
Fíková lekce 
Pozdrav:  
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás, v Květnou neděli slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 1, 1-3) 
1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, 
2 nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. 
3 Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, 
se zdaří. 
 
Píseň: S 356 – Už svítá jasný bílý den 
 
Modlitba: 
Pane Bože, jsi tou nejmocnější výzvou v našich životech, abychom vždycky znovu hledali to, co je pravdivé, 
na čem záleží a co může obstát, abychom se neutopili ve lžích, nespravedlnosti a bezohledném sobectví. 
Děkujeme, že si v tomto světě stále povoláváš ty, kteří z hlubokých základů víry zápasí o to, aby společenství 
lidí bylo naplněno ohleduplnou láskou, milosrdenstvím, v němž jeden druhého bere vážně, a smířením, které 
překonává odcizení a rozkoly. I nás dnes voláš k takovému způsobu života, který napomáhá k mírnění 
utrpení a bolesti a k šíření radosti, naděje a pokoje.  
V Ježíši Kristu jsi nám otevřel své království, přicházíš k nám a jsi nám nablízku. To nám dává odvahu 
neustupovat před zlem a bezprávím a posiluje nás to, když se nám nedaří žít náš život pravdivě a naplno, 
když selháváme a upadáme do povrchnosti, pohodlnosti a lhostejnosti. Když si žijeme jen pro sebe a podle 
sebe, Ty nás zastavuješ a mocí svého slova nově orientuješ a stavíš na cestu následování Krista. Dej, prosíme, 
ať to zakusíme v tomto společenství, v těchto bohoslužbách. Amen. 
 
I. Čteni: (Mk 11, 1-11) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná 
v evangeliu podle Marka 11, 1-11 
 
1 Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků 
2 a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž 
dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! 
3 A řekne-li vám někdo: ‚Co to děláte?‘, odpovězte: ‚Pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí.‘“ 
4 Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, 
5 někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: „Co to děláte, že odvazujete to oslátko?“ 
6 Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. 
7 Oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. 
8 Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. 
9 A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: „Hosanna! 
10 Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. 
Hosanna na výsostech!“ 
11 Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl, a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel s 
Dvanácti do Betanie. 
 
Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Amen (Lk 11, 28) 
 
Píseň: EZ 438 - Přišli jsme, ó Ježíši 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kázání: (Mk 11, 12-14) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Marka v 11 kap., 
od 12-14 verš. Tam čteme:   
 
12 Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. 
13 Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, 
nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. 
14 I řekl mu: „Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce!“ Učedníci to slyšeli. 
 

Milí přátelé,  
 

evangelista Marek cítil potřebu se stromu zastat a ke zprávě o rychlém účinku Ježíšovy kletby přidal 
glosu, že nebyl čas fíků. A je to tak, ani v Palestině fíky nedozrávají před Velikonocemi. To ale Ježíš věděl 
lépe než my, a přesto strom, který neprovedl nic zlého, jen byl poslušen přírodního biorytmu, odsoudil k 
zániku. Vskutku, Bible není snadné čtení a tato epizoda je toho dokladem. 

 
Snad by bylo možné pochopit ji jako napomenutí formou příběhu: ty, lide vyvolený, a šířeji vy lidé 

vůbec, buďte plodní. Vaším ovocem ať jsou dobré skutky, pokora a zbožnost, sdílení velkých společných 
cílů, chystání světa, v němž žijete, na příchod syna Davidova, knížete pokoje. Osvěžujte svět kolem sebe 
svým ovocem, ochucujte, zušlechťujte. 

A že není čas fíků? To neříkejte, to platí opravdu jen pro stromy a přírodu vůbec. Od vás chce váš 
stvořitel a Pán víc, vy noste ovoce pořád a nevymlouvejte se, že není vhodná doba. Nevymlouvejte se, že 
nemáte čas, nehledejte záminku v pandemii. 

 
Není čas na hrdinství, tak zní oblíbené rčení. Tato životní moudrost by se nám neměla stát 

příkladem. Na jistý typ neokázalého hrdinství je totiž doba vždycky, ať nám v tu chvíli vládnou třeba 
neukáznění politici nebo neviditelná ruka trhu (Suezský průplav) nebo letem-světem siřičí se pandemie.  

