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Matouš 15, 21–28 

 
 
Sestry a bratři, milí přátelé, 

tak se nám po více než měsíci vrátily do škol ty nejmenší z našich dětí a snad i my 
ostatní máme před sebou vyhlídku na konec nynějšího lockdownu, nebo aspoň na 
zmírnění stávajících opatření. V každém případě, současná situace nás zase tak nějak 
zklidnila – možná o něco méně než na jaře, kdy s větší intenzitou působil efekt strachu 
z něčeho neznámého, možná tedy méně než by bylo žádoucí, ale přesto zklidnila. Někdy 
v  dubnu či květnu přišli odborníci – seismologové s informací, že Země ztichla. Hluk 
na naší planetě – zejména ten, jehož původci jsme my lidé – se prý snížil o plných 
padesát procent.  

Což o to, přírodě to ticho bezesporu svědčilo. Co ale takové ticho dělá s lidmi? Na 
jaře, kdy jsme se mohli těšit přibývajícího přísunu světla, rostoucích teplot, květů 
a ptačího zpěvu, se dalo celkem dobře snést, teď na podzim, kdy jde ruku v ruce 
s mlhou, mrholením a zkracujícími se dny, je to o poznání horší a nejednoho člověka to 
vrhá do deprese. Nevěřící v našem okolí se už pomalu začínají ptát, kde máme my 
křesťané toho svého Boha, a proč mlčí. A možná, že už jsme v minulých dnech měli pod 
tíhou nepříjemných zpráv a vynucené izolace tendenci takto se ptát i my sami: „Proč jen 
mlčíš, Pane?“ Tak zní název písničky ze zpěvníku Svítá – a naše znepokojená otázka zní 
úplně stejně. Zdá se nám, že Bůh mlčí a – jak říkával bratr farář Pavel Jun, když sloužil 
v evangelickém sboru v Borové – „víra je nezvěstná.“ 

Mlčící Bůh. To je téma, které znepokojovalo Boží lid už v dobách dávno minulých. 
To víme. Ostatně, i ve starém zákoně o tom máme nejedno svědectví. Pokud byste po 
mně chtěli příklad, zmíním automaticky ten z úvodu první knihy Samuelovy, kde čteme, 
že „v těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté.“  Ani 
nevím, proč mi tato slova naskočí v tomhle kontextu vždycky jako první. Snad proto, že 
poměrně záhy po nich do celkem bezútěšného stavu, o kterém vypovídají, přichází 
naděje.  

Snad by se slušelo v těchto listopadových dnech alespoň zmínit, připomenout i tu 
naději, kterou – jistě z Boží milosti – přinesly události před jedenatřiceti lety v tehdejším 
Československu. Pro mnoho lidí to bylo velké povzbuzení, když se po tísnivém tichu 
šedivého sklonku osmdesátých let mohl národ svobodně nadechnout a zaplněným 
Václavským náměstím nebo Letenskou plání se nesla hymna, spirituál Jednou budem‘ 
dál, a dokonce i modlitba Páně.  

A když už jsme u té naděje, mohu vám nabídnout svědectví o Božím mlčení, ze 
kterého nakonec pramení naděje ještě větší, ještě silnější. Je to text, o kterém chci dnes 
společně s vámi uvažovat.  

 



Matouš 15,
 
21–28 

21 Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. 22 A hle, jedna kananejská žena z těch 
končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, 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 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 chleba dětem a hodit jej psům.“ 27 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. 

 

Tak tento přečtený text by klidně mohl být jedním z mnoha takříkajíc klasických 
vyprávění o tom, jak Pán Ježíš pomohl někomu, kdo uvěřil. A taky, že skoro je. Když si 
ho ale zkusíte přečíst ještě jednou, možná vás napadne, že tady něco nesedí. Na první 
pohled spíš ne, ale na ten druhý možná objevíte něco, co i přes šťastný konec příběhu, 
působí téměř šokujícím dojmem.  

