
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
24.ČÁST LUK. 8:26-39



1) DÉMONIZOVANÝ
LUK.8.3-1A/11

Lukáš 8:26 Přepluli do krajiny Gerasenů, která je naproti Galileji.

27 Když vystoupil na břeh, potkal ho nějaký muž z toho města, který měl démony a už 

dlouhou dobu si neoblékl žádný oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech.

28 Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a řekl silným hlasem: „Co je ti po 

mně, Ježíši, Synu Boha Nejvyššího? Prosím tě, abys mne netrýznil.“

29 Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby od toho člověka vyšel. Neboť ho 

častokrát zachvacoval; ten muž byl spoutáván řetězy a okovy a byl hlídán, ale pouta 

trhal a démon ho vyháněl na pustá místa.

30 Ježíš se ho otázal: „Jaké je tvé jméno?“ On řekl: „Legie“, protože do něho 

vstoupilo mnoho démonů.

31 A prosili ho, aby jim nepřikazoval odejít do bezedné propasti.



1) DÉMONIZOVANÝ
LUK.8.3-1A/11

Lukáš 8:32 Bylo tam početné stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho 

poprosili, aby jim dovolil do nich vejít; a dovolil jim to.

33 Démoni vyšli od toho člověka a vešli do vepřů, a stádo se zřítilo po svahu do jezera 

a utopilo se.

34 Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli a oznámili to ve městě i ve vesnicích.

35 Lidé vyšli, aby uviděli, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, od něhož 

vyšli démoni, jak sedí oblečený u Ježíšových nohou a má zdravou mysl. A ulekli se.

36 Ti, kteří viděli, jak byl ten démonizovaný zachráněn, jim o tom pověděli.

37 A celé to množství lidí z okolní krajiny Gerasenů ho požádalo, aby od nich odešel, 

protože se jich zmocňoval veliký strach. On vstoupil do lodi a vrátil se.

38 Muž, od něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním. Ježíš ho však propustil a 
řekl:

39 „Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ A on odešel a hlásal po 

celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.



2) GADARA
LUK.8.3-2A/11

Lukáš 8:26 Přepluli do krajiny Gerasenů, která je 

naproti Galileji. ….37 A celé to množství lidí z okolní 

krajiny Gerasenů ho požádalo, aby od nich odešel, 

Matouš 8:28 A když se dostal na druhou stranu do 

krajiny Gadarenských, …..

Pluli z Kafarnau do území Gadary což je velmi daleko 

(víc jak 40km), prožili bouři, hodně se namáhali, stálo 

je to hodně úsilí.

Pokud nám ale jde o to, aby se Bůh dotýkal lidských 
srdcí, pak by nás neměla námaha odradit, učedníci 

si nestěžovali.

Mapa okolí Galilejského jezera 

v 1.století



2) GADARA
LUK.8.3-2B/11

Město Umm Qais v Jordánsku(dříve Gadara) je 

378m nad úrovní Galilejského jezera, původně 

bylo jezero větší, takže bylo blíž města.

V době prvního století zde žili pohané, což 

ostatně je vidět i z toho, že chovali prasata, což 

měli Židé zakázáno.

Východní část pobřeží známe dnes jako 

Golanské výšiny.

R.1806 Ulrich Seetzen objevil, že Umm Qais je 

starověká Gadara.

Reliéfní mapy východního 

pobřeží, zdroj 

christianthinktank.com



2) GADARA
LUK.8.3-2C/11

Pohled z města Gadar na Golanské výšiny a Galilejské jezero.

Foto zdroj Wikipedia



3) MUŽ POSEDLÝ DÉMONY
LUK.8.3-3A/11

27 Když vystoupil na břeh, potkal ho nějaký muž z 

toho města, který měl démony a už dlouhou dobu 

si neoblékl žádný oděv a nebydlel v domě, nýbrž v 

hrobech.

Církve mají dvojí přístup:

1) Neřeší démony, vyhýbají se těmto tématům

2) Přehnaně řeší démony, vidí je za každým 

rohem

Nemáme se soustředit na činnost démonů, být tím 
fascinováni, my se máme soustředit na to, co je 

Boží vůle, co dělá Ježíš.

Satanovo vítězství je v tom, že nás přesvědčí, že 

neexistuje.

Muž posedlý démony, public clippart

collection the bible revival



3) MUŽ POSEDLÝ DÉMONY
LUK.8.3-3B/11

8:29….Neboť ho častokrát zachvacoval; ten muž 

byl spoutáván řetězy a okovy a byl hlídán, ale 

pouta trhal a démon ho vyháněl na pustá místa.

