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Verona była młodą, bardzo inteligentną dziewczyną i zdol-
nym partnerem w polemikach. Przepadała za dyskutowan-
iem, była uparta, przyjacielska i zawsze lubiła spędzać czas 
w towarzystwie innych, zwłaszcza tych, którzy uważali się za 
postmodernistów i luzaków. Uwielbiała kwestionować stan-
dardy i zwyczaje w Kościele i chciała być postrzegana jako 
głos milczących lub tych, którzy są zbyt nieśmiali, żeby coś 
powiedzieć. Była społecznie aktywna, zajmowała się utrzy-
mywaniem kontaktów z rówieśnikami, starała się, żeby byli 
zorientowani w  aktualnych wydarzeniach. Dokonywała 
tego, prowadząc blog internetowy, gdzie wyrażała swoje 
szczere opinie na różne tematy. Była na bieżąco z ważnymi 
informacjami i trendami, korzystając ze swojego konta na 
Twitterze. Jej obsesja związana komputerami, internetem 
i chęć zdobywania wiedzy doprowadziły ją do internetowej 
deski Ouija (lub Wee Gee), czyli płaskiej tablicy, na której 
znajdują się litery alfabetu, cyfry od 0 do 9, słowa „tak”, 
„nie”, „dzień dobry”, „do widzenia”, oraz różne symbole 
i grafiki. Jest ona określana również jako „deska duchów”, 
„diabelska deska” lub „mówiąca tablica”.
Do tej tablicy potrzebny jest mały kawałek drewna w ksz-
tałcie serca lub jakiś inny przenośny wskaźnik, za pomocą 
którego duch w czasie seansu spirytystycznego przekazuje 
wiadomość poprzez pokazywanie kolejnych liter tworzą-
cych jego odpowiedź. Uczestnicy kładą swoją rękę na 
kawałku drewna, którym – w ich zamyśle – powinien kie-
rować duch, żeby pokazywać kolejne litery słów. Ponieważ 
ta tablica ma związek z opętaniem demonami, ludzie są 
ostrzegani, żeby trzymali się od tego z daleka. Jednak Ve-
rona zaczęła się nią interesować i pewnej nocy zaprosiła 
swoją znajomą do gry. Podczas seansu nagle została opęta-
na przez demony. Zaczęła warczeć i rzucać się, jak gdyby 
była w transie. Stała się nieobliczalna, zdarzały się jej halu-
cynacje, miała skurcze mięśni i trudności w przełykaniu. 
Ciężko było sobie z nią poradzić z powodu jej nadludzkiej 
siły, ponadto zaczęła mówić niskim głosem, niższym niż 
głos dorosłego mężczyzny. Kilka razy próbowała znaleźć 

ostre przedmioty i wydawało się, że chce odebrać sobie 
życie i zranić tych, którzy byli w pobliżu.
W dzisiejszym świecie szatan wraz ze wszystkimi swo-
imi demonami próbuje złapać ludzi w  swoje sieci. 
Szuka w ludziach zarówno słabych, jak i mocnych stron 
i przypuszcza atak dokładnie w takiej chwili, kiedy są na 
to podatni. Jeżeli wśród młodych i dorosłych ludzi trwa 
zaangażowanie w  demoniczne sprawy, głównym celem 
szatana staje się zmienienie ich systemu wartości oraz 
zwrócenie ich przeciwko sobie nawzajem, jak również 
przeciwko swoim przekonaniom, rodzinie, Bogu i społec-
zeństwu. Demoniczne moce zachęcają ludzi do poszuki-
wania nieodkrytych informacji oraz wiedzy, którą można 
posiąść nie za pomocą pięciu zmysłów, ale dzięki nadnat-
uralnym wpływom i kontaktom.
W Ewangelii Łukasza 8, 26-29 znajduje się ważny frag-
ment, który dotyczy naszego tematu – walki o  umysł. 
„I  dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, która leży 
naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę 
pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od 
dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, 
lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł 
przed nim i donośnym głosem zawołał: Cóż ja mam z tobą, 
Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz 
mnie, gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł 
z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, 
a choć go wiązano łańcuchami i  trzymano w pętach, on 
rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię”.

