
La purificació del temple

Adaptació de l'evangeli segons sant
Joan 2, 13-25
L’evangelista sant Joan explica quan Jesús s’enfada
amb aquells que fan activitats inadequades en el 
temple, que és la casa de Déu, enlloc de guardar-li 
respecte:

Quan s'acostava la Pasqua dels jueus, Jesús va pujar
a Jerusalem. En el recinte del temple va trobar els
venedors de vedells, moltons i coloms i els canvistes
asseguts als seus llocs.

Llavors es va fer un fuet de cordes i els va treure
tots fora del temple, tant els moltons com els
vedells. Va tirar per terre les monedes dels canvistes
i els va abocar les taules. I va dir als venedors de 
coloms:

- «Traieu això d'aquí; no convertiu en mercat la casa 
del meu Pare!»

Els seus deixebles van recordar allò que diu
l'Escriptura: «El zel del vostre temple em consumia.»
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Llavors els jueus el van interrogar: 

- «Amb quin senyal ens demostres que pots fer això?»

Jesús els va contestar: 

- «Destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré en tres
dies.» 

Els jueus van respondre: 

- «Fa quaranta-sis anys que treballen en la seva
construcció, i tu el vols reconstruir en tres dies?» 

Però ell es referia al santuari del seu cos. Per això, quan va
ressuscitar d'entre els morts, els deixebles van recordar
que ell havia dit això, i van creure en l'Escriptura i en
aquesta paraula de Jesús. 

Mentre era a Jerusalem durant els dies de la festa de la 
Pasqua, molts, veient els miracles que feia, van creure en el 
seu nom. Però Jesús no es fiava d’ells perquè els coneixia
tots i no necessitava que ningú li expliqués què són els
homes: ell sabia prou què hi ha en el cor de cadascú.



Et proposem unes idees per treballar l’evangeli d’avui:

1- Jesús va treure els venedors del Temple perquè no volia que convertissin 
la casa del seu Pare en un _______________
2- Quan Jesús va dir als jueus “destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré 
en tres dies” ningú ho entenia perquè es tarda molt en reconstruir un 
temple...  Però, t’has fixat que al cap d’uns anys, els seus deixebles van 
recordar  aquestes paraules i això els va ajudar molt a creure en les 
Escriptures i en la seva paraula? Quan ho van recordar? 
3- Jesús es va quedar a Jerusalem tota la Pasqua i l’evangelista explica que 
moltes persones van creure en ell. Per què creien en ell? Què feia?