Marek 5:3 který měl v hrobech obydlí. Ani řetězy 

ho již nikdo nemohl spoutat, 4 neboť byl častokrát 

spoután okovy a řetězy, ale on vždy řetězy na 

sobě roztrhal a okovy rozlámal. Nikdo ho 
nedokázal zkrotit. 5 A stále dnem i nocí mezi 

hroby a na horách řval a sekal se kameny.

Matouš 8:28 A když se dostal na druhou stranu do 

krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva 
démonizovaní, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi 

nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít.

Muž posedlý démony, public clippart

collection the bible revival



3) MUŽ POSEDLÝ DÉMONY
LUK.8.3-3C/11

- Nebyl schopen žít normální život

- Neoblékal se

- Bydlel v hrobech

- Lidé se ho snažili nějak spoutat

- Okolí se ho bálo, byl velmi nebezpečný

- Dokázal roztrhat řetězy

- Neustále řval

- Ubližoval si

Dnes bychom řekli, to je obsedantně-kompulzivní 

porucha, porucha osobnosti, schizofrenie, …

Tento člověk by dostal tlumící prášky a tímto 
způsobem by fungoval.

Muž posedlý démony, public clippart

collection the bible revival



4) PSYCHICKÉ NEMOCI
LUK.8.3-4/11

Mnoho psychických nemocí způsobují démoni, 

ale ne za každou psychickou nemocí musí být 

démon (může to být následek šoku, týrání, …)

Satan si ale nemůže dělat, co chce. Může jen 

dělat to, co mu Bůh dovolí.

Stále jsme ještě nevstoupili do všeho, co Bůh 

chce, aby církev dělala. Máme dělat to, co 
dělal Ježíš, máme vyhánět démony, je to 

součástí velkého poslání pro každého věřícího. 

Marek 16:17 Tato znamení budou doprovázet 

ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět 

démony, …..

To je program pro církev.

Gerasénský posedlý, Sebastian Bourdon 1653



5) DÉMONI HO POSLOUCHAJÍ

LUK.8.3-5/11Spíše než abychom se soustředili na démony, 

všimněme si, jak démoni jasně vědí, že Ježíš 

má veškerou moc.

Oni vědí, že Ježíš je Pán

Oni s ním mluví, ale vědí, že nemají žádná 

práva, jen ho prosí.

28… Prosím tě, abys mne netrýznil.

31 A prosili ho, aby jim nepřikazoval odejít do 

bezedné propasti.

Lukáš 8:32 …. Démoni ho poprosili

Je to další lekce pro učedníky – poslouchá 
ho země (uklidnil zemětřesení), poslouchá ho 

vítr, poslouchá ho voda a teď ukazuje, že ho 

poslouchá i duchovní svět.

2 posedlí muži, James Tissot (1836-1902)



6) MÁ VEŠKEROU MOC
LUK.8.3-6/11Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a promluvil k 

nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na 

nebi i na zemi.

Daniel 7:14 Byla mu (synu člověka, tedy 

Ježíši) dána vláda a čest i království a všichni 

lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho 

vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také 
jeho království, jež nebude zničeno.

(napsáno v 6.století před naším letopočtem)

Soustřeďme se jen na Ježíše, nenechme se 

strhnout jiným směrem (třeba stále řešit 
démony)

2 posedlí muži, James Tissot (1836-1902)



7) LEGIE
LUK.8.3-7/1130 Ježíš se ho otázal: „Jaké je tvé jméno?“ 

On řekl: „Legie“, protože do něho vstoupilo 

mnoho démonů.

Legie měla max. 6.000 vojáků, takže je až 

neuvěřitelné, že by tento člověk mohl být 

obsazen 6000 démony.

Všimněme si také, že někdy mluvil jeden 

démon, někdy mluvili dohromady.

28 Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním 

na zem a řekl silným hlasem: „Co je ti po 

mně, ….
31 A prosili ho …

Posedlý muž, biblická ilustrace



8) VYJDI
LUK.8.3-8A/1129 Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, 

aby od toho člověka vyšel.

On se ani nemusel ptát na jeho jméno!

Ve jménu Ježíše Krista můžeme démonu 

přikázat, aby vyšel z člověka.

Jakubův 4:7 Poddejte se tedy Bohu. Postavte 

se proti Ďáblu, a uteče od vás.

Často se démoni projevují, když je Boží 

přítomnost (nemohou tam vydržet)

Ježíš se neobával této legie, prostě je vyhnal.

