
Uwolnienie opętanego

Mamy dziś prezentację tego, czego dzieci uczyły się na zajęciach w ostatnich miesiącach. I

tak się składa, że jesteśmy dzisiaj we fragmencie, który poruszałem ostatnio z najstarszą grupą.

Taki  akurat  jest  plan  podręcznika,  przez  który  przechodzimy.  Mieliśmy lekcję  o  przywracaniu

Bożego obrazu w człowieku. Bo człowiek został  stworzony na Boży obraz.  Niestety ten obraz

został  zniekształcony przez grzech. Ale Jezus przyszedł po to,  żeby ten obraz przywrócić.  Dziś

mamy przykład konkretnego człowieka, w którym ten obraz był mocno zniekształcony. I Pan Jezus

przybył do niego, żeby stał się nowym stworzeniem. Żeby od teraz żył dla Niego.

Przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza 8:26-39:

Ewangelia Łukasza 8:26-39

26 Tak dopłynęli do kraju Gerazeńczyków, położonego naprzeciw Galilei.

27 Ledwie wyszedł na ląd, spotkał Go pewien człowiek z miasta. Był on opętany przez demona.

Od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach.

28 Gdy zobaczył Jezusa, wrzasnął, upadł przed Nim i donośnie zawołał: Czego ode mnie chcesz,

Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie!

29 Bo Jezus wcześniej rozkazał duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. Demon

bowiem wiele razy brał go we władanie,  a  człowiek ten,  choć go trzymano pod strażą w

łańcuchach i pętach, rozrywał wszystko i gnany przez demona uciekał na pustynię.

30 Jezus zapytał go: Jak ci na imię? Legion — odpowiedział; bo było w nim wiele demonów.

31 Nie przestawały też błagać Go, aby nie odsyłał ich do otchłani.

32 A pasła się tam na górze spora trzoda świń. Demony poprosiły zatem, aby pozwolił im w nie

wejść. I pozwolił im.

33 Gdy więc wyszły z człowieka i weszły w świnie, trzoda ruszyła w dół urwiska wprost do

jeziora — i utonęła.

34 Pasterze  na  widok  tego,  co  się  wydarzyło,  uciekli  i  donieśli  o  tym  w  mieście  oraz  po

zagrodach.

35 Ludzie  wyszli  więc  zobaczyć,  co  się  stało.  Gdy  przyszli  do  Jezusa  i  przekonali  się,  że

człowiek, z którego wyszły demony, siedzi u Jego stóp ubrany i przy zdrowych zmysłach,

1



przestraszyli się.

36 Świadkowie zajścia natomiast opowiedzieli im, jak doszło do uwolnienia opętanego.

37 Wtedy cały tłum złożony z mieszkających w tej okolicy Gerazeńczyków zwrócił się do Jezusa

z prośbą, aby od nich odszedł, ogarniał ich bowiem wielki strach. Jezus wsiadł zatem do łodzi

i polecił ruszać z powrotem.

38 Człowiek zaś,  z  którego wyszły demony,  prosił  Go, aby pozwolił  mu przy Nim pozostać.

Jezus jednak odesłał go.

39 Wracaj do swojego domu — powiedział — i mów dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie

uczynił. Odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus.

Jezus z uczniami przepłynęli  na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. Już na jeziorze Jezus

pokazał swoją władzę nad siłami natury. Teraz dotarli na ziemię, gdzie mieszkali głównie poganie.

Choć historycznie należała ona do połowy plemienia Manassesa. Więc była to część ziemi, którą

Bóg dał Izraelitom. Wchodziła ona w skład Dziesięciogrodu, inaczej Dekapolu. Był to związek 10

miast  położonych  na  południe  i  wschód od Jeziora  Galilejskiego.  Tylko  jedno  z  nich  było  po

zachodniej stronie rzeki Jordan.

Nie była to jedyna wizyta Jezusa na ziemiach pogan, które były częścią ziemi obiecanej.

Jezus był też w okolicach Tyru i Sydonu. Uzdrowił tam córkę kananejską. A w Dziesięciogrodzie

uzdrowił głuchoniemego.

A dzisiaj mamy najbardziej rozbudowany opis wypędzenia demona w Nowym Testamencie.

Podobnie  jak  przy uciszeniu  burzy,  ważne jest  nie  tylko  samo uwolnienie.  Po  uciszeniu  burzy

istotna była reakcja uczniów. Tym razem widzimy reakcję mieszkańców na uwolnienie opętanego. I

jest ona bardzo podobna do reakcji uczniów na jeziorze. Bo mieszkańców też ogarnął wieki strach.
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Spotkanie z opętanym

W 26 wersecie czytamy, że dopłynęli do kraju Gerazeńczyków. Ta nazwa sprawia trochę

trudności.  Bo  w  różnych  manuskryptach  pojawiają  się  trzy  różne  nazwy.  Gerazeńczyków,

Gadareńczyków lub Gergazeńczyków. Bardzo podobne nazwy,  więc różnice mogły pojawić się

przy kopiowaniu tekstu. Tym bardziej, że wszystkie trzy odnoszą się do miejsc w tych okolicach.

Geraza i Gadara były jednymi z miast w Dziesięciogrodzie. Trudniej znaleźć, czym była Gergaza.

Ale może się to odnosić do miasteczka Kursi. Bo taka miejscowość leżała na brzegu jeziora. Tym

bardziej, że znajdują się tam strome klify. Nie znamy jednak dokładnego miejsca. Ale ta nazwa nie

musi  odnosić  się  nawet  do miejsca,  gdzie  działo się to  wydarzenie.  Bo czytamy o kraju lub o

krainie. Więc nazwa mogła odnosić się do większego terenu niż akcja tej historii.

Kiedy Jezus wyszedł na ląd, spotkał pewnego człowieka. Ta historia jest też w Ewangeliach

Mateusza i Marka. Mateusz wspomina w tym miejscu o dwóch opętanych. Marek i Łukasz mówią

tylko o jednym. To nie jest żaden problem. Po prostu skupili się na jednym z nich.  Z jakiegoś

powodu był bardziej istotny od tego drugiego. Może był bardziej znany przez ludzi albo bardziej

przerażający.

Mateusz dodał też, że opętani zabiegli Jezusowi drogę. Ich zwyczajem było przeszkadzanie

ludziom w przechodzeniu tą drogą. Ale skoro Łukasz skupił się na jednym z opętanych, to będę dziś

mówił tylko o jednym. Jego opis widzimy w 27 i  29 wersecie.  Był to człowiek opętany przez

demony. I tu warto poświęcić chwilę na to, kim w ogóle są demony. Biblia nie podaje nam tego

wprost. Po prostu mówi o demonach, ale nie tłumaczy tego, skąd się wzięły. Są dwie główne teorie.

W obu  początkiem  jest  bunt  części  aniołów.  Niektórzy  uważają,  że  demony  są  właśnie  tymi

upadłymi aniołami. Druga teoria jest bardziej rozbudowana. Mówi o tym, że upadli aniołowie to

synowie Boży. Ci, którym spodobały się córki ludzkie. Czytamy o tym tuż przed potopem. I córki

ludzkie rodziły im olbrzymów, czyli Nefilim. Według tej teorii demony to duchy tych olbrzymów. I

takie było żydowskie zrozumienie pochodzenia demonów. Czytamy o tym w 1 Księdze Henocha.

