
„Je čas...“ 

Suspírium: „Pane, Hospodin, tebe dôverujem od mladosti, k tebe sa utiekam, [...] 

nech nie som nikdy zahanbený!“ (Žalm 71, 5b.1) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 293. 1. verš: „Ó, vieru svojho Pána aj teraz vyznajme,...“   

 

Pozdrav: „V nasledujúcu noc sa mu zjavil Pán a povedal: „Buď silný! Lebo ako si 

svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme.“ (Sk 23, 11) Amen. 

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Prvom liste 

apoštola Jána v 1. kapitole v treťom a v štvrtom verši takto: 

„Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s 

nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. Toto 

píšeme, aby naša radosť bola úplná.“ ( IJn 1,3-4) Amen.  

Prosím, zaujmite si svoje miesta.  

 

Pieseň: Žalm č. 23.: „Hospodin je môj pastier milujúci...“ 

     

Vzdych: „Pán, Hospodin, ty si začal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť 

a svoju mocnú ruku. Veď či je ešte niekde na nebi alebo na zemi taký boh, čo by 

dokázal konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?!“ (VMojž 3,24) Amen.  

 

Lekcia: Evanjelium podľa Marka 11,12-14. 20-26 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Marka v 11. kapitole od 

dvanásteho po dvadsiaty šiesty verš vo vybraných veršoch nasledovne: 

„Keď na druhý deň odišli z Betánie, dostal hlad. Vtom z diaľky zbadal figovník 

plný lístia. Šiel sa pozrieť, či na ňom niečo nenájde. Keď sa k nemu priblížil, 

okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas fíg. Povedal mu: „Nech z teba už nikto 

nikdy viac neje ovocie.“ Jeho učeníci to počuli. Zavčasu ráno, keď prechádzali 

okolo figovníka, všimli si, že je od koreňa celkom vyschnutý. Vtedy sa Peter 

rozpomenul a povedal mu: „Rabbi, pozri! Figovník, ktorý si preklial, vyschol.“ 

Ježiš im odpovedal: „Majte vieru v Boha! Amen, hovorím vám: Keby niekto 

prikázal tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a vrhni sa do mora!‘ a nezapochyboval by v 

srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa stane, splní sa mu to. Preto vám hovorím: 

Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. Keď sa 

chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš 

Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia.““ 

 

Modlitba: Kristus Pán, večné svetlo našich životov, pred Tebou nič nie je skryté. 

Ty poznáš úrodu Tvojho ľudu. Vyznávame Ti, že žijeme v biede a nikde 



nenachádzame pomoc. Ty si však jas nebeského Otca, ktorý nás učíš kráčať na 

ceste láske, pravdy a rozvážnosti. Všemohúci Hospodin v mene Ježiša Krista! 

Potrebné je len jedno, prosíme Ťa, v tom nás veď po celý život. Poklady sveta sú 

veľmi lesklé, avšak neponúkajú život. Náš pokoj nezaručujú a naše srdcia i s nimi 

ostávajú prázdne. Našu spásu garantuje jedine Tvoj hlad a Tvoj smäd, lebo Ty 

jediný si žíznil na Golgotskom kríži pre nás, za nás a namiesto nás, aby sme žili 

zo živej viery, ktorá pramení z Tvojej neoblomnej lásky. Stojíme dnes pred Tebou, 

sme tu v spoločenstve Tvojho ľudu, prosíme, vyučuj nás, aby sme neboli 

ustarostení, bojazliví a nemotorní, ale hľadali Teba a zveľaďovali Tvoje 

kráľovstvo, ktoré sa zakladá na Tvojej vernosti k nám, biednym a slabým ľuďom. 

Obráť svoju tvár k nám, aby sme Tvojou štedrosťou a dobrotou vedeli potešiť 

bedárov, nájsť stratených, a vidieť v každom čase Božie deti vôkol seba. Pomôž 

nám, láskyplný Otče náš, vierou prinášať lásku do sveta prostredníctvom živého 

prúdu Tvojho Slova a Ducha Svätého, aby každý spoznal, že aké bohatstvo sa 

ukrýva v Tvojej bezprostrednej blízkosti. Amen.   

 

Pieseň: Chválospev č. 256: „Patrím len Pánovi svojmu...“ 

 

Vzdych: „Beda mi! Som ako po letnej oberačke ovocia. Som ako paberky po 

oberačke hrozna. Niet totiž strapca na jedenie, niet skorých fíg, po ktorých túži 

srdce.“ (Mich 7,1)  Amen. 

 

Text: Evanjelium podľa Marka 11,22 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Marka v jedenástej kapitole, 

v dvadsiatom druhom verši takto:  

Ježiš im odpovedal: „Majte vieru v Boha!   