Člověka Ježíše si častokrát – možná i zásluhou či vinou (můžete si vybrat, jaký že 
úhel pohledu je vám bližší) celé řady umělců – představujeme jako charismatického, ale 
zároveň vlídného muže s delšími vlasy a kratším plnovousem, oblečeného v bílém 
rouchu; jako učitele, který přišel lidem říct, aby milovali Hospodina a k sobě navzájem 
byli laskaví. To je samozřejmě hodně zjednodušující pohled, ale láska k bližnímu je – 
samozřejmě spolu s láskou k Bohu – v Ježíšově učení opravdu tím největším přikázáním. 
Láska k druhému člověku. To podle Ježíšových činů a podobenství znamená láska ke 
každému člověku. A přesně v tomto místě se ve svém uvažování zarazíme, protože nám 
najednou dojde, co že nám to v tom dnešním příběhu vlastně nehraje. 

Nabízí se znepokojivá, provokativní otázka. Jak je možné, že právě tento Ježíš, který 
při každé příležitosti kritizuje izraelský exklusivismus, odlidštěné náboženství a tvrdá 
srdce zákoníků, přirovnává tu pohanskou ženu k psovi!? Vždyť ještě pár kapitol nazpět 
ten samý Ježíš vyzdvihuje – jistě ne náhodou – právě ta dvě pohanská města Týros a Sidón 
jako lepší vzory víry než své takříkajíc domovské Kafarnaum (Matouš 11, 20–24). A teď 
se hlásí k Izraeli tak výlučně, až to vypadá téměř xenofobně. Chápe se to o to obtížněji, 
že ještě o něco dříve uzdravil posedlé v pohanské krajině Gerasenské, aniž by se jakkoli 
pozastavoval, nebo dokonce pohoršoval nad jejich původem (Matouš 8, 28–34). Kde 
jsou všechna ta slova z podobenství o milosrdném Samařanu (Lukáš 10, 25–37)? Copak 
neplatí, že pomáhat máme bez ohledu na původ, na vyznání, na národnost? Je nakonec 
Ježíš opravdu vyslán jen pro Izrael, respektive jen pro svou církev? Dá se tímto 
Ježíšovým výrokem obhajovat rasová segregace a náboženská namyšlenost? 

Celé evangelium a Ježíšova slova v něm mají důraz přesně opačný. Boží království 
a odpuštění vin se týkají celého světa. Vždyť i apoštol Pavel sdílí své poznání, že 
„v Kristu již není rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou“ 
(Galatským 3, 28). Nikdo není nadřazený druhým. Jak se teď máme vypořádat s tím, že 
zde Ježíš zdůrazňuje zastaralé izraelské přesvědčení o tom, že Kananejci jsou podřadným 



národem? – Ve Starém zákoně to ostatně slyšíme několikrát v různých kontextech: 
„Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!“ (Genesis 9, 25) Co to 
je? O co tady jde? Jde o selhání Ježíše jako člověka? Nebo je to nějaká jeho zvláštní 
rabínská či pedagogická metoda, něco jako test víry té kananejské ženy? Anebo dokonce 
před sebou skutečně máme faktické odsouzení pohanů podle Zákona? 

Otázky jsou to palčivé, ale myslím, že nás trochu odvádí od té myšlenky příběhu, na 
kterou chci položit hlavní důraz. My se totiž automaticky ztotožňujeme s Božím, 
s Ježíšovým lidem a máme pocit, že nás by samozřejmě odmítnout nemohl. Ve skutečnosti 
jde ovšem, tak jako ostatně v celé Bibli, právě o nás! Evangelisté Matouš a Marek o této 
události píšou sice proto, aby podobně jako později apoštol Pavel obhájili misii mezi 
pohany (nakonec tu slyšíme, že „chleba je dost i pro ně“), ale měli bychom si uvědomit, 
že nejde jen o přijetí „těch cizích“, ale že „ti cizí“, jiní a Bohu vzdálení, jsme i my… 
Žena ze zavrženého národa tu představuje každého člověka (bez ohledu na vyznání), 
který i přes vědomí své porušené lidskosti, hříšnosti a ve své nízkosti přichází k Bohu 
a prosí ho o pomoc. 

