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Prosila ho, aby vyhnal zlého 

ducha z její dcery.                                           
                                 (Mk 7,26)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

Drž se toho! 

 Keep in touch! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
 

 

 

Milí přátelé go4peace, 

 

 byla mladou matkou. Žila v bohatém přístavním městě Týr v dnešním Libanonu. Podle 

řecké mytologie bylo toto město rodištěm Evropy. Předkové této mladé paní pocházeli z Řecka. 

Nikdy nepřišla do kontaktu s židovskou vírou. U svých židovských sousedů platila za “pohanku”. 

Taky od nich byla často označována za “psa”. Její život nebyl lehký, ani co se týče rodiny. Měla 

dceru. S životem to měla těžké. Stáhla se do sebe, sotva udržovala nějaké kontakty. Byla vyhnána 

a považována za nečistou a posedlou. Skoro pořád ležela jen v posteli.  

 

Mladá matka toho vyzkoušela už hodně. Slyšela o Ježíši. Ten zrovna přišel do Týru. 

Putoval 60 kilometrů z Nazaretského jezera do Týru. Chtěl být pár dní sám. Ale jeho příchod 

nezůstal utajen. Tak šla mladá matka s celou svou tísní za Ježíšem a prosila ho, aby uzdravil její 

dceru. Ježíš zareagoval odmítavě. Podíval se k Židům, dětem v Božím domě, ne k pohanům. Tak 

jí řekl: „Není správné brát chléb dětem a házet ho psům!“ Ale mladá žena se nenechala odbýt. 

Chtěla pomoci své dceři. Naznačila Ježíši, že rozumí a přidala k tomu: „Ano, máš pravdu, Pane! 

Ale také psi se pod stolem živí z chleba po dětech.“ Takovou odpověď Ježíš nečekal. Vytrvalost 

mladé matky ho rozhýbala. Ježíš se rozhodl dceři pomoci: „Jdi domů, zlý duch Tvou dceru 

opustil!“  

 

 Měl to doma velmi těžké. Jeho otec opustil jejich rodinu. Ve své tísni narazil na Ježíše. 

Ocital se v různých církevních společenstvích, ale nenašel nic, co by ho oslovilo. Potom objevil 

nabídku k jednomu kurzu, kde se nabízelo poznání Ježíše. Nábožensky byl úplně nepolíbený. I tak 

se ale přihlásil. Přišel na první setkání a byl přátelsky přijat. Pořád ho to na setkání táhlo. Pomalu 

zjistil, jak blízko mu Ježíš je. A pak přišel jeden okamžik, ve kterém Ježíši– v celé své skrytosti – 

dal slib, ZCELA se mu v životě odevzdat. Tak začalo jeho životní dobrodružství! Dobře, že se 

toho držel – své touhy. Drž se toho! Keep in touch! 

 

   za go4peace-Team  Meinolf Wacker 


