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Lukács 8,26-39 

 
Máté evangélima Lukács evangéliuma 

Amikor a túlsó parton Gadara környékére ért, két 

ördögtől megszállt emberrel találkozott. A 

sírboltokból jöttek elő. Annyira elvadultak voltak, 

hogy senki sem mert az úton járni. 

 

 Így kiabáltak: „Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért 

jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?” 

  

 

 

 

 

 

Messze tőlük nagy sertéskonda legelészett. Ezért az 

ördögök kérték: „Ha kiűzöl minket, küldj a 

sertéskondába!” „Menjetek!” - mondta nekik. Erre 

kimentek és megszállták a sertéseket, mire az egész 

konda lerohant a meredekről a tóba és vízbe fúlt. 

  

A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent 

elmondtak, azt is, ami a megszállottakkal a szemük 

láttára történt. 

Az egész város kiment Jézus elé, és amikor 

megpillantották, kérték, hagyja el határukat. 

A gerazaiak vidékére eveztek, amely Galileával átellenben fekszik. 

Ahogy a partra lépett, a város felől egy ördögtől megszállt ember 

tartott feléje. Már régóta nem hordott ruhát, nem lakott házban, 

inkább a sírboltokban tanyázott. 

 

Amikor meglátta Jézust, a földre vetette magát, s ilyeneket kiabált: 

„Mi bajod van velem, Jézus, a magasságbeli Istennek a Fia? 

Könyörgök, ne bánts!”  Megparancsolta ugyanis a tisztátalan 

léleknek, hogy menjen ki az emberből, mert már régóta hatalmában 

tartotta. Láncra verték és megkötözték, de széttépte a köteléket. A 

gonosz lélek kikergette a pusztába. Jézus megkérdezte tőle: „Mi a 

neved?” - „Légió” - válaszolta, mert sok ördög tartotta megszállva. 

Arra kérték, hogy ne küldje őket a mélységbe. 

A hegyoldalban ott turkált egy nagy sertéskonda. Megkérték, engedje 

meg, hogy a sertésekbe mehessenek. Megengedte nekik. A gonosz 

lelkek erre kijöttek az emberből, és megszállták a sertéseket. Erre a 

konda vadul nekirohant a lejtőnek, le a tóba, és odaveszett. 

 

 

Amikor a kanászok látták, mi történt, elfutottak és hírül vitték a 

városba és a tanyákra. Az emberek mentek, hogy ők is lássák, ami 

történt. Jézushoz érve ott találták az embert, akiből a gonosz lelkek 

kimentek: a lábánál ült, felöltözve, ép ésszel, és megijedtek. A 

szemtanúk elbeszélték, hogyan gyógyult meg az ördögtől megszállott. 

Erre elfogta őket a félelem. Geraza vidékének lakossága ezért arra 

kérte, hogy menjen el, annyira féltek. Bárkába szállt hát, hogy 

visszatérjen. Az ember, akiből kimentek a gonosz lelkek, kérte, hogy 

vele mehessen. De elküldte: 

 „Térj vissza otthonodba, és beszéld el, milyen nagy jót tett veled az 

Isten!” Erre az bejárta az egész várost, és elhíresztelte, milyen nagy 

jót tett vele Jézus. 

1) Hol szoktál „leragadni”? 

a) A TV előtt 

b) Számítógép előtt 

c) Internet előtt 

d) Kirakat előtt 

e) Templom előtt 

f) ……………..

2) Válassz tematikus címet a „Geraza és környéke” nevű lap számára! 

a) Sertésvész a tóparton 

b) Kanászbú 

c) Quo vadis megszállott 

d) ………………………. 

3) Hogyan közeledett Jézus a megszállotthoz? 

a) Kedvesen 

b) Félve 

c) Bizonytalanul 

d) Tekintéllyel 

e) Fölénye tudatában 

f) ……………………. 

4) Hány főből állt egy légió? 

a) …………………………… 

5) Mi teszi rád a legnagyobb benyomást a „Légió”-ban? 

a) Létszáma 

b) Ereje 

c) Pusztító ereje 

d) Jézustól való félelme. 

e) …………………….. 

6) A történet melyik képe fejezi ki legjobban jelenlegi helyzetedet? 

a) Nem lakott házban 

b) Nem hordott ruhát 

c) Földre vetette magát Jézus előtt 

d) Könyörgök ne bánts 

e) Jézus lábánál ült 

f) Elhíresztelte mit tett vele Jézus 

g) Kérték, hogy menjen el vidékükről 

h) ………………………………. 
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7) Hol érzem magam láncra verve és megkötözve? 

a) Az iskolában 

b) A munkahelyen 

c) A templomban 

d) Anyagiakban 

e) Érzelmeimben 

f) …………………. 

8) A problémák gyökerei az én életemben: 

a) Kevés önbizalom 

b) Örökölt függőség 

c) Csak magamra számíthatok 

d) Magány 

e) Fájdalmas gyermekkor 

f) …………………………….. 

9) Mi segítene a jelen pillanatban? 

a) Ha leszállnátok rólam 

b) Ha komolyan vennétek 

c) Ha imádkoznátok értem 

d) ……………………… 

10) A gyógyítások után Jézus többnyire megparancsolja az illetőnek, hogy ne mondja el senkinek Itt 

vajon miért parancsolja az ellenkezőjét? 

a) ………………………………….. 

11) A fenti történet a vihar lecsendesítése után következik. Milyen érzés lehetett a tengeri vihar után 

partot érve egy sírboltban lakó megszállottal találkozni? Vagy kettővel. 

a) …………………………………………………………………………. 

12) Az emberek érdekes módon reagálnak, amikor a volt megszállottat rendesen felöltözve, Jézus lábánál 

ülve találják. Mit árul el ez értékeikről? 

a) …………………………………………………. 

13) Mit mondhatott a volt megszállott a családtagoknak, amikor hazament? 

a) ………………………………………………………………. 

 

 

 

 


