
Kázání na text  Mt 21,17-22
(Kázání o zlořečení a požehnání )

„Opustil je a vyšel ven z města do Betanie; tam přenocoval. Když se ráno vracel do města, dostal  
hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: "Ať se na tobě  
na věky neurodí ovoce!" A ten fíkovník najednou uschl.  Když to učedníci  viděli,  podivili  se: "Jak  
najednou  ten  fíkovník  uschl!"  Ježíš  jim  odpověděl:  "Amen,  pravím  vám,  budete-li  mít  víru  a  
nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i  kdybyste této hoře řekli:  
`Zdvihni se a vrhni se do moře´ - stane se to. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě  
prosit."“

Milé sestry a drazí bratři,

 dnešní kázání bude zlořečení a požehnání. Při svém prvním příchodu na zem Ježíš konal řadu věcí. 
Jak jistě víme, Ježíš vyučoval zástupy, modlil se, uzdravoval, vymítal démony, křísil  mrtvé a také 
žehnal a zlořečil. 

Co se týče požehnání,  Ježíš žehnal  lidem i  předmětům. Určitě si  pamatujete,  že Ježíš požehnal 
dětem. Evangelista Marek to popsal takto: „Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim 
to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim,  
neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě  
do něho nevejde." Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.“ (Mk 10,13 - 16). A při poslední 
večeři Ježíš požehnal chléb i víno. Evangelista Matouš to zachytil následovně: „Když jedli, vzal Ježíš 
chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo." Pak vzal i 
kalich, vzdal  díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni.  Neboť toto jest má krev, která 
zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z  
tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce."  
Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.“ (Mt 26,26 - 30).    

Ježíš dovedl i zlořečit, jak to ukázal na příkladu fíkovníku.  Jednou ráno se Ježíš vracel z Betanie do 
Jeruzaléma. Pocítil hlad a chtěl se nasytit fíky ze stromu, neboť cestou procházel okolo jednoho 
fíkovníku.  Ale nalezl  na něm pouze listí  bez plodů. Proto strom zlořečil,  neboli  proklel.  Ovšem 
evangelista Marek uvádí, že nebyl čas fíků (Mk 11,13), a tak strom nemohl mít ještě plody. Přesto  
překvapivě Ježíš strom proklel.  Neproklel  Ježíš strom zbytečně? Mohlo by se to tak zdát,  avšak  
s fíkovníkem je to složitější. Uzrávání fíkových plodů má totiž tři fáze.

Koncem března nasazuje fík listy a spolu s nimi se objevují zárodky ovoce. Tyto zárodky mohou 
dosáhnout velikosti třešní a tak mohou sloužit za potravu. Většina těchto zárodků časem opadá, ale  
ty  z fíků,  které  neopadly,  dozrávají  v červnu  a  představují  ranní  fíky.  Spolu  s nimi  se  začínají 
objevovat ve vyšších polohách stromu první pupence nové úrody, která dozrává v srpnu. Jde zde o 
fíky letní. Zimní fíky pak dozrávají teprve druhého roku, a to dříve, než počne pučet listí. V  našem 
čtení ke kázání Ježíš hledal v dubnu zárodky příští úrody, jelikož strom již nasazoval listí. Nenašel jej 
však a tak strom zlořečil. 

Podle řady vykladačů,  byl  tento fík  odsouzen jako obraz izraelského národa,  který  také nenesl  
záruky příští žně. Avšak Ježíš svým učedníkům ukázal ještě něco jiného, a to sílu víry a modlitby. 
Ježíš totiž řekl, že budou-li jeho učedníci věřit, tak dostanou vše, oč budou v modlitbě prosit. Bůh 
tedy bere vážně naše prosby a modlitby,  naše žehnání a proklínání.  I  my dnes máme možnost  
zlořečit a proklínat jako Ježíš. Vždyť Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on  
bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli budete prosit ve jménu 
mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to 
učiním.“  (J 14,12 - 14). 



Stejně tak jako Ježíš můžeme ovšem nejen zlořečit, ale můžeme i žehnat čili dobrořečit. Co bychom 
měli  preferovat?  Asi  tušíte,  že  bychom  měli  spíše  žehnat  než  zlořečit.  Žehnání  znamená  přát 
někomu dobro čili mu dobrořečit. Zlořečení je pak opakem žehnání a znamená někomu přát něco 
zlého.  A  tím se  dostáváme do služeb zlého ducha,  stáváme se  jeho ústy  a  jeho tělem,  pokud 
prokletí provádíme i gesty. A nikdo z věřících Krista nechce být ve službách ďábla. Přesto můžeme 
proklínat lidi nevědomky. Jak? Je-li člověk naštvaný, může v afektu svolávat na druhého neštěstí. 
Třeba slovy: „Táhni, až už Tě nevidím…“, „Kdybys tu raději nebyl…“. Anebo „Bylo by bývalo lepší, 
kdyby se nenarodil…“ či „Z Tebe nic určitě kloudného nebude…“. 

Jednou se stalo, že chlapec se pohádal se svou dívkou a ačkoli byli oba dva věřící a normálně řešili 
problémy s klidem, nyní ji v afektu řekl: „… že tu s námi dýcháš stejný vzduch…“ A dívka tu noc 
skutečně zemřela. Bylo pak již pozdě hořce litovat vyřčených slov. Mnozí nevěří v moc prokletí. Je 
však logické, že má-li žehnání pozitivní účinky na člověka, musí mít prokletí účinky negativní. Proto 
bychom si měli dát velmi pozor na to, jaká slova vypouštíme ze svých úst. Přitom tzv. hříchy jazyka 
jsou tak časté.

