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ROZDZIAŁ PIĄTY

PRZEJDŹ NA DRUGĄ STRONĘ 

Zbyt wielu współczesnych chrześcijan uwielbia Boga na od-
ległość. W niedzielne poranki chodzimy do kościoła, ale 

rzadko podnosimy ręce, a kiedy nabożeństwo dobiega końca, 
opuszczamy Boga, wychodząc tylnymi drzwiami i idziemy za-
jąć się czymś innym. Uwielbiamy Boga na odległość, ponie-
waż nie mamy ochoty zbytnio się do Niego zbliżać.

Jezus podczas swojej służby zetknął się z podobnym za-
chowaniem. W piątym rozdziale Ewangelii Marka znajdujemy 
opowieść o opętanym Gadareńczyku (większość tłumaczeń Bi-
blii podaje nazwę Gerazeńczyk. Jednak użyta tutaj forma bar-
dziej oddaje związek z tym, o czym autor pisze – przyp. tłum.). 
Dowiadujemy się, że Jezus był w drodze do krainy Gadareńczy-
ków. Byłem tam. Widziałem to miejsce. To obszar po wschod-
niej stronie Morza Galilejskiego i rzeki Jordan. Gadareńczycy 
mają dość ciekawą historię, sięgającą wstecz aż do czasów 
dwunastu pokoleń Izraela. Byli potomkami Gada. Może sobie 
przypominasz, że kiedy Jozue, przekraczając Jordan, wprowa-
dzał dzieci Izraela do Ziemi Obiecanej, Gadyci, Rubenici oraz 
połowa plemienia Manassesa nie podążyli za nimi. 

Plemię Gada otrzymało od Mojżesza zgodę na osiedle-
nie się i wybudowanie miast na wschodnim brzegu Jordanu 
pod warunkiem, że jego ludzie pomogą reszcie Izraelitów pod-
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bić ziemię leżącą po drugiej stronie. Ponieważ uznali, że zie-
mia po wschodniej stronie Jordanu jest dobra dla ich zwierząt, 
a jednocześnie chcieli uchronić dzieci od Kananejczyków ży-
jących po drugiej stronie rzeki, doszli do porozumienia. I tak 
po prostu zrezygnowali ze swojego dziedzictwa.

Dla mnie są oni przykładem ludzi, których nazywam 
„chrześcijanami z pogranicza”. Zamiast ufać, że Bóg bezpiecz-
nie ich wprowadzi do tej obcej ziemi, woleli zaufać temu, na co 
patrzyli. Podążali za Bogiem tylko do pewnego momentu, a po-
tem po prostu przestali Mu ufać. Nie byli w najmniejszym stop-
niu zainteresowani objęciem w posiadanie tego wszystkiego, co 
zgodnie z Bożą obietnicą mogli otrzymać. Zamiast tego zado-
wolili się ziemią na pograniczu, podczas gdy Boży lud poszedł 
za Nim do miejsca, które Bóg dla nich przygotował.

Gadyci pozostali na granicy, a Boża obecność coraz bar-
dziej się od nich oddalała. Kiedy Arka Przymierza przebywała 
w Jerozolimie, stanowili już jedno z plemion żyjących w naj-
większym oddaleniu od Bożej obecności. Pamiętajmy, że Arka 
Przymierza była „siedzibą tronową”, miejscem, w którym 
przebywała Boża obecność. Kiedy Izraelici przekraczali Jor-
dan i obejmowali w posiadanie Ziemię Obiecaną, Arkę wraz 
z Bożą obecnością niesiono na przedzie. 

Niektórzy współcześni chrześcijanie przypominają Ga-
dytów. Zostaliśmy zbawieni, ale kiedy docieramy do granic 
Bożej obietnicy, gotowi jesteśmy rozbić namioty i zgodzić się 
na kompromisy. Jesteśmy gotowi zamieszkać na pograniczu 
Bożej obecności zamiast Mu zaufać, że nas wprowadzi do 
ziemi obiecanej.

Czy brzmi to dla ciebie znajomo? Czy zamiast zawierzyć 
Bogu postanowiłeś zaufać własnej mądrości? Czy gotów je-
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steś się zgodzić na to, co widzisz swoimi fizycznymi oczami, 
zamiast zaufać, pozwalając, żeby Bóg przeprowadził cię dalej, 
aż do Jego ziemi obiecanej? Czy osiedliłeś się na pograniczu, 
nie zdając sobie sprawy, jak daleko, w gruncie rzeczy, znajdu-
jesz się od Boga?

Istnieje powód, dla którego ludzie nie chcą zbliżać się do 
Boga, do miejsca uwielbienia. Dzieje się tak dlatego, że kiedy 
naprawdę przybliżasz się do Niego, zaczynasz zachowywać 
się tak jak On i żyć tak jak On. Zaczynasz się do Niego upo-
dabniać pod względem charakteru, natury i upodobań. Nie 
można znaleźć się blisko Boga i żyć tak, jak się tobie podoba, 
i robić to, na co ty masz ochotę. Zamiast więc „przekroczyć 
Jordan” wypracowujemy sposoby unikania intymności z Bo-
giem. Zachowujemy pewną formę pobożności, jednocześnie 
kwestionując jej moc. Mamy teraz w USA niewielkie nowo-
czesne kościoły dla młodych, zdolnych ludzi, pnących się 
po szczeblach kariery. Przychodzimy, coś tam robimy, a po-
tem wracamy do normalnego życia wedle naszego widzimisię. 
Jednak prawda jest taka, że nie możesz dalej robić tego, co ci 
się podoba, a jednocześnie zbliżać się do Boga. Nie możesz 
rozłożyć się obozem na granicy i nigdy nie wejść za Nim głę-
biej w to, co On dla ciebie przygotował. Przychodzi taki mo-
ment, kiedy musisz zacząć w określony sposób żyć i działać 
albo po prostu nie będziesz mieć z Nim relacji.

Ciekawe, że Jezus włączył krainę Gadareńczyków do 
swoich planów podróżnych. Wątpię, żeby tam poszedł tylko 
po to, by uwolnić tego opętanego człowieka. Wierzę nato-
miast, że miał do uregulowania historyczny rachunek z tym 
miasteczkiem, ponieważ jego mieszkańcy bardzo oddalili się 
od Boga. Wedle prawa Żydom nie wolno było hodować świń, 
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a przecież Gadareńczycy tym właśnie się zajmowali. Wedle 
prawa żydowskiego nie wolno im było nawet dotykać świń, 
nie mówiąc o jedzeniu ich mięsa, ponieważ zwierzęta te były 
uznawane za nieczyste. Lecz oto mamy ludzi żyjących tak da-
leko od Boga, że już zapomnieli, jak nakazał im żyć.

Ulegli pokusie i osiedlili się na pograniczu, z powodu tego, 
na co patrzyły ich oczy. Zamiast wpatrywać się w Boga jako 
w swoje źródło rozglądali się wokół, biorąc sprawy w swoje 
ręce i polegając na własnych decyzjach. To niesamowite, w co 
można się wpakować, kiedy oddalisz się od Bożej obecności! 