Opętanie przez demony a choroba psychiczna
Od wieków panuje przekonanie, że choroba psychiczna jest 
demonicznym opętaniem. Chris Cook napisał artykuł14 
na temat opętania i  chorób psychicznych, który ukazał 
się jesienią 1997 roku w  Christian Medical Fellowship 
Journal. W artykule tym postulował, że można twierdzić, 
iż demoniczne opętanie może być czynnikiem etiologic-
znym (przyczynowym) w niektórych przypadkach chorób 
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pewnych, między innymi alkoholu i  tytoniu. Wpadają 
w sidła pornografii, cudzołóstwa i w zniewieściałe zach-
owania. Niektóre osoby o  nieprzeciętnych zdolnościach 
intelektualnych rzucają szkołę, karierę, życiowe powołanie 
i poświęcają się pogoni za rzeczami bezwartościowymi.
Apostoł Paweł radzi, żebyśmy nie lekceważyli mocy szata-
na i uzbroili się przeciwko atakom duchowym i opętaniu: 
„W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej 
mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli 
ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczy-
my nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, 
ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, 
ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weź-
cie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w  dniu 
złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, 
opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz 
sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwi-
astowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie 
tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie og-
niste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz 
Ducha, którym jest Słowo Boże. W  każdej modlitwie 
i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak 
czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich 
świętych” (Ef 6, 10-18).
Ellen White napisała: „Ci, którzy nie chcą wpaść w pułap-
ki szatana, muszą pilnie strzec zakamarków swej duszy; 
muszą unikać czytania, oglądania i słuchania tego, co wz-
budza nieczyste myśli. Umysł nie powinien zajmować się 
tym, co może podsunąć przeciwnik dusz. »Dlatego okiełz-
najcie umysły wasze – mówi apostoł Piotr – i trzeźwymi 
będąc, (…) nie kierujcie się pożądliwościami, jakie po-
przednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, 
lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też 
bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym«. 
Paweł radzi: »Wreszcie, bracia, myślcie tylko o  tym, co 
prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co 
miłe, co chwalebne, co jest cnotą i  godne pochwały«. 

Będzie to wymagało gorącej modlitwy i ciągłej czujnoś-
ci. Musimy być wzmocnieni działaniem Ducha Świętego, 
który kieruje umysł w górę i przyzwyczaja go do myślenia 
o czystych i świętych rzeczach. Musimy również starannie 
studiować Słowo Boże”16.

Co oznacza przyjście do Jezusa 
„A  gdy ujrzał Jezusa, z  krzykiem padł przed nim 
i  donośnym głosem zawołał: Cóż ja mam z  tobą, Jezu-
sie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie, 
gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego 
człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, 
a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on 
rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go 
więc Jezus: Jak ci na imię? A ten rzekł: Legion, gdyż wiele 
demonów weszło w niego.” (Łuk 8, 28-30)
Ellen White powiedziała: „Umysł tego biednego, cier-
piącego człowieka został zaćmiony przez szatana, ale 
w  obecności Zbawiciela promień światła rozświetlił 
mrok. Zaczął pragnąć wolności od szatańskiego panowa-
nia; ale demon opierał się mocy Chrystusa. Gdy człowiek 
próbował błagać Jezusa o pomoc, zły duch wkładał słowa 
w jego usta, a on krzyczał w męczarniach strachu. Opętany 
częściowo rozumiał, że był w obecności Tego, który mógł 
go uwolnić; ale kiedy próbował zbliżyć się na wyciągnięcie 
ręki, wola innego zatrzymywała go, słowa innego były wy-
powiadane przez niego. Straszna była walka między mocą 
szatana a jego własnym pragnieniem wolności”17.
Gdy przychodzisz do Jezusa, On zaczyna z  tobą roz-
mowę, która może nadać nowy kierunek twojemu ży-
ciu. Gdy masz Jezusa za przyjaciela, możliwości oczyszc-
zenia, uzdrowienia, odnowienia, rozwoju i  sukcesu są 
nieskończone. Często ludzie, którym na nas nie zależy, 
sprawiają, że czujemy się dobrze. Prawdziwi przyjaciele 
mają w zwyczaju zadawać trudne pytania i oczekiwać do-
jrzałych odpowiedzi. Wymagają od nas tego, co najlepsze. 
Czasami dalecy jesteśmy od wdzięczności. Podczas tego 

