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19. 2. 2023 – Uražená víra 

1. čtení: Mt 15, 10-20 
 
Píseň: NEZ401 – Za ty, kdo hladem trpí a bídou 

 
Základ kázání: Mt 15, 21-28 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

minulou neděli jsme se věnovali příkladu víry biblického Jaira. 
Ten měl uvěřit Ježíšovi, že jeho mrtvá dcerka bude zase žít. Ačkoli 
právě Ježíš dal přednost hledání a rozhovoru s bezejmennou ženou, 
které nic nehrozilo – před záchranou umírajícího dítě. 

A Jairos uvěřil, věřil, spolehl, důvěřoval. Navzdory všem 
informacím, které byly dostupné. 

Dnešní žena, samozřejmě také bezejmenná (!), je v situaci ještě 
mnohem horší. Jairos totiž alespoň byl představený synagógy. Byl 
Židem. O Bohu tedy mnoho věděl a slýchal. Jistě tedy věděl, že Bůh 
jedná znovu a znovu také podivně. Měl se tedy alespoň trochu čeho 
chytit, když ho právě Ježíš naprosto šíleně a nepodloženě zval 
k důvěře. 

Kananejská žena je ale Kenaanka. Tedy z těch původních 
obyvatel Zaslíbené země. Nemá s židovstvím společného nic. Kdyby 
někdo pochyboval: Proto jsme zeměpisně v okolí Týru a Sidónu – 
mimo Zaslíbenou zemi. Mimo hranice provincie Judea. 

A aby toho nebylo málo, Ježíš na ní byl sprostý. Byl neuctivý, 
drzý, ošklivý až hnusný. Nejprve ji ignoroval. Ježíš Kristus, Spasitel 
všech lidí, ignoroval její prosby o záchranu jejího dítěte. Také dcerky 
– stejně jako v příběhu Jairově. 

Kde je ten všemilující, sluníčkovatý, růžovoučký Ježíšek? Už jen 
ignorovat takové prosby o pomoc právě Spasitel, Kristus, Boží Syn 
přece nemůže. Vždyť nám má jít příkladem! Vždyť nám je příkladem 
– dokonce nedostižným! 

Potom Ježíš nedbal ani slov svých učedníků. Ačkoli ti ho prosili, 
ať ji alespoň odežene a zbaví se jí – aby neobtěžovala, neoxidovala, 
nekazila atmosféru svým křičením o pomoc. Jejich postoj snad ještě 
pochopit dovedeme – proč by se v hlubokém starověku měli muži 
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z Božího vyvoleného lidu zajímat o pohanskou, bezbožnou, 
hysterickou ženskou? 

Jasně, že jediné, co i je napadne, je zbavit se takové osoby. Ale 
ten Ježíš? Jak se takhle může chovat Ježíš Kristus, vtělený Bůh? 

Zde je třeba doplnit, že ekumenický překlad si trochu vymýšlí. 
Učedníci nebyli zase tak hrozní – alespoň v této situaci. Doslova totiž 
Ježíše prosí, aby ji „propustil, vysvobodil, odpustil, prominul, uvolnil.“ 
Řecké apolyó znamená „poslat pryč, odehnat, nechat odejít“ až 
v druhotných významech. V první řadě znamená právě vysvobodit, 
uvolnit – což dává dobrý smysl, když jde o posedlou dcerku. Zřejmě 
totiž učedníci nehovořili o té křičící ženě, ale opravdu prosili Ježíše o 
vysvobození její posedlé dcerky. 

Což dosvědčuje také Ježíšova odpověď, která v ekumenickém 
překladu nedává vůbec smysl. Pokud učedníci prosili, aby ženu 
odehnal, tak proč by Ježíš vysvětloval něco o svém poslání k ovcím 
israelským. Ale pokud učedníci prosili Ježíše o to, aby tu dcerku přeci 
jen zachránil, tak je Ježíšova odpověď logická a reagující na jejich 
prosbu. 

No a tím hůř. I ti učedníci prosili o záchranu pohanského 
děvčete – i kdyby „jen“ proto, aby měli klid od její uřvané matky. 
Jenže Ježíš nedal ani na přímluvy těch, které si osobně vybral za své 
učedníky: „Jsem poslán ke ztraceným ovcím lidu izraelského.“ Tedy 
Ježíš je poslán jen k některým? Ostatní mají holt smůlu? Jejich děti 
mají smůlu? Zůstanou posedlé, budou umírat (Jairova dcera!), budou 
prodávány, kupovány, zneužívány, vykořisťovány atd.? 

Učedníkům takové vysvětlení stačilo. Dál situaci neřešili. Vždyť 
sami patřili k „těm vyvoleným,“ tak na těch Ježíšových slovech přece 
něco být musí! 

Jenže ta žena se nedala. Dokonce se zdá, že Ježíš svou odpověď 
učedníkům řekl úmyslně tak nahlas, aby i ona slyšela, že jí přece 
nepomůže – vždyť není z Božího lidu! Vždyť se klaní celý život jiným 
bohům! Tak ať za nimi si jde! Ať se ani neopovažuje se obracet 
k Bohu Abrahama, Izáka a Jákoba – jen proto, že její náboženství a 
víra a národnost a kultura nefungují, protože nezachraňují ani 
z posedlosti. Natožpak ze smrti! 

A dokonce se ta pohanka začala klanět. Chlapovi, který ji 
ignoroval. Který dělal, že ji neslyší. Který pak „jakože“ odpovídal 
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učedníkům, ale vlastně poslal do „patřičných míst“ jí. A znovu a 
znovu ho prosila o pomoc – tentokrát s obličejem v prachu země. 

