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JÉZUS MEGSZABADÍTJA A GADARAI MEGSZÁLLOTTAT 

Igeolvasás: Lk 8,26-39 

Alapige: Lk 8,28 Amikor meglátta Jézust, 

felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta: 

"Mi közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten Fia? 

Kérlek, ne gyötörj engem!" 

 

Kedves Testvérek! A felolvasott igeszakaszból 

megtudjuk, hogy Jézus megszabadított egy embert, 

akit a Biblia leírása szerint gonosz démoni lelkek 

tartottak fogva. Amikor ezt a történtet olvastam, 

egy másik történet jutott az eszembe: a pásztorok 

története, amikor megjelentek számukra az angyalok és azt mondták: Szabadító született ma nektek. Mindkét 

történetben bepillantást nyerünk abba a szellemi dimenzióba, ami körülvesz minket, és mindkét történet arról 

beszél, hogy Jézus Krisztus a Szabadító, az erős harcos, Aki erősebb az ellenségnél, az ördögnél.  

Jézus egy hosszú nap után érkezik a gadaraiak földjére. És már ez is evangélium, ez is örömhír, hogy 

eljön ide. Gadara a 10 görög város területén feküdt, nem is zsidók által lakott terület volt. Jézus egész nap 

gyógyított, tanított, hiszen hatalmas tömegek jöttek Hozzá, a nap végén pedig hajóba ült, 8-10 km evezés után 

érkezett meg tanítványaival a gadaraiak földjére ezért az egy emberért.  

                
Július 15-én Zsófi Attila és Zsófi-Erős Diána gyermekeinek, Andrásnak és Lindának a keresztsége (Fotó: AÁ.)      

Eszünkbe jut az a példázata Jézusnak, amikor a jó pásztor otthagyja a 99 bárányát és elmegy a 

századikért. Megkeresi, megmenti és hazahozza. Ez történt ott Gadarában is. Jézus így megy el ehhez az 

emberhez, akit a környezete már nem is tartott embernek. Talán inkább úgy beszéltek róla, mint egy vadállatról, 

akitől féltek, mert nagy erejű és kiszámíthatatlan volt, és akire talán az a jelző is illett, hogy élő halott, mivel a 

sírok között aludt. Vagdosta magát. Veszélyt jelentett önmagára és másokra is, és hiába próbálták megfékezni 

őt, láncokkal megkötözni, a láncokat letépte 

magáról, mert hatalmas ereje volt. 

Az emberek ennyit láttak kívülről, de ez a 

Biblia elmondja számunkra azt, hogy mi volt az 

oka annak, hogy ez az ember ilyen volt. Az ok 

pedig az volt, hogy ezt az embert démoni lelkek 

tartották fogva. Emiatt tett ez az ember eszement 

dolgokat, amelyekkel kárt tett magában és 

másokban is. Ezek a démoni erők leteperték és 

fogva tartották ezt az embert, és a saját akaratukat 

kényszerítették rá. Ebből a történetből az is 

kiderül, hogy a démonok saját személyiséggel 

rendelkező lelkek, akik úgymond egy 

gazdatestben laknak, akit leuralnak. 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

Nincs saját testük, ezért keresnek egyet, akin uralkodnak, akit befolyásolnak. Miből derül ez ki? Amikor Jézus 

megjelenik a gadarai elkezd beszélni. Azt mondja: Mi közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten Fia? Kérlek, 

ne gyötörj engem! Nem a gadarai ember beszél, hanem a benne lakó démoni lélek használja a száját. De ez 

mutatkozik meg, amikor Jézus megkérdezi: „Mi a neved?” Az így felelt: „Légió!” — mert sok ördög költözött 

bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. 

Ez a történet azonban mást is elárul,  mégpedig azt a mérhetetlen hatalmi különbséget, ami Jézus és a 

démonok között van. Mert Jézus megparancsolta a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. És 

a tisztátalan lelkeknek eszükbe sem jut az, hogy ne engedelmeskedjenek. Hiszen Jézus személyében az az Isten 

parancsol nekik. Meghajolnak Jézus akarata előtt, mert Jézusnak olyan név adatott, amely előtt minden térd 

meghajol, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. A történet ebbe enged belátást. Az ördög napszámosai, ezek 

a tisztátalan lelkek végzik a rájuk bízott munkát. Mi a feladatuk? Végezni az ördög munkáját. Mit mond Jézus 

az ördög munkájáról és az ördögről? Azt, hogy emberölő volt kezdettől fogva. És ezt a feladatot töltik be ezek 

a démonok is. Olyan dolgokra késztetik az embert mindmáig, amivel árt magának és másoknak is. S a cél 

mindig a pusztítás. A cél az, hogy emberi életek tönkre menjenek, s a kárhozatban végezzék. Ahogy ennek a 

gadarainak is gyönyörűen láthatjuk a példájából, aki ezek által a tisztátalan lelkek által ön és közveszélyes volt. 