psychicznych, ale może być również czynnikiem etiolog-
icznym (przyczynowym) w  niektórych niepsychicznych 
schorzeniach, a  czasem jest obserwowane również przy 
zupełnym braku psychiatrycznych lub medycznych prob-
lemów. Ponadto opętanie jest z gruntu rzeczy problemem 
duchowym, natomiast choroba psychiczna jest sprawą 
wielowątkową, w której etiologiczną rolę mogą grać czyn-
niki zarówno duchowe, jak i społeczne, psychologiczne oraz 
fizyczne. Tak więc w rzeczywistości choroba psychiczna 
nie musi być spowodowana opętaniem przez demony.
W niektórych częściach świata opętania demoniczne mogą 
być częściej spotykane niż w innych. Zróżnicowane meto-
dy diagnostyczne są kluczowym elementem w udzielaniu 
pomocy tym, których problemy mogą mieć podłoże de-
moniczne lub medyczne/psychiatryczne. W  przypad-
ku opętania najważniejsze jest duchowe rozpoznanie. 
Z drugiej strony, jeśli mamy do czynienia z chorobą psy-
chiczną, opieka medyczna/psychiatryczna jest nieocenio-
na. Bez względu na to, czy chodzi o  opętanie, chorobę 
psychiczną, fizyczną, społeczną czy duchową, Jezus jest 
potężniejszy od tego wszystkiego, a  dzięki wytrwałości 
w modlitwie i poleganiu na Nim w wierze możliwe jest 
uzdrowienie i odnowienie. Ta historia mówiąca o opęta-
niu ma duchowe konsekwencje dla młodych ludzi, dla 
dzieci i dla dorosłych żyjących w obecnych czasach.
Są skrajności, których należy unikać, gdy chodzi o opęta-
nie lub ruchy satanistyczne. C.S. Lewis stwierdził: „Istnie-
ją dwie równie niebezpieczne skrajności, w które wpada 
nasza rasa w kwestii szatana. Jedna to niewiara w jego ist-
nienie. Druga to wiara i uczucie nadmiernego, niezdro-
wego zainteresowania jego osobą. On sam jest zadowol-
ony każdą z  tych skrajności, witając z  tą samą radością 
zarówno materialistę, jak i czarnoksiężnika”15.

Opętany
Według tekstu z Łk 8, 26-29 komitet powitalny, jaki spot-
kał Jezusa w krainie Gerazeńczyków, składał się z jednego 

mężczyzny, który był całkowicie owładnięty demonami. 
Najwyraźniej było to poważnym problemem w  czasach 
Łukasza, ponieważ ewangeliści wymienili wiele takich 
przypadków. Sposób, w jaki pojawił się ów Gerazeńczyk, 
można porównać do telewizyjnej postaci „Hulka”. Mimo 
że objawy sugerowały obłąkanie mentalne, poszczegól-
ni ewangeliści sprawozdają, że był to przypadek opęta-
nia. Z  powodu swojego tragicznego stanu człowiek ten 
opuścił swój dom, odseparował się od ludzi i utożsami-
ał się bardziej ze zmarłymi, pomieszkując na cmentarzu, 
czyli tam, gdzie nikt o  zdrowych zmysłach nie chciałby 
mieszkać. Nie nosił ubrań, chodził nago, a mieszkańców 
napawał strach, kiedy poruszał się w  społeczności pełen 
wściekłości i furii. Kiedy wpadał w szał, posiadał taką siłę, 
że był w stanie rozerwać łańcuchy, którymi był związany, 
i się uwolnić (w. 29.).
Opętanie było przyczyną przynajmniej sześciu zaburzeń 
u  tego człowieka: (1) zaburzenia osobowości, gdyż jego 
tożsamość i  indywidualność była we władaniu demonów; 
(2) antyspołecznego zachowania, którego wynikiem było 
wygnanie i  mieszkanie w  odosobnieniu w  grobowcach, 
z  dala od ludzkich osad; (3) niezwykle wyczulonego wz-
roku duchowego, który pozwolił mu rozpoznać w Jezusie 
Syna Bożego i dawał mu nieprzeciętną duchową inteligenc-
ję; (4) nadludzkiej siły, która sprawiała, że zwykłe metody 
obezwładnienia nie zdawały egzaminu – był w stanie uwolnić 
się ze wszystkich więzów; (5) wyrzutów z powodu ciągłego 
cierpienia tych, którzy stali się jego ofiarami i (6) skłonnoś-
ci autodestrukcyjnych, w tym ciągłych prób robienia sobie 
krzywdy kamieniami i innymi przedmiotami.

