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Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Amen 
 

Evangelium podle Marka 5, 1-20, UZDRAVENÍ DUŠE I TĚLA 
Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů 
člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už 
ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit. A 
stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením.  
Když spatřil zdálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel: „Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha 
nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!“ Ježíš mu totiž řekl: „Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!“ A 
zeptal se ho: „Jaké je tvé jméno?“ Odpověděl: „Mé jméno je ‚Legie‘, poněvadž je nás mnoho.“ A velmi ho 
prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho 
prosili: „Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!“ 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. Pasáci 
utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili 
toho posedlého, který míval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně; a zděsili se. Ti, kteří 
to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali prosit Ježíše, aby odešel 
z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. 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.“ Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš; a všichni se divili. 

 Všichni chceme být zdraví a v nemoci hledáme lékaře. Tak se nemocní hrnuli k Ježíši, 
přicházeli sami nebo je přinášeli jejich přátelé (Mk 2). Ale tento muž z Gerasy o uzdravení 
neprosí, dokonce se mu brání:  „Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, 

netrap mě!“ Tento muž má nečistého ducha. Bydlí někde v pustině mimo civilizaci v hrobkách. 
V záchvatech zuřivosti sám sebe zraňuje a ve dne i v noci se krajem rozléhá jeho řev, až 
z toho mrazí. A když ho pár silných chlapů spoutá, aby si neubližoval, dokáže roztrhnout i 
řetězy. Prostě šílenec.  
Tehdy se takové jednání považovalo za působení zlého ducha; dnes se to obyčejně označuje 
jako duševní nemoc. Ale i dnes jsou lidé posedlí démony. V některých církvích se opět 
objevují muži s darem rozlišování duchů, kteří zlé duchy v Ježíšově moci vymítají, exorcisté. 
Tady se jedná o dvojí trápení: a) sebepoškozování. Nemocný sám sebe řeže, pálí, bije se, 
škrábe, působí si bolest. Může to být zaviněno poruchami vývoje osobnosti, problémy s 
příjmem potravy, autismem a dalšími příčinami. b) Druhá porucha je sebeodcizení. Nemocný 
je uzavřen do neproniknutelného kruhu vlastních trpkých myšlenek, bolestných pocitů, 
bezvýchodné osamělosti, temnoty, zoufalství. Je to mnohem horší než špatná nálada nebo 
deprese, které na každého někdy doléhají. Nemocný nemá rád sám sebe. Základem jsou 
negativní životní prožitky, bolestné hádky, nadávky, kletby, zneužívání, a jiné násilí, 
nedostatek empatie, absence laskavého rozhovoru a upřímné lásky. Chybí přátelé.  
V našem příběhu Ježíš svou božskou mocí nařizuje nečistému duchu, aby z toho muže vyšel. 
A činí to, i když postižený odporuje, protože ví, že to neříká ten člověk sám, svobodně. A tak 
se ptá na jméno démona, který nemocného spoutává. Dovídá se, že je jich tolik, jako vojáků 
v legii, tedy stovky. Tak mnohotvárné a nespočetné je skryté zlo, které trápí lidi s nemocnou 
duší. Ježíš tedy přikáže, aby ti démoni z tohoto muže vyšli a oni musí poslechnout silnějšího. 
Vyprosí si však, aby mohli vstoupit do stáda vepřů. Nato se stádo splašilo, rozběhlo se do 
mořských vln a v nich utonulo. Majitelům vznikla velká škoda, a proto žádají Ježíše, aby 
opustil jejich krajinu. Ale ten nemocný se uzdravil. Sedí u nohou Ježíšových, je oblečený a 
chová se rozumně. Odcizení ustoupilo, on je zdravý, svobodný, šťastný. A proto chce zůstat u 
Ježíše, stát se učedníkem, těšit se z jeho přítomnosti. 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.“ 



