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  Endre  Flaisz 

Osvobození od démonů 
 
Před několika desetiletími mnozí vážně doufali, že v období na přelomu tisíciletí si člověk 
podmaní vesmír a současně s rychlým vývojem vědy bude ze světa vytlačené zlo. Euforie 
okolo vědy v současnosti poněkud oslábla, když se objasnilo, že podmanění vesmíru se ještě 
na nějaký čas oddálí. Zlo přitom ve světě nadále přetrvává a neustupuje i navzdory  
existujícím vědeckým výzkumům. 
 
Dokonce vnímáme, jako kdyby na rozmach v oblasti zla ukazovaly stále nové a nové 
choroby. Naše každodenní zkušenosti nás i navzdory biotechnologické revoluci, manipulaci 
s geny, výzkumu kmenových buněk, klonování a jejich bezchybné výsledky přesvědčují o 
tom, že náš svět se ani zdaleka nedá představit jako ten nejlepší, ba dokonce je plný 
nesmyslných a iracionálních soužení, bolestí a nepravostí. 
 
Ale i kdyby bylo na světě mnohem méně trápení, i tehdy by nás napadla otázka: Odkud 
pramení zlo, které prožíváme na zemi? Dá se vysvětlit přirozenými důvody? Eventuálně, 
stvořil ho Bůh? Ale, je-li  Bůh opravdu tak dobrý,  jak se říká, tak jak mohl stvořit zlo a proč 
ho umístil do světa? Proto, aby nás vychovával skrze trápení a tak nás přivedl na vyšší stupeň  
morálního dobra? 
 
Mimo těchto mimořádně důležitých a často kladených otázek, existuje na zemi 
pravděpodobně jen jediná důležitější otázka: Dá se od zla osvobodit, nebo se musíme 
s naším osudem smířit a naučit se žít se svými problémy? 
 
 
 
 

Antisvět 
 
Výjimečností biblického světonázoru je to, že ve světě přítomné zlo odvozuje od osoby Zla. 
Podle proroka Izajáše tuto duchovní bytost nazývali Luciferem – v hebrejském textu Hélél 
ben Šáchár, tedy Zářícím, synem zory - který se stal pramenem zla a jeho ztělesněním. Bůh ho 
nestvořil jako zkaženou a zlou bytost, ale stal se jí sám, svým svobodným rozhodnutím. 
 
Totiž, když Bůh stvořil různé duchovní bytosti, aby se s nimi  podělil o svou nejhlubší 
podstatu, tj. o svou lásku a vytvořil společenství lásky mezi sebou a svým stvořením, tehdy je 
Bůh zároveň opatřil i svobodnou vůlí. Láska má smysl jen tehdy, jestliže nepramení 
z donucení, ale ze svobodné vůle. Bůh nestvořil roboty, ale bytosti disponující schopnostmi 
proto, aby mu od Něho pocházející lásku z vlastní svobodné vůle vrátili. 
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Takovou osobou disponující svobodnou vůlí byl i Lucifer, kterého Bůh nestvořil zlým a ani 
ho na zlo nepředurčil, ale vlastně ho obdaroval mimořádnou moudrostí, krásou a umístil ho ke 
svému nejužšímu dvoru. Lucifer se stal zlomyslným sám od sebe a nakonec, když se  rozhodl 
obrátit proti svému Stvořiteli, stal se pramenem veškerého pozdějšího zla.Takovým způsobem 
se stal nepřítelem Boha, satanem. Ze svých následovníků andělského knížectva vytvořil anti-
knížectví, které stojí proti Božímu království. 
 
Tato vzpoura se nejpravděpodobněji stala ještě v období před stvořením člověka. Vždyť i 
stvoření Adama a Evy se už nestalo v neutrálním světě. Z té část Bible, kde se píše o zahradě  
Eden vyplývá, že z tajemného duchovního světa už od počátku číhaly na každý krok prvního 
lidského páru zlomyslné satanské síly, i přes to, že Adam a Eva před pádem do hříchu 
disponovali jen omezenými znalostmi o zlém duchovním světě, který je obklopoval. 
 