Ochrona umysłu przed demonicznym opętaniem 
Wpływ szatana na umysł może doprowadzić człowieka do 
robienia rzeczy nie do pomyślenia. Niektórzy opuszczają 
swoje domy, rodziny, przyjaciół i członków Kościoła, żeby 
żyć w samotności i odosobnieniu. Inni oddają się różnym 
niechrześcijańskim uciechom. Uzależniają się od różnych 

15 C. S. Lewis, The Screwtape Letters, New York, The Macmillan Co. 1971, s. 3. 16 E. G. White, Messages to Young People, Hagerstown, Review and Herald Publishing Association 1930, s. 28.
17 E.G. White, Desire of Ages, Washington, Hagerstown, Review and Herald Publishing Association 1964, s. 255.
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Gdy zastanowimy się nad sobą, możemy dojść do wnio-
sku, że nigdy nie mieliśmy takiego przyjaciela ani nie 
byliśmy takimi przyjaciółmi, i  właśnie z  tego powodu 
tutaj jesteśmy. Potrzebujemy przyjaciela, który pomoże 
nam stać się takimi jak On! Jezus jest takim przyja-
cielem! Kiedy mówi: „Powiedz mi o  tym!”, możesz się 
przed Nim otworzyć i  wylać swoje rozterki, możesz 
pokazać Mu, kim jesteś naprawdę. Możesz powiedzieć 
mu: „Zawiodłem w małżeństwie”; „Zraziłem do siebie 
dzieci”; „Zdradziłem swojego najlepszego przyjaciela”; 
„Cierpię na rozdwojenie osobowości”; „Jestem uzależni-
ony od pornografii”; „Jestem seksoholikiem”; „Zmagam 
się z  tendencjami homoseksualnymi”; „Staję się coraz 
bardziej obojętny na sprawy duchowe”; „Jestem nało-
gowym kłamcą”; „Jestem uzależniony od narkotyków”; 
„Mam fioła na punkcie mediów, filmów i  innej rozry-
wki, i nie mam czasu na studiowanie Biblii, modlitwę 
i  osobiste nabożeństwo”. Otwierając się przed Nim, 
możemy znaleźć spełnienie i stać się radosnymi oso-
bami, które mają kogo kochać, co robić i na co czekać 
z nadzieją.

Efekt przyjścia do Jezusa
„Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli 
o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, 
co się stało, i przyszli do Jezusa, i zastali tego człowieka, 
z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych 
zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. A ci, którzy 
to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten 
opętany.” (Łk 8, 34-36)
Wieści rozniosły się po mieście jak burza i zaciekawieni 
Gerazeńczycy chcieli na własne oczy zobaczyć człowieka, 
który żył wśród nich przez te wszystkie lata jak obłąkany. 
Opis Łukasza wymienia trzy podstawowe składowe zdro-
wia i pełni, aktualne bez względu na wiek. Gerazeńczycy 
znaleźli człowieka, z  którego wyszły demony, siedzące-
go u  stóp Jezusa, ubranego i  o  zdrowych zmysłach. 

Właśnie  tego uczy nowa, postfreudowska psychiatria – 
trzech oznak pełni, czyli 1) poddanie się autorytetowi, 
2) ubranie, 3) zdrowe zmysły.
Po pierwsze człowiek ten siedział u stóp Jezusa. Zachowy-
wał się odpowiedzialnie w obecności władzy. Już nie mógł 
robić tego, co mu się podoba. Właśnie takie zachowanie 
było powodem jego choroby. Sam był sobie panem, gdy 
biegał oszalały, rozrywał swoje ubrania i  żył jak zwierzę. 
Teraz pozwolił Jezusowi rządzić swoim życiem. Chrześci-
jańska wolność jest paradoksem. Kiedy poddajesz się pod 
panowanie Chrystusa i Duch Święty zaczyna kierować 
twoim życiem, wtedy stajesz się zupełnie wolny. Kiedy 
Duch Boży mieszka w naszym wnętrzu, a Chrystus zasiada 
na tronie, dla demonów nie ma już miejsca. Marcin Luter 
powiedział: „Chrześcijanin jest zupełnie wolnym panem 
wszystkiego i niczyim poddanym. Chrześcijanin jest na-
jwierniejszym sługą wszystkich i poddanym wszystkich”. 
Tracimy naszą wolność, żeby znaleźć nową wolność.
Po drugie człowiek ten był ubrany, co jest oznaką dobrego 
stanu zdrowia. Już nie był bezwstydny. Jego nagość sym-
bolizowała bezwstyd, pozbycie się wszelkiej moralności 
i  absolutów. Jest to dzisiaj pospolita choroba. Są tacy, 
którzy mówią, że wszystko jest względne, a jeśli coś sprawi 
ci przyjemność, to zrób to. Ale pod panowaniem Jezusa, 
człowiek nakłada szaty z nowym zrozumieniem tego, co 
przyzwoite i właściwe.
Po trzecie, był przy zdrowych zmysłach. Widział świat 
takim, jakim jest. Już nie cierpiał na paranoję i nie myślał, 
że wszyscy są przeciwko niemu. Ci, którzy cierpią z powo-
du takich odczuć, powinni zawsze przekonywać się, z po-
mocą Ducha Świętego, że większość ludzi na świecie 
nawet nie wie o ich istnieniu. Z drugiej strony, posiadanie 
zdrowych zmysłów oznacza również zrozumienie, że nie 
wszyscy chcą i będą cię kochać. Nie będą. Możesz mieć 
wrogów. W pełni sił umysłowych człowiek, który kiedyś 
był opętany, widział życie takim, jakim jest.

