
Yesus membebaskan orang dari roh jahat

Yesus dan pengikut-Nya menyeberangi danau dan tiba di daerah orang Gerasa. Ketika Yesus turun dari
perahu, ada seorang laki-laki yang dirasuki roh jahat keluar dari pekuburan dan mendatangi-Nya. 



Sewaktu Yesus masih di 
kejauhan, orang itu sudah
melihat-Nya. Ia berlari
dan bersujud di depan-
Nya. Selagi Yesus berkata, 
“Hai roh jahat, keluarlah
dari tubuh orang ini,” 
orang itu berteriak
dengan keras, “Apa
urusan-Mu dengan aku, 
Yesus, Anak Allah Yang 
Mahatinggi? Aku mohon
kepada-Mu! Demi Allah, 
jangan hukum aku!”

Lalu Yesus bertanya orang 
itu, “Siapakah namamu?”

Orang itu menjawab, 
“Namaku Legion, sebab
kami ini banyak.” Roh-roh
jahat dalam orang itu
terus memohon Yesus
supaya mereka tidak
diusir dari daerah itu.



Pada saat itu segerombong babi
sedang makan di lereng bukit. 
Roh-roh jahat itu mohon kepada
Yesus, “Kirimlah kami ke babi-
babi itu dan biarlah kami masuk
ke dalamnya.” Jadi, Yesus
mengijinkan mereka. 

Roh-roh jahat keluar dari tubuh
orang itu dan masuk ke dalam
tubuh babi-babi. Lalu kawanan
babi itu berlari menuruni bukit
dan terjun ke danau. Semuanya
tenggelam. Jumlah kawanan
babi itu kira-kira 2.000 ekor.



Lalu orang-orang keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, lalu melihat
orang yang tadinya kemasukan roh jahat itu, sedang duduk di situ. Ia sudah berpakaian, dan pikirannya juga 
sudah waras. Maka mereka semua menjadi takut. 

Orang-orang yang telah menyaksikan sendiri kejadian tentang orang itu dan babi-babi itu menceritakan apa
yang telah terjadi. Lalu penduduk daerah itu minta supaya Yesus meninggalkan daerah itu.



Waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang 
tadinya dikuasai roh jahat itu minta kepada Yesus, 
supaya boleh ikut. Namun, Yesus berkata, 
“Pulanglah ke keluarga dan teman-temanmu. 
Ceritakanlah kepada mereka semua hal yang telah
Tuhan perbuatkan bagimu. Ceritakan kepada
mereka betapa baiknya Tuhan kepadamu.”



Orang itu pun pergi, dan mulai menceritakan di daerah Sepuluh Kota apa yang telah diperbuat Yesus
kepadanya.  Semua orang sungguh heran!
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