Nie jest to część Biblii, ale cytuje ją na przykład w swoim liście Juda. Więc jej lektura może pomóc

nam w zrozumieniu żydowskiego sposobu myślenia. Teoria, że demony to upadłe anioły, pojawiła

się dopiero w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W każdym razie zgoda jest w tym, że demony

pojawiły się w efekcie buntu aniołów. I albo są upadłymi aniołami albo powstały z połączenia tych

aniołów z córkami ludzkimi.
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Podczas swojej służby Jezus zetknął się z wielką liczbą opętanych. Widzimy też dwa takie

przypadki w Dziejach Apostolskich. Ale nie czytamy już o opętaniach w listach. Nie oznacza to, że

demony nie są już aktywne. Natomiast były one szczególnie widoczne podczas ziemskiej służby

Jezusa. I w tym przypadku widzimy, że opętany sam stanął na drodze Jezusa.

Jego widok musiał być przerażający. Biedni ci uczniowie Jezusa. Ledwo uszli z szalonej

burzy. Byli przerażeni, że utoną. Potem przestraszyli się samego Jezusa. Tego, jakie ma zdolności.

A kiedy  dotarli  na  brzeg,  mogli  mieć  nadzieję,  że  już  będzie  spokojnie.  Ale  znów ujrzeli  coś

przerażającego.  Opętanego  mężczyznę.  Czytamy,  że  od  dłuższego czasu  nie  nosił  ubrania.  Nie

mieszkał też w domu, tylko w grobowcach. Grobowce były miejscami pochówku, które wykuwano

w skalistych wzgórzach. Normalny człowiek nie chciałby mieć nic wspólnego z takim miejscem.

Kto chciałby mieszkać z rozkładającymi się zwłokami? Ale opętanie sprawia, że człowiek zaczyna

się  interesować  nieczystymi  tematami.  W 27  wersecie  widzimy  dwa  z  nich:  nagość  i  śmierć.

Demony  wydają  się  mieć  stałe  zainteresowania.  Wystarczy  spojrzeć,  czym  wypełniona  jest

dzisiejsza  rozrywka.  Obnażanie  się  i  fascynacja  śmiercią  są  obecne  w  filmach  i  muzyce.

Naiwnością byłoby myślenie, że demony nie mają wpływu na rozrywkę, która dociera do tłumów.

W 29 wersecie czytamy o jeszcze innym wpływie demonicznym. Widać tam nadludzką siłę.

Demon brał go we władanie. Szarpał nim. Nie pomagało nawet wiązanie go łańcuchami. Demon je

zrywał i zmuszał człowieka do odejścia na pustynię. Ta nadludzka siła pokazuje, że nie mógł to być

tylko jakiś szaleniec. Bo niektórzy próbują tłumaczyć opisy opętania jakąś chorobą. Znacie jakąś

chorobę, która pozwoliłaby człowiekowi uwolnić się z łańcuchów? To był człowiek, w którym były

nadludzkie moce. W Ewangelii Marka czytamy jeszcze, że tłukł się kamieniami. Może ten człowiek

chciał się w ten sposób uwolnić ze swojego opętania.

Ale na jego drodze pojawił się Jezus. Chronologia w opisie wydaje się chaotyczna. Bo Jezus

najpierw nakazał duchowi nieczystemu, żeby z niego wyszedł. Czyli to, co mamy na początku 29

wersetu. A potem mężczyzna padł przed nim i głośno zawołał to, co w 28 wersecie. Czyli:

Ewangelia Łukasza 8:28

Czego ode mnie chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie!

Dosłownie demon zapytał: „Co mnie i Tobie?” Co można rozumieć jako: „co my mamy

wspólnego?” W Ewangelii Mateusza druga część jest pytaniem, czy Jezus przyszedł ich dręczyć

przed czasem? Demony mają świadomość, że ich czas jest ograniczony. Że kiedyś zapłacą za to, co
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robią. Ale spodziewały się, że to jeszcze nie teraz. I po części miały rację. Bo to nie był jeszcze czas

ostatecznego sądu. Ale widać też w tym, że nie wiedzą wszystkiego o Bożym planie. O tym, że Syn

Boży przyjdzie na ziemię i będzie wyrzucał ich z ludzkich mieszkań. I trzeba przyznać, że Stary

Testament nie zapowiada tego wprost. Nie zapowiada, że Mesjasz będzie robił takie rzeczy. Stary

Testament  mówił,  że  będzie uzdrawiał  i  głosił  dobrą nowinę.  Ale nie  czytamy wprost,  że  miał

wyganiać demony. Może dlatego się nie spodziewały tego w tym momencie.

Widzimy tu natomiast tytuł Boga Najwyższego. Ma on szczególne znaczenie w odróżnieniu

Boga Jahwe od fałszywych bogów. Czyli od istot demonicznych. Bo to demony podszywają się pod

fałszywych bogów. Warto zauważyć, że w Ewangelii Łukasza często pojawia się pytanie, kim jest

Jezus. Zadawali je faryzeusze i uczeni w Piśmie. Zadawali je uczniowie Jezusa. Bo nie do końca

wiedzieli, kim jest. Ale demony nie miały z tym problemu. Demony dobrze wiedzą, kim jest Jezus.

Pan Jezus zapytał go, jak ma na imię. W tym miejscu dowiadujemy się, że to nie był tylko

jeden demon. Bo miał na imię Legion, dlatego że było w nim wiele demonów. Legion oznacza

armię złożoną z 5 lub 6 tysięcy żołnierzy. To nie oznacza, że w człowieku było 6 tysięcy demonów,

tylko że było ich bardzo dużo. Natomiast prawdopodobnie były ich tysiące. Wskazuje na to liczba

świń, w które później weszły te demony. Ewangelia Marka podaje nam, że było tam około 2 tysięcy

świń. Więc pewnie co najmniej tyle było też demonów. Może kogoś zastanawia, jak tyle demonów

mogło zmieścić się w jednym człowieku. Podobny problem rozważano już w średniowieczu. Może

słyszeliście to żartobliwe pytanie: ile diabłów zmieści się na główce od szpilki? Ale na poważnie

podobny dylemat  rozważał  Tomasz  z  Akwinu.  Choć miał  na  myśli  anioły.  Nie  będziemy tego

rozważać. Ale skoro są duchami, to widocznie nie ma przeciwwskazań.

Demony prosiły Jezusa, żeby nie kazał im wejść w otchłań. Otchłań to miejsce, w którym

demony są uwięzione. Poza tym wersetem pojawia się tylko raz w Liście do Rzymian. I kilka razy

w Objawieniu Jana. To z otchłani wychodzi zwierzę, które zabija dwóch świadków. To w otchłani

związany  jest  szatan.  W hebrajskim myśleniu  otchłań  jest  podziemną głębią,  która  łączy  się  z

wodami mórz. Stąd w Objawieniu Jana zwierzę wychodzi z morza. Więc jest to miejsce więzienia

demonów, choć Bóg może pozwalać im stamtąd wychodzić. I widzimy to właśnie w Objawieniu

Jana.

Bo  to  Bóg  ma  władzę  nad  demonami.  I  dlatego  musiały  prosić  Jezusa,  żeby  mogły

przynajmniej wejść w świnie.  Zauważmy, co to oznacza.  Demony nie mogą nikogo opętać bez

pozwolenia z góry.
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Obecność hodowli świń świadczy, że był to teren zdominowany przez pogan. Bo Żydzi nie

hodowaliby nieczystych zwierząt. Była to ogromna hodowla. Bo około 2 tysięcy świń rzuciło się do

jeziora. Dla porównania, w Polsce tylko 6 procent hodowli ma ponad tysiąc świń. Zdecydowana

większość ma ich mniej niż 100. Więc było to potężne stado. Jakby to przeliczyć na złotówki, to za

tyle świń trzeba byłoby zapłacić kilka milionów złotych. A tu widzimy, że skończyły swoje życie w

jeziorze.

