
Poslední neděle církevního roku v Litomyšli, 24.11.2019

Introitus: „Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Radujte se, 
spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!“  Žalm 97:11n


Čtení ze ze Staré smlouvy, z knihy Žalmů, 23. žalm v pořadí:

„Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2  Dopřává mi odpočívat na 
travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 3  naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě 
vede pro své jméno. 4  I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou 
jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. 5  Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem 
potíráš, kalich mi po okraj plníš. 6  Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny 
mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.“


Čtení z evangelia Markova, z 5. kapitoly, verše 1 až 20:

„Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. 2  Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti 
němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. 3  Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal 
spoutat už ani řetězy. 4  Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a 
okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit. 5  A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na 
horách a bil do sebe kamením. 6  Když spatřil zdálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem 7  a 
hrozně křičel: „Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap 
mě!“ 8  Ježíš mu totiž řekl: „Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!“ 9  A zeptal se ho: „Jaké je tvé 
jméno?“ Odpověděl: „Mé jméno je ‚Legie‘, poněvadž je nás mnoho.“ 10  A velmi ho prosil, aby je 
neposílal pryč z té krajiny. 11  Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. 12  Ti zlí duchové 
ho prosili: „Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!“ 13  On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z 
posedlého a vešli do vepřů; a stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo 
jich na dva tisíce. 14  Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli 
podívat, co se stalo. 15  Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který míval množství zlých 
duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně; a zděsili se. 16  Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom 
posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. 17  Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch 
končin. 18  Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. 19  Ale 
Ježíš mu to nedovolil a řekl: „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když 
se nad tebou smiloval.“ 20  Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu 
učinil Ježíš; a všichni se divili.“


Dětem: Děti, kdo z vás je plavec? A dospělí, kdo z vás je plavec? My, lidé, se plavat učíme a 
dovedeme to docela dobře. A prosím, umí plavat ryba? No jasně, žije ve vodě. Umí plavat 
velbloud? No, tomu plave spíše žaludek. A umí plavat čuník! (názory)

Jasně, že umí! Slyšeli jste někdy o Prasečím ostrově na Bahamách?  Tento ostrov je domovem 1

mnoha prasat a žádných lidí. Výletní lodě okolo ostrova vyhazují zbytky jídla a prasata na to 
samozřejmě přišla, takže je můžete vidět, jak plavou za lodí pro dobrotu. Dokonce i domácí 
prasata ráda plavou. Obézní prase může mít potíže udržet se nad hladinou, ale plave. V našem 
textu, který budeme s rodiči číst, prasátka neplavala. Prasátka také neplavou v chlorované vodě a 
neplavou, když je srazíte do vody násilím. A zeptejte se tedy tatínka a maminky, jak to s tím vším 
je…


V co věříme?! 
Dostal jsem otevřenou otázku: Bratře, věříte v démony? Naslouchám tazateli a dost často vidím 
více, než se v té otázce říká. Nepůjdu do sporu a co nejobyčejněji odpovídám, že nevěřím v 
démony stejně, jako nevěřím v ďábla. Já s démony a s ďáblem počítám. Já vím, že všechny 
duchovní bytosti jsou stejně tak jako já a všechno ostatní stvořené skutečností tohoto světa. Ale 
věřím jen v Boha. Andělé, ďábel a ani jeho sluhové nejsou předmětem mé víry. Ve starých 
křesťanských vyznáních o tom není ani slovo. Tam je jen můj Pán. A v nic jiného, než v Pána Boha 
věřit nechci. 


Nečistí duchové 

 https://salatovelisty.cz/2016/01/21/prasata-delaji-co-myty-o-prasatech/1
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Moc málo víme o duchovní oblasti ďáblů a démonů a celá Bible se vůbec nestará o to, abychom 
měli nějaký velký přehled. Je to úroveň, kterou zvládá Pán. Není to naše práce. Učení o andělech 
a démonech se rozvinulo až v helenismu, v posledních třech stech letech před Kristem. Snad jste 
někdy zaslechli něco o knize Tobijáš, jak putoval s pejskem a andělem Rafaelem. Ano, je to ta 
apokryfní kniha, co ji moc nečteme. A taky proto bychom měli nechat démony a nečisté duchy  
svému Pánu. On to s nimi dovede.