Upozorňuje nás na to i ve svém listě Jakub, bratr Páně, jak jsme slyšeli v našem dnešním druhém 
čtení. Přitom zdůrazňuje, že z týchž úst vychází žehnání i proklínání. A že - zde pozor  - tak tomu 
nemá být!  (Jk  3,10).  Podle  Jakuba nemáme podléhat  přízemní,  živočišné,  ďábelské moudrosti,  
nýbrž  máme  projevovat  moudrost,  která  je  shůry.  A  tato  moudrost  je  čistá,  mírumilovná, 
ohleduplná,  ochotná  dát  se  přesvědčit,  plná  slitování  a  dobrého  ovoce,  bez  předsudků  a  bez 
přetvářky (Jk 3,17). To ukazuje na to, že bychom měli jen žehnat.

Apoštol Pavel pak upřesňuje: „Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, 
které  by  pomohlo,  kde  je  třeba,  a  tak  posluchačům  přineslo  milost.“  (Ef  4,29).   „Vést  sprosté, 
hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky! Dobře si pamatujte, že žádný 
smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a  
Božím. Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho 
neposlouchají.“ (Ef 5,4 - 6).  

A dále tentýž apoštol praví: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a 
předkládejte své žádosti Bohu.“ (F 4,6).  „Neobelhávejte jeden druhého, svlečte se sebe starého 
člověka i s jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle 
obrazu svého Stvořitele.“ (Ko 3,9 -10). „Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého 
svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči.“ (1. Tm 1,5 - 6).   

Apoštol Petr zase radí: „…, neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť  
jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. `Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, 
zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o  
něj. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je 
proti těm, kteří činí zlo. ´ (1 P 3,9 -12). Podobně píše i apoštol Jan: „Můj milý, neřiď se podle zlého,  
ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl.“ (3 J 1,11). A  
nakonec zajímavý příklad a současně argument, který uvádí Juda, bratr Jakubův, tedy další Ježíšův 
příbuzný: „A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se  
vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin.“ (Ju 1,9). 

Víme tedy, co máme dělat. A proto: „Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to 
byste klamali sami sebe!“, jak píše Jakub (Jk 1,22). Zde to konkrétně znamená, že máme mít svůj  
jazyk pod kontrolou. Amen. 

                     



Modlitba po kázání:

Nebeský  Otče,  děkujeme  Ti  za  všechno,  co  jsi  nám  daroval  skrze  svého  Syna,  našeho  Pána  a 
Spasitele, Ježíše Krista. On je odlesk Tvé slávy a výraz Tvé podstaty, kterou je láska. V Něm máme 
odpuštění hříchů a přístup k trůnu Tvé milosti. Jeho ranami jsme uzdraveni. V Něm jsme zbohaceni 
vším duchovním požehnáním, Díky Jeho oběti  mohl přijít  Duch svatý,  náš Utěšitel  a Přímluvce,  
Duch pravdy, který nás uvádí do všeliké pravdy. A tak jsme se mohli znovuzrodit a začít nový život 
v moci  Ducha  svatého.   K novému životu  také  patří  čistota  myšlení  i  mluvení.  Žel  v tom často 
selháváme a upadáme do tzv. hříchů jazyka. A někdy dokonce nevědomky zlořečíme Tobě i lidem, 
které  jsi  stvořil.  Odpust  nám  to,  nebeský  Otče,  a  daruj  nám  dostatek  lásky,  moudrosti,  síly  a  
rozvahy, abychom zdržovali svůj jazyk od zlého a svoje rty od lstivých slov. Ať z našich úst nevyjde 
ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a přineslo posluchačům 
milost. Ať nejsme křesťané pouze podle jména. Ať bereme vážně hřích a boj s ním. Ať se ve všem 
necháváme vést Duchem svatým. A díky tomu ať se v nás rozhojňuje pravá láska, která je nejlepší 
ochránkyní před všemi hříchy vůči Tobě a vůči lidem. Odpouštěj nám naše hříchy a nepravosti,  
chraň nás od Zlého. Posiluj nás na těle, duši a duchu. Proměňuj nás mocí Ducha svatého k podobě 
Ježíše Krista.    A skrze Něho nám daruj všeho potřebného k životu, který se Ti líbí. Abychom nežili 
jen sami pro sebe,  nýbrž  ke Tvé slávě a chvále a k užitku našich bližních.   Za toto všechno Ti, 
nebeský Otče děkujeme a za toto všechno Tě prosíme před trůnem Tvé milosti  ve jménu Pána 
Ježíše Krista. Amen.     

Stanislav Heczko

Otázky ke kázání:

− Objevuje se požehnání i ve Starém zákoně? Pokud ano, kdo, kdy a komu tam žehná.

− Objevuje se zlořečení i ve Starém zákoně? Pokud ano, kdo, kdy a komu tam zlořečí.

− Jaké tzv. hříchy jazyka se týkají Tebe samého? 

− Jak proti těmto hříchům jazyka bojuješ?

− Proklel jsi již někoho, byť nevědomky či v afektu? Pokud ano, jak to s dotyčným dopadlo.  
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