Toľko slov Písma Svätého.      

 

Milí bratia a milé sestry,  

vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi! 

Figovník patrí medzi najrozšírenejšie stromy v Palestíne.  Nevinný strom 

poslúžil ako varovné znamenie pre Izrael. Ježiš svojím činom zdôraznil: Niet 

ovocia. Niet lásky. Niet vernosti. Niet bázne Božej.“ Niet. Figovník z ďaleka bol 

symbolom nádeje. Koruna stromov bola plná lístia, ale zblízka Ježiš badal len 

listy. Bohaté lístie však nie je ovocie. Bohaté lístie však neponúka pokrm. Drahí 

bratia a milé sestry! Je sezóna úrody. Z ďaleka áno. Z blízka nie. Podstata chýba. 

Nie je čas. Nikdy nie je čas. Strom, ktorý vzbudzoval dojem, že prináša ovocie, 



v skutočnosti bol jalovým. Stav stromu je biedny. Ježiš svojím prístupom 

zdôrazňuje: „Je čas...“ Chrám Boží, miesto modlitby však oponuje: „Je nečas...“ 

Vhodný čas a nevhodný čas. Ježiš svojou prítomnosťou zvýrazňuje: Nadišla 

chvíľa pre Jeruzalem a pre celý Izrael, aby spoznal Spasiteľa, ktorého poslal 

Hospodin. Drahý brat! Podľa Krista je čas, aby si prinášal ovocie. Milá sestra! 

Nadišla chvíľa, aby okoloidúci Kristus badal Tvoje figy. Čas úrody a čas hojnosti 

je predo dvermi. Časy a nečasy v našich životoch si všimne iba Pán života a smrti. 

Ježiš aj dnes hľadá vieru, ktorá sa vie priľnúť k Majstrovi, ku Kristovi ako k 

Vykupiteľovi. Drahí kresťania! Každý z nás má byť figovníkom, a prinášať ovocie 

aj v sezóne a aj mimo sezóny. Máme prinášať ovocie v lete i v zime, keď sme 

ustarostení a keď sme spokojní, zavčasu rána a podvečer, všedné dni a v nedeľu, 

keď sme zdraví, alebo sme chorí, keď sme plní radosti, ale aj keď sme zarmútení. 

Sezóna, nesezóna okoloidúci Kristus má hlad a ak nevie svoj hlad stlmiť naším 

ovocím, obíde nás. Ježiš hľadá ovocie v nás. To nás musí povzbudiť. Hľadá vieru. 

Hľadá to, čo On vštiepil do sŕdc vlastného ľudu. Zrazu pod lístím nikde nič. A 

Ježiš prekvapene odpovedá na nečakaný vzdor. Nikdy a nikto. Kde Ježiš nič 

nenachádza, tam ani postupom času už nič nebude, lebo On vyslovil: nikdy a 

nikto. Je to smutné. Je to zarážajúce. Tam sa už nedá oberať, kde Ježiš vysloví 

svoje stanovisko. Tam sa už nedá oberať, kde Ježišov hlad nikto nevie umĺknuť. 

Tam nikdy, nikto nenachádza ovocie, kde nenašiel ani samotný Kristus.  Ježišovi 

učeníci to počuli. A Peter, ten prvý spomedzi povolaných, sa rozpomenul vidiac 

figovník od koreňa vyschnutý. „Pane, pozri sa!“ Ježiš je však obozretný a poučí 

učeníka: „Ty vidíš, či si počul, ale ja ti hovorím pravý opak, čo som vykonal 

a vykonám na Golgotskom kríži.“ To, čo vidíš, nie je môj spôsob prístupu. To som 

zdôrazňoval v živote Izraela, a nikde nič. Peter, drahý učeník môj, najdôležitejšia 

je viera v Boha. Drahí učeníci, ktorí ste počuli moje slová ohľadom figovníka, 

dôvera v Bohu nám pomôže prekonať, aby sme to ovocie v Jeho mene prinášali. 