A Ježíš nezabrzdil. Nezpomalil. Neubral na otáčkách. Naopak 
ještě přitvrdil: „Jsi jenom pes. A tvá posedlá dcerka taky.“ Ačkoli i 
nám ještě stále znějí tato slova urážlivě, v arabské oblasti jde o velmi, 
velmi drsnou urážku dodnes. Místnější by bylo, kdyby překlad 
přirovnal ženu a její posedlou dcerku ne ke psu, ale k čoklovi. 
Ideálním „překladem“ by bylo přirovnat ji k samici býka. 

Tak je snad pochopitelné, proč se lidé nad i Novým zákonem 
ošívají. Proč řadu i Ježíšových slov odsouvají jako dnes už 
nepřijatelná. A tak proč Ježíšovi nevěří, spoléhat na něj nechtějí. 
Natožpak na Boha. Vždyť jak se znovu a znovu chová?! 

Nojo, ale ta žena Ježíšovi, a tak Bohu, i dál věřila. Ježíšovo 
sprosté a hluboce urážlivé přirovnání plně přijala za své. „Ano, Pane, 
je to tak, jsem pro tebe jen psisko, čokl, možná ještě míň – a má 
dcerka taky.“ 

To je hukot! Obzvlášť pro moderního člověka. Ve starověku 
zdaleka nešlo o tak šokující odpověď jako dnes. Proč si to nechala 
líbit? Proč přijala za vlastní i takováto Ježíšova slova? Proč je Ježíšovi 
věřila? Jak to, že se neohradila, nezachovala si svou hrdost? Jak to, že 
sama neposlala také Ježíše do „patřičných míst?“ Třeba i s tím, že „za 
tohle mi to teda nestojí!“ 

Tak je moderní člověk v paradoxně v mnohem obtížnější situaci, 
než ta žena nebo Jairos. Mnohem obtížněji zejména lidé tzv. 
„vyspělých“ zemí spoléhají na Krista a Boha. Protože toho přece tolik 
víme. Máme svá práva. Máme svou důstojnost a hrdost. A 
samozřejmě že velmi dobře víme, jak se má i Mesiáš a Bůh chovat. A 
takhle teda rozhodně, rozhodně ne! 

A tak mívá moderní člověk smůlu. Na rozdíl od té pohanské, 
kenaanské ženy. Na rozdíl od její zle posedlé dcery. K těm záchrana, 
spása, vysvobození, osvobození přišly. Ze své posedlosti byly 
vysvobozeny! My čekáme na záchranu takovou, jakou ji chceme. 
Protože na ni přece máme právo. Sami víme nejlépe, jak mají věci být 
– a proto takové přece nejsou! A dokud nebude po našem, dokud se 
ostatní, včetně křesťanství, Bible, Krista a Boha, nepřizpůsobí nám, 
tak prostě budeme sedět a čekat. Možná ještě s uraženě zdviženým, 
pyšným nosíkem. 
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No a záchrana v nedohlednu. Řešíme pořád stejné problémy. A 
k nim vyrábíme nové. Vysvobození nepřichází – jsme pořád ve stejné 
hluboké jámě utrpení, zla, hříchu, sebestřednosti, zneužívání, pýchy, 
smrti, absurdity. 

Kdežto ta uražená, ponížená žena se dočkala Kristova 
milosrdenství. Získala spásu, vysvobození, záchranu pro svou dcerku. 
A to vše překvapivě i proto, že sama byla na Ježíše stejně drzá a 
neuctivá, jako on na ni: Bystře, aktivně, riskantně vzala vážně, co Ježíš 
řekl. Dokonce smrtelně vážně. A vyvodila z toho důsledky: 

„Oukej, já i má dcerka jsme pro tebe jen čoklové, Synu Davidův. 
Ale i čoklové přece jedí, co spadne od stolů jejich pánů, Pane!“ Ona 
Ježíše nachytala na jeho vlastní chytrosti! Místo aby se hlavně cítila 
uražená, dotčená, ponížená. Jakkoli by na to měla, z lidského pohledu, 
plné právo. Jakkoli i nám dnes by taková reakce připadala přirozená 
a normální. Jakkoli nemohla ani tušit, že Ježíš jí úmyslně obojím svým 
vyjádřením nahrál na smeč. 

Protože Kristus v běžném smyslu slova normální není. Vzkříšení 
a milosrdenství a oběť normální nejsou. Život věčný není ani 
přirozený ani normální. Bůh milující nevděčné stvoření, ba dokonce 
vtělený v člověku, je absurdita a nesmysl. A to se nám velikonoční 
dění v kalendáři i v příběhu teprve blíží! 

Není normální a běžné snášet urážky, utrpení, bolest jen pro 
svou víru. Tedy pro moderního člověka. Pro starověkého člověka – 
zejména křesťana a žida – to bylo zcela samozřejmé. Náboženství je 
přece další z nástrojů k mé/naší spokojenosti, ne?! 

A tak je tato žena, věřící sprostému, drzému, neuctivému 
Ježíšovi jako jediná (!) žena v celém Novém zákoně, pochválena za 
velkou víru. Spolu s ní se stejnou pochvalou honosí už jen jeden 
člověk: Setník prosící o záchranu svého otroka z Mt 8/Lk 7. Tedy také 

pohan. 
Nikdo z Božího lidu, včetně Ježíšových učedníků, se takové 

pochvaly od vtěleného Boha nedočkal. Ale bezejmenní pohani, kteří 
přijali Pána se vším všudy, ano. Také proto, že snášeli urážky a 
ponižování pro záchranu třeba i otroků. 

Amen. 

 
Píseň: NEZ523 – Pane, ty jsi hoden chvály 


