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Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu 
našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z 
provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům 
rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: „Pryč s tím odtud! 
Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: 
‚Horlivost pro tvůj dům mne stráví.‘ Židé mu řekli: „Jakým znamením nám 
prokážeš, že to smíš činit?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech 
dnech jej postavím.“ Tu řekli Židé: „Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty 
jej chceš postavit ve třech dnech?“ On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl 
pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i 
slovu, které Ježíš pověděl. 
 
 
Ježíš vstupuje do Božího domu. Nádvoří žije svým životem, jak se to po letech ustálilo, 
podle toho, co z toho lidé udělali a na co si zvykli: Obchod, hluk, dohadování, směna. 
Tehdy totiž židé chrám a jeho okolí dělili na jakési oblasti, kde mohli či nemohli vstoupit 
různí lidé. Od nádvoří, kam mohli všichni, pak svatyně, kde mohli jen židé a uvnitř bylo 
svaté místo, zvláštní Boží přítomnosti, kam nikdo nemohl vstoupit. Jedinou výjimkou 
bylo, že tam jedenkrát za rok vstupoval velekněz jako zástupce Izraele.  
    A na tom tzv. nádvoří pohanů se obchodovalo. Bylo to praktické, v chrámu se např. 
nemohl používat peníz se zpodobením císaře a tak bylo směnárníka zapotřebí. Zvířata k 
obětem si člověk taky raději koupil na místě a předal kněžím, než by je obtížně tahal 
kdoví odkud. Lidé si plnili své povinnosti vůči chrámovému kultu. Dělali to všichni, ale 
bylo to příliš formální, chyběla tomu živá víra. Nakonec zůstal hlavně ten obchod. Můžete 
mít ty nejvznešenější záměry, dáte-li lidem možnost obchodovat, dočkáte se šmeliny, 
kšeftování, podvůdků i podvodů.  
     V blízkosti svatého místa se tak denně ocitali lidé, kteří tam vůbec nemysleli na Boží 
dobrotu, ale na svůj kšeft, na svůj maximální zisk. Chrám byl prostě centrem života, 
obchodovalo se v něm. A věřte tomu, že obrat byl vysoký. Proto jim Pán řekl, že dělají z 
domu Jeho Otce tržnici, a vyhnal je. Neboť kostel je přece od toho, aby tam člověk prožíval 
Boží blízkost. Když tam někdo na Boha zapomíná a myslí jen na svůj prospěch, tak popírá 
jeho smysl. 
    Co zbude z živé víry, přemění-li se pouze na jakousi tradici, povinnost něco udělat či 
neudělat – a mám hotovo, vystaráno? Splnil jsem si to a teď si jdu zase spokojeně žít 
podle svého. Příliš velikou naději dávali židé stavbě z kamenů. My máme nádhernou 
stavbu, dodržujeme předepsané formality a tak si tady žijeme. Bylo v tom jakési klamné 
sebevědomí a iluze. A tak přichází radikální, revoluční zásah, Boží čin. Ježíš čistí místo, 
které je určeno pro setkávání s Bohem. Smyslem tohoto místa přece není smlouvat, 
dohadovat se, sjednávat obchody. Jak se pak má člověk soustředit na Boha? 
     Ten, kdo dojde ke stavbě, ke kostelu, ještě vůbec nemusí dojít k Bohu. A ten, kdo se 
účastní bohoslužeb, taky tak může činit jen ze zvyku. Duchovní domov, o kterém někdy 
hovoříme my, a míníme jím samozřejmě Husův sbor, neznamená jen budovu z cihel, ale 
taky lidi do něj vcházející a sdílející víru v Boha se všemi radostmi a starostmi, které si 
sem přinášíme. Máme rádi svůj kostel, vážíme si ho jako místa modlitby.   
     A než oni postavili svůj chrám, trvalo to 46 let. Naši předci to měli přece jen hotové o 
něco rychleji – s nadsázkou do roka a do dne Ale tenkrát to pro ně bylo všechno.  Tolik 
práce, tolik dřiny, tak silná tradice, nic nebylo více. A Ježíš jim hovoří o zboření? To nikdo 
říkat nebude, jinak naopak zničíme, zboříme, zabijeme jeho. Byly blízko židovské 
velikonoce… 



