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Biblické texty: 

 
5 Mojžíšova 18, 15-20:  Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako 

jsem já. Jeho budete poslouchat zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v 

den shromáždění: „Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych 

nezemřel.“ Hospodin mi řekl: „Dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do 

jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude 

mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. Avšak prorok, který by 

opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem 

jiných bohů, takový prorok zemře.“ 

1 Korintským 8, 1b-13: Poznání vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že 

něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. 

Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa 

nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi – jakože je mnoho 

takových bohů a pánů – my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro 

něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. Ale všichni nemají toto 

poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám; jejich 

svědomí je nejisté, a proto je poskvrněno. Pokrm nás Bohu nepřiblíží; nejíme-li obětované maso, nic 

neztrácíme, jíme-li, nic nezískáme. Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu 

pro slabé. Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím 

nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám? Jenže tak 

bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby – bratr, pro kterého Kristus zemřel! Když takto 

hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. A proto: je-li jídlo kamenem 

úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu. 

Marek 1, 21-28:  Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. I žasli nad jeho 

učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. V jejich synagóze byl právě člověk 

posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, 

kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“ Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Nečistý duch jím zalomcoval a s 

velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné moci – 

i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.“ A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé 

galilejské krajině. 

Zázraky v našem světě 

Markovo evangelium, kterému se v tomto roce věnujeme, je velmi stručné. Jsme pořád v 
jeho první kapitole a už jsme četli o Janu Křtiteli, Ježíšově křtu, povolání učedníků a 
ještě nás čeká uzdravení mnoha nemocných a posedlých. 
Ježíš s učedníky přišel do Kafarnaum, vešel do synagogy a začal učit. Učil je jako ten, 
kdo má moc, a to je Boží evangelium; a lidé nad jeho učením žasli, neboť je učil jinak 
než zákoníci. Jeho učení vychází a navazuje na to tzv. staré, pro židy nezpochybnitelné, 
tedy z knih Písma. A přesto je jiné, nové. Není líbivé, není ani jen zajímavé, ale je mocné 
– Ježíš jedná s autoritou, s mocí, kterou má z Ducha svatého. Má moc zvítězit nad zlem v 
člověku. 



A hned vzápětí to dokazuje vyhnáním zlého ducha. Podle Marka je to Ježíšův úplně 
první zázrak. Konfrontaci vyvolal ten posedlý člověk. Jako první vykřikl na Ježíše: „Co je 
ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.“ Zlý duch 
poznává mnohem dřív než Ježíšovi učedníci, kdo je Ježíš. Tím, že mu oznamuje, že zná 
jeho jméno, jako by mu chtěl pohrozit - protože kdo zná něčí jméno, má nad ním moc. 
Ale Ježíšova moc, pramenící z Božího Ducha, je mnohem silnější. Autoritativně zlému 
duchu pohrozil a ten člověka ihned opustil. Pro přihlížející to byl nepochybně silný 
zážitek. 
Můžeme si říci: Vyhánění zlých duchů, démonů, s tím už se dnes běžně nesetkáme, to už 
se dneska přece neděje. Máme to spojené možná s hororovými filmy o exorcistech, kde 
se to jeví jako hodně nebezpečná, do značné míry fantastická záležitost, ke které je 
nutná znalost určité speciální techniky, je to spíš taková magie… 
Co jsou ale vlastně ti zlí duchové? Opravdu se už dneska nevyskytují? Vždyť zlým 
duchem je vlastně všechno, co člověka ovládá, svazuje, trápí a ničí do té míry, že to sám 
nedokáže zvládnout. Může to být třeba ochromující strach, například strach ze smrti 
těžce nemocného člověka. Může to být silné znechucení nad stavem dnešního světa, 
které v člověku vyvolává hněv, zlobu a vztek vůči Bohu i lidem. Může to být 
ukřivděnost, pocit nespravedlnosti, které stále rostou, až člověku přerostou přes hlavu. 
To už zní, zvláště v dnešní době, mnohem pravděpodobněji, že? 
Ježíš má moc nad tímto zlem v člověku zvítězit. Není to nic, co se dá naučit, je to moc 
Ducha svatého. A on ji předal svým učedníkům, kteří potom dokázali uzdravovat a 
vyhánět zlé duchy stejně jako on.  
Ježíšovými učedníky jsme i my, a proto i my můžeme a máme uzdravovat. Stačí k tomu 
jediné – pevná víra. Je to prosté, ale není to snadné. Podobně jako se to stalo Petrovi, 
když chtěl za Ježíšem kráčet po moři. Nemusí to však vždycky být ony biblické zázraky. 
I naše snaha šířit pomoc, lásku a naději činí zázraky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