 
Vždycky se můžeme chovat takříkajíc slušně, a také neodkládat hledání a mluvení pravdy na dobu, 

když už to bude bez rizika. Vždycky, bez ohledu na roční či historické období, se od nás očekává, že ve svých 
bližních budeme spatřovat sami sebe, podle toho s nimi jednat. To se nedá odložit na později, až bude lepší 
doba, třeba až náležitě zbohatneme. Jsou výzvy a povinnosti, které platí v zimě i v létě, v době recese i v době 
prosperity. 

 
Uschlý strom u cesty z Betánie do Jeruzaléma je varováním. 
 
Fíkový strom spolu s vinnou révou jsou v Bibli symboly pro hojnost, plnost a boží požehnání. 

Pokud je fíkovník uschlý, vykácený či jinak znehodnocený, je to vyjádření pro zkázu Izraele, který se obrátil 
od Hospodina. 

 
Vyprávění o prokletém fíkovníku se odehrává v posledních Ježíšových dnech při jeho cestě do 

Jeruzaléma. Ježíš má hlad. Přistupuje k fíkovníku podívat se, zda na něm rostou fíky. Nic nenalézá, a tak 
fíkovník prokleje. Proč Ježíš proklel fíkovník, když věděl, že ještě není čas fíků, a tudíž tam žádné fíky 
nemohly být? Nebo snad mohly? Lze si vůbec představit, že by tohle Ježíš nevěděl?  

 
Není čas fíku! Tuto skutečnost vypíchne jenom evangelista Marek. Proč asi? Právě proto, aby jasně 

zdůraznil, že ten fíkovník za nic nemůže. Že sám ten konkrétní strom je v tom skutečně nevinně. A tak to 
dnešní biblické vyprávění je tedy o něčem jiném než o vině či nevině fíkovníku a nemá sloužit k nějaké 
ekologické výchově ani diskusi o Boží spravedlnosti.  

Samotný fíkovník je pouze rekvizitou, prostředkem, který má něco demonstrovat. Prstem odkazujícím 
k něčemu jinému. Fíkovník tu reprezentuje – víru člověka, obraz křesťanského společenství, samotní církev.  

 
Kdyby se dnes u nás zastavil Kristus, vězte, že On se i zastavil, našel by u nás něco dobrého, něco, co 

by mu udělalo radost. Našel by strom, který produkuje plody jeho učení? Co myslíte, jsme jako společenství, 
příkladem dobrého stromu? 

 
Neplodný fíkovník – je právě symbolem. Symbolem víry, která nepřináší žádné ovoce. Která nevede 

k poctivosti, přímosti, důvěře, přátelství a vůbec k láskyplným vztahům. Víru, která je na oko krásná a košatá, 



kterou člověk má, ale která nic nepřináší. I taková víra existuje. Mnoho lidí vám dnes řekne, že věří v něco, 
ale Bůh to není.  

 
Jádrem podobenství je kontrast mezi krásnou košatou korunou stromu a absencí plodů. Krásná 

koruna (stromu), kterou je vidět i z dálky, ale nic-víc. Můžeme mít krásné kostely a modlitebny, ale pokud se 
tam nenajdou zbožní lidé, uschnou budovy jako fíkovník. Můžeme odvádět personální fond a repartice, ale 
pokud se zaměříme jenom na vybíraní peněz, uschneme jako fíkovník.  

Ten fíkovník z dálky velice láka – svým bohatým listovým vzhledem a vzbuzuje veliká očekávání. 
Veliké naděje. V Teplicích bych to přirovnal kostelu sv. Bartoloměje, ani opravená střecha, ani změna 
majitele, nepřispěla k tomu, k čemu má táto budova sloužit.  

 
Ježíšův příběh o uschlém fíkovníku přesně pasuje do naší doby. Do doby, která změnila i nás samé. 

Pro fíkovník nebyla jeho sezona, ale my nemáme žádnou výmluvu. Skončilo čekání, nadešla hodina nesení 
plodů. Byli jsme povoláni, abychom poznali Kristovo navštívení. Máme se stát učedníky, kteří přinášejí plody, 
po nichž Pán hladový. 