Jak na to upozornil i Ježíš v příběhu jedné své debaty s farizeji, satan sdružil duchovní bytosti 
vzbouřené současně s ním do silné zhierarchizované jednotné armády. Na vyšších stupních 
mocenského řádu zlého duchovního světa, stojícího pod jeho řízením, se zdržují duchovní 
bytosti, které jsou zodpovědné za plánování pozemských osudů lidí. Oni určují i duchovní ráz 
dané doby tím, že vypracovávají strategie na mrzačení lidských životů. Do určité míry je to 
jako v době druhé světové války, kdy se tajně sešlo patnáct nacistických vysokých hodnostářů 
v kostele u Wannsee, aby vypracovali konečné řešení na zničení Židů. 
 

                                            
                                              Zlí andělé taktéž pracují na strategiích proti životům lidí 
 
Na nižších úrovních se pravděpodobně zdržují prostřední duchovní bytosti, které seznamují 
s úkoly démony, kteří existují na nejnižší úrovni a aplikují všeobecné strategie na konkrétní 
životní situace některých lidí. 
 
 
 
 

Přirozenost démonů 
 
Démoni – neboli jiným jménem zlí, nečistí duchové – jsou satanovými služebníky nejnižšího 
řádu, jejichž úkolem je, aby prakticky ničili lidi. Aby v jejich životě konkrétními skutky 
uskutečnili tragické osudy plánované skrze duchovní bytosti vyššího řádu. Tedy oni 
vykonávají tzv. špinavou práci a oni jsou bezprostředně odpovědni za většinu těch utrpení, 
nad kterými lidé navzdory všem snahám nedovedou získat nadvládu. Jejich charakteristickou 
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činností je obtěžování, trápení, naléhání, zotročení, pošpinění a vytváření různých závislostí, 
přičemž napadají i lidské tělo. 
 
Není pro ně těžké splnit satanův rozkaz, neboť i tak je požírá hrozná touha po těle člověka. 
Démoni jsou totiž duchovní bytosti bez těla, což je zásadně odlišuje od andělů, kteří podle 
Bible mají nějaké tělo. Démoni se kvůli chybějícímu vlastnímu tělu trápí tak, jak se trápí 
například alkoholik, když se déle nedostane k alkoholu. Mají neodolatelnou touhu po lidském 
těle, které by chtěli získat pro uskutečnění svých  zlomyslných cílů. Touží ho využít na své 
zkažené a perverzní žádosti. 
 
Toto nutkání je v nich někdy až tak silné, že když nemohou vejít do člověka, tak raději, než 
by měli zůstat bez těla, vstoupí do těla zvířat např.: do prasete, psa nebo kočky. Jednou se 
stalo, že se celé stádo vepřů utopilo ve vodě Genezaretského jezera, protože démoni přešli 
z lidí do prasat. Tato nešťastná zvířata trápili tak, že se vrhla do jezera: „Když se pak (Ježíš) 
přeplavil na druhou stranu gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli 
z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou nemohl ani nikdo chodit. Začali křičet : „Co je ti 
po nás, Boží synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?“ Opodál se páslo veliké stádo prasat. 
Démoni ho tedy prosili : „Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat“. „Jděte! řekl jim, 
a tak vyšli, vstoupili do stáda prasat a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezera, kde 
utonulo. (Mt 8:28-32) 
 

                                
                                       Podle Ježíše se démoni zdržují na pustých, suchých místech 
 
Z tohoto příběhu, i z jiných biblických veršů vyplývá, že démoni se vážou k lidskému světu a 
zdržují se na pozemských místech a zlí andělé na vyšších úrovních  mocenského řádu se podle 
apoštola Pavla zdržují na výsostech. Ale jestli se z nějakého důvodu démoni přece jen 
nemohou zdržovat v lidech nebo ve zvířatech, tehdy si podle Ježíše raději oblíbí suchá místa 
bez vody. 
 