A Pán Ježíš démonům (podle synoptiků Matouše a Lukáše) a nečistým duchům (podle Marka) 
poroučel. Evangelista Marek se pohybuje na půdorysu svatých-všedních-nečistých věcí. A pečliví 
čtenáři Markova evangelia ví, že to zdaleka není náhodou, že je tu řeč o nečistém duchu. Ježíš 
očišťuje od nečistot, tady v tom případě od nečistého ducha a osvobozuje jednotlivce. To je náplní 
jeho spásy, kterou dává lidem. Zůstává u našich obyčejných lidských věcí a u té nečistoty, která 
nás tíží. Nejprve Ježíš (1:26) očišťuje nečistého v synagóze (uvnitř svého lidu, uvnitř a blízko 
zákonu) a tady je ve volném prostoru, dokonce v pohanské zemi. Všude je Pánem. Tolik se nám, 
pohanům, podle Marka věnuje! Je to nakonec pohanský důstojník pod Ježíšovým křížem, který 
jako jediný vyzná pravdu: „Ten člověk byl opravdu Syn Boží!“ (Markovo evangelium 15:39)


Příchod 
Všimněte si. Marek si všiml, že Ježíš je s tím nečistým v Gerase, což souzní s hebrejským pojmem 
pro vyhnání, vymítání. Ale je to několik desítek kilometrů od moře. Těžko by se těžko mohl ten 
nečistý, do Ježíše opřít jen co Pán Ježíš vytáhne nohy z lodě. A to by se ti vepři proběhli… U 
Marka má to jméno místa - Gerasa - zvěstný význam. Ježíš vykazuje, vyhání nečistotu. A pro nás 
je to zvěst k zapamatování. Ježíš vykazuje zlo z našeho života. Má zájem o člověka a jde do 
střetu. Stejný mluvnický tvar je použit i ve chvíli, když se popisuje jak Pán Bůh vyhání před tváří 
Izraele pohany ze země zaslíbené. Matouš a Lukáš Marka opravují a mluví o Gadaře, což je asi 
šest kilometrů od břehu Galilejského moře. Pomohli zeměpisu, jinak nevíme proč uvádí jiné místo.


Gadara i Gerasa jsou v Desetiměstí, Dekapolis, což je v dnešním Jordánsku. Je to pohanské 
místo, tam, kde bylo všechno nečisté. Nejen duchové. O chvíli později je možno vidět Ježíše v 
dnešním Libanonu (7:24-30) a pak hned zase v Dekapolis, to je zase v tom Jordánsku (7:31-37). 
Čím jen ten Ježíš létá?! Dnes létají přes hranice rakety a v lepším jen tweety. Stavíme si tvrdé 
hranice a ještě je upevňujeme. Dáváme si záležet na tom, abychom se od ostatních odlišili a 
případně odněkud, z nějakého svazku vystoupili. Ježíš jde proti tomuto stylu. Neobstál by ani v 
dnešním Izraeli, možná ani v Čechách.


Evangelista Marek svědčí o tom, že Ježíš mluví o nečistém duchu v jednotném čísle. A to i když ví 
o velikosti duchovní legie, což je až šest tisíců duchovních bytostí. Že je těch nečistých duchů 
mnoho, to tvrdí ten nečistý. Kdo by ale věřil nečistému duchu! I obyčejní lidé zveličují a nemluví 
pravdu. Natož nečistí duchové. Nečistý duch vyhrožuje Ježíšovi tatínkem a svými kontakty u 
něho. Při Bohu zapřísahá, dovolává se svých práv a nechce být obtěžován. Chce být 
„demokratem“ a představuje si tu „demokracii“ velmi dnešně. Vidí ji jako prostor ve kterém si 
může dělat, co chce. Jakoby řekl: „Budu si dělat co chci, učit co chci a jak já to vidím! Nikdo mi 
nebude zakazovat dělat zlo lidem a trápit je, neb mám ještě pro svévoli legálně stanovený čas.“


