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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Nagyböjt 3. vasárnapja

Romboljátok le ezt a templomot és
én három nap alatt fölépítem!

Bűnbánat által

N

agyböjt 3. vasárnapján a jeruzsálemi templom megtisztításáról
hallottunk az evangéliumban. Jézus ostorral kiűzi a kereskedőket és a pénzváltókat, akik az Isten házát, az ő
Atyjának házát vásárcsarnokká tették.

A kereskedők kiűzése a templomból
első pillanatra talán csak annyit mond
számunkra, hogy Jézus elég látványosan nagy botrányt csap. Felindulásának
senki sem mer ellenállni, a kereskedők
és pénzváltók szó nélkül tűrik, hogy
Jézus megszüntesse az üzletelést, s ellenszegülés nélkül elhagyják a szent helyet. A történet azonban itt nem ér
véget, hanem mindezt látva a zsidók

Lelki templom

A

fiatalkorában világias életet élő
Assisi Szent Ferenc életében a
Krisztussal és örömhírével való találkozás jelentős fordulatot hozott.
Bár a város egyik leggazdagabb családjában született, ettől kezdve már
nem érdekelte a pénz, a dicsőség vagy
a hírnév, hanem teljes szegénységben és
egyszerűségben élt. Egy alkalommal a
San Damiano-i kápolnánál imádkozva
a keresztről Krisztus hangját hallotta:
„Ferenc, menj és építsd újjá egyházamat!” Ferenc először azt gondolja,
hogy a romos templomépületet kell újjáépítenie, s nekiáll, hogy Assisi városának környékén három kápolnát is
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felújítson. Később azonban világossá
válik számára, hogy küldetése ennél jelentősen nagyobb. Az általa és szerzetestársai által megélt krisztusi
szegénység az egész Egyház lelki újjászületésének, újjáépítésének lett az
alapja a XIII. században. Isten kegyelmével megértette, hogy a kőből épült
templom felújításánál sokkal fontosabb
a hívőkből, mint élő kövekből felépülő
Egyház újjáépítése.
Jézus testének lerombolásával, azaz
halálával és az Úr testének újjáépítésével, azaz feltámadásával megszűnik a
régi, a kőből épült jeruzsálemi templom
szerepe.
Jézus azt szeretné, hogy mi, az ő követői, valamennyien lelki templommá
épüljünk, akikben jelen van az Isten.

jelet követelnek Jézustól. Erre mondja
ő azt, hogy „Romboljátok le ezt a
templomot, és én három nap alatt fölépítem!” (Jn 2,19), s aztán az evangélista hozzáteszi még, hogy a kérdezők
nem értették meg Jézus szavait, mert ő
valójában nem a kőből épült templomról, hanem saját testének templomáról
beszélt, utalva ezzel feltámadására,
amely a halála utáni harmadik napon
fog megtörténni.
Itt érkeztünk el a történet igazi jelentőségéhez és mondanivalójához, Isten
üdvözítő ígéretének a beteljesedéséhez,
amelynek a feltámadás a legnagyobb bizonyítéka. A nagyböjti idő azt a célt
szolgálja, hogy a bűnbánat által megtisztuljunk és befogadhassuk az Isten
által adott üdvösséget.

Újítsd meg életünket!

U

Jézus
runk,
Krisztus! Rombold le bennünk azt
az ingatag építményt,
amelyet bűneink köveiből emelünk! Rombolj le bennünk
mindent, amit a magunk dicsőségére
építettünk!
Te építsd fel ezután lelkünk templomát, amely a te szereteted hajléka.
Evangéliumod igazsága lakjon szívünkben és újítsa meg életünket, hogy
az örömhír továbbadásával szándékod
szerint újjáépítsük az Egyházat.
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
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