
3. neděle po Zjevení Páně, v Litomyšli 27.1.2019

Čtení ze Staré smlouvy 

Žalm 145:8-13

Čtení z evangelia: 

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a 
volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ 23  Ale on jí 
neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi 
křičí!“ 24  On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ 25  Ale ona 
přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ 26  On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb 
dětem a hodit jej psům.“ 27  A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které 
spadnou ze stolu jejich pánů.“ 28  Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak 
chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.

Mt 15,21-28


Používám texty osmidenního programu pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2019. Texty našli 
a komentovali bratři a sestry z Indonésie. To je stát, který tvoří 17 000 ostrovů, 265 miliónů 
obyvatel a 1 340 různých etnických skupin. Pro nás je to nepředstavitelný rozsah. A to ještě 
dodejme, že hranice těchto etnik často kopíruje i hranice mezi církvemi. Všiml jsem si zajímavého 
rysu. Texty se jim občas nevážou na obsah textu, což se občas děje i nám. Dalo by se říkat kázání 
v podstatě čemukoliv, co bych chtěl říci. Kázání evangelia však musí být svázáno textem, musí z 
něj vycházet a musí být tím textem kontrolováno.  


Apogeum 
Nenašel jsem lepší název pro dnešní kázání, než cizí slovo. To není moc šťastné. Apogeum je bod 
největšího vzdálení od Země pro tělesa na oběžné dráze. Třeba si vezměte měsíc obíhající kolem 
Země. Dnes budu myslet na to, jak daleko od vytoužené skutečnosti se člověk může dostat na 
cestě, která vede do věčnosti.  
 
Pán Ježíš si namířil na překvapivý výlet. Šel tam, kam na Boží pokyn kdysi prorok Elijáš, do Týru a 
Sidónu, tedy do dnešního Libanonu. Není tam daleko z Galileje, ale je tam daleko z náboženského 
Izraele. Tam se prostě nechodí! Kdo tam jde, má problém. Tenhle příběh zapsali dva evangelisté. 
Evangelista Marek napsal, že se Ježíš dokonce tajně ubytoval, ale paparazzi jej stejně našli a 
nedalo se to utajit. Nešťastná žena Syrofenitského původu si jej našla. Matoušovo podání 
stejného příběhu je trochu jiné. Pán ježíš byl na cestě tam a nějaká žena Kananejského původu 
byla na cestě z Týru a Sidónu ven. Vyšla, vycházela z pohanského prostředí. Text nám však 
popisuje, že v jedné chvíli byla za nimi, za Ježíšem. A dostala se tak skupině učedníků do týlu. 


Aby se lidé potkali s Ježíšem, to je někdy důkladný tanec. Jdou sobě naproti a přitom se minou, 
nakonec se přiblíží nečekaným způsobem. Nechte si to vyprávět, jak ta cesta nebývá příma, jak 
tam bývá téměř maximální vzdálení. Setkání s Kristem je tajemstvím i dnes. Pro mne je to 
naprostým tajemstvím, to naprosto neumím ovlivnit. Je to tanec. Tam, kde nepředpokládáte, tam 
se najednou setká nebe se zemí…


Žena před Ježíšem neváhala pojmenovat své trápení, vyjádřila jej nahlas v krátké a rozpoznatelné 
verzi. Vždycky to bylo důležité, nejen v této uspěchané době - krátce a srozumitelně. Z 
mateřského pohledu byla její dcera zle posedlá, měla zkažený život zlem a to mělo původ někde 
mimo ni. Matka, bojovnice, nečekala na svého muže, který by ji zastoupil. Mohl by mít 
náboženské ohledy. Jak často i dnes chybí ten nejbližší - tu žena tu i muž! A jsme na důležité věci 
sami. Ztrácíme čas hledáním viníka, místo abychom si srovnali dvě věty a šli ke Kristu.  
 
Přestože žena přicházela z pohanského prostředí, plně si osvojila slovník důležitých frází. Možná 
je dávno znala. Třeba je všichni znali, ale všichni je odmítali. Nikdo by to ani nevyslovil: „Smiluj se 
nade mnou, Pane, Synu Davidův!“ (15:22) Vzepřela se celé své minulosti, všemu, co se žilo kolem 
ní. Vzepřela se svému etniku, předsudkům, strachu, obavám z cizích lidí. Sebrala všechnu 
odvahu, použila tu frázi opakovaně a s velkým účinkem. 

