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  „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Hospodin,                                                    
když se nad tebou smiloval.“  (Mk 5,19 – heslo sboru) 

Jako sbor jsme dostali pro rok 2017 Ježíšovo slovo z Markova evangelia „Jdi domů ke své 

rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Hospodin, když se nad tebou smiloval“ (Mk 5,19). 

Tuto Ježíšovu výzvu najdeme na konci jednoho dramatického příběhu, plného lidského 

neštěstí, zlých duchů i obrovského stáda vepřů…Ježíšovo slovo nám připadá docela 

srozumitelné. Ovšem určitě stojí za to přemýšlet nad celým příběhem a naslouchat jeho 

poselství. Na pozadí toho, co se v evangeliu děje, lépe vynikne Ježíšův záměr se zachráněným 

člověkem a Boží vůle s námi. 

1.  Obraz a hloubka lidské bídy 

Podle evangelia se Ježíš Kristus na své pozemské cestě setkává s různými lidmi a s různými 

podobami lidského neštěstí. Boží Syn vidí zástupy i jednotlivce, má pro ně Boží slovo i 

konkrétní pomoc v jejich situaci. Dojímá nás to, když vidíme, jak Ježíš uzdravuje slepé, 

ochrnuté, malomocné. Tají se nám dech, když sledujeme, jak Ježíš velitelským slovem utiší 

bouři nebo zachrání posedlého člověka. Boží Syn neuhýbá před žádným problémem, nelekne 

se žádného nebezpečí, nezavírá oči před žádným neštěstím. Každému vnímavému člověku je 

z toho jasné, že Ježíš z Nazaréta není jen „charismatická osobnost“, ale Boží prorok plný 

Božího Ducha a Boží moci. Evangelista Marek ukazuje na Ježíše jako na toho, který je Pánem 

nade vším.  

Boží Syn se neprochází po Galileji nebo Judsku jen tak. U našeho příběhu máme přímo pocit, 

že se Pán Ježíš přepravuje na druhou stranu Genezaretského jezera pouze kvůli jednomu 

jedinému člověku! On o něm ví a přichází mu na pomoc. 

V několika málo slovech přibližuje evangelista situaci a hloubku neštěstí muže posedlého 

nečistým duchem. Kromě toho, že byl otrokem nečistého ducha, žije také v pohanské oblasti, 

kterou obývají Syřané a Řekové. To, že zde lidé chovali vepře, z pohledu Židů nečistá zvířata, 

nebylo tím největším neštěstím. Ještě smutnější je, že zde lidé nevědí o živém Bohu, nevědí o 

Boží dobrotě a Božím milosrdenství. Hloubku neštěstí posedlého dokresluje informace, že 

bydlel v opuštěných hrobech. Síla toho zlého, která ho ovládala, byla tak nebezpečná, že se 

ho lidé snažili spoutat řetězy, aby neohrožoval druhé ani sebe. Nikdy se to nikomu 

nepodařilo. Ve dne v noci „strašil“ lidí křikem a neustále si fyzicky ubližoval. Nenáviděl sebe, 

nenáviděl lidi okolo…     

2. Ježíšova moc a vysvobození 

Do světa lidské bídy, neštěstí a beznaděje přichází Ježíš jako ten, který přináší pokoj, 

vysvobození a uzdravení. Evangelium nezastírá, že to bylo tvrdé střetnutí. Ale zároveň 

ukazuje, že Ježíš Kristus je mocnější, když obrovskou armádu démonů posílá do „pekel“ a 

zachraňuje utrápeného muže. 

Nešťastník byl zachráněn a stal se z něho nový člověk. Ti, co ho znali, vidí  obrovský rozdíl. 

