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3. neděle postní cyklus B
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače
býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z
chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů
řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ (Jan 2, 13-16)
Pomůcky: různé věci, které nepatří do kostela (např. oblečení, hračky, časopisy, míč,
jídlo, mobil atd.)

Milé děti, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli, že Ježíš se pořádně
rozzlobil. Dokonce vzal do ruky bič. Víte někdo z vás proč? (nechat
reagovat děti) Protože z jeruzalémského chrámu se místo Božího domu
stala tržnice. Vysvětlíme si proč. Židé na Velikonoce v hojném počtu
putovali do Jeruzaléma, aby právě v jeruzalémském chrámu mohli
Velikonoce dobře oslavit. Měli jen jeden chrám (dnes bychom to mohli
přirovnat ke slovu katedrála) a ten byl právě v Jeruzalémě. V něm se
obětovala zvířata podle jejich tehdejšího zvyku, beránci, býci nebo
holuby. Prodej takových zvířat znamenal obchodování, jako to bývá na
tržnici. Také se tam měnily peníze, které židé přinášeli jako chrámovou
daň, za chrámové mince, které se v chrámě razily. Výměně těchto mincí
se říká směna a vždycky se při tom vydělávají další peníze. To všechno
způsobilo, že místo, aby se v chrámě lidé modlili, aby se mohli ztišit a
naslouchat Božímu hlasu, aby společně zpívali a chválili Boha, stal se
tento chrám místem obchodu, křiku, vydělávání peněz. Zkrátka, jako by
to už nebyl dům Boží, ale jen tržnice. A to se Ježíši vůbec nelíbilo. Proč?
Kdo z vás si vzpomene, co jim Pán Ježíš při vyhánění z chrámu řekl?
(nechat reagovat děti) Ano. Řekl jim: „Jděte s tím odtud! Nedělejte
z domu mého Otce tržnici!“ Ježíš jim tím připomněl to, k čemu chrám má
sloužit. Kdo by dokázal opakovat, co se v chrámu má správně dělat?
(nechat reagovat děti) A také jim tím Ježíš řekl, že je Syn Boží. Mnoho
lidí mu to nevěřilo, protože za krátkou dobu po této události Ježíše právě
v Jeruzalémě odsoudili na smrt a ukřižovali. Ale my víme, že Ježíš třetího
dne vstal z mrtvých a že my dnes ve většině kostelů a chrámů máme
Ježíše – živého Boha v Nejsvětější svátosti (v eucharistii) ve svatostánku.
Proto bychom se i my měli v kostelech chovat tiše, nerušit nikoho, když
se modlí a nejlepší je, když společně chválíme a oslavujeme Boha, při mši
sv. Budeme si to pamatovat?
Představte si, že jsme teď v kostele. Je tu ale mnoho věcí, které do kostela
nepatří. Zkuste je najít a přinést je ke mně. (věci předem rozházejte po
místnosti a nechte děti, aby sami hledaly a posuzovaly, zda do kostela
patří).