Ta kananejská žena od onoho pohanského dvojměstí má velikou bolest – psychicky 
vážně nemocnou dceru. Zřejmě zcela zoufalá hledá pomoc, kde jen může, ale vše 
selhává. Jsme o dva tisíce let dál, ale tohle je obraz, kterému rozumíme, tohle je situace, 
kterou chápeme. A i v dnešní dosti egocentrické a sobecké době jsme ochotni přispět ve 
veřejné sbírce úplně neznámým rodičům dítěte, které potřebuje podstoupit nějakou 
nákladnou terapii v zahraničí, kterou pojišťovna nehradí. Pokud jde o tento konkrétní 
příběh z evangelia, asi bychom hodnotili vyhlídky té kananejské ženy s nemalou dávkou 
optimismu. Vždyť do její životní situace přichází sám Pán Ježíš. Všimněte si, že ona ho 
zná. Slyšela o něm zřejmě mnoho zvěstí. Volá na něj „Synu Davidův“, což je izraelský 
titul pro mesiáše, krále, zachránce. Ve svém utrpení se obrací o pomoc k tomu, u koho si 
je záchranou jistá. A to přesto, že si je vědoma zásadního rozdílu mezi sebou a jím. Volá 
na něj, prosí o milost, prosí o uzdravení dcery. Ježíš jí přece musí pomoci. On ji přece 
vyslyší! Vždyť je to Syn Davidův. Ježíš pomohl už tolika lidem, určitě se zastane i jí. 
Myslím, že vcelku sdílíme její očekávání. A tak i pro nás přichází něco jako studená 
sprcha: Ježíš jí neodpověděl ani slovo. Ježíš neodpovídá, nereaguje. A ticho je ještě 
mrazivější než urážka, která přijde vzápětí (ale musím jedním dechem dodat, že je 
vlastně otázkou, čí urážka to ve skutečnosti je – zda Ježíšova ústa nevysloví nahlas jen 
to, co si myslí jeho učedníci a zástup okolostojících pravověrných židovských 
„spravedlivých“).  

Je tu naznačena asi nejzásadnější otázka, která trápí každého věřícího, když zažívá 
nějakou bolest, trápení, starost či osamění. Co dělat když Bůh mlčí a jak chápat důvod 
takového mlčení? Jak se máme vyrovnat s tím, když Bůh mlčí tváří v tvář pandemii 
a kolabujícímu zdravotnickému systému v nejednom státě? Proč mlčel, když císařové 
Nero, Domitianus nebo Markus Aurelius pronásledovali Kristovy následovníky a krutě 
se bavili na jejich účet v římských arénách? Proč mlčel po Bílé Hoře a posléze v době 
vydání Obnoveného zřízení zemského, kdy museli Jan Amos Komenský a Čeští bratři 
opustit vlast? Proč mlčel v Osvětimi? Proč mlčel před pár lety na Ukrajině? Jak máme 



rozumět tomu, když mlčí k vyčerpávání přírodních zdrojů, mlčí, když na ulicích mrznou 
bezdomovci? Proč mlčí, když si moc usurpují diktátoři a lidé zneužívají víru k násilí? 
Proč Bůh mlčí, když se nechávají ovládat strachem, lží a nenávistí? A nejen to: Proč 
mlčí, když nás trápí vynucené odloučení, když musíme přebírat roli učitelů našich dětí? 
Proč Bůh mlčí, když ztrácíme víru a důvod žít?!  

Co dělat když Bůh mlčí? Žalmista hned třikrát opakuje větu: „Proč se tak trpce rmoutíš, 
má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, 
jemu, své spáse. On je můj Bůh“ (Žalm 42, 6 a 12 a 43, 5) a prorok Ozeáš dodává: 
„Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej 
na svého Boha.“ (Ozeáš 12, 7) Čekej na Boha… Jak prosté, že? Jenže ono se to lehce 
řekne, ale mnohem hůř udělá. 

