Előfohász: Bűnbánati együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett,
fenntart, s bölcsen igazgat mindeneket. Ámen
Ének: 164. dicsérte 1-3: „Kegyes Jézus itt vagyunk…”
Köszöntés: „Tiszta szívet teremts bennem Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne
vess el orcád elől, Szentlelkedet ne vedd el tőlem!”(Zsolt51,12.13) Ámen.
Előima: Mindenható Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által!
Hálaadással hajtunk fejet Előtted, s megköszönjük Neked, hogy adtad a vágyat a
szívünkbe, hogy közeledjünk Feléd, hogy hozzuk mindazt, ami bűn, nyomorúság, folt és
szenny a mi életünkben. Urunk hisszük és valljuk, hogy egyedül Te vagy képes Szentlelked
által megtisztítani életünket. Kérünk Téged, segíts nekünk ma úgy hallgatni a Te szent igéd,
hogy felismerjük mi az, ami szenvedélyként, kísértésként és a gonosz munkájaként még
mindig jelen van az életünkben, hogy attól tisztulni tudjunk. Kérünk, bocsásd meg nekünk,
amikor a hűtlenség, az önzés és a szeretetlenség rányomta bélyegét a már mögöttünk lévő
napjainkra. Bocsásd meg, ha nehezen tudjuk a Te Igédhez igazítani a mi életünket, és saját
akaratunknak hamarabb engedünk a Te akaratoddal szemben. Itt vagyunk most, formáld a mi
szívünket, lelkünket, elménket, hogy a legnagyobb ellenségünk ne tudja ellopni azt az
üzenetet, ami által olyan emberré formálhatsz bennünket, akik a Te dicsőségedre tudnak élni.
Te tudod Urunk, melyikünknek mire van szüksége, erősíts, bátoríts, ints és vigasztalj…,hogy
itt tudjuk hagyni mindazt, ami bűnös énünk és a Te kegyelemed és szereteted közé állhat. Jöjj,
légy itt velünk Szentlelked által, hogy az ige magvai termést hozzanak a mi életünkben. Áldd
és szenteld meg a mi ittlétünket. Fiadért kérünk, aki értünk meghalt, s általad feltámasztatott,
hallgass meg minket. Ámen
Textus: Máté evangéliuma 8,28-34 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok
a Szentlélek Isten segítségül hívásával megírva található a mai napra kijelölt újszövetségi
igeszakaszunkban…
„28Amikor a túlsó partra, a gadaraiak földjére ért, két megszállott ment elé, akik a
sírboltokból jöttek elő, és nagyon veszélyesek voltak; annyira, hogy senki sem tudott miattuk
végigmenni azon az úton. 29És egyszerre felkiáltottak: „Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért
jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?”
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Tőlük távolabbra volt egy legelésző

disznónyáj, 31azért ezt kérték tőle az ördögök: „Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba.” 32Ő
pedig ezt mondta nekik: „Menjetek!” Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba. És
íme, a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. 33A pásztorok pedig
elfutottak, bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal
történt. 34Akkor azután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy
távozzék el határukból.”

Bűnbánatot tartó keresztyén Gyülekezet,
Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Az evangéliumi csodák közül ma a két gadarai megszállott gyógyításának a története
mutat rá arra, hogy Jézus nem az embert utálja, hanem a tisztátalan cselekedetet, amit a
gonosz fogságában élő megszállottak csak halmoznak azáltal, hogy az egész közösség életére
veszélyt jelentenek. A Léleknek a minősége pedig mindenkor képes az egész ember
minőségét megváltoztatni és vezetni.
A gadaraiak vidéke a pogány vidékek közé tartozott, s erre utalnak a később
megjelenő disznók is, hiszen a választott nép tisztátalanként tekint erre az állatra, mert ezt már
Mózes (3Mózes11,7.8.) is megírta. Amikor Jézus