Příběh démonizovaných Gadarenců dobře ukazuje na pocity trápení, které nebyly vyvolány 
neznámou neosobní silou, nebo chorobou, ale byly způsobené neviditelnými bytostmi 
disponujícími charakterovými rysy, přičemž použili fyzické schopnosti lidí, jejich hlas, gesta, 
aby skrze ně vyjádřili své úmysly, pocity, atd. Tedy démoni jsou osoby mající vůli, city, 
intelekt, sebevědomí i schopnost mluvit. I když jejich citový svět je mimořádně pustý a 
nevýrazný, jejich vůle je silnější než vůle lidí a do koho se jim podaří vejít, toho jsou schopni 
donutit učinit takové věci, které by dotyčný jinak dělat nechtěl. 
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Kdo má démona? 
 
Bylo by závažnou chybou vyvodit z příběhu dvou démonizovaných Gadarenců závěr, že 
démoni mohou být jen v asociálních, zuřivých bláznech. Pravdou však je, že ve většině 
případů Ježíš a jeho učedníci vyhnali démony z lidí, kteří navenek vypadali normálně, kteří 
vedli společenský život a měli ve společnosti určitou úctu. 
 
Například prvního démona Ježíš vyhnal z člověka na Bohoslužbě v synagóze, kde 
mimochodem usměrňovali účast přísnými předpisy a mohli tam být jen ti, kteří vyhovovali 
základním požadavkům očišťování a dobrého vkusu. Proto hlavním poznávacím znakem 
démonizace není  bezpodmínečně zuřivost a běsnění, i když i toto jsou určitě démonické 
projevy, ale spíše útlak v určité  oblasti v životě člověka, který i navzdory veškerému svému 
úsilí a vypětí sil  sám od sebe nedokáže překonat. 
 
Všeobecně získávají démoni právo na podmanění životů skrze hříchy lidí. Hříchy související 
s prvními dvěma přikázáními Desatera, tedy v případě uctívání cizích bohů a modloslužby. 
Stejně tak hříchy vykonané skrze předky, zabezpečují démonům právní základ pro vniknutí 
do života potomků. Démoni, kteří vnikli do života člověka ho potom skrze hřích v nějaké 
oblasti svážou, a v této oblasti už nebude schopný převzít Boží milost. Jestli se i takovému 
člověku podaří  milost uchopit na krátkou, přechodnou dobu, celkem jistě ji nedokáže udržet 
natrvalo. 
 
Proto démonizovaný člověk (i když se nevzdá a všemi možnými lidskými způsoby bojuje 
proti svému démonickému stavu) je schopný jen neustálého selhávání, potom co po 
předchozím ulehčení padá zpět do svého problému. Jestli se trápení démonického původu 
týká   oblasti morálky, tehdy dotyčného navíc neustále usvědčuje jeho svědomí a čím dál víc 
je zhnusený sám sebou, protože znovu a znovu, proti své vůli, koná ten stejný hřích, který by 
jinak morálně odsoudil.   
 
Lidé disponující silnou tělesnou soustavou a psychikou dovedou do určité míry i svou silou 
zatlačit zpět a zadusit démonický tlak zatěžující určitou oblast v jejich životě. Má to však 
obvykle jen ohraničenou míru a přechodný charakter. Většinou to trvá do té doby, dokud je 
člověk v plné síle a těší se dobrému fyzickému, resp. psychickému zdraví. Ale když zestárne, 
jeho okolí si všimne, že se stává řekněme čím dál hádavějším, neustále reptá a začnou se 
v něm projevovat démoni existující už v jeho mládí, kdy měl ještě psychickou sílu nad nimi 
vládnout a svoje démonické nálady ovládat. 
 
