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Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni
napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami

bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do
tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca
mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom
Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem
wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź:
„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego
Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu
trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał,
przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które
wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym,
wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się
im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam
bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. “ / J 2,13-25
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Drodzy Rodzice!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje nam swoją troskę o świątynię, czyli o to, co należy do
Jego Ojca. Domaga się szczególnej czci i szacunku dla miejsca świętego, miejsca modlitwy.
Jednocześnie pokazuje nową świątynię Boga, nowe miejsce zamieszkania Boga pośród
ludzi - swoje ciało.
Po wspólnym z dziećmi przeczytaniu Ewangelii zachęćmy je do odpowiedzi na poniższe
pytania.

Drogie dzieci:
1. Na jakie święto przybył Jezus do Jerozolimy?
2. Co ujrzał w świątyni?
3. Jak na to zareagował? Czy zachowywał się "grzecznie"? Jak myślisz, dlaczego?
4. Co powiedział do Żydów? Czy go zrozumieli?
5. Kiedy Jego słowa zrozumieli Jego uczniowie?
6. Jak według Ciebie każdy powinien zachowywać się w kościele?
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