Všimněte si, Ježíš s ním nediskutuje. Donutí jej přiznat titul, ne proto, že by jej Ježíš neznal či, že 
by jej potřeboval znát od něho. Ježíš potřebuje, aby se nečistý duch odkryl ve své zlobě a lži. To 
je celé! A nenazývá nečistého ducha tím jménem, kterým se on sám legitimoval. Neskočil tak 
nečistému duchu na hru. Velí: „Vyjdi z toho člověka!“ Podobně jako rabíni v Ježíšově době 
vyháněli ďábla slovy: „Vyjdi!“


Odcházení 
Ježíš si dovolí ten luxus, že odchází. Prosím, opět si všimněte, že nečistým duchům vyhoví a oni 
odejít nemusí. Ani očištěnému a zachráněnému nedovoluje odejít. Ale on sám odejde. Črtá tím 
novou budoucnost pro lidi - i pohanské národy. Nečisté duchy nenutí k odchodu z kraje, ale 
nechává je v nejistotě. Je může těšit jen ten omezený čas. Pokud se budete ptát na ty vepře, pak 
je dobré si všimnout, že nečistý duch tvrdí, že jeho jméno je legie a dodává, aby vzbudil v 
Dekapolských i v nás vzbudit strach, že je nečistých duchů mnoho... A jak to jméno, tak náznak 
množství - ať je to pravda a nebo iluze - zní nebezpečně politicky. Naznačuje, že to zničené stádo 
vypovídá o římských okupantech a jejich budoucím konci. Nejen o nečistých zvířatech a jejich 
násilném konci, ze kterého nikdo nemá radost, jen ten nečistý duch. Ježíš musí odejít z Dekapolis 

�2



Poslední neděle církevního roku v Litomyšli, 24.11.2019

i proto, že je nebezpečný a může lidi z té krajiny zbavit poklidu; můžeme to tak cítit i y, moderní 
pohané, protože on chce obecně po lidech příliš moc a lidé na Ježíše doplácí majetkem. Tak se 
chápe přece cena jednoho zdravého a svobodného jedince až dodnes. Všimněte si, že se toho 
zachráněného od nečistoty lidé z Dekapole zděsili! (5:15)


Ježíš odchází. Umí to. A odchází aby přišel ve slávě! A jeho příchod bude mocný a konečný. A v 
pohanském kraji Ježíš nechává mocného svědka. Ten očištěný si nemá hrát na Izraelitu. Nemá 
učit a připomínat zákon s jeho očišťující mocí. Má vyprávět o to, co mu Ježíš učinil. Ne učení, ale 
skutky. A začít má doma. Ve své rodině. My jsme také pohané.


Co si odneseme domů?

1. My se sice nevyznáme v duchovním světě, ale náš Pán ano. Není jiného Pána! Nepotřebuje 

prostředníky! On kraluje a on překračuje hranice a omračujícím tempem cestuje. I tehdy 
cestoval a dodnes se dovede přiblížit člověku pro jeho spásu…


2. Ani Pán nediskutuje se zlým. Nutí jej přiznat barvu. My jsme v prolhaném světě a zlého a 
nečistého je tu více než dost. Neumíme zařídit příchod Pánův ve slávě, na něj se znovu a 
znovu těšíme. Umíme ale podle rabínské moudrosti odmítat zlé. Naučte se říkat: „Ve jménu 
Otce, Syna i Ducha svatého. Vyjdi!“


3. On jednou přijde ve své slávě a moci, dosud tu není a dosud tu zůstává ona nečistota. 
Nicméně přijde, Pán přijde a už neodejde. Zatím vyprávějme své rodině - doma, v komunitě, 
ve městě a ve vsi, co nám udělal dobrého, jak nám pomohl!


Amen!


„…Nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc 
chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. A ty, Timoteji: Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel 
ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. Svěřený poklad chraň mocí Ducha 
svatého, který v nás přebývá…“

(2. dopis Timotejovi 1:12b-14)
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