Ježiš premostí čas. Ježiš premostí to, čo učeníci počuli. To premostenie je však 



pravý opak toho, čo vidia. Viera, ktorá hory prenáša. Kratučký verš, ale veľmi 

dôležitý a veľavravný. Čo všetko dokáže viera bez pochybovania? Je dôležité 

spresniť Ježiš hovorí o viere v Boha. Naša dnešná interpretácia je: „Ak si budeme 

veriť, dokážeme neuveriteľné veci! Spolu to dokážeme, však?!“ Možno áno, ale tu 

o tom reč nie je. Ježiš podčiarkuje to, čo dokáže Boh, ak veríme JEMU.  Kto je 

zdrojom moci vo svete a v našich životoch? Ježiš reční o stálosti a trvalosti viery: 

„majte...“ Viera v Boha má svoju silu. Ježišovo slovo má svoju silu, a ten kto verí, 

a v modlitbách prosí o odpustenie, nachádza silu v Boha. Sila viery a viera 

prenesená do slova, teda modlitba sú v úzkom prepojení. Ježiš však upozorňuje: 

„Dajte si pozor, o čo prosíte, lebo ak prosíte s vierou, všetko sa naplní.“ Čo všetko 

dokážete, ak prosíte. Čo všetko získate, ak veríte. Kto sa modlí o odpustenie, kto 

sa modlí o vyrovnanie a zladenie vzťahov, ten predstupuje pred Pána vo viere. 

Skutočne chcieť dobro i pre toho druhého, to je sila viery a modlitby. Odpustenie 

je to, čo nás chráni pred neuváženými slovami. Prenášanie hôr bez lásky je totiž 

nebezpečné. Na to poukazuje samotný apoštol Pavol:  „keby som mal takú silnú 

vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím.“ (IK 

13,2b) Práve preto milí bratia a drahé sestry! Je čas sa prinavrátiť k Hospodinovi, 

ktorý svoj veľavravný dar preukázal na Golgotskom kríži. Je čas sa obrátiť 

smerom k miestu odpustenia, na Golgotu, a badať to, čo Ježiš nielen vyriekol pred 

svojím Otcom, ale aj vykonal. Je čas prijať Boží dar v osobe Ježiša Krista, a to živú 

vieru. Je čas položiť všetko do rúk Boha, ktorý vie, akí sme. Je čas zdokonaliť sa 

v modlitbách a prosiť o odpustenie, aby naše chrámy Božie boli plné 

vierohodných kresťanov, ktorých slová, skutky a činy prinášajú ovocie 

vďakyvzdania. Je čas podľa Ježišových slov mať vieru v Boha, lebo bez Neho naše 

odpustenie nebude ovocie, bez Jeho príkladu naša modlitba nebude na osoh našej 

rodiny a našej kresťanskej komunity. Bez úslužnej a vykonanej spásy Ježiša Krista 

naše srdcia nebudú konať na Jeho povel: „Majte vieru v Boha.“  Je vhodný čas: 

Majme vieru v Boha, aby náš osobný modlitebný vzťah vždy bol na slávu Toho, 



Kto nás spasil, vyrval z moci zla a priviedol pod vlastné krídlo tône. Je čas modliť 

sa. Je čas odpustiť. Je čas prinášať ovocia na slávu Božiu. Čo človek nedokázal, 

Hospodin dovŕšil a dokonal v čase milosti. Amen.   

Modlitba: 

„Zdola mu schnú korene, navrchu vädnú vetvy.“(Jób 18,16) 

 

„Povedz: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Vydarí sa? Či onen nevytrhá jeho korene a 

neobtrhá jeho ovocie, takže vyschne aj jeho vypučané lístie? Nebude treba ani 

mocné rameno, ani množstvo ľudu, aby ho zdvihli z jeho koreňov. Zasadený je, 

ale či sa vydarí? Nevyschne azda, keď ho ovanie východný vietor? Vyschne na 

záhone, kde rástol.“ (Ez 17,9-10) 

 

„Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu 

vernosť?“ (R 3,3) 

 

„A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by 

som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, 

no lásku by som nemal, nebol by som ničím.“  (IK 13,2) 

 

„Potom prišli učeníci k Ježišovi a osamote sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli 

vyhnať my?“ On im odpovedal: „Pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám: 

Keby ste mali vieru čo i len ako horčičné zrnko a povedali by ste tomuto vrchu: 

‚Prejdi odtiaľto tam!‘, tak prejde, a nič pre vás nebude nemožné.“ (Mt 17,19-20) 

 

„Jeho nohy v ten deň zastanú na Olivovom vrchu, ktorý leží na východ od 

Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi napoly — od východu na západ — a 

utvorí sa veľmi veľké údolie. Polovica vrchu sa posunie na sever a polovica na 

juh.“ (Zach 14,4) 

 

„Hovoril: „Abba, Otče, tebe je všetko možné! Vezmi odo mňa tento kalich. No nie 

ako ja chcem, ale ako chceš ty.“ (Mk 14,36) Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva na 

veky.“ (R 11,36) Amen.  

Požehnanie: „Znie výrok Pána, Hospodina. Budem chodiť medzi vami, budem 

vaším Bohom a vy budete mojím ľudom.“ (IIIMojž 26,12) Amen.  

Pieseň: Chválospev č. 462: 1-3. verše: „K Synovi človeka a k Bohu ideme...“ 

 