spotkania opętany musiał czuć, że może ono doprowadzić 
do gruntownych zmian w  jego życiu. Podobnie jak ten 
opętany ludzie często są niezdecydowani, gdy stają przed 
radykalnymi zmianami.
W serii Preachers’ Commentary18 autorzy zwrócili uwagę, 
że gdy Jezus wypędzał demony, zapytał człowieka o jego 
imię, co było kluczowym pytaniem o  jego tożsamość 
podobnym do tego, czym zajmuje się współczesna psy-
chiatria. Mężczyzna odpowiedział Jezusowi z  wielką 
wnikliwością: „Na imię mam Legion”. W  tamtych cza-
sach legion składał się z 6000 żołnierzy. W czasach bib-
lijnych liczba demonów, które przebywały w człowieku, 
określała stopień jego choroby psychicznej (Maria Mag-
dalena była kontrolowana przez siedem demonów). Ger-
azeńczyk, twierdząc, że przebywa w nim 6000 demonów, 
tym samym mówił Jezusowi, jak bardzo jest chory. Był to 
schizofrenik, którego tożsamość zagubiła się i który miał 
wiele osobowości. Żył samotnie na marginesie społec-
zeństwa, na cmentarzu. Ten właśnie człowiek przybiegł do 
Jezusa i zaczął z nim rozmowę, która zakończyła się jego 
uzdrowieniem. Jaka jest twoja tożsamość? Kim jesteś? Jak 
przedstawiłbyś się Jezusowi?
Nawet najbardziej poważani spośród nas mają proble-
my z  kwestią tożsamości. Genialny twórca i  architekt 
rządu Stanów Zjednoczonych, Beniamin Franklin, 
był znany z  tego, że wobec własnej rodziny był bardzo 
złośliwy. Który z  nich był prawdziwym Beniaminem 
Franklinem? Tomasz Jefferson napisał, że „wszyscy ludzie 
zostali stworzeni równi”, jednak podobno aż do śmier-
ci miał niewolników. Który z nich był prawdziwym To-
maszem Jeffersonem? Tołstoj jest uznawany za jednego 
z największych chrześcijańskich autorów i mężów stanu 
swojego czasu, jednak jego żona powiedziała, że nigdy nie 
usłyszała od niego miłego słowa ani nie otrzymała nawet 
szklanki wody. Który Lew Tołstoj był prawdziwy? Nawet 
apostoł Paweł w Liście do Rzymian 7, 19.24 mówi o rozd-
wojonej tożsamości: „Albowiem nie czynię dobrego, które 

chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. (…) Nędzny 
ja człowiek!”. Wydaje się, że wszyscy jesteśmy potencjal-
nymi schizofrenikami.
A  teraz czas na dobrą wiadomość: jeśli przyjdziemy do 
Jezusa, nasza prawdziwa tożsamość może zostać obnażo-
na i nigdy nie będziemy zbyt pogmatwani, pokręceni czy 
obłąkani, żeby On nie mógł nas wyprostować, uzdrow-
ić i odnowić. Ellen White napisała: „Opętany w miejsce 
modlitwy mógł jedynie wypowiadać słowa szatana; jed-
nak niewypowiedziana prośba jego serca została usłyszana. 
Żaden krzyk duszy w  potrzebie, choć nigdy nie ubrany 
w słowa, nie zostanie bez odpowiedzi. Ci, którzy zechcą 
zawrzeć przymierze z  Bogiem niebios, nie będą pozost-
awieni na pastwę szatana lub słabości swej własnej natu-
ry”19. On był odpowiedzią na problemy opętanego. Ten 
sam Jezus, który uciszył sztorm, jest Tym, który może 
uzdrowić nasze umysły, zakończyć kryzys tożsamoś-
ci, poukładać nasze procesy myślowe i  wyprawić nas 
w  drogę z  uśmiechem na twarzy. On może wybawić 
nas ze wszystkich sytuacji, w które – nawet nieumyślnie 
– wplątaliśmy się. Ta Najwspanialsza Istota, Bóg we włas-
nej osobie, jest naszym przyjacielem. C. Raymond Beran 
przedstawia następujący opis przyjaciela: „Przyjaciel (…) 
jest osobą, z  którą ośmielasz się być sobą; twoja dusza 
może być zupełnie naga w  jego obecności. Wydaje się, 
że nie chce niczego innego, jak tylko żebyś był sobą. Nie 
chce, żebyś był lepszy lub gorszy. Gdy jesteś z nim, czujesz 
się jak więzień, który został wypuszczony na wolność. Nie 
musisz się pilnować. Możesz powiedzieć to, co myślisz, 
o  ile pochodzi to naprawdę od ciebie. Przy nim możesz 
swobodnie oddychać. Możesz przyznać się do małych 
próżności i nieprzyzwoitych nienawiści, swoich złośliwości 
i absurdów, a dzielenie się tym z nim sprawia, że te rzeczy 
gubią się, znikają w białym oceanie jego lojalności. On ro-
zumie. Nie musisz być ostrożny. Możesz go wykorzystać, 
zaniedbać, tolerować – to nie ma znaczenia. On cię lubi. 
Jest jak ogień, który trawi aż do kości. On rozumie!”

18 B. Larson, L. J. Ogilvie, Luke. The Preacher’s Commentary Series, vol. 26, Nashville, T. Nelson 1983, s. 152-153.
19 E.G. White, Desire of Ages, Washington, Hagerstown, Review and Herald Publishing Association 1964, s. 258.
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Opowiedz swoją historię
„A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł 
być z nim. Lecz On odprawił go, mówiąc: Wróć do domu 
swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. 
I  odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie 
rzeczy uczynił mu Jezus.” (Łuk 8, 38.39)
Teraz człowiek ten był zafascynowany Jezusem, który go 
odnowił, do tego stopnia, że chciał zostać Jego uczniem 
i chodzić za Nim, ale Jezus miał dla niego inne zadanie. 
Posłał go z powrotem do domu, żeby pracował i  świad-
czył. Miał działać wśród ludzi. Usłyszał: „Wróć do domu. 
Opowiedz swojej rodzinie czego doświadczyłeś. Idź do 
swojego otoczenia i powiedz swoim przyjaciołom i  sąsi-
adom, co uczynił dla ciebie Pan. Idź i opowiedz swoją 
historię! Jest jeszcze wielu takich, którzy potrzebują 
spotkać Człowieka, który odmienił twoje życie!”.
Jezus chce, żebyśmy wzięli udział w procesie uzdrawian-
ia społeczeństwa, więc nas posyła. O  to właśnie chodzi 
w królestwie Bożym. Gdy zostajesz nawrócony, pomagaj 
trzymać stado razem. Wielu posłucha cię, gdy zobaczy 
zmianę, która zaszła w twoim życiu. Idź i opowiedz swoją 
historię, a dzieląc się nią, opowiesz o Jezusie! To właśnie 
Jezus zrobił dla mnie! Odnowił mnie i zrobi to również 
dla ciebie! To jest Ewangelia.
Młodzi Adwentyści Dnia Siódmego na całym świecie 
muszą razem dzielić się tą wspaniałą historią. Ponieważ 
już wkrótce On, Jezus, Ten, który uzdrawia, odnawia, 
odkupia i  zbawia, przyjdzie po to, żeby zabrać swoich 
wiernych wyznawców do domu, powinniście być pośród 
tych, którzy będą częścią tego wiecznego doświadczenia.
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Walka o umysł

Pytania do dyskusji
1. Wymień i omów sposoby, którymi szatan próbuje 

opanować dzisiaj umysły młodych ludzi.
2. Jak młodzi ludzie mogą strzec swoich umysłów przed 

diabelskimi atakami?
3. Jak to się dzieje, że ludzie, którzy działają na polu wiary, 

także padają ofiarą szatana?
4. W jaki sposób wpływ rówieśników i otoczenia sprawia, 

że młodzi ludzie stają się podatni na opętanie?
5. Wymień konkretne przypadki opętania demonicznego 

i powiedz, jak możesz pomóc opętanej osobie przezwy-
ciężyć tę sytuację. 
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