I tu może przychodzić nam do głowy dużo pytań. Czemu akurat świnie? Dlaczego Jezus

pozwolił na taką stratę? Co komu były winne bezbronne świnki? I czemu rzuciły się od razu do

jeziora? Wiemy, że świnie są jednym z nieczystych zwierząt. Jeśli właściciel był Żydem, to mogła

to być kara na właścicielu. Tego nie wiemy, ale strata tak dużego majątku może sugerować, że

właściciel nie był bez winy. Jeśli był poganinem, to mógł w ten sposób znieważać prawo tej ziemi.

Bo należała do plemienia Manassesa. Na pewno widzimy tu, że życie zwierząt ma zdecydowanie

mniejsze znaczenie niż ludzkie. Skoro tyle świń zostało poświęconych, żeby na tak krótko stać się

gospodarzami stada demonów.

Bo ta zmiana mieszkania z ludzkiego na wieprzowe wcale ich nie ocaliła. Mimo, że świnie

potrafią pływać, to wszystkie utonęły w tym jeziorze. Jeden z komentatorów biblijnych zauważył,

że poganie składali swoim bogom ofiary ze świń. A w tym przypadku świnie poniosły ofiarę, żeby

wyeliminować zło. Może gdyby nie taka śmierć, zostałyby ofiarowane na ołtarzu demonom. A tak

przez ich śmierć to demony padły ofiarą.  Bo zatopienie tych świń mogło służyć pokazaniu,  że

demony  zostały  ukarane.  Szczególnie,  że  trafiły  do  jeziora.  W starożytności  wody  morza  czy

dużego jeziora były jedną z form otchłani.  Nie sądzę,  żeby demony celowo biegły do wody. Z

innego fragmentu  w Ewangelii  Łukasza wiemy,  że  demony szukają miejsc bezwodnych.  Wody

symbolizują miejsce kary i uwięzienia nieczystych duchów. Kiedy Pan Bóg zesłał potop, po części

też był to sąd nad upadłymi aniołami i ich potomstwem.

Nie wydaje mi się więc, żeby świnie były dla nich ratunkiem przed otchłanią. Nie sądzę,

żeby Pan Jezus w ten sposób je oszczędził. One miały na to nadzieję. Ale co to za ratunek, kiedy za

chwilę  znowu nie miały gdzie się podziać? Przypomina to bardziej  rytuał z  żydowskiego Dnia

Pojednania. Żydzi składali wtedy na kozła swoje grzechy i wypędzali go na pustynię do Azazela.

Tutaj świnie przyjęły na siebie tysiące demonów i wypędziły je do otchłani.
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Reakcja mieszkańców

Spójrzmy  teraz  na  reakcję  mieszkańców.  Pierwszą  grupą  byli  pasterze.  Możemy  się

domyślać, że nie byli za szczęśliwi. Po tym, co się stało, uciekli i opowiedzieli o tym w mieście i po

zagrodach. To wzbudziło zainteresowanie i ludzie przyszli zobaczyć, co się stało. Widzimy to w

wersecie 35:

Ewangelia Łukasza 8:35

Ludzie wyszli więc zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa i przekonali się, że człowiek, z

którego wyszły demony, siedzi u Jego stóp ubrany i przy zdrowych zmysłach, przestraszyli się.

Mamy tu ogromny kontrast z tym, jak wyglądał i zachowywał się wcześniej. Nie miał już

demonów. Siedział w ubraniu u stóp Jezusa. Zwrot „siedzenie u czyichś stóp” wskazywał na relację

uczniowską. Uwolniony mężczyzna słuchał pewnie, co Jezus mówi. Był przy zdrowych zmysłach.

Można byłoby mieć nadzieję, że ludzie się ucieszą. Że w końcu nie będzie ich ten człowiek

straszył. Że nie będą musieli się martwić o swoje dzieci. Nie będą musieli go co chwilę wiązać. Ale

zamiast radości pojawił się strach. Wydaje się, że bardziej bali się widoku tego człowieka u stóp

Jezusa, niż kiedy był opętany. Bo do tego już mogli przywyknąć. Stał się częścią ich krajobrazu. A

teraz widzą tego szaleńca, który spokojnie siedzi przy Jezusie. Usłyszeli też, że Jezus wyrzucił z

niego demony, które weszły w świnie i utonęły w jeziorze. W takiej sytuacji w głowie jest jedno

pytanie. Kim jest ten Jezus? Skoro uspokoił człowieka, który miał nadludzką siłę.

To było dla nich zetknięcie z przejawem Bożej mocy i wielkości. Podobnie jak u uczniów na

jeziorze  Pan  Jezus  wzbudził  w nich  przerażenie.  I  trudno  się  temu dziwić.  Jest  to  zrozumiała

reakcja. Ale ten strach powinien ich prowadzić do zachwytu.  Bo ta wielka moc uratowała tego

człowieka. A oni prosili Jezusa, żeby od nich odszedł. Niektórzy sugerują, że to przez finansowe

straty. Pewnie sporo osób pracowało przy tych świniach. Więc mieliby powody do niechęci. Ale

bardziej prawdopodobne, że obawiali się obecności kogoś o tak wielkiej mocy. Skoro zrobił coś

takiego zaraz po przypłynięciu, to mógł jeszcze wiele pozmieniać w ich życiu.

A ludzie zwykle nie lubią nic zmieniać. Jeżeli już coś zmieniają, to według swojego planu.

Przyjęcie Jezusa wiąże się z odrzuceniem swoich planów. Część mieszkańców tego regionu pewnie

utrzymywała się z tej hodowli. Teraz musieli szukać nowego zajęcia. Albo nowych świń. Ale nie o
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świnie tu chodzi. One miały tylko coś pokazać. W Nowym Przymierzu nie ma już podziału na

czyste i nieczyste zwierzęta. Więc jak ktoś lubi schabowe, to nie musi z nich rezygnować. 

Ale Słowo Boże oddziela czyste i nieczyste zachowania. Chociażby w Efezjan 5:3-5:

Efezjan 5:3-5

3 A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was,

jak przystoi świętym,

4 Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej

dziękczynienie.

5 Gdyż to  wiedzcie  na  pewno,  iż  żaden rozpustnik  albo  nieczysty,  lub  chciwiec,  to  znaczy

bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym.

Dalej czytamy, że z powodu tych zachowań gniew Boży spada na nieposłusznych. Dlatego

nie mamy być ich wspólnikami. Kiedyś byliśmy ciemnością, a teraz jesteśmy światłością. Więc

mamy postępować jak dzieci światłości.

Opętany żył w ogromnej ciemności.  Zajmował się tym, co nieczyste.  Obnażał się przed

ludźmi. Teraz był czysty i mógł żyć dla Boga. Bo, jak czytamy w 36 wersecie, został uwolniony.

Czasownik „uwolniony” może też oznaczać „zbawiony”. Jezus nie tylko uwolnił go od demonów.

