
#4 Jēzus vara pār garu pasauli 

Mateja ev. 8:28-34 

 
 

Šodienas nodarbībā aplūkosim Jēzus sastapšanos ar ļauno garu apsēstiem cilvēkiem. 
Mācīsimies par garu pasaules spēku un ietekmi cilvēku dzīvēs, kā arī kristiešu spēju stāties 
pretī šiem spēkiem. 

L A S Ī J U M S 
Izlasām Mt 8:28-34, kā arī abas paralēlās Rakstvietas no Mk 5:1-20 un Lk 8:26-39.  

D I S K U S I J A 
1. Kādas ir jūsu pirmās pārdomas vai jautājumi par šīm Rakstvietām? 
 Ļaujam katram izteikties.         

 Iespējams, radīsies jautājums, kādēļ Marks un Lūka piemin tikai vienu apsēsto, bet Matejs –  

divus. Atbilde ir, ka Marks un Lūka nesaka, ka tur bija tikai viens,  bet gan koncentrējas uz to vienu, ar 

kuru, visticamāk, bija tikai saruna. Saliekot kopā visus trīs pierakstus, redzam kopējo ainu.     

2. Vai, jūsuprāt, mūsdienās apsēstība ar dēmoniem ir joprojām aktuāla tēma?  
 Ļaujam katram izteikties.        

 Jā, arī mūsdienās cilvēki cīnās ar šo problēmu, tikai šodien viņus izolē no sabiedrības   

psihiatriskās slimnīcās u.c. No Bībeles pierakstiem varam secināt, ka šī problēma ir vairāk izplatīta  
nomaļās vietās nekā pilsētās un tur, kur cilvēki ir izglītotāki. Piemēram, neviens no Bībelē   

aprakstīajiem dēmonu izdzīšanas notikumiem nenorisinās Jeruzālemē, bet visi mazajos ciematos un  

lauku teritorijās. Arī šodienas stāsts ir par vīriem nomaļā vietā.       

3. Ko, jūsuprāt, nozīmē apsēstība ar dēmoniem? Kādā veidā tie iemājo cilvēkos? 
 Apsēstība ar dēmoniem nozīmē, ka cilvēkā iemājo viens vai vairāki ļaunie gari, kuri daļēji vai  
pilnībā pārņem kontroli pār cilvēku. Viņi spēj runāt cilvēka vietā, radīt ilūzijas un haliscunācijas par  

apkārt notiekošo, likt cilvēkam doties sev vēlamajā virzienā utt. Tādēļ ne katra atkarība vai rakstura  

vājība drīkst tikt norakstīta uz dēmonu iemājošanu.       

 Tomēr cilvēks, kurš ir bez Kristus aizsardzības, dzīvo Sātana pakļautībā un var tikt vieglā  
veidā caur pakļauts dēmonu spēkiem – caur okultām darbībām un citiem "durvju atvēršanas" veidiem, 

piemēram, horoskopu lietošanu. Taču Pati Dieva noliegšana un nostāšanās pret Kristus vēsti pati par 

sevi jau ir Sātana un viņa dēmonu  varas izpausme pār cilvēku.      
 Dēmoni ietekmē cilvēkus dažādos veidos, apskatīsim dažus:     

 1. Garīgā veidā caur viltus mācībām – izlasām Ef 6:11-12 un 1 Tim 4:1.    

 2. Mentālā veidā, piem., izraisot pašnāvību kā šeit cūkām vai Jūdam Iskariotam, kurā bija  
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iegājis dēmonu valdnieks Sātans – izlasām Jņ 13:27.      

 3. Miesiskā veidā, izraisot slimības – izlasām Mt 12:22 un 17:18.     

4. Kāda ir dēmonu reakcija pret Jēzu? Ko viņu teiktais atklāj par dēmoniem? 
 Viņi pazīst Kristu un pat pielūdz kā Dieva Dēlu – izlasām arī Lk 4:41. Caur to viņi atklāj, ka ir 
iespējams ticēt Kristum, netiekot glābtam, ko apstiprina arī Jēkabs – izlasām Jk 2:19.   

 Papildus tam šie dēmoni pat labi pārzina teoloģiju, jo saka, ka Jēzus esot pārāk ātri ieradies.   

Viņi zina, ka priekšā stāv Dieva tiesa, un kas viņu tajā sagaida – "Vai tu esi nācis pirms laika mūs  
mocīt?" Ļaunos garus sagaida sodība – izlasām Mt 25:41.  Tātad, dēmoni pazīst Dieva plānu labāk  

nekā Jēzus macekli un vairums kristiesu šodien!       

 Dēmoni ir daudz gudrāki par cilvēkiem, bet redzam Bībelē, ka šie kritušie eņģeļi ir arī citādi  
daudz varenāki par cilvēkiem – izlasām 2 Pt 2:11. Viņi ir daudz stiprāki, piemēram, eņģelim Miķelim  

nācās cīnīties 3 nedēļas ar kritušu eņģeli – izlasām Dan 10:13. Viens eņģeļis ar vienu cirtienu spēj  

nokaut 185 000 kareivju – izlasām 2 Ķņ 19:35. Dēmoni ir tie paši eņģeļi, tikai krituši – Atkl 12:3-4,9.  

 Dēmoni ir gudrāki, spēcīgāki (šodienas tekstā lasām kā apsēstaisspēja pārraut ķēdes),  
varenāki, pieredzējušāki (dzīvoja pirms pasaules radīšanas) un ar augtsāku dabu (spēj dzīvot ārpus  

miesas ierobežojumiem) par cilvēkiem. Tādēļ dēmonu izdzīšana nav vienkāršs uzdevums, ko jebkurš  

spēj izpildīt. Jūdi to praktizēja, bet ar mazām sekmēm. Pat Jēzus mācekļiem bija grūtības – izlasām Lk 
9:38-40. Dēmoni ir varenāki par cilvēkiem, tādēļ nav spiesti paklausīt. Bet tad nāca Jēzus...   

