
Čtvrtek po 3. neděli postní 

Evangelium – Lk 11,14-23 

Kdo není se mnou, je proti mně. 

Slova svatého evangelia podle Lukáše. 

Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, němý promluvil. Zástupy 

žasly, ale někteří z nich řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ 

Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim 

řekl: „Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan 

v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s (pomocí) 

Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je vyhánějí vaši 

synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už 

k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. 

Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a 

jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, 

rozptyluje!“ 

Zaslepená nenávist vedla k nesmyslnému obvinění, že je Kristus posedlý ďáblem a že je tak 

jeho nástrojem. Uzdravení a vyhánění démonů byly pro tehdejšího člověka jasnými 

znameními přicházejícího Božího království. Samotné skutky, které Ježíš konal, nemohly být 

popřeny. Proto je překroucen zdroj síly, kterou pro tyto skutky užívá. Ježíš je však mocnější 

než ďábel a všechno zlo. Sám Pán zdůrazňuje, že potírání zla je možné a skutečně se děje 

Boží mocí a Božím duchem. Co se dělá bez Kristova ducha, je určeno předem k ztroskotání. 

Kdo však bere evangelium vážně, má v rukou klíč k životu. Uvědomujeme si tak jakou silou a 

současně s lehkostí můžeme být osvobozeni od ďáblových pokušení? Ale je tu jedna 

podmínka: musíme se „dát do kupy“ s Ježíšem.  