Jezus zmazał jego grzechy. Na krzyżu pokonał moce ciemności i zapłacił za jego grzechy. Kolosan

2:14-15:

Kolosan 2:14-15

14 Wymazał  obciążający  nas  list  dłużny,  który  się  zwracał  przeciwko  nam  ze  swoimi

wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;

15 Rozbroił  nadziemskie  władze  i  zwierzchności,  i  wystawił  je  na  pokaz,  odniósłszy  w nim

triumf nad nimi. 

Apostoł Paweł przypomniał Kolosanom, czego dokonał dla nich Jezus. Bo każdy człowiek

ma dług grzechów u Boga. Nie jesteśmy w stanie tego długu spłacić.  Jedynym sposobem na spłatę

jest zaufanie, że Jezus usunął go, kiedy został przybity do krzyża. Więc musisz uznać, że narobiłeś

sobie u Boga długów. Nie tylko tym, co ludzie uznają za ciężki kaliber. Ale, tak jak czytałem przed

chwilą, wystarczy sama chciwość. Bo chciwość jest bałwochwalstwem. Albo błazeńska mowa czy

nieprzyzwoite żarty. Jezus wziął na siebie legiony naszych nieprzyzwoitości. Każdy z nas ma na
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sumieniu legiony takich grzechów. Jezus złożył siebie w ofierze. Dał się zabić, żeby wyeliminować

to zło. Żebyśmy my mogli usiąść u Jego stóp i być Jego uczniami.

Swoją ofiarą na krzyżu Jezus rozbroił też nadziemskie władze i zwierzchności. Ich klęska

została  przypieczętowana.  One  myślały,  że  w  ten  sposób  pozbędą  się  problemu.  A same  się

rozbroiły. Mieszkańcy tej krainy też chcieli się pozbyć problemu. Nie wiedzieli, że poniosą za to

odpowiedzialność. Wyprosili Jezusa ze swojego kraju. Każdy poniesie odpowiedzialność za swoją

reakcję na ewangelię. Prawdziwa wolność jest możliwa, ale wiąże się z kosztami. Gerazeńczycy

widzieli  uwolnienie,  ale  zareagowali  strachem.  Może  właśnie  bali  się  kolejnych  strat.  Bali  się

zrezygnować ze swojego życia. Nie chcieli, żeby ktoś im mówił, jak mają żyć.
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Reakcja uwolnionego

Na koniec spójrzmy jeszcze na reakcję uwolnionego. Wersety 38-39:

Ewangelia Łukasza 8:38-39

38 Człowiek zaś,  z  którego wyszły demony,  prosił  Go, aby pozwolił  mu przy Nim pozostać.

Jezus jednak odesłał go.

39 Wracaj do swojego domu — powiedział — i mów dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie

uczynił. Odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus.

Nie ma się co dziwić, że chciał zostać z Jezusem. Zawdzięczał Mu nowe życie. Ale nie

każdy nawrócony musiał podróżować z Jezusem. Może byłoby mu łatwiej. Zacząć życie na nowo

po drugiej  stronie jeziora.  Nie wracać do ludzi,  którzy znali  go od innej strony. Widzieli  go w

stanie,  w którym pewnie nie  chciałby być widziany.  Bo widzieli  go nagiego,  szarpiącego się  i

krzyczącego. Rozrywał ich łańcuchy. Czasem nie jest łatwo zacząć życie od nowa tam, gdzie ludzie

znają nasze stare życie. W Galilei ludzie nie zwracaliby na niego większej uwagi. Miałby większy

spokój.

Ale Pan Jezus miał dla niego inny plan. Wydał mu wyjątkowe polecenie. Bo zwykle Jezus

mówił ludziom, żeby nie opowiadali o tym, co im zrobił. W tym przypadku było odwrotnie. Jezus

dbał o większą dyskrecję wśród Żydów. Żeby nie próbowali zrobić z Niego politycznego Mesjasza.

Takiego zagrożenia nie było wśród pogan. Nikt nie próbowałby Go tam obwołać Królem.

W ostatnim wersecie Jezus polecił temu mężczyźnie mówić o wszystkim, co uczynił mu

Bóg. A on rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus. To pokazuje, że to, co robił Jezus, było

działaniem  Boga.  Nie  oznaczało  to,  że  ten  człowiek  miał  świadomość  Boskości  Jezusa.  Ale

utożsamiał Jego działanie z działaniem Boga.

Pan Jezus zostawił tego człowieka z misją. Już podczas ziemskiej służby Jezusa były osoby,

które opowiadały o Nim na pogańskich terenach. Opowiadały, jak wielkie rzeczy uczynił im Jezus.

Czy Jezus uczynił dla Ciebie wielkie rzeczy? Możesz spojrzeć na tego opętanego i uznać, że

nigdy nie byłeś czy nie byłaś w takim stanie. Że może są osoby, które potrzebują takiej przemiany,

ale niech Pan Bóg nie rusza mojego życia. Może tego się obawiamy. Że coś wtedy stracimy. Że

Jezus nie będzie patrzył na to,  że coś sobie na tym świecie wypracowaliśmy. Tak jak nie miał

10



problemów z tym, żeby kilka  milionów złotych utopiło się  w jeziorze.  Ważniejsze było to,  że

mężczyzna otrzymał nowe życie.

Każdy z nas żył albo wciąż żyje w mocy ciemności. Zostaliśmy stworzeni na Boży obraz.

Ale ten obraz został zniekształcony przez grzech. I tylko Bóg może go przywrócić. Niestety wielu

ludzi woli żyć po staremu niż doświadczyć prawdziwej wolności. Wolą nawet żyć pod wpływem

demonów niż, żeby Jezus wszedł do ich życia. A wpływów demonicznych dookoła nie brakuje. Nie

tylko w tematach, które pojawiły się w tekście, czyli nagości i fascynacji śmiercią. Choć to jest

bardzo mocny przejaw ich działania.

Ale są też inne. Apostoł Paweł zapowiadał, że w późniejszych czasach niektórzy odstąpią od

wiary. Że będą słuchali demonicznych nauk. Jeśli odchodzimy od prawdy Bożego Słowa, narażamy

się  na  wpływ  sił  ciemności.  A  te  mogą  przybierać  różne  formy.  Na  przykład  demoniczne

objawienia. W naszym kraju wiele osób wierzy, że ludziom objawia się matka Pana Jezusa. Ale

wystarczy  porównać  treść  tych  objawień  ze  Słowem Bożym.  Wtedy  zobaczymy,  że  ta  postać

przekręca  Słowo  Boże.  Uzależnia  zbawienie  od  oddania  czci  sercu  Marii.  U  protestantów też

znajdziemy takie wpływy. To już nie będą objawienia maryjne. Ale są nagrania z kościołów, na

których ludzie szarpią się, krzyczą i wiją z bólu. A prowadzący mówią, że doświadczają napełnienia

Duchem Świętym. Widzimy też wpływy religii wschodu. Ludzie mogą otworzyć się na kontakty z

nieczystymi  duchami  przez  z  pozoru  niewinne  praktyki.  Przez  jogę  czy  wschodnią  medytację.

Mówię z pozoru niewinne, bo tak ludzie to przedstawiają.

Apostoł Paweł przestrzegał Efezjan, żeby nie dawać diabłu przystępu. Pisał to w kontekście

odrzucania  grzechu  i  sprawiedliwego  postępowania  w  codziennym  życiu.  Między  innymi

odrzucenia kłamstwa, grzesznego gniewu czy kradzieży. A zamiast tego mówienia prawdy i pracy

własnymi rękami. Nie trzeba objawień. Nie trzeba fascynacji ponadnaturalnymi doświadczeniami.