5. Par ko liecina Jēzus pavēle dēmoniem?  
 Par apbrīnojamu spēku un varu. Tā vietā, lai dēmoni pavēlētu Viņam, tie lūdzas, lai ļauj ieiet  

cūkās. Un tad Jēzus viņiem pavēl, un viņi klausa. Nešķīstie gari klausa Jēzum un pat metās zemē Viņa 

priekšā – izlasām Mk 3:11. Tātad Jēzum ir pardabisks spēks, Viņam ir vara pār garu pasauli.  
 Otrs aspekts – dēmoni vēlas iemājot miesā. Tādēļ lūdz ieiet cūkās.      

6. Kādēļ cūkās? Kādēļ cilvēkiem noraidoša reakcija? 
 Kādi Jēzum šeit pārmet necieņu pret dzīvniekiem. Bet Viņš ļaunos garus neiedzen cūkās tāpat 

vien. Tam ir ļoti būtisks iemesls – lai pierādītu, ka tie tiešām izgājuši no šīem vīriem. Citu veidu nebija 
– cilvēkos sūtīt nevarēja, bet nesūtot tos nekur, nebūtu pierādījuma, ka viņi tiešām ir izgājuši. Viņi  

varēja notēlot, ka ir izgājuši, ko, visticamāk, Sātans arī mūsdienu viltus dziedināšanās reizēm   

izmanto. Bet Jēzus pierāda Saviem mācekļiem, ka dēmoni izgājuši, jo cūkas pēkšņi reaģē tā, kā tās  

parasti nedara – pirmkārt, lecot ūdenī (cūkas nemēdz peldēties), lecot lejā pa krauju (arī pret viņu  
dabu), kā arī tās to dara kopā vienā barā (pretēji avīm, uz cūkas nestrādā bara instinkts). Tādējādi  

Jēzus atklāj Savu lielo gudrību, darbojoties ar iespaidīgu spēku un pārliecību.     

 Fakts, ka cūkas ir nešķīsti dzīvnieki, spēlē tikai pakārtotu lomu šajā notikumā.  
 Kā reaģēja cilvēki? Gani aizmuka uz pilsētu un "visa pilsēta" (34.p.) iznāca pretī Jēzum, lūdzot 

Viņu pamest viņu apvidu. Tā kā te nav runas tikai par šo cūku īpašniekiem (jo iznāca visa pilsēta), tad 

šādas reakcijas iemesls nav cūku ekonomiskais zaudējums. Iemesls ir bailes un bijība, ko izraisīja  
dziedinātie vīri. Diemžēl cilvēki tā vietā, lai pielūgtu Jēzu, noraidīja Viņu, un ar to šis Jaunajā Derībā ir 

pirmais gadījums, kad Jēzus saskaras ar publisku pretestību no cilvēku puses.     

7. Kad dēmons izdzīts, vai tas var atgriezties cilvēkā? Vai kristietī var būt dēmoni?  
 Atgriezties var, ja neienāk Kristus. Ja "attīrīšanās" ir tikai morāla rakstura, vēloties sakārtot  
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savu dzīvi, novērst problēmu sekas vai iegūt jaunu dzīves jēgu, tad cilvēka attīrītā "telpa" paliek tukša,  

un tajā var ienākt atkal tie paši vai citi dēmoni – izlasām Mt 12:43-45.     
 Tomēr, ja ienāk Kristus, tad tur vairs dēmoniem vietas nav. Tādēļ jaundzimušā, patiesi  

atgrieztā kristietī dēmonu nevar būt. Jo kas gan kopīgs gaismai ar tumsu – izlasām 2 Kr 6:14-16. Tikai 

gadījumā, kad Dieva Gars atstāj cilvēku (kā tas notika Vecajā Derībā – 1 Sam16:14 – bet ne Jaunajā  
Derībā), tad ļaunie gari var ienākt cilvēkā.        

 Arī tādēļ Jaunajā Derībā vēstulēs (kas rakstītas kristiešu draudzēm) nekur nav pavēlēts  

praktizēt dēmonu izdzīšanu. Tā vietā pavēlēts ļaut Dieva Vārdam iemājot mūsos, un tas dod spēku  

stāties pretī ļaunajam – izlasām vēlreiz Ef 6:11-12.       

8. Dziedinātais vīrs vēlas sekot Jēzum, tomēr saņem noraidījumu. Ko tas nozīmē? 
 Jēzus aicina šo vīru nekļūt par vienkāršu Jēzus sekotāju praktiskajā nozīmē, esot visu laiku  

tikai tur, kur Vinš ir, bet tā vietā kļūt par – misionāru! Iet tur, kur tas daudz vairāk vajadzīgs   

apkārtējiem cilvēkiem.           

 Arī mēs esam no Sātana varas dziedinātie, kurus Jēzus aicina ne tikai sekot Viņam, kalpojot  
baznīcas četrās sienās, bet kļūstot par misionāriem savas tautas vidū. Savā ikdienā, kurā mēs katrs  

šodien dzīvojam. Vai Tu jūties kā Viņa misionārs?         

 
N O S L Ē G U M S 
Kristus pirms Savas misijas uzsākšanas tuksnesī atklāja mums, ka spēj atvairīt Sātana 
uzbrukumus. Bet šodienas Rakstvietā Viņš atklāj, Pats spēj uzbrukt Sātanam un viņa eņģeļiem, 
un tos uzvarēt. Šo vara izpaužas šodien katra kristieša dzīvē. Paldies Viņam par šo svētību!   