    Také máme Velikonoce za dveřmi. Můžeme se scházet za zvláštních podmínek, ale 
můžeme. Taky jsme asi vděční, že máme kde a možná, že nám v této době ani nevadí, že je 
kostel velký pro hrstku věřících. Protože díky tomu nemusíme nikoho vyhazovat ven, 
dělat pořadníky, tabulky apod. Ale jedno bychom měli pochopit, že budujeme nejen své 
domy a kostel, ale také člověka – sami sebe, naše vztahy a že nejde o nic menšího, než je 
tato stavba.  
     My už víme, že v roce 70 po Kristu byl chrám zničen římským vojskem, že museli 
zkousnout silnější a mocnější pozemskou vládu. Ale taky víme, že to neznamenalo konec 
ani národa, ani náboženství a už vůbec ne víry v Boha. Podstatné však je, že Kristus 
nehovořil o tom chrámu, ale o chrámu těla, o sobě.  
    V době postní o sobě taky uvažujeme. Jak je to s chrámem našeho srdce? Máme svá 
nádvoří – tam, kam pustíme všechny – nalezneme zde věci, které nás zajímají, chceme je 
sdílet - práce, rodina, zábava. Máme také svou svatyni – tam už všichni nemohou, okruh je 
limitován důvěrou a společným zájmem, možná pokrevním příbuzenstvím.  A hluboko ve 
svém nitru máme rovněž „svatyni svatých“. Místo jen pro nás a (snad) pro Boha. 
Nejtajnější a nejskrytější. Možná by se dalo říci – naše svědomí. Tak by to dělení mohlo 
vypadat. Ale jde to přesně ohraničit? Místo svaté, důvěrné a místo, kde je prostor už i pro 
nejbližší, blízké, vzdálené i cizí?  
     Přichází-li Boží království, pak chrám, tedy místo, kde Bůh přebývá, je mnohem a 
mnohem širší, než si lidé myslí. Není žádné místo našeho života, kde bychom se před 
Bohem ukryli, kde by nás Bůh neviděl, kde bychom si mohli dělat jen to, co chceme my 
sami. Bůh chce být s námi ve všem, co jsme, a co právě prožíváme. Ježíš rozšířil posvátné 
místo chrámu i na vnější nádvoří. 
 Učinil tak překvapivě akčně, ale v kontextu celého jeho působení je to vlastně jen 
jediná z mnoha událostí. Janovo evangelium často chce po čtenáři, aby viděl za, aby o tom 
přemýšlel. Úkolem křesťana je zejména pravdivé hledání a očekávání. I v tichém, 
pokorném očekávání může být veliká síla. O tom je celý Ježíšův život. Vždyť Bůh s námi 
má nezměřitelnou trpělivost. Kolikrát bychom si sami sobě naplácali za to (pověstný 
flákanec), co jsme udělali či neudělali, sami si vynadáme, připadáme chatrní, nehotoví, 
nepřipravení. A Bůh opravdu může očistit naše deformované, nedokonalé výtvory a 
vlastně i vztahy. Může to udělat ne proto, že v jednom momentu Kristus převrhl pár 
stolů, ale protože vzal naše hříchy na kříž. To je rozdíl mezi symbolickým gestem a 
oddaností celého života. Když si uvědomíme tu sílu lásky, nemůžeme zůstat 
neteční.  
     Dnešní neděli bychom mohli pojmout i jako poučení, že nelze ve vztazích počítat přísně 
kupecky, má dáti-dal, jak to často bývá. A snad to i v něčem může fungovat. To je potřeba  
uvést na pravou míru. Už ne mechanismus trhu, ale láska, naděje a víra. Amen.  
 
 
 