Nie trzeba religii wschodu. Każdy jest narażony na ogniste pociski złego. Ale jeśli jesteś dzieckiem

Bożym, to masz Ducha Świętego. I żaden nieczysty duch nie może tobą zawładnąć. Żadne moce nie

wyrwą dziecka Bożego z rąk kochającego Boga Ojca. Większy jest ten, który jest w nas niż ten,

który jest na świecie. Tarczą wiary w te prawdy odpieramy takie ataki.
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Podsumowanie

Uwolnienie  opętanego  to  kolejna  historia,  która  pokazuje  autorytet  Jezusa.  Wcześniej

uciszył burzę. Teraz uratował od demonów dwóch mężczyzn. Łukasz skupił się na jednym z nich,

ale było ich dwóch. Pan Jezus zabrał swoich uczniów na drugi brzeg jeziora dla uratowania tych

dwóch ludzi. Mimo oczywistego cudu mieszkańcy tych terenów nie chcieli, żeby Jezus tam został.

Ogarnął ich wielki strach. Wcześniej taki strach ogarnął uczniów, bo nie potrafili zrozumieć, kim

jest Jezus.

W tej  historii  najlepiej  rozpoznały  to  demony.  Widzimy,  że  nie  są  one  równorzędnymi

przeciwnikami Boga. Nawet w liczebnej przewadze muszą podporządkowywać się Jezusowi. Mają

świadomość, że ich los jest przesądzony. Ale Jezus wykorzystał ich własną prośbę, żeby się ich

pozbyć. Uwolnił opętanego, który dzięki temu wrócił do zdrowych zmysłów.

Okoliczni mieszkańcy tego nie docenili. Obawiali się mocy, jaką dysponował Jezus. Wydaje

się,  że  woleli  żyć  z  demonami niż  doświadczyć prawdziwej  wolności.  Bo prawdziwa wolność

oznacza rezygnację z tego, co nieczyste. Do takiej rezygnacji Jezus wzywa każdego, kto chce za

Nim pójść. On sam nas do tego uzdalnia. Tak jak sam przemienił opętanego. Wtedy będziemy mieli

o czym mówić. O wielkich rzeczach, jakie uczynił nam Bóg. Amen.
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Звільнення одержимих

Сьогодні у нас є презентація того, чого діти вивчали на уроці за останні місяці. І так

сталося, що ми сьогодні знаходимося в уривку, якого я нещодавно торкався з найстаршою

групою. Це саме план посібника, який ми проходимо. У нас був урок відновлення образу

Божого в людині. Бо людина створена за образом Божим. На жаль, цей образ був спотворений

гріхом. Але Ісус прийшов, щоб відновити цей образ. Сьогодні ми маємо приклад конкретної

людини, у якої цей образ був сильно спотворений. І Господь Ісус прийшов до нього, щоб

зробити його новим створінням. Щоб віднині жити для Нього.

Давайте прочитаємо Луки 8:26-39:

Від Луки 8:26-39

26 І вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї.

27 І, як на землю Він вийшов, перестрів Його один чоловік із міста, що довгі роки мав він

демонів, не вдягався в одежу, і мешкав не в домі, а в гробах.

28 А коли він Ісуса побачив, то закричав, поваливсь перед Ним, і голосом гучним закликав:

Що до мене Тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю Тебе, не муч мене!

29 Бо звелів Він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був його, і в'язали

його ланцюгами й кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по

пустині його.

30 А Ісус запитався його: Як тобі на ім'я? І той відказав: Леґіон, бо багато ввійшло в нього

демонів.

31 І благали Його, щоб Він їм не звелів іти в безодню.

32 Пасся ж там на горі гурт великий свиней. І просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у

них. І дозволив Він їм.

33 А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли. І череда кинулась із кручі до

озера, і потопилась.

34 Пастухи ж, як побачили теє, що сталось, повтікали, та в місті й по селах звістили.

35 І вийшли побачити, що сталось. І прийшли до Ісуса й знайшли, що той чоловік,  що

демони вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових вдягнений та при умі, і полякались...
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36 Самовидці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий.

37 І ввесь народ Гадаринського краю став благати Його, щоб пішов Він від них, великий бо

страх обгорнув їх. Він же до човна ввійшов і вернувся.

38 А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати Його, щоб бути при Ньому. Та

Він відпустив його, кажучи:

39 Вернися до дому свого, і розповіж, які речі великі вчинив тобі Бог! І той пішов, і по

цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив!

Ісус з учнями переплив на інший берег Галілейського моря. Уже на озері Ісус показав

свою владу над силами природи. Тепер вони прийшли в землю, де жили переважно язичники.

Хоча історично вона належала до половини племені Манассії. Отже, це була частина землі,

яку Бог дав ізраїльтянам. Воно було частиною Декаполя, або Декаполя. Це був союз 10 міст,

розташованих на південь і схід від Галілейського моря. Лише один із них був на західному

березі річки Йордан.

Це був не єдиний візит Ісуса до земель язичників, які були частиною землі обітованої.

Ісус також був поблизу Тира та Сидону. Там він зцілив ханаанську дочку. А в Декатауні він

зцілив глухонімого.

І сьогодні ми маємо найрозширеніший опис вигнання демона в Новому Завіті. Як і у

випадку з вгамуванням шторму, важливе не лише звільнення. Після стихання бурі важливою

була реакція студентів. Цього разу ми бачимо реакцію мешканців на звільнення одержимих. І

це дуже схоже на реакцію учнів біля озера. Бо й жителі були охоплені століттями страху.
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Зустріч з одержимими

У вірші 26 ми читаємо, що вони досягли землі Герасенів. Ця назва трохи складна.

Тому що в різних рукописах зустрічаються три різні імена. Герасен, Гадарен або Гергаз. Дуже

схожі назви, тому при копіюванні тексту могли виникнути відмінності. Тим більше, що всі

три стосуються місць у цих краях. Гераса і Гадара були серед міст Декаполя. Важче знайти,

чим була Гергаза. Але це може стосуватися міста Курсі. Бо таке місце було розташоване на

березі озера. Тим більше, що там круті скелі. Однак ми не знаємо точного місця. Але ця назва

навіть не обов’язково стосується місця, де сталася подія. Тому що ми читаємо про країну чи

землю. Отже, назва могла стосуватися більшої території, ніж сюжет оповідання.

Коли Ісус вийшов на берег, він зустрів людину. Ця історія також є в Євангеліях від

Матвія та Марка. Тут Матвій згадує двох одержимих. Марк і Лука говорять лише про одне.

Це не проблема.  Вони просто зосередилися на  одному з  них.  Чомусь це було важливіше

останнього. Можливо, він був більш відомим людям або більш жахливим.