Celá Bible zná Boží mlčení velmi dobře. To už jsem říkal a demonstroval to jednou 
stručnou, ale o to výstižnější větou z první knihy Samuelovy. Tak snad abych přidal 
ještě pár příkladů: „Dlouho ještě Hospodine, na mě ani nevzpomeneš?“ To lká žalmista 
v Žalmu 13, 2. A není sám. I tak zbožní muži, jakými jsou starozákonní proroci, mají 
s tichem na Boží straně své zkušenosti: „Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty 
neslyšíš!“ To je Abakuk 1, 2… A nakonec – i sám Ježíš na golgotském kříži volá: „Bože 
můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Matouš 27, 46). Bible není naivní zpráva o tom, že 
nás má Bůh prostě rád. Písmo nezamlčuje lidskou bolest. Evangelium je nadějné, 
nadějeplné, ale není to demonstrace bezbřehého optimismu nebo příručka pro trvale 
udržitelnou prosperitu.  

Dokonce ani evangelista Matouš nechce příběh o kananejské ženě podat tak, aby 
vyzněl jako prvoplánové sdělení „víc věř a Bůh ti pomůže“. Ale právě tak se o tomto 
textu zpravidla k naší škodě uvažuje. Řada vykladačů se domnívá, že tady Pán Ježíš 
prostě zkouší ženinu víru. Prý ji chce k něčemu dovést… Ale všimli jste si někdy, že 
o tom v textu nenajdeme ani zmínku? A hlavně, co by to bylo za Boha, kdyby lidskou 
víru zkoušel tím, že by nechával člověka trpět? Ne, to není pohled, který by vycházel 
z toho správného zorného úhlu. Ač tu Pán Ježíš mlčí, tak stejně jako ve všech ostatních 
situacích prožívá bolest spolu s tím, kdo trpí. Možná tu jako člověk Ježíš řeší otázku, že 
podle Písma má být mesiášem pouze pro Izrael… Ale i tak je ženě nablízku a už pouhá 

jeho přítomnost dává naději. Boží mlčení neznamená Boží odmítnutí. To je potřeba 
si uvědomit, protože to je taky asi to nejzásadnější poselství, které lze v tomto textu 
evangelia mezi řádky přečíst.  

Kananejská žena neřeší otázku „proč?“. Na to nemá čas. Nevzdává své volání. Třeba ji 
Ježíš opravdu jenom neslyšel. Navíc – není tady sám, tak se snad přimluví jeho učedníci! 
Oni přece Ježíše znají už nějakou dobu a mohli se lecčemus přiučit a leccos pochytit, 
když slyšeli i viděli, že je potřeba pomáhat a přinášet lidem naději.  

Jenže učedníci jsou přinejmenším lhostejní, nebo možná ještě hůř, jejich reakce je 
odmítavá. Připadá jim, že ta žena tady ruší a svým křikem dělá akorát ostudu. A nabádají 
svého mistra, ať se jí zbaví. Je jedno, jestli jí pomůže nebo ne, hlavně ať už se na ni 
nemusí koukat a ať už ji nemusí poslouchat. Může se nám zdát, že Bůh mlčí, ale co 



děláme my? To je taky důležitá otázka – co děláme my sami, když Bůh mlčí? Máme pro 
to mlčení pochopení? Rozumíme mu, nebo se aspoň snažíme mu porozumět? 

Když se v evangeliu podíváme na to, co všechno se odehrálo před tímto setkáním 
Ježíše s kananejskou ženou, musí nám být jasné, že v učednících, do té doby klasických 
židovských věřících, rostlo vnitřní napětí. Nejednou si vyslechli kritickou poznámku na 
adresu svých předáků, pohanům kolem Ježíš prokazoval víc laskavosti než jim 
samotným a to ani nemluvím o situacích, kdy dal ty nevěřící psy svým souvěrcům za 
lepší příklad. 