Takže, jestli se někdo trápí tím, že by chtěl změnit svůj způsob myšlení, životní styl, ale nad 
jeho vůlí uplatňuje svou moc jedna nereální síla, nutící dotyčného činit věci které nechce,  
potom pravděpodobně potřebuje osvobození od démonů. Za nutkáními tohoto druhu stojí totiž 
téměř vždy satanovi služebníci nízkého řádu. Skrze svádění do hříchu mohou získat k tomu i 
potřebné právo. Vniknou do života lidí , zamezí jim stát se takovými, jakými by mohli být ve 
svém svobodném stavu a potlačí v nich dřímající schopnosti a tak je vzdálí od svých vlastních 
osudů. 
 
Velmi mnoho křesťanů se trápí, trýzní a nenachází své místo ani po svém obrácení, protože 
ještě nebyli osvobozeni od démonů. Bůh na ně nezapomněl, ale démoni překážejí ve 
vybudování Božího království, aby si lidé nemohli užívat kvalitu nového života a Boží péči. 
Proto ten, kdo dovolí, aby v něm přebývali démoni, aby se v něm zdržovali zlí duchové, ten 
nikdy nebude stoprocentním křesťanem. 
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Tajný život pokrytců 
 
Podle Bible, v poslední době vzroste význam toho, jestli křesťan strpí v sobě démony nebo 
ne. V pozadí stojí v první řadě změna doby, která vždy s sebou přináší  duchovní zátěž, kterou 
mohou unést jen  lidé bez démonů, lidé morální a v dobrém duchovním stavu. 
Právě když probíhá uzavření jedné epochy dějin spásy a chystá se odhalení druhé, 
v neviditelném světě probíhá obrovský pohyb a posouvají se hranice mezi knížectvím satana a 
Božím královstvím. Takové události vždy sebou přinášejí duchovní břemeno, které silně 
působí na svět a které odděluje od sebe dobré a zlé mnohem viditelněji, než  v době před 
změnou epochy. 
 

                                
                                      Getsemanská zahrada – místo, kde Ježíš před utrpením bděl 
 
Dobrým příkladem je podobná  změna období , která nastala v době Ježíšovy pozemské 
služby, kde za symbolické vyvrcholení můžeme považovat události odehrávající se na místě 
zvaném Getsemane. Démonické síly, zaplavující  celou zemi, vložili na Ježíšovy učedníky tak 
velké břemeno, že navzdory vypětí všech sil Petra, Jana a Jakuba, které v žádném případě 
nemůžeme považovat za začátečníky v duchovním životě, upadli do hlubokého spánku, 
přičemž Ježíš, který se odevzdaně modlil, se dostal do ještě  lepšího duchovního stavu. 
Pravděpodobně to nebyla náhoda, že se to všechno stalo v zahradě zvané Getsemane, což 
znamená – zahrada olejového lisu. 
 
Když se na Blízkém východě lisovali pod tlakem olivy, oddělila se bezcenná slupka od 
cenného oleje. Přirozeně ani zdaleka nechceme naznačovat  bezcennost duchovního života 
vzpomínaných učedníků, ale chceme jen objasnit charakter epochální změny. Tento symbol 
nám naznačuje, jaký vliv měla změna probíhající  v duchovním světě na lidi žijící na zemi. 
 
Podobně bychom mohli charakterizovat kteroukoliv změnu epochy uskutečněnou v průběhu 
dějin. Kromě toho, čím dál více lidí si myslí, že v současnosti se v dějinách znovu uzavírá 
jedno větší období. Apoštol Pavel v jednom svém listu tvrdí, že Ježíšův návrat zpět bude  
předcházet podobný průběh  rozdělení, což je způsob tradičně překládán jako „ odpadnutí“ , 
ale asi by bylo správnější hovořit o  „ odvrácení“ , neboť toto slovo lépe vysvětluje obsah 
původního řeckého výrazu, kde je ve skutečnosti řeč  o porušení smlouvy. Tedy lidé, kteří už 
jednou uzavřeli smlouvu s Bohem, se od svého slibu odvrátí : „Nenechte se tak snadno 
vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův 
den už přišel (takže období skrze proroky nazvané i jako den Pánův zahrnující v sobě návrat 
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Pána a s tím související závažné rány-tresty). Nenechte se od nikoho žádným způsobem 
oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. (2.Tes.2:2-3) 