átért a tó túlsó partjára, a gadaraiak

földjére- maga a Tiszta és Bűntelen a tisztátalanokkal kerül szembe, hiszen a sírok felől két
tisztátalan lélektől megszállott jött szembe vele. Már a honnan? és hová? kérdések között
láthatjuk az ellentétet, mert a megszállottak a sírok irányából, a halál irányából mentek a
megkötözöttségből, a sötétségből, a mélységből, az elutasításból afelé a Jézus felé, aki az
életet és szabadulást jelentette számukra.
Az evangélista elmondja, hogy a tisztátalan lélek uralma alatt lévők veszélyesek
voltak, annyira, hogy senki sem tudott miattuk végigmenni azon az úton. Márk
evangéliumából tudjuk meg igazán mire volt képes egy megszállott ember, hiszen ott
olvassuk, hogy senki sem tudta megkötözni, mert ereje nagyobb minden embernél és
eszköznél, széttépte, ami meg akarta fékezni, sőt nem találtak olyat, aki sikerrel járt volna a
gonosz lélekkel szemben, ami fogságában tartotta az embert, aki még saját életére is nagy
veszélyt jelentett, hiszen kövekkel vagdosta magát. Elrabolta a gonosz megszállottja
éjszakáját és nappalát egyaránt.
Kedves Testvéreim! A gonosz lélek egyetlen célja a rombolás, a zúzás, hogy kárt
tegyen a választottjában, akit fogságban tart. Akit irányít azzal, hogy az egész embert képes a
lélek tisztátalansága bemocskolni. Ott szeretne uralkodni, ahol élet van, s végezni szétdobáló
feladatát. De ez nemcsak az akkori világban volt érezhető és látható, hanem jelen van akár
napjainkban is, ha nyitott szemmel járunk, észrevehetjük, hogy a gonosz mennyire
befolyásolja még az Isten gyermekeinek mondott életeket is. Hiszen a hívő ember egész élete
harc a gonosszal, hogy gyengeségeinket ne tudja kihasználni –a mi legfőbb ellenségünk-, s
gonosz lelke által ne tudjon formálni bennünket. Nem ok nélkül hangzik a szószékről
vasárnapról-vasárnapra, ünnepről ünnepre, hogy lelkünk épülésére hallgassuk az igét, mert
amikor Isten Szentlelkének az idejét éljük, szükségünk van arra, hogy mi magunk is lélekben

épüljünk, erősödjünk, előre „védőoltást” kapjunk az Isten tiszta Lelke által, hogy ne engedjük
be életünkbe azt, ami elszakít Isten kegyelmétől. Hiszen hány tönkrement élet és
szenvedélyek rabságában lévő élet van már csak környezetünkben is, amikor a gonosz rabjai
szépen lassan megölik saját szervezetüket, veszélyt jelentenek magukra, de emellett
tönkreteszik a mellettük lévő életeket is, szétdobálja, szétrombolja a meglévő családokat, s
ilyenkor van az, hogy „saját erőnk magában mit sem ér”(390.dicséret 2. verse). A
tehetetlenség a gonosszal szemben az emberre kifejtett erejéből származik.
Ebből az élőhalott állapotból, megnyomorodott életből adhat szabadulást a Jézussal
való találkozás. Amikor Ő nem kerüli el azokat, akiknek az élete a gonosz markában van,
hanem közeledik feléjük, megszabadítani és szabaddá tenni akar és nem megkötözni. Igaz,
hogy nem vállalja a közösséget a pogányok tisztátalanságával, de vállalja a közösséget az
ember nyomorúságával, hiszen segíteni akar rajta.
Az ördögök nem tudnak ellenállni Jézus hatalmának, a betegek viszont vonzódnak az
Ő orvosukhoz.
A megszállók tisztában vannak Jézus hatalmával, felsőbbrendű voltával, egyszerre
felkiáltottak: „Mi közünk hozzád, Isten Fia?” Jézus a gonosz lelket nemcsak kínozza, hanemha továbbhaladunk a történeten láthatjuk- el is pusztítja.
Kedves Testvéreim! Barth Károly, egy híres 20. századi teológus mondta, hogy az
ördög hatalmát az emberrel szemben nem becsülhetjük le, de az Istennel szemben nem
becsülhetjük túl. S a mai alapigénk bizonyítja, hogy Jézus ura a gonosz lelkeknek is, hatalma
nagyobb. S az Újszövetségnek a démonokkal kapcsolatos központi kijelentése pedig: e világ
fejedelme Krisztus által megítéltetett. János evangéliumában mondja Jézus, hogy e világ
fejedelmének nincs hatalma felette. Hiába nevezi nevén, hiába tudja, hogy kihez is tartozik,
tisztában van azzal, hogy Jézus elpusztíthatja, mert arra kéri, hogy ne gyötörje. Sőt arra
kérdeznek rá, hogy azért jött, hogy idő előtt meggyötörje őket. Tisztában vannak azzal az
idővel, amikor már nekik nem lesz hatalmunk senki és semmi felett. Mert „csak” szavával
képes volt kiűzni őket, s ráparancsolt a tisztátalan lelkekre, hogy: Menjetek! Egyezkedik
előtte az ördög Jézussal. S tudja, hogy van hatalma arra, hogy kiűzze, és ezért kérik, hogy
hadd éljenek tovább egy ott legelésző disznónyájban. Jézus megengedte ezt nekik, mert így
megmenekült két ember, akiknek szükségük volt Jézus hatalmára, mert Ő az ilyenekért jelent
meg. A disznók pedig a meredekből a tengerbe rohantak, és belevesztek a vízbe.
Az Isten Fia, teljhatalmú gyógyítóként megnyugvást és békességet hoz az addig
megszállott emberek életébe. Egyedül az Atya, Fiú, Szentlélek Isten segítségével győzhetjük
le mi magunk is a gonoszt. Egyedül az Isten Fia tudja a lelkileg megsebzett embert kimenteni