Přesto mocného lékaře Ježíše lidé ve své krajině nechtějí. Posílají ho pryč. Možná je to kvůli 



velkým hmotným ztrátám. Pán Ježíš respektuje jejich přání a chystá se odplout. Jenže 

zachráněný muž se ho drží a chce jít s ním. Všechno je ještě tak živé: děsivá minulost, která je 

pryč, i zázrak vysvobození! V Ježíšově blízkosti má muž jistotu, že hrozné neštěstí se už 

nevrátí. – Myslím, že tomu rozumíme a že je nám to sympatické. Ale Ježíš to vidí jinak, On to 

nedovolí. Posílá zachráněného muže domů: „Jdi domů ke své rodině….“. Pán Ježíš vidí dál a 

má pro něho úkol. Uzdravený muž má novým životem připomínat lidem svého zachránce 

Ježíše, který ho vysvobodil z moci zlého a může zachránit i další. 

Dramatický příběh z Mk evangelia nám přibližuje Božího Syna Ježíše Krista jako vítěze nad 

temnou ďábelskou mocí. Když vidíme, jak Ježíš jedná v této nebezpečné a složité situaci, 

naplňuje nás to důvěrou v Jeho lásku a moc. Přijímáme to jako svědectví o tom, že Ježíš 

Kristus stačí na všechny projevy zlého, se kterými se můžeme setkat. Málokdo z nás asi viděl 

a zažil takovou hrůzu, o jaké čteme zde. Ovšem na druhou stranu víme o tom, kolik  lidí 

v dnešní době trpí duševními poruchami a žije v závislostech, které je strhávají do temnot 

bolesti, otroctví a smrti. Když tedy Ježíš stačil na takovou sílu ďábelství, o jaké mluví náš 

příběh, určitě můžeme doufat v Boží pomoc a vysvobození z různých projevů posedlosti, 

šílenství a amoku, s jakými se setkáváme dnes.  

3.  „Jdi domů ke své rodině…“ 

Zachráněný muž reaguje velmi rozumně. Nesmlouvá. Pochopil Ježíšovu výzvu a začal lidem 

vyprávět o zázraku, který prožil. O své zkušenosti vypráví jako o „velkých věcech, které v jeho 

životě vypůsobil Bůh“. To, co se v jeho životě stalo, to není „náhoda“, to není „štěstí“. Není 

to klika, že potkal Ježíše. Je to projev Božího slitování. Ježíš za ním přišel, protože o něm 

věděl, protože ho chtěl zachránit… Ježíš je takový!  

Zachráněný člověk nakonec nešel jen ke své rodině, ale pojal svůj úkol velkoryse. Celá oblast 

Dekapolis slyšela osobní příběh muže, který byl „mrtvý“, a který díky Boží milosti a Ježíšově 

moci zase „ožil“. Naše životní příběhy nejsou většinou tak dramatické a napínavé jako příběh 

posedlého z Gerazy. Ovšem všichni, kdo uvěřili v Ježíše Krista, prožili duchovně totéž, co 

tento muž. Také my jsme žili v zajetí zlého, v zajetí pýchy a sobectví….., ale Pán Bůh se nad 

námi smiloval. Pro svého Syna Ježíše Krista nám odpustil hříchy a dal nový život. Dal nám 

svého Ducha a svůj pokoj…  To je velký div a velký dar. O tom nemáme mlčet, ale mluvit a 

vyznávat Ježíše Krista jako Zachránce a Pána. 

Možná je u toho ještě jeden problém. Vyprávět o Boží pomoci a záchraně cizím lidem je 

v něčem snazší. Vrátit se mezi své a mluvit o tom s nejbližšími je těžší. Ti nejbližší nás dobře 

znají, snadno poznají, jestli jsme se opravdu změnili. Misie začíná v rodině: tak o tom mluví 

Ježíš se zachráněným člověkem. – Zkusme se podívat kolem sebe. Kolik z dětí našeho sboru 

je pryč? Kolik z těch, kdo vyrůstali v našich rodinách, prošli nedělní besídkou a mládeží žije 

bez víry, bez Krista, bez společenství?! Letošním heslem nám Pán Ježíš připomíná „misijní 

pole“, náš úkol, možná také náš dluh. Ptejme se, ke komu nás Pán Ježíš posílá, a nechme se 

Boží láskou a Božím Duchem vést. AMEN.                                                              
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