Osobní zkušenost

Posedlý muž, biblická ilustrace



8) VYJDI
LUK.8.3-8B/11Skutky apoštolské 19:13 Také někteří potulní 

židovští zaklínači se pokusili nad těmi, kteří 

měli zlé duchy, vyslovovat jméno Pána Ježíše 

a říkali: „Zaklínám vás Ježíšem, kterého hlásá 

Pavel.“ 14 To činilo sedm synů nějakého 

Skévy, židovského velekněze.

15 Zlý duch jim však odpověděl: „Ježíše 

znám a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?“
16 A ten člověk, v němž byl zlý duch, se na 

ně vrhl, ovládl dva z nich a přemohl je, takže 

nazí a zranění utekli z toho domu.

Pokud nejsme následovníci Ježíše, pak je 

nebezpečné stavět se proti démonům.

Potřebujeme jeho vedení a jeho ochranu. 

Ale máme uplatňovat autoritu.

Posedlý muž, biblická ilustrace



9) STÁDO
LUK.8.3-9/1131 A prosili ho, aby jim nepřikazoval odejít do 

bezedné propasti. Lukáš 8:32 Bylo tam početné 

stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni 

ho poprosili, aby jim dovolil do nich vejít; a dovolil 

jim to. 33 Démoni vyšli od toho člověka a vešli do 

vepřů, a stádo se zřítilo po svahu do jezera a utopilo 

se. 34 Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli a 

oznámili to ve městě i ve vesnicích.

Démoni vědí, že Ježíš, je soudce, který až přijde čas, 

tak všechny démony uvrhne do bezedné propasti. 

Nechtěli, aby na nich vykonal soud.

Démoni chtějí někoho ovládat (živou bytost), raději 
by ovládali člověka, ale to jim Ježíš nedovolil.

To, co udělali prasatům, chce Ďábel udělat lidem –

obsadit je a pak je zabít.

Posedlý muž, biblická ilustrace



10) REAKCE GERASENSKÝCH

LUK.8.3-10/1136 Ti, kteří viděli, jak byl ten démonizovaný 

zachráněn, jim o tom pověděli.

37 A celé to množství lidí z okolní krajiny 

Gerasenů ho požádalo, aby od nich 

odešel, protože se jich zmocňoval veliký 

strach. On vstoupil do lodi a vrátil se.

Nastala ekologická katastrofa – 2000 vepřů 
se utopilo ve vodě.

Ježíš je osvobodil, už tam mohli volně 

procházet a nemuseli se bát, přesto se bojí 

Ježíše a mohlo v tom být také to, že přišli o 

zisk. Ale neviděli, co Bůh pro ně udělal a co 
udělal pro toho člověka.

Podobně jako Sk.16 – otrokyně měla 

věšteckého ducha a Pavel jí osvobodil.

Chov prasat, ilustrační foto, zdroj Unsplash



10) REAKCE GERASENSKÝCH

LUK.8.3-10/11Ti lidé dali přednost ekonomice před 

Ježíšem, vidíme, že i tito pohané odmítli 

Krista (protiklad hodnot Božího království a 

materializmu dnešního světa).

Ježíš také možná vykonal určitý soud nad 

jejich obchodováním, tedy právě nad 

materializmem kvetly jim obchody s 
prasečím masem a najednou nemají nic.

Bůh má moc změnit situaci ze dne na den. 

Podnikání, které kvete zítra může být v 

úpadku.

Pro Ježíše byli důležitější ti dva než to stádo.

Chov prasat, ilustrační foto, zdroj Unsplash



11) VRAŤ SE DOMŮ
LUK.8.3-11/11

38 Muž, od něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s 

ním. Ježíš ho však propustil a řekl:39 „Vrať se domů a 

vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ A on odešel a hlásal 

po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.

Ježíš ho posílá zpět domů – to jistě nebylo jednoduché, 

protože ho znali všichni. Určitě se na něj všichni dívali s 

určitou nedůvěrou, ale zároveň všichni mohli vidět 
opravdovou změnu.

Ten muž Ježíše moc neznal, takže to, co o něm říkal, bylo 

velmi jednoduché, ale pravdivé. Bůh po nás nechce, 

abychom říkali něco, co zažil někdo jiný, chce, abychom 

svědčili o tom, co Bůh učinil nám.

Ježíš je v tomto úseku přímo nazýván Bohem.

Pád prasat do jezera, James Tissot (1836-1902)