Матвій також додав,  що одержимі  перегородили Ісусу шлях.  У них був  звичай не

пропускати людей цією дорогою. Але оскільки Лука зосередився на одному з одержимих,

сьогодні  я  розповім  лише  про  одного.  Ми бачимо  його  опис  у  віршах  27  і  29.  Він  був

людиною,  одержимою  демонами.  І  тут  варто  приділити  хвилинку  тому,  хто  такі  демони

взагалі.  Біблія  не  говорить  нам  про  це  прямо.  Там  лише  йдеться  про  демонів,  але  не

пояснюється,  звідки вони взялися.  Існує дві  основні  теорії.  В обох початком є  повстання

якихось ангелів. Деякі люди вважають, що демони - це просто занепалі ангели. Друга теорія

більш складна. Там сказано, що занепалі ангели є синами Бога. Ті, кому подобаються дочки

людські. Ми читали про це якраз перед потопом. І дочки людські народили їм велетнів, або

нефілімів. Відповідно до цієї теорії, демони є духами цих велетнів. І таким було єврейське

розуміння походження демонів. Ми читаємо про це в 1 Еноха. Він не є частиною Біблії, але

він цитує його, наприклад, у своєму листі Юді. Тож читання може допомогти нам зрозуміти

єврейський спосіб мислення. Теорія про те, що демони - це занепалі ангели, з'явилася лише в

перші століття християнства. У будь-якому випадку, консенсус полягає в тому, що демони

з'явилися в результаті повстання ангелів. І або вони є занепалими ангелами, або вони були

створені в результаті союзу цих ангелів із дочками людськими.

Під  час  свого  служіння  Ісус  стикався  з  великою кількістю одержимих  людей.  Ми

також бачимо два таких випадки в Діяннях апостолів. Але ми вже не читаємо про майно в
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листах. Це не означає, що демони більше не діють. Проте особливо яскраво вони проявилися

під час земного служіння Ісуса. І в цьому випадку ми бачимо, що одержимий сам став на

шляху Ісуса.

Мабуть,  було  страшно  бачити  його.  Бідні  учні  Ісуса.  Вони  ледве  вибралися  з

божевільного шторму. Вони боялися, що потонуть. Тоді вони злякалися самого Ісуса. Які в

нього здібності. І коли вони вийшли на берег, можна було сподіватися, що буде спокійно. Але

вони  знову  побачили  щось  жахливе.  Одержимий  чоловік.  Ми читаємо,  що  він  давно  не

носить  одягу.  Він  також  не  жив  у  будинку,  тільки  в  гробницях.  Гробниці  були  місцями

поховання, висіченими на скелястих пагорбах. Нормальна людина не хотіла б мати нічого

спільного з таким місцем. Кому захочеться жити з трупом, що розкладається? Але володіння

викликає у людини інтерес до нечистих предметів. У вірші 27 ми бачимо два з них: наготу і

смерть.  Демони,  здається,  мають  постійні  інтереси.  Тільки  подивіться,  чим  наповнені

сьогоднішні  розваги.  Викриття  та  захоплення  смертю  присутні  в  кіно  та  музиці.  Було  б

наївно думати, що демони не мають впливу на розваги, які охоплюють маси.

У вірші 29 ми читаємо про ще один демонічний вплив. Там надлюдська сила. Демон

оволодів ним. Він смикнув його. Не допомогло навіть зв’язування його ланцюгами. Демон

зірвав їх і змусив чоловіка піти в пустелю. Ця надлюдська сила показує, що це не міг бути

просто якийсь божевільний. Тому що деякі люди намагаються пояснити описи одержимості

якоюсь  хворобою.  Чи  знаєте  ви  якусь  хворобу,  яка  дозволила  б  людині  звільнитися  від

кайданів? Він був людиною з надлюдськими здібностями. В Євангелії від Марка ми також

читаємо, що він бив себе камінням. Можливо, цей чоловік таким чином хотів звільнитися від

свого володіння.

Але на його шляху з’явився Ісус. Хронологія в описі видається хаотичною. Тому що

Ісус спочатку звелів нечистому духу вийти з нього. Це те, що ми маємо на початку вірша 29. І

тоді чоловік упав перед ним і закричав гучним голосом те, що написано у вірші 28. Це:

Від Луки 8:28

А коли він Ісуса побачив, то закричав, поваливсь перед Ним, і голосом гучним закликав: Що

до мене Тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю Тебе, не муч мене!

Буквально  демон  запитав:  «А  як  же  я  і  ти?»  Що можна  розуміти  як:  «що  у  нас

спільного?» У Євангелії від Матвія друга частина — це питання, чи прийшов Ісус мучити їх
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раніше часу? Демони знають, що їхній час обмежений. Що колись вони заплатять за те, що

роблять.  Але  вони  ще  не  очікували.  І  вони  частково  мали  рацію.  Бо  ще  не  настав  час

останнього суду. Але це також показує, що вони не знають усього про Божий план. Про те,

що Син Божий прийде на землю і вижене їх із людських осель. І слід визнати, що в Старому

Завіті про це прямо не сказано. Він не каже, що Месія буде робити такі речі. У Старому Завіті

сказано, що він буде зцілювати і проповідувати добру новину. Але ми прямо не читаємо, що

він мав виганяти демонів. Можливо, тому наразі не очікували.

Натомість ми бачимо тут титул Всевишнього Бога.  Це особливо важливо для того,

щоб відрізнити Бога  Ягве  від  фальшивих  богів.  Тобто від  демонічних  істот.  Тому що це

демони, які видають себе за фальшивих богів. Варто зазначити, що питання про те, хто такий

Ісус, часто задається в Євангелії від Луки. Їх запитували фарисеї та книжники. Їх запитали

учні Ісуса. Тому що вони насправді не знали, хто він. Але у демонів з цим не було проблем.

Демони дуже добре знають, хто такий Ісус.

Ісус запитав його, як його звати. Тут ми дізнаємося, що це був не просто один демон.

Бо звали його Легіон,  бо в ньому було багато демонів.  Легіон означає армію з 5-6 тисяч

солдатів. Це означає не те, що в людині було 6000 демонів, а те, що їх було дуже багато. Але

їх, мабуть, були тисячі. На це вказує кількість свиней, в яких пізніше увійшли ці демони.

Євангеліє від Марка розповідає, що там було близько 2000 свиней. Тож демонів, ймовірно,

було принаймні стільки ж. Можливо, хтось дивується, як стільки демонів могло вміститися в

одній людині. Подібна проблема розглядалася вже в середні віки. Можливо, ви чули такий

анекдот:  скільки дияволів  може поміститися на  голівці  шпильки? Але якщо серйозно,  то

подібну  дилему  розглядав  Фома  Аквінський.  Хоча  він  мав  на  увазі  ангелів.  Не  будемо

розглядати. Але оскільки вони привиди, то протипоказань, мабуть, немає.

Демони благали Ісуса  не  відпустити  їх  у  безодню.  Безодня -  це  місце,  де  демони

захоплені. Окрім цього вірша, воно з’являється лише один раз у Посланні до римлян. І кілька

разів в Об’явленні Івана. Саме з безодні приходить звір і вбиває двох свідків. Саме в безодні

зв’язаний сатана. У єврейському розумінні безодня — це підземна глибина, яка сполучається

з водами морів. Отже, в Об’явленні звір виходить із моря. Отже, це в’язниця демонів, хоча

Бог може дозволити їм вийти. І ми бачимо це в Об’явленні Івана.
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Бо Бог має владу над демонами. І тому їм довелося запитати Ісуса, чи можуть вони

принаймні  зайти  всередину  свиней.  Зазначимо,  що  це  означає.  Демони не  можуть  ніким

заволодіти без дозволу згори.

Наявність свиноферм доводить, що це була територія, де панували язичники. Бо євреї

не тримали б нечистих тварин. Це була величезна ферма. Бо в озеро кинулися близько 2 тисяч

свиней. Для порівняння, у Польщі лише 6 відсотків господарств мають понад тисячу свиней.