e bűnös világ rabságából. S lehet, hogy sokszor velünk is egyezkedik a gonosz, megpróbál
kompromisszumokat kötni, hogy adj nekem valamit magadból, s helyébe én is adok neked, de
ilyen helyzetekben a kísértések idején, nem hiába tanít minket Jézus úgy imádkozni, hogy „ne
vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.” (Mt6, 13)
A pásztorok míg Jézus születésekor Jézushoz mennek, addig itt a pogányok földjén, a
történések után elfutnak. Elfutnak, bemennek a városba, és elhíreszteltek mindent. Jézus tette
azt váltja ki az egész városból, hogy megkérték, hogy távozzon el határukból. Az
írásmagyarázók szerint elsősorban anyagi veszteségükre tekintettek a város lakói. Az, hogy
két ember, akik közülük való volt meggyógyult, az nem sokat számított.
Kedves Testvéreim! Jézus ma is kész gyógyítani, ha mi magunk is át tudjuk élni a
Lélek által a szabadulás erejét, ha elvezet bennünket arra a Lélek, hogy mennyi mindent tett
értünk a mi szabadítónk.
Kedves Testvéreim! A Lélek által megtisztított emberben olyan változások mennek
végbe, ami által megmozdul a lélek, a szív, a láb, s az száj és bizonyságot kíván tenni az Ő
Szabadítójáról. Szabadítója mellett akar maradni, mert Ő nem rabszolgaságra vezet Lelke
által, hanem olyan szolgaságra, amely ki tudja mondani: Engem az én Uram az ördög minden
hatalmától megszabadít, és úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál sem eshetik le a fejemről
mennyei Atyám akarata nélkül. (Heidelbergi Káté 1.kérdés-felelet) Ezt a bizonyságtételt
munkálja ki az Isten Lelke, ahol uralomváltás következik be, s ahol el tudjuk fogadni, hogy
Jézus nemcsak a szélnek és tengernek parancsol, hanem a gonosz lelkeknek is. Ámen
Utóima:
Szabadító Istenünk a Lélek által! Megköszönjük Neked, hogy igéd gazdag tárháza ma is
megnyílhatott előttünk, s egy olyan csodát helyeztél elénk, amely által megerősítesz
bennünket is a benned való bizalomban. Mert hisszük Urunk, hogy jöhetünk Hozzád
bármilyen élethelyzetünkből, hozhatjuk terheinket, rabláncainkat, sokszori megkötözött
énünket. Kérünk könyörülj rajtunk! Tisztíts minket a Lélek által, formáld életünket, hogy
tudjuk a Lélek gyümölcseit teremni, s azt beleélni ebbe a megkeseredett, reményvesztett
világba. Hálásak vagyunk neked Urunk, hogy érezhetjük a Te kegyelmed a mi életünk felett.
Kérünk maradj velünk Lelked által. Te eleveníts meg minket, amikor egyezkedik velünk a
gonosz, téríts észhez, vezesd szívünket, gondolatainkat s cselekedeteinket, hogy azok neked
tetszőek legyenek. Eléd hozzuk Urunk a rabságban élőket, a szenvedélybetegeket, akik saját
életük mellett tönkreteszik környezetüket is. Adj nekik szabadulást függőségeiktől, add a Te
Szentlelked erejét, ami képes parancsolni a gonosznak. Cselekedj a Te akaratod szerint, hisz
hatalmad mindenek feletti. Eléd hozzuk gyülekezetünk betegeit, megfáradtjait, az idősebb
testvéreinket, azokat, akik kórházi ágyakon fekszenek, de összekulcsolt kézzel Hozzád tudnak
kiáltani, s Tőled kérik a szabadítást. Eléd hozzuk saját életünket, szeretteinket közel és

távolban, özvegyeinket és árváinkat. Te légy, Urunk, őriző pásztorunk. Fiadért kérünk,
hallgass meg minket. Ámen
Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Adakozás: Felhívom a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Ha adakozunk, adjunk tiszta és
őszinte szívvel.
Áldás: Az Atyának szeretete, a Fiúnak szabadító hatalma, s a Szentléleknek megtisztító ereje
legyen mindnyájunkkal. Ámen
Hirdetések:
Záró ének: 390.dicséret 1-4: „Erős vár a mi Istenünk…”

