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3. neděle postní 
 

Nastal čas Velikonoc. To byla doba, kdy se mnoho poutníků z celého Izraele vydávalo 
na cestu do Jeruzaléma, protože zde stál jediný Boží chrám v celé zemi. Ježíš také 
putoval do Jeruzaléma na svátky. Chtěl navštívit chrám – příbytek Pána Boha, svého 
Otce.  
 
Když přišel do Jeruzaléma, viděl na chrámovém nádvoří velký nepořádek a zmatek. 
Lidé se dohadovali a smlouvali o ceny za beránky, holuby a jiná zvířata, která chtěli 
obětovat Bohu za svoje hříchy. Směnárníci nervózně cinkali mincemi  
a nabízeli na výměnu zvláštní chrámové peníze.  
 
Ježíš viděl, že málokdo se skutečně zajímá o Pána Boha a o to, co od nás Pán Bůh 
skutečně chce. Pro Pána Ježíše byl chrám místem, kde se může setkat se svým 
Otcem, Pánem Bohem. Nemohl se již déle na to tržiště dívat a velmi se rozzlobil. 
Začal obchodníky a směnárníky z chrámu svého Otce vyhánět.  
 
Lidé se na něj zlobili: „Jak nám dokážeš, že máš právo toto udělat?“ Pán Ježíš jim 
odpověděl: „Zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech zase postavím.“ Nikdo těm 
slovům nerozuměl, ani Ježíšovi učedníci, kteří tu byli s ním. Pán Ježíš ale mluvil  
o chrámu svého těla. Jeho Tělo je jako chrám, ve kterém přebývá Bůh. Když Ježíše 
zabijí, bude to, jako by zbourali chrám v Jeruzalémě. Ale on vstane třetího dne 
z mrtvých a bude opět živý. 
 
Lidé chodili do chrámu, a místo, aby si tam povídali s Pánem Bohem, obchodovali tam. 
Pro všechny oběti neměli na Pána Boha vlastně ani čas.  Chce po nás Pán Bůh, abychom 
mu kupovali drahé věci? Nebo spíše chce, abychom mu věnovali chvilku času, třeba 
ráno a večer při modlitbě? A když uděláme něco špatně, 
chce po nás, abychom mu obětovali zvířata? Nebo spíš 
chce, abychom se druhým i jemu omluvili?  Budeme se 
snažit dělat věci, které si od nás Pán Bůh doopravdy 
přeje. 
 
(správná odpověď z minulého čísla – Petr, Jakub a Jan) 
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Pán Ježíš vyhnal kupce z chrámu, protože tam dělali věci, které do chrámu nepatří. 
Na obrázku jsou lidé v kostele. Vybarvi lidi, kteří se chovají dobře - slaví mši 
svatou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