Vyústění toho příběhu je misijní. Koho se Ježíš ujal, postavil ho na nohy, změnil jeho život, 
ten už od něho nechce odejít. Ne každý, kdo věří Ježíše, se zázračně uzdraví. Ježíš přece 
neuzdravil všechny duševně nebo tělesně nemocné, nevzkřísil všechny mrtvé. Jeho slova a 
činy jsou signálem, že existuje síla, která dokáže uzdravit všecko a dokonce překoná i smrt. 
Bible ji nazývá BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. A právě to přichází s Ježíšem mezi nás lidi. 
Základem šťastného života je společenství s Ježíšem v Duchu svatém. To je nade všecko, co 
dává svět. Apoštol Pavel říká, že všechno, čeho dosáhl a čím byl, je ničím ve srovnání s tím, 
co dostává tím, že našel Pána. „Už nežiji já“, vyznává Pavel, „ale ve mně žije Kristus.“ – Lidé 
bez Krista se odcizují sami sobě, zanedbávají péči o svou duši, protože nevědomky přerušují 
spojení duše se zdrojem života, Stvořitelem a Vykupitelem.  
Uzdravený muž z Gerasy to spojení našel a s radostí objevil štěstí. My všichni, kdo věříme, 
jsme blahoslavení, šťastní. Chválíme za to Boha a vyznáváme: Pán je můj pastýř, proto nic 
nepostrádám. Amen. 
Jak často ti, Pane, dáváme najevo, že si stačíme sami, že všecko zvládneme. A když nás pak zavalí problémy, 
zoufáme si a někdy i reptáme. Dnes jsme slyšeli, že Ty jsi jediný lékař duší i těl. Dej, ať se naučíme s důvěrou 
předkládat Tobě, co trápí nás i naše bližní, a ať můžeme každý den pokojně usedat u tvých nohou. Amen  

 
Přímluvy 
Bože, Stvořiteli všech věcí a tvorů, Pane nad dějinami národů a osudy jednotlivců, 
dej, abychom v této době zkoušky celého lidstva, nepodléhali panice a nepodléhali sobectví, které myslí jen na 
sebe a druhým se štítivě vyhýbá. 
Proto se modlíme za ty, kteří nesou největší odpovědnost za zdraví lidí. 
Za vlády všech zemí, kde zákeřný virus řádí,  
Za vědce bádající na objevení léku proti viru 
Za lékaře a zdravotní personál v nemocnicích, na poliklinikách. 
Za všechny profese, které se podílejí na výrobě a distribuci pomoci  
Za média, aby referovala pravdivě bez touhy po senzacích s cílem větší sledovanosti a zisků 
Za moudrost pro všechny, kteří rozhodují, za disciplinovanost a ohleduplnost každého občana 
Za zvláštní citlivost pro bližní, kteří jsou nejvíc ohroženi nákazou a následným onemocněním 
Za nás křesťany: Ať nejsme bezcitnými posly špatných zpráv, jakým byl třeba Jonáš v Ninive, ale ať ani 
současnou pandemii nezlehčujeme jako náhodnou záležitost. Ty soudíš i omilostňuješ kající. Zraňuješ a také 
hojíš ty, kdo se Ti svěří do péče. Vychováš s láskou lidi, kteří pokorně naslouchají duchu doby i Tvému hlasu, a 
dáváš jim prožívat vždy znovu, že všem, kteří Tě milují, všechno musí sloužit k dobrému. 
Prosíme o Tvého sv. Ducha, aby nás učil, jak správně a užitečně využívat tento čas ke vzdělání, k dokončení 
rozdělané práce, ke kontaktování lidí, jimž jindy nemáme čas zavolat nebo napsat. Ať víc studujeme Tvé slovo a 
radujeme se z možnosti modlit se za druhé i za sebe. Dej, ať tato doba, ač ekonomicky ztrátová, není ztrátou 
pro lidské vztahy, rozvoj osobnosti, prohloubení víry, naděje a lásky. 
Skrze Ježíše Krista, v jehož jménu Tě vzýváme: OTČE NÁŠ, KTERÝ JSI V NEBESÍCH, POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ… 
 

Milé sestry a milí bratři, 
posíláme vám část pobožnosti, kterou jsme v neděli konali u kapličky na konci křížové cesty 
blízko myslivny lišky Bystroušky u Vacetína za Mohelnicí. Mysleli jsme přitom i na vás 
všechny a posíláme vám srdečné pozdravy a přání Boží ochrany a požehnání pro tuto 
nesnadnou dobu: POŽEHNEJ VÁM VŠEMOHOUCÍ BŮH, OTEC, SYN I DUCH SVATÝ. AMEN 
 
Vaši Jan, Pavla, Galina, Ilona s Petříkem, Marcela s Patrikem a tři psi: Lesina, Charlie a 
Timmoušek. 
 
 

 
 