 
Apoštol Pavel tvrdí, že Antikristův rozmach  a Pánův návrat bude předcházet jeden časový 
úsek, kdy mnoho křesťanů upadne do duchovního spánku, do určitého druhu duchovního 
kómatu a z pravé církve budou vyjmuti. Navíc, to všechno se stane bez povšimnutí, dotyční 
nic nepoznají, ale budou si myslet, že je s nimi všechno v pořádku. Ježíš výstižně 
charakterizuje jejich postoj k životu : „Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji.“ (Zj 3,17 ) 
 
V tomto období se dává osvobození od démonů mimořádný význam, neboť zesvětštění a 
odpadnutí, které se projeví v nedbalém odcizení od Boha, se dovedou ubránit jen ti křesťané, 
kteří se osvobodí od démonů, čímž si celý život víry položí na mimořádně hluboké a pevné 
základy. 
 
 V této době nedovede zůstat u Pána křesťan, který chodí do sboru a  který zároveň činí 
kompromisy se světem v mnohých duchovně-morálních oblastech. Možná že před třiceti lety 
s těmito stejnými „malými“ hříchy by ještě mohl setrvat  v církvi a mohl být spasený, ale 
v době změny epochy je to velmi riskantní. Démoni totiž vyženou z církve křesťany dvojitého 
života, což Bůh po určité době i dovolí. 
 
Ježíš o tom mluvil i tehdy, kdy čas před svým návratem charakterizoval jako proces úplného 
oddělení: „Nezapečeťuj slova proroctví této knihy, neboť ten čas je blízko. Kdo škodí, ať škodí 
dál, a kdo je špinavý, ať se dál špiní. Spravedlivý ať dál koná spravedlnost a svatý ať se dál 
posvěcuje. Hle, přijdu brzy  a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho 
skutků.“ (Zj 22:10-12) 
 
Podle Ježíše se někteří věřící v době před Jeho návratem stanou ještě svatějšími a  připraví se 
na vytržení, avšak jiní, kteří měli jeden život veřejný a současně žili jiný -  tajný a 
kompromitující život, se stanou čím dál víc špinavějšími. Může se to stát následovně: po 
mnohých Božích varováních a vypršení čekací lhůty, po mnohonásobných přimluvách 
k jejich srdci, aby se obrátili, se přece jen neobrátí. Po určité lhůtě je Bůh nechá, aby se 
ponořili do zla a aby v nich zesílila hříšná přirozenost. 
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Lék 
 
Bůh samozřejmě ví, že mnozí se neobrátí ne proto, že by nechtěli, ale proto, že se nedokážou 
obrátit, neboť nad jejich vůlí panují démoni.Tito démoni jim překážejí v tom, aby se posvětili 
a aby se v jejich životě vybudovala přítomnost Božího království. Dokonce po mnohých 
neúspěšných pokusech se může stát, že se v člověku úplně ztratí víra v to, že bude někdy 
„normálním křesťanem“. 
 
Řešení i přesto existuje a není třeba se jen pasivně dívat na to, jak se někdo kvůli démonům 
odtrhne od Boha. Není ani nezbyté naučit se žít společně s iracionálním trápením, bolestmi a 
utrpením. Ježíš Kristus je schopen nás osvobodit i od démonů, neboť skrze jeho 
zmrtvýchvstání získal všechnu moc k tomu, aby démony z našeho života vyhodil. 
 
