
J 2, 13-20

13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej, i Jezus przybył do Jerozolimy. 14 W świątyni zastał siedzących za 
stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 15 Wówczas, sporządziwszy sobie bicz
ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły 
powywracał. 16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd [i] 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 trzy dni wzniosę ją na nowo». 
20 Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 
trzech dni?» 

Modlitwa przygotowawcza dalsza: Pamiętaj, aby przygotować się do medytacji wcześniej. Powoli, w 
skupieniu przeczytaj Słowo. Co Cię pociąga, co odpycha? Jakie emocje się w Tobie pojawiają? Przeczytaj 
punkta i wybierz, o których z nich pragniesz/ potrzebujesz porozmawiać z Panem Bogiem.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Zacznij od znaku Krzyża. Uświadom sobie, z Kim będziesz rozmawiał.
Proś, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku większej chwale 
Bożej.

Wyobrażenie miejsca: wyobraź sobie świątynię, pełną zgiełku, chaosu, ludzi, którzy przyszli tam w innym celu
niż oddać chwałę Bogu,  zobacz Jezusa wchodzącego do tej świątyni, zobacz Jego reakcję na to, co zastał w 
świątyni 

Prośba o owoc medytacji: o pokorne serce, które pokłada nadzieję w Bogu, a nie we własnej sprawiedliwości

1. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Jaka jest dziś Twoja świątynia? Jakbyś ją opisał/a?  Czy ma solidne 

fundamenty? Czy jest piękna? Czy panuje w niej cisza, w której można usłyszeć głos Boga? Czym 
można się w niej zachwycić, a co potrzebuje naprawy? Które miejsca w świątyni są zaniedbane, od 
dawna nie posprzątane? 

2. Zobacz, z jaką gorliwością Jezus pragnie piękna świątyni. Z jaką pasją wypowiada słowa, aby z domu 

Jego Ojca nie robić targowiska! Jezus pragnie, by Twoje serce było prawdziwie domem Ojca. W czasie 
tego seminarium Pan pragnie oczyszczać świątynię Twojego serca. Przyjrzyj się zachowaniu Jezusa po 
ujrzeniu chaosu świątyni. Chrystus Pan splótł bicz, przepędził sprzedawców, powywracał stoły, 
rozrzucił monety i nakazał handlarzom odejść. To samo może uczynić w twojej świątyni – odnowić 
Twoje serce, uwolnić. Czy pozwolisz Jezusowi działać? Czy zaufasz Mu?

3. Żydów oburza zachowanie Jezusa. Pytają, jakim znakiem się wykaże, że ma prawo tak czynić. Jezus w 

odpowiedzi zapowiada Swoją śmierć i zmartwychwstanie.  Zbawienie dokonało się na krzyżu i dlatego 
Jezus ma prawo do Twojego serca, ma prawo oczyścić Twoją świątynię, ma wszelką władzę nad 
grzechem i szatanem. Należysz do Chrystusa, a On ma moc przemienić targowisko w Twoim sercu na 
dom Ojca. Czy wierzysz we władzę Chrystusa nad Twoim grzechem, nad każdym Twoim grzechem? 
Kontempluj krzyż i spotkaj się w tej medytacji ze Zmartwychwstałym Panem, któremu została dana 
wszelka władza na niebie i ziemi.

Rozmowa końcowa: Co usłyszałeś i co z tym zrobisz? Za co jesteś Bogu wdzięczny? Opowiedz Jezusowi o 
Twoich odkryciach i decyzjach.

Odmów: Ojcze nasz

Za św. Ignacym, refleksję po medytacji należy zapisać.


