzw aniem  Jezusa. To nie jest w  porządku. 
Tego nie m ożna kontynuować tak jak do tej pory. N awet potężna i wspaniała świątynia  
jerozolim ska nie m oże wam z góry zagwarantować, że człow iek  rzeczyw iście spotyka się 
w niej z B ogiem . „Zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach w zniosę ją na now o”. Czyn  
niem ożliw y do wykonania, chyba że za pom ocą aktu stwórczego sam ego Boga. W  ludz
kim  rozumowaniu czyste szaleństw o -  połączone dodatkowo z bluźnierstwem.

Zbyt często  słyszeliśm y tę Ewangelię i chyba zbytnio skupialiśmy się na zagniew a
nym  Jezusie i jego  działaniu, pomijając przy tym  wyjaśnienie dane przez niego sam ego, 
które przed chw ilą usłyszeliśm y. S łow a o zburzeniu świątyni oznaczają całkow ite odw ró
cenie perspektyw. A ni jakakolwiek budowla, ani prastara tradycja kultowa ze wspaniały
mi cerem oniam i, ani przeczyści kapłani nie są w stanie zagwarantować człow iekow i do
stępu do B oga, N ie  liczy  się to co daję Bogu, lecz z jakim  sercem  to czynię. N aw et 
największa ofiara złożona na cześć Boga w ludzkich oczach jest dla niego niczym , gdy  
serce człow ieka pozostaje dalekie od N iego. Z drugiej zaś strony to nie m y decydujem y  
poprzez obow iązkow ość i drobiazgow ość o bliskości Boga, tylko On sam zbliża się do 
nas w sw oim  m iłosierdziu ... na miarę naszego m iłosierdzia w obec innych. Jezus burzy, 
aby odbudować tego rodzaju relację do Boga.

N ie chodzi w ięc tu o kam ienie budowlane, rzeźby i obrazy, majestat i przepisy, ofiary 
i składki, chodzi o jedyną Osobę, o sam ego Jezusa. „On zaś m ów ił o świątyni sw ojego  
ciała” . Tylko on jest prawdziwą Świątynią i tylko w niej B óg jest ciągle obecny. Tylko on 
jest Drogą, na której odbywają się najpiękniejsze procesje. Tylko on jest Kapłanem, jed y
nym  pośrednikiem  m iędzy tobą a Ojcem. Tylko on jest dla ciebie najważniejszym  przepi
sem  i tradycją. Od gestu Jezusa w świątyni jerozolim skiej przybywanie do B oga otrzymu
je  now y znak jakości -  tw ojego osobistego stosunku w obec Jego Osoby. Przestań w ięc  
chw alić się  w obec n iego i innych jak go kochasz i adorujesz. Zrozum Go d o b rze , abyś nie 
głosił sieb ie sam ego, zaufaj Mu, choćby to w ydawałoby się tobie szaleństwem , złącz się  
z Jego Osobą, a nie ze stanowiskami, tytułami czy zaszczytam i danymi tobie od innych  
ludzi -  i pójdź Jego drogą słów  i czynów  skierowaną do innych, a tam odnajdziesz Boga.

ks. Jarosław  P io trów