Pán Ježíš vlastně podle Matoušova svědectví, kritizuje všechny ty, kdo se ve zbožné 
víře uzavírají před okolním světem, aby náhodou nenarazili na problém v podobě 
nutnosti zabývat se bolestmi obyčejných lidí. Ale právě když máme pocit, že Bůh mlčí, 
máme my jednat, byť třeba jen aktivním uznáním, že tím Bůh může něco sdělit lidem 
okolo nás – pokud zrovna mlčí k nám samotným. Když budeme lhostejní, líní nebo 
rezignovaní, sotva ve světě najdeme důkaz Boží existence. Ostatně i v Bibli čteme, že 
„Boha nikdy nikdo neviděl.“ Ale přátelé, to přece nemůžeme používat jako výmluvu 
a rozhodně nám to nedává právo ani důvod rezignovat, protože právě tak je psáno, že 
„jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého 
cíle.“ (1. Jan 4, 12) 

Matka nemocné dcery, ač pohanka, poznala v Pánu Ježíši Bohem poslaného Mesiáše. 
Klaní se mu a ví, že on pomoci dokáže. Po Ježíšových slovech upozorňujících na její 
původ přiznává, že není dokonalou věřící, není toho správného původu, nechovala se 
vždy vzorově a Boží pomoc si nezaslouží. Ale kdo ano?! Kdo na celém světě si Boží 
přízeň zaslouží?! Izrael a jeho velekněží? Křesťané? Katolíci? Evangelíci? Baptisté? 
A kteří? Fundamentalisté? Liberálové? Nebo snad konzervativci, jako jsme my? A co 
takoví lidé pyšně se vymezující proti tradičním církvím a denominacím? Přátelé moji, je 
na světě jediný člověk, který by si zasloužil Boží lásku a pomoc? Najde se někdo, kdo 
může upřímně říci, že je v Božích očích víc než ta kananejská žena z okolí Týru? 

Nepočítal jsem vznesené otázky, tak nevím, kolikrát mám říci ne. Ale platí, že co 
otazník, to jedno NE s pořádným vykřičníkem. 

Snad si všichni uvědomujeme, že nesplňujeme Boží ideál. A přesto přicházíme a spolu 
s žalmistou prosíme Hospodina: „Rozpomeň se na své milosrdenství.“ A drobky jeho 
milosti se dostanou i k nám, protože Boží milosti je dost i pro Izraelce i pro pohany, pro 
věřící i nevěřící. Někdy se k nám dostanou hned, někdy po kratším či delším mlčení, ale 
dostanou. A krom toho, měli bychom si uvědomit, že Boží mlčení k nám samotným 
někdy může být hlasitou promluvou k někomu jinému. Tak jako tomu bylo v případě té 
Kananejky. To Kristovo mlčení nebylo primárně pro ni, ale pro učedníky, aby si mohli 
přebrat a kriticky zhodnotit motivy i správnost svého jednání. Něco jako: „Opravdu je 
tohle to, co chcete vidět? Opravdu si takhle představujete lásku a milosrdenství? 
Egocentricky, sobecky, exkluzivisticky? Nestydíte se trochu?“ Mělo to nějakou odezvu? 
Zastyděli se učedníci? Snad ano…  



Pán Bůh ví, že být člověkem není procházka růžovým sadem. Sám si ve své 
trojjedinosti prožil v Kristu naprosté opuštění, bolest a smrt. A spolu s námi je prožívá 
znovu a znovu. A stále znovu nám připomíná, že ač sami sebe někdy odsuzujeme, on 
přijímá každého z nás.  

A tak stejně jako apoštol Pavel směle vyznejme: „Jsem jist, že ani smrt, ani život, 
ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani 
hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je 
v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Dokonce i tehdy, když máme pocit, že Bůh mlčí. A to je 
rozhodně dobrá zpráva. 

Amen. 

 


