3. pôstna nedeľa B
VYČISTENIE CHRÁMU
Podľa Jn 2, 13 – 25
Nastal čas židovskej Veľkej noci. V tom období sa mnoho pútnikov z celého
Izraela vydávalo na cestu do Jeruzalema, pretože iba tu stál jediný Boží chrám
v celej krajine. Pán Ježiš tiež putoval do Jeruzalema na sviatky. Chcel navštíviť
chrám – príbytok Pána Boha, svojho Otca.
Keď prišiel do Jeruzalema, videl na chrámovom nádvorí veľký neporiadok
a zmätok. Ľudia sa hádali a dohadovali o cenách za baránky, holuby a iné
zvieratá, ktoré chceli obetovať Bohu za svoje hriechy. Bankári nervózne cinkali
mincami a ponúkali na výmenu
zvláštne chrámové peniaze.
Pán Ježiš videl, že sa
skutočne málokto zaujíma
o Pána Boha a o to, čo od nás
Pán Boh naozaj chce. Pre Pána
Ježiša bol chrám miestom, kde
sa môže stretnúť so svojím
Otcom,
Pánom
Bohom.
Nemohol sa už ďalej na tú
tržnicu pozerať a veľmi sa
rozhneval. Začal obchodníkov
a bankárov z chrámu svojho
Otca vyháňať.
Ľudia sa na neho nahnevali: „Ako nám dokážeš, že máš právo toto robiť?“
Pán Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho opäť postavím.“
Nikto týmto slovám nerozumel, ani Ježišovi učeníci, ktorí tam s ním boli.
Pán Ježiš ale hovoril o chráme svojho tela. Jeho Telo je ako chrám,
v ktorom prebýva Boh. Keď Pána Ježiša zabijú, bude to akoby zbúrali chrám
v Jeruzaleme. Ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych a bude opäť živý.

3. pôstna nedeľa B
Motto: Pán Ježiš má moc nad zlom
Zamyslenie:
Kam prišiel Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu? ...........................................................
Koho tam uvidel? ....................................................................................................
Čo tam robili? Modlili sa tam? ................................................................................
Páčilo sa to Pánovi Ježišovi? ...................................................................................
Nepáčilo. Ľudia chodili do chrámu a namiesto toho, aby sa tam rozprávali
s Pánom Bohom, obchodovali tam. Kvôli obetám nemali na Pána Boha vlastne
ani čas.
Chce po nás Pán Boh, aby sme mu kupovali drahé veci? Alebo skôr chce, aby
sme mu venovali chvíľku času, napríklad ráno a večer pri modlitbe?
…
A keď urobíme niečo zlé, chce od nás, aby sme mu obetovali zvieratá? ................
Alebo skôr chce, aby sme sa druhým aj jemu ospravedlnili? ..................................
…
Záver: Budeme sa snažiť robiť veci, ktoré si od nás Pán Boh skutočne praje.

1. Úloha pre teba: Popíš, čo sa stalo na jednotlivých obrázkoch a doplň

výpovede podľa nedeľného evanjelia. Obrázky vymaľuj.

1........................................................ 2. .........................................................
3....................................................... 4. ..........................................................

2.Úloha pre teba: Pán Ježiš vyhnal kupcov z chrámu, pretože tam robili veci,
ktoré do chrámu nepatria. Na obrázku sú ľudia v kostole. Vyfarbi len tých
ľudí, ktorí sa v kostole správne chovajú – slávia svätú omšu.

Meno a priezvisko: …………………………………………................

Vek: ..........
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