Ale někdo by mohl říct, že Ježíš je daleko a démoni až  příliš blízko. Bible na to dává 
odpověď: skrze jméno Ježíš se dokáže uvolnit síla potřebná k osvobození našeho života. 
Podstatné je, abychom opravdu porozuměli obsahu Ježíšova jména. Ježíšovo jméno není jen 
prázdné slovo, které se takříkajíc patří vložit do našich modliteb, ale toto jméno v sobě 
skutečně nese všechnu sílu nebe. Během jeho užívání Ježíš osobně jedná v našich 
záležitostech! 
 
Právě proto se nesmíme koncentrovat na sebe! Osvobození v první řadě není zkouškou naší 
síly, ale Ježíšovy síly, která se uvolňuje skrze Jeho jméno tam, kde v Něho věří. Nesmíme 
vycházet z toho, jak se cítíme my, ale vždy musíme vycházet z toho, že Ježíš je v dobrém 
stavu. Jemu patří všechna moc a když se používá Jeho jméno, Mistr osobně 
konfrontuje démony! 
 
U Krásné brány se Petr nezabýval tím, že ve čtyřiceti-padesáti stupňovém horku z něho stékal 
pot a navíc ani nebylo po modlitebním shromáždění, ale ještě před ním.Věděl totiž, že 
uzdravení chromého není zkouškou jeho síly. Právě proto nebyl zaujatý svým problémem, ale 
do popředí postavil Ježíšovo jméno , protože věděl, že to není prázdné slovo, ale skutečnost 
velkého obsahu ( „co mám, to ti dávám“). 
 
Když apoštola Pavla v Jeruzalémě svázali římští vojáci a chtěli ho právě zbičovat, zpod úderů  
karabáčů se Pavel nedostal spoléhajíc na svou sílu, ale oznámil: „Disponuji římským 
občanstvím“. Na toto slovo se ruky římských vojáků pozdvižené k úderům ihned ve vzduchu 
zastavily a mučení Pavla se nekonalo, neboť vojáci věděli, jaká moc stojí za tímto slovem. 
 
Tak je to i s démony při použití Ježíšova jména ve víře  vůči nim, neboť jméno Ježíš nese 
nebeské občanské právo křesťanů, společně s veškerou silou reprezentující nebe. A tato síla je 
mnohem větší, než jakou měl svého času Řím. Proto je velmi důležité oznamovat, že Ježíšovi 
byla dána veškerá moc na nebi i na zemi a démoni jsou nuceni podvolit se této moci. 
 
Problémy mnohokrát způsobuje to, že křesťané jméno Ježíš používají jako „papoušek“ a 
nemají představu o Ježíšově výkonné moci v jejich záležitostech, v případě, že  vysloví toto 
jména ve víře. Když  to však někdo ztratí ze zřetele  a ihned obrátí pozornost na sebe, pocítí, 
že jeho osvobození je zkouškou jeho síly. 
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                                                                           Osvobozující služba 
                                                        
Ježíš Kristus nás i dnes chce skrze Svatého Ducha osvobodit od démonů. Prvním krokem 
v této věci je upřímné pokání, potom je třeba se zříct zlých duchů a nakonec skrze vydechnutí, 
vyfouknutí je ze sebe vyhodit. Účinek může vzrůst výzvou démonů k odchodu ve jménu Ježíš 
skrze osobu , která vede službu osvobozování. 
 
V průběhu osvobozování se může  stát, že odchod některých démonů doprovázejí prudké 
vnější reakce. Například démoni svazující citovou oblast vycházejí často v doprovodu pláče. 
Často se vyskytuje křik, výskání, řvaní, škubání, kašlání, zvracení, plivání, anebo zívání. Ale 
tehdy je podstatné, aby se člověk zaměřil na konečný očekávaný výsledek a nevěnoval se 
případným neestetickým efektům. Obvykle se říká, že ani porod není tak estetický, ale když 
se miminko narodí, radost z nového života zastíní ponižující trápení. 
 
 
Zdroj: Új Exodus 