У переважної більшості  їх  менше 100. Тож це було потужне стадо.  Якщо перерахувати в

злотих, то за таку кількість свиней довелося б заплатити кілька мільйонів злотих. І тут ми

бачимо, що вони закінчили своє життя в озері.

І  тут може виникнути багато питань.  Чому тільки свині? Чому Ісус допустив таку

втрату? Кому були винні безпорадні свині? А чому вони кинулися прямо в озеро? Ми знаємо,

що свині – одна з нечистих тварин. Якщо власник був євреєм, це могло бути покаранням для

власника. Ми не знаємо, але втрата такого великого стану може свідчити про те, що власник

не був безвинний. Якби він був язичником, то міг би нехтувати законами країни. Тому що

вона належала до племені Манассії. Тут ми точно бачимо, що життя тварин набагато менш

важливо,  ніж  життя  людини.  Якби  стільки  свиней  було  принесено  в  жертву,  щоб  стати

господарями стада демонів на такий короткий час.

Бо ця зміна житла з людського на свиняче їх зовсім не врятувала. Хоча свині вміють

плавати,  але  всі  вони  потонули  в  цьому  озері.  Один  біблійний  коментатор  зазначив,  що

язичники  приносили  свиней  в  жертву  своїм  богам.  І  в  цьому  випадку  свині  приносили

жертву, щоб усунути зло. Можливо, якби не така смерть, вони були б принесені в жертву

демонам. І тому через свою смерть демони стали жертвами. Тому що втоплення цих свиней

могло показати, що демони були покарані. Тим паче, що вони опинилися в озері. У давнину

однією з форм безодні були води моря або великого озера. Я не думаю, що демони навмисно

біжать  у  воду.  З  іншого  уривка  в  Євангелії  від  Луки  ми  знаємо,  що  демони  шукають

безводних  місць.  Води  символізують  місце  покарання  і  ув'язнення  нечистих  духів.  Коли

Господь Бог  послав  потоп,  це  частково також був  суд над занепалими ангелами та їхнім

потомством.

Тому я не вважаю, що свині — це їхній порятунок від прірви. Я не думаю, що Господь

Ісус пощадив їх таким чином. Вони на це сподівалися. Але в чому був порятунок, коли за

мить їм було нікуди подітися? Це більше схоже на ритуал єврейського Дня спокути. Потім
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євреї поклали свої гріхи на козла і погнали його в пустелю до Азазеля. Тут свині взялися

проти тисяч демонів і загнали їх у безодню.
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Реакція мешканців

Тепер  подивимося  на  реакцію людей.  Першою групою  були  пастухи.  Ми можемо

припустити,  що  вони  були  не  дуже  щасливі.  Після  того,  що  сталося,  вони  розбіглися  і

розповіли про це в місті та на хуторах. Це викликало інтерес і люди приходили подивитися,

що відбувається. Ми бачимо це у вірші 35:

Від Луки 8:35

І вийшли побачити, що сталось. І прийшли до Ісуса й знайшли, що той чоловік, що демони

вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових вдягнений та при умі, і полякались...

Тут ми маємо величезний контраст із тим, як він виглядав і поводився раніше. У нього

більше не було демонів.  Він сидів повністю одягнений біля ніг Ісуса.  Фраза «сидіти біля

чиїхось ніг» вказувала на студентські стосунки. Звільнений чоловік упевнено слухав те, що

говорив Ісус. Він був при здоровому глузді.

Можна було сподіватися,  що люди будуть задоволені.  Що цей чоловік їх не злякає

врешті-решт.  Щоб  вони  не  хвилювалися  за  своїх  дітей.  Їм  не  доведеться  його  весь  час

прив’язувати. Але замість радості прийшов страх. Здавалося, вони більше боялися чоловіка

біля ніг Ісуса, ніж коли він був одержимий. Тому що вони вже звикли до цього. Це стало

частиною їх ландшафту. І тепер вони бачать цього божевільного, який тихо сидить біля Ісуса.

Вони також чули, що Ісус вигнав з нього демонів, які увійшли в свиней і потонули в озері. У

такій ситуації в голові виникає одне питання. Хто цей Ісус? Так як він заспокоїв людину, яка

мала нелюдську силу.

Для них це була зустріч із проявом Божої сили та величі. Подібно до учнів на озері,

Господь  Ісус  налякав  їх.  І  це  не  дивно.  Це  зрозуміла  реакція.  Але  цей  страх  повинен

викликати у них подив. Тому що ця велика сила врятувала цю людину. І вони попросили

Ісуса  залишити  їх.  Деякі  припускають,  що  це  через  фінансові  втрати.  Мабуть,  над  тими

свинями працювало багато людей. Тож вони мали б підстави для небажання. Але швидше за

все вони боялися присутності когось із такою великою владою. Якби він зробив щось подібне

відразу після прибуття, він все одно міг би змінити їхнє життя.

А люди зазвичай не люблять щось змінювати. Якщо вони щось змінюють, то за їхнім

планом.  Прийняти  Ісуса  означає  відкинути  свої  плани.  Деякі  з  жителів  цього  регіону,
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ймовірно, заробляли на життя цим розведенням. Тепер їм довелося шукати нову роботу. Або

нових свиней. Але справа не в свинях. Їм просто треба було щось показати. У Новому Завіті

більше немає різниці між чистими і нечистими тваринами. Тому, якщо ви любите свинячі

відбивні, не варто від них відмовлятися.

Але Боже Слово розділяє чисту поведінку від нечистої.  Наприклад,  у  Посланні  до

Ефесян 5:3-5:

До ефесян 5:3-5

3 А розпуста та нечисть усяка й зажерливість нехай навіть не згадуються поміж вами, як

личить святим,

4 і гидота, і марнословство або жарти, що непристойні вам, але краще дякування.

5 Знайте бо це, що жаден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не

має спадку в Христовому й Божому Царстві!

Потім ми читаємо, що через таку поведінку гнів Божий падає на неслухняних. Тому

ми не маємо бути їхніми спільниками. Колись ми були темрявою, тепер ми світлом. Отже, ми

маємо ходити як діти світла.

Одержимий жив у великій темряві.  Він  мав  справу з  тим,  що було нечистим.  Він

виставив себе перед людьми. Тепер він був чистим і  міг жити для Бога.  Тому що, як ми

читаємо  у  вірші  36,  він  був  звільнений.  Дієслово  «звільнити»  також  може  означати

«врятувати». Ісус не тільки звільнив його від демонів. Ісус забрав його гріхи. На хресті Він

переміг сили темряви і заплатив за свої гріхи. Колосян 2:14-15:

До колоссян 2:14-15

14 знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, Він із середини взяв його

та й прибив його на хресті,

15 роззброївши влади й начальства,  сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на

хресті!

Апостол Павло нагадав колосянам про те, що Ісус зробив для них. Тому що кожна

людина має борг перед Богом за гріхи. Ми не можемо погасити цей борг.  Єдиний спосіб

відплатити — вірити, що Ісус усунув його, коли його прибили до хреста. Отже, ви повинні

визнати, що ви в боргу перед Богом. Не тільки те, що люди вважають важким калібром. Але,
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як я прочитав хвилину тому, жадібності достатньо. Бо жадібність — це ідолопоклонство. Або

клоунська мова чи нецензурні  жарти.  Ісус взяв на Себе легіони нашої непристойності.  У

кожного з нас на сумлінні легіони таких гріхів. Ісус приніс себе в жертву. Він дозволив себе

вбити, щоб усунути це зло. Щоб ми могли сидіти біля Його ніг і бути Його учнями.