 

S velkým účinkem. Vždyť Ježíš mlčí!? A tak se na nás, na křesťany obrací lidé hořce, jako bychom 
byli za Krista zodpovědni. „Co dělá ten váš Bůh, kde je, co dělá, k čemu jste tady, co to říkáte…“  
Neodpovídám, mlčím také. Slyším bolavého člověka… Jaká jsou fakta, když nebe mlčí? a) Když 
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nebe mlčí, když Ježíš mlčí, tak to neznamená, že neslyší. b) To také neznamená, že se nic neděje 
c) Možná mlčí ze soucitu s bolestí. d) Mlčí, protože naslouchá a přemýšlí Nebe přemýšlí! e) Mlčí, 
ale mlčky pracuje. Ale chápu, člověk to obecně nemá rád, když mu lidé a tím spíše nebe 
neodpovídají. Automat zkopeme a bušíme mu na stěny, když jsme mu vhodili peníze. Alespoň, 
kdyby se vrátily ty mince, které jsme tam naházeli! Ale kopněte si do Boha! Jde to překvapivě 
dobře. 


Že Ježíš mlčí, to totiž nevadilo jen té ženě, ale i učedníkům. Ježíšovi asistenti vůbec nepochopili 
podstatu problému, nedohlédli na dno příběhu. Když ta žena z nimi křičí, tak jdou na Ježíše - tak 
se jí zbav, vyřiď ji, vyžeň ji; to ona je to zlo (15:23). Kopli si do něj! Ona byla problém pro Ježíšův 
tým; ne její problém, se kterým přišla. Rušila, dělala jim divnou reklamu. Co je naším problémem? 
Umíme jej pojmenovat. nebo hledáme všechno možné kolem. Jsou takové problémy, které je 
třeba řešit a my je přenášíme na druhé…


Až vám bude docházet trpělivost s vaším okolím, podívejte se na Ježíšovu partu. Mne to vždy 
povzbudí. Všimli jste si, že za svoje asistenty Ježíš neručí, a nebere si to osobně, když vyvádějí? 
Že je nevyháže, protože mu jen komplikují život? Taky si všimněte, jak je na nich naprosto 
nezávislý. Maká i bez nich. A to až podnes! Pracuje s námi, v nás - a někdy i proti naší vůli. Kdy 
vlastně ti hoši Ježíšovi nějak pomohli?! No, jen si to řekněte… Občas přinesli nějaké jídlo, ale kdy 
by se bez nich neobešel? Nevíme o tom. A přesto jim říká, jak je má rád, jak po nich touží! (Viz 
například Janovo evangelium 17. kapitola)


A když už Ježíš uzná za vhodné promluvit, pak mlčení či zmatek a rozhořčení ještě prohlubuje. To 
je apogeum, pořád se ještě vzdalujeme. Pořád to vypadá, že tento příběh skončí strašným 
fiaskem. Ježíš odpovídá učedníkům na něco jiného, než se z něj snažili vytlouct. Vypadá to, že se 
nebude příběhem té ženy té rodiny vůbec zabývat. Když Ježíš řekne: „Jsem poslán jen ke 
ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ (15:24) No, není to vzdálení se? Ale: Když odpovídá na něco 
jiného, než by od něj chtěl jeho tým slyšet, jen zdánlivě se míjí tím, co chce slyšet ta žena. Dává 
na vědomí, že na rozdíl od učedníků zná dobře svoje meze. Ví, k čemu je poslán. Vtírá se mi 
otázka: Známe svoje meze? Pokud toto slyšela ta žena, na rozdíl od učedníků dobře rozuměla. 
Alespoň jí odpověděl, ví, jak na tom je - sice se vzdaluje, ale alespoň mluví.


Když známe své meze, pak to ještě neznamená, že nebudeme vůbec nic dělat. Když za mnou 
přijde člověk s dobrým nápadem, pak přemýšlím spolu s ním. Jistěže znám svoje i jeho meze. 
Vím, že se peníze nenacházejí na ulici; vím, že nemám lidské síly a vím, že mu v tom úžasném 
nápadu věřím možná jen já sám - moje okolí má tisíce otázek. Přesto se dá něco dělat.