Miután a démonok engedélyt kapnak, hogy a közeli disznónyájba menjenek, a disznók a tengerbe vetik 

magukat. És aztán jönnek a környéken lakó gadaraiak és csak annyit látnak, hogy a közveszélyes, sírboltokban 

lakó őrült felöltözve, teljes nyugalommal, sugárzó arccal ül Jézus lábainál, s teljesen tudatánál van. A történet 

pedig megdöbbenésünkre úgy folytatódik, hogy ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy távozzon 

közülük. Nem értik, mi történt, de azt kérik Jézustól, hogy menjen el. Ott van a Szabadító, ott van Isten Fia, és 

nemhogy örvendeznének annak az ördöngösnek a szabadulásán, inkább elküldik Jézust. Vajon ma nem ez 

ismétlődik meg újra és újra? Egyszer valaki a történetet hallva azt mondta, hogy senki sem látta, hogy ebből a 

gadaraiból kis ördögök szálltak volna át a disznókba. És valóban, ezt ott Jézuson kívül senki más nem látta. 

Azért, mert a szellemi világ dimenziójába nincs belelátásunk, és ezt használja ki az ördög minden eszközével. 

Mert azt hiteti el velünk, hogy ő nem is létezik. Hogy ő nincs. Elhiteti, hogy ő csak egy kitaláció és Jézust is 

elhitelteleníti. A Szentírás ebben segít nekünk, hogy mi a szellemiek terén is a valóságon tájékozódjunk. Isten 

szaván, Aki a szellemi világot is teremtette. És ez a hit: a láthatatlan dolgok létéről való meggyőződés. 

Az, hogy ugyan nem látom Istent, de hiszek Benne, hogy Ő van, hogy Ő szeret és Szent Fiát adta értem: 

a Szabadítót, Aki értem is meghalt a kereszten, majd feltámadt, hogy legyőzze végleg az ördögöt, és ezáltal 

kiváltson az ördög hatalmából. És ugyanígy az Istenben való hit által tudom azt, és elhiszem, amit Jézus mond 

arról, hogy ki az ördög: a hazugság atyja, aki azért jött, hogy öljön, romboljon és pusztítson, de akitől az Úr 

Jézus sokkal de sokkal hatalmasabb. Aki ma is kínálja a szabadítását. Én azt kívánom, hogy mi és éljük át a 

nagy Szabadító szabadítását, és éljünk az Ő országában. Így legyen. Ámen.                      Dr. Pótor Áron 
Alkalmaink (2018. július):  

22. vasárnap 15.00 Délelőtti istentiszteletet közvetítése az Európa Rádióban a  94,4 MHz-en. 

16-22. hétfőtől  vasárnapig Egyházmegyei tábor Berekfürdőn 

25. szerda  14.30 Bibliaóra 

25. szerda  17.30 Női bibliakör 

29. vasárnap 9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

29. vasárnap 10.00 
Istentisztelet párhuzamosan gyermekistentisztelet. Az istentiszteleten Molnárfi 

Mátyás V. éves teológus fogja Isten Igéjét hirdetni.  

29. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

Aug 4. szombat 17.00 
Debreczeni Márk és Simon Klaudia házasságmegáldó istentisztelete a 

Nagytemplomban, ahová szeretettel várja a gyülekezet tagjait az ifjú pár. 

           - Babamama klub, 

- Film klub,  

- Zenés istentisztelet,  

            - Ifjúsági óra, csütörtöki énekkar   
- Az istentiszteleten elhangzott Johann Sebastian Bach C-dúr tokkátája, Adagiója és fúgája Tabajdi Ádám 

orgonaművész előadásában.  

 -Hirdetem, hogy a múlt héten hétfőn került sor Kunkli Imréné sz Dobi Gizella, 88 évet élt testvérünk temetésére, 

valamint szerdán Tabajdi György Lajosné sz. Kürthy Klára Edit, 93 évet élt testvérünk temetésére.  

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
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