Своєю жертвою на хресті Ісус також роззброїв начальства та влади. Їхня поразка була

закріплена. Думали, що таким чином позбудуться проблеми. І вони роззброїлися. Жителі цієї

землі  теж  хотіли  позбутися  проблеми.  Вони  не  знали,  що  відповідатимуть  за  це.  Вони

вигнали Ісуса зі своєї країни. Кожен відповідатиме за свою реакцію на євангелію. Справжня

свобода  можлива,  але  має  свою  ціну.  Геразини  побачили  порятунок,  але  відреагували  зі

страхом. Можливо, вони просто боялися нових втрат. Вони боялися віддати життя. Вони не

хотіли, щоб хтось вказував їм, як їм жити.
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Реакція звільнених

Насамкінець подивимося на реакцію звільненої людини. Вірші 38-39:

Від Луки 8:38-39

38 А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати Його, щоб бути при Ньому. Та

Він відпустив його, кажучи:

39 Вернися до дому свого, і розповіж, які речі великі вчинив тобі Бог! І той пішов, і по

цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив!

Не дивно, що він хотів залишитися з Ісусом. Він завдячував йому новим життям. Але

не кожен навернений повинен був подорожувати з Ісусом. Може, йому було б легше. Почніть

життя заново на іншому березі озера. Щоб не повертатися до людей, які знали його з іншого

боку. Вони бачили його в такому стані, в якому він, мабуть, не хотів би, щоб його бачили.

Тому що вони бачили його голим, що борсався і кричав. Він розірвав їхні ланцюги. Іноді

нелегко  почати  нове  життя  там,  де  люди  знають  наше  старе  життя.  У  Галілеї  люди  не

звертали б на нього особливої уваги. Йому було б спокійніше.

Але Господь Ісус мав для нього інший план. Він дав йому спеціальний наказ. Тому що

зазвичай Ісус казав людям не говорити про те, що він їм зробив. В даному випадку все було

навпаки.  Ісус  тримав  євреїв  більш  обачними.  Щоб  із  Нього  не  намагалися  зробити

політичного Месію. Серед язичників такої загрози не було. Ніхто не намагатиметься зробити

Його там Царем.

В останньому вірші Ісус наказав цій людині розповісти про все, що Бог зробив для

нього. І він розповідав, як багато для нього зробив Ісус. Це показує, що те, що робив Ісус,

було справою Бога. Це не означало, що чоловік усвідомлював божественність Ісуса. Але він

ототожнював Свою дію з дією Бога.

Господь Ісус залишив цього чоловіка на місії. Уже під час земного служіння Ісуса були

люди,  які  говорили  про  нього  в  язичницьких  країнах.  Вони  розповідали,  які  великі  речі

зробив для них Ісус.

Чи Ісус зробив для вас великі справи? Ви можете дивитися на цю одержима людину і

визнати, що ви ніколи не були або ніколи не були в такому стані. Що, може, є люди, яким

потрібна  така  зміна,  але  нехай  Бог  не  торкається  мого  життя.  Можливо,  саме  цього  ми
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боїмося. Що ми тоді щось втратимо. Що Ісус не буде дивитися на те, що ми щось виробили в

цьому світі. Так само, як у нього не було проблем з кількома мільйонами злотих, які потонули

в озері. Найважливіше те, що чоловік отримав нове життя.

Кожен з нас жив або живе у владі темряви. Ми були створені за образом Божим. Але

цей образ був спотворений гріхом. І тільки Бог може його відновити. На жаль, багато людей

віддають перевагу старому, щоб відчути справжню свободу. Вони навіть вважають за краще

жити під впливом демонів, ніж щоб Ісус увійшов у їхнє життя. І демонічного впливу навколо

не бракує. Не тільки в темах, які фігурували в тексті, тобто нагота і захоплення смертю. Хоча

це дуже сильний прояв їхніх дій.

Але є й інші. Апостол Павло передрік, що в пізніші часи деякі відпадуть від віри. Що

вони будуть слухати демонічні повчання. Якщо ми віддаляємося від істини Божого Слова, ми

піддаємо  себе  впливу  сил  темряви.  І  вони  можуть  приймати  різні  форми.  Наприклад,

демонічні привиди. У нашій країні багато хто вірить, що Мати Господа Ісуса є людям. Але

досить порівняти зміст цих одкровень зі Словом Божим. Тоді ми побачимо, що цей персонаж

перекручує  Слово  Боже.  Це  ставить  спасіння  в  залежність  від  поклоніння  серцю  Марії.

Подібні впливи ми знаходимо також серед протестантів. Це вже не будуть Марійні явлення.

Але є записи з церков людей, які борються, кричать і звиваються від болю. І лідери кажуть,

що вони відчувають наповнення Святим Духом.  Ми також бачимо вплив східних релігій.

Люди можуть відкритися для контакту з нечистими духами через, здавалося б, невинні дії. За

допомогою  йоги  або  східної  медитації.  Я  кажу  начебто  невинним,  тому  що  так  його

зображують люди.

Апостол  Павло  застерігав  ефесян  не  давати  доступу  дияволу.  Він  написав  це  в

контексті відкидання гріха та праведності в повсякденному житті. Серед іншого, відкидаючи

брехню, гріховний гнів або злодійство.  А замість того, щоб говорити правду і  працювати

своїми руками. Ніяких привидів не потрібно. Немає потреби захоплюватися надприродним

досвідом. Вам не потрібна східна релігія. Кожна людина вразлива перед вогняними стрілами

лукавого. Але якщо ти дитина Божа, ти маєш Святого Духа. І жоден нечистий дух не може

оволодіти вами.  Жодна сила не може вирвати дитину Божу з рук люблячого Бога-Батька.

Більший той, хто в нас, аніж той, хто в світі.  Щитом віри в ці істини ми відбиваємо такі

напади.
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Резюме

Визволення одержимих — це ще одна історія, яка показує авторитет Ісуса. Раніше він

втихомирював бурю.  Тепер  він  врятував  двох чоловіків  від  демонів.  Люк зосередився  на

одному з них, але їх було двоє. Господь Ісус повів своїх учнів на інший берег озера, щоб

врятувати цих двох людей. Незважаючи на очевидне чудо, жителі цієї місцевості не хотіли,

щоб Ісус там залишався. Великий страх охопив їх. Раніше такий страх охоплював учнів, тому

що вони не могли зрозуміти, ким є Ісус.

У цій історії демони впізнали це найкраще. Ми бачимо, що вони не є рівноправними

противниками Бога. Навіть коли їх чисельно переважають, вони повинні підкоритися Ісусу.

Вони знають, що їх доля вирішена. Але Ісус використав їх власне прохання, щоб позбутися

їх. Він звільнив одержима чоловіка, який таким чином повернувся до здорового розуму.

Місцеві жителі цього не оцінили. Вони боялися влади, яку мав Ісус. Здається, вони

воліли  жити  з  демонами,  ніж  відчути  справжню  свободу.  Бо  справжня  свобода  означає

відмову  від  нечистого.  До  цього  зречення  Ісус  закликає  всіх,  хто  хоче  йти  за  Ним.  Він

дозволяє  нам це  робити.  Так  само,  як  і  сам обернув одержимого.  Тоді  нам буде  про  що

поговорити. Про великі справи, які Бог зробив для нас. Амінь.
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