Kdysi jsem dostal slib 750 000,- Kč na rozjezd programu MAS (LAG). Měl jsem slíbeno, ale neměl 
jsem je - prokazatelně se vyplatí až zpětně. V nouzi jsem šel za člověkem, který neměl moc 
dobrou pověst, ale byl ochoten dávat. Donátor mne přijal a když jsem mu vše předestřel, nehnul 
ani brvou. Zformuloval jsem žádost o půjčku závěrem. Slíbil jsem návratnost. Chvíle ticha. A on 
odpověděl: „Já vám je nepůjčím!“ Vlastně jsem to čekal. Balil jsem se. A on dodal: „Já vám je 
dám! A nechte asistentovi číslo účtu.“ A odpoledne byl na účtu milión. Smlouva až pak. Na jeden 
kus papíru. Chci povzbudit ty, kteří mají dobrý nápad: Jděte s důvěrou v Boží moc a zkuste to. A 
víte, že jsou někdy třeba lidi, ne peníze!


Zdá se, že přesně tohle pochopila ta žena. Odmítnutí ji vlastně povzbudilo. Volá ještě kratší frází: 
„Pane, pomoz mi!“ (15:25) Ano, máš své meze, respektuji. Ale v tuto chvíli neřeším detaily! 
Potřebuji pomoc! Ještě zkrátí frázi!


A dostalo se jí však další odmítnutí. Apogeum, ještě dál je třeba se vzdálit: „Nesluší se vzít chléb 
dětem a hodit jej psům.“ (15:26) a zase jí to povzbudilo. Zůstal jí smysl pro vtip, vždyť 
syrofeničané říkali pejsci chrámovým služebníkům, kteří se živili svým tělem.  A Ježíš nepoužil 1

tvdé odmítnutí pohanů jako v Matoušově evangeliu 7:6 - „Nedávejte psům, co je svaté“ (ale nám 
to trochu zaniká v překladu, že), mluví o pejscích či štěnatech, kteří se potulují po domácnosti 
spolu s dětmi. V tehdejších souvislostech se Ježíš dovolával určitého pořádku. To, co je pro děti, 
není přece pro štěňata. V dnešním pohledu by to bylo skandální tak jako tak. Představte si, že 
byste o sousedech mluvili jako o pejscích…


 Viz Deuteronomium 23:18n1
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Tu ženu odmítání povzbuzovalo k větší naléhavosti. Ve víře v hojnost Boží milosti (jak jsme četli ze 
Žalmu) chtěla alespoň zbytky; jí by i ty zbytky pomohly. Jako fena bojuje: Přece se se štěňatům 
dává to, co spadne ze stolu! Chci jen zbytky! (15:27) Bojovala velice statečně. 


Když se odlepila od země ve středu raketa New Shepard nastoupala do výšky 107 km, dostala do 
apogea. Do místa svého největšího vzdálení od země, motor zhasl; ještě chvíli stoupala a pak se 
zastavila a začala klesat. Přestě tak mi to připadlo tady. Ještě větší a větší a větší beznaděj a 
najednou!


„Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera 
zdráva.“ (15:28) Žena získala zdraví a svobodu pro svou dceru.  
 
Pro ni samotnou, pro její rodinu toho ještě mnoho zůstalo. K přistání v novém Jeruzalémě je ještě 
daleko. Když vybojujeme svůj boj, dojdeme do místa, kde se to začne vracet, čekají nás další 
boje. Tak vzhůru srdce!


Milosrdný Bože, 
v tobě má svůj kořen nejen lidská existence, ale také lidská důstojnost.

Pane Ježíši Kriste, přišel jsi pro Izrael, respektujeme to spolu se ženou,

ale právě s kananejskou ženou voláme z hloubky našeho světa a jeho starostí!

Smiluj se nad námi!

Postav nás na nohy, zvedni ze všech pošetilostí, 

podrž nás ve smutku,

dej svůj pokoj do rodinných vztahů,

nauč nás laskavě a otevřeně vyjednávat.

Doveď nás do cíle věcí, které se zdají nedosažitelné.

Vyveď nás za hranice všednosti, abychom se potkali s těmi, kteří Tě neznají

 
Prosíme o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista, 
který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje 
po všechny věky věků. Amen.
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