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Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář, jsem  
tak sám, tak ponížený.                                                                                                            (Žalm 25,15-16) 

 
Biblické texty:  
 
2Mojžíšova 20, 1-17:  Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě 
vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 
Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod 
zemí. 
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě 
milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale 
prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména 
zneužíval. 
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. 
Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj 
syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. 
V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. 
Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. 
 
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 
Nezabiješ. 
Nesesmilníš. 
Nepokradeš. 
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 
Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho 
otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému 
bližnímu.“ 
 
1.Korintským 1, 18-25:  Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří 
jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných 
zavrhnu.‘ Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa 
bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu 
spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, 
ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro 
povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je 
moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. 
 
Jan 2, 13-22: 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. 



 

V době Ježíšově byl chrám prostorem, kde bydlel Bůh a kde mu přinášeli oběti. Přesto, 
že židovský chrám byl rozbořen, zanikl a židovské náboženství se k němu už nikdy 
nevrátilo, křesťanství ano. Postupně, jak rostlo, stávalo vlivnějším, dokonce se stalo 
státním náboženstvím, tak se navracelo ke konceptu chrámu jako místa, kde sídlí Bůh. 
Oběť Ježíše je připomínána v představě krve, které je symbolicky znázorněno vínem, a 
hostií, které je symbolem pro Ježíšovo obětované tělo. A chrámy a kostely se staly 
náhražkou chrámu židovského. A Bůh si zaslouží, či vyžaduje, aby jeho příbytky byly 
krásné. Také v naší zemi tomu tak bylo. Máme nespočet kostelů, kostelíků a chrámů, 
dokonce i katedrálu.  
Naše církev, jakkoli se od zlatých ozdob a soch v honosných kostelech odklání od svých 
počátků, stále to v nás je. Je to prostě samozřejmé navštívit občas či pravidelně krásné 
chrámy a kostely, vytváří se tam atmosféra, že tam Pán Bůh opravdu je.   
 
Zdá se, že jsme se dočkali doby, kdy nastupuje náboženství, které nemá chrám, kostel za 
prostor či místo, kde se jedině člověk setkává s Bohem či s tím, co je přesahuje. 
Paradoxně, ačkoli si myslíme, že křesťanství je na ústupu a stejně tak církev, tak je to 
možná nová příležitost porozumět jinak a nově Ježíšovu dnešnímu slovu. A jestli ho 
přijmeme, porozumíme, měli bychom se také vnitřně proměnit. Co mám na mysli?  
Ježíš nám v dnešním evangeliu a je to vskutku radostná věc sděluje, že příbytkem 
Božím je: 
 - Ježíš a po Ježíšově vzkříšení jeho Duch,  
 - církev skládající se z lidí, kteří tvoří obecenství, jsou mezi nimi laskavé vztahy, které 
    usilují o dobro pro všechny,  
 - příbytkem Božím se stáváme my sami, protože se v nás Bůh může usídlit. 
 
Chrám se stává metaforou, příbytek Boží se přenáší na více skutečností: 
- Ježíšovo tělo, které přebývalo mezi námi a viděli jsme jeho slávu,  
- církev, sbor (společenství)Ježíšových následovníků a vztahy, které v lásce a  
  porozumění tvoří, 
- my sami, v našem srdci se může zabydlet Bůh Otec, i Syn v Duchu svatém. 
Už nejde o vyhrazený prostor, ale je to „rozměr“, který si nosíme sebou.  
 
Co to pro náš život znamená?  
Dávat si pozor, abychom si Boží příbytek nezaneřádili ani obchodem – jak jsme o tom 
četli v dnešním čtení o židovském chrámu, ani nepřekročili zdravou míru v tom, jak se 
vnějšně odlišujeme od druhých lidí. Maličkostí, přesáhnutím míry něčeho můžeme 
změnit hodnotu toho rozměru, který si máme nosit v nás. Ze služby poutníkům 
(směňovali se mince, kupovali se obětní zvířata) se stane veksláctví, obchodování se 
svatými věcmi, slovy, city. To potřebuje vyhnat, vypráskat a Ježíš to činí, tehdy i nyní. 
Dnes už ne tím, že vejde do chrámu s důtkami, ale třeba tím, že do něj lidé nechodí, 
protože je to jen nakamuflovaný, nepravý příbytek Boží. Budovat mezi sebou dobré 
vztahy (obecenství), v sobě dělat místo pro Ježíše, abychom mu životem byli stále více 
podobni, a tak se stávala pravým chrámem podle Boží vůle. 



V křesťanství jde o víru v Boha, o uvěření. To se nedokazuje nošením talárů a odznaků, 
vírou nejsou symboly, ale je to stále se rozvíjející vztah lásky, důvěry a následování 
toho, který byl a je plně příbytkem Božím – tedy Ježíše Krista.   