 
Táto lekce nepatří fíkovníku, ale nám. Nejde o obyčejný příběh, ale je třeba si za ten fíkovník dosadit 

něco jiného. Klidně i sebe samého, a tak si uvědomit, co se se mnou může stát, když se jenom hraju na víru 
v Boha. 

Amen. 
 
Píseň: EZD 673 - Dej odvahu včas slyšet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohlášky: 
- 1.dubna 2021 (Zelený čtvrtek) – online čtení pašijí od 19h  
- 2.dubna 2021 (Velký pátek) – v kostele 15 lidí + bohoslužba ze záznamu od 9:30  
- 4. dubna 2021 (Velikonoční neděle) - v kostele 15 lidí + bohoslužba s vysluhováním VP ze záznamu od 9:30 
- 6. dubna 2021 (úterý) od 18-20h se uskuteční online velikonoční šachový turnaj 
- 10. dubna 2021 (sobotu) od 10h se na farský zahradě uskuteční brigáda s vařením kotlíkového guláše. 

Budeme upravovat kompost, odklízet jehličí, stavět trampolínu, a mnoho jiného. 
- 16. dubna 2021 (pátek) od 19h se sejde MKV – mládež, slovo bude mít Martin Jirsák 
- 17. dubna 2021 (sobota) od 9-12h je vaření pro lidi na ulici – poslední zimní akce, která je dobrovolná 
- 21. dubna 2021 (středa) – Pečeme pro zdravotníky v Teplické nemocnici, plakát na nástěnce 
- 25. dubna 2021 (neděle) nás navštíví farář Mikuláš Vymětal a poslouží nám bohoslužbami 
- Narozeniny tento týden slaví – bratr Milan Jancyk  

k narozeninám přejeme hodně Božího požehnáni 
- Vzadu na stole je na rozdání dnešní kázání a letáky Jeronymové jednoty 
- nový Český bratr 
- O novým evangelickým zpěvníku se odčtete a jak si ho objednat se dočtete na nástěnce 
- leták sčítání lidu 2021 
- kdo by měl zájem pomáhat s fotkami a sborovými ozvěnami, ať najde odvahu a dá nám vědět 
- Dnešní sbírka je určená pro náš sbor 

 
Neskrývej tváři své přede mnou, aniž zamítej v hněvě služebníka svého. (Žalm 27, 9) 
 
Přímluvná modlitba:  
Prosíme, Pane, posilni ty, kteří jsou unaveni službou druhým. 
Posiluj ty, kteří drží stráž, kteří v modlitbách neúnavně bdí nad Tvou církví a zvěstují Tvé požehnání. 
Prosíme za všechny, kteří slouží evangeliem v různých oblastech církve i společnosti. 
Prosíme za ty, kteří jsou ve své službě unaveni, kteří selhali nebo vyhořeli. 
Dávej nám sílu k tomu, abychom žehnáním přemáhali temnotu zla, dobrými slovy ať přemáháme nadávky a 
kletby. Ať jsme jako tvoji služebníci pohotoví ke každému dobrému činu i slovu. 
Dávej nám sílu a odvahu k tomu, abychom se nenechali nikým a ničím zotročit nebo ovládnout. 
Daruj nám odvahu přinášet Tvé požehnání tam, kde lidé propadají zoufalství a strachu. 
Prosíme za ty, kteří jsou odloučeni od společenství pro stáří, nemoc nebo své povinnosti a službu. 
Prosíme, abychom ve společenství s Hospodinem a jeho lidem nalézali novou radost, ať jsme těmi, kteří s 
očekáváním a radostí putují do Božího domu. 
Všechno ostatní vkládáme do naších tichým modliteb. 
Prosíme ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i tuto naši společnou 
modlitbu: 
 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, 
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme 
našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i 
sláva na věky. Amen                                            
 
Píseň: EZ 555 - Jezu, rač ty sám 
 
Posláni: (1. Petrův 1, 13) 
Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám 
přichází ve zjevení Ježíše Krista. 
 
Požehnáni:  
Kéž Bůh žehná zemi, na níž teď stojíme, 
kéž Bůh žehná cestě, po níž teď jdeme, 
kéž Bůh žehná cíli, pro nějž teď žijeme. 
Ty věčný, vždy přítomný, požehnej nám také, když odpočíváme. 
 
Píseň: EZD 685 - I když se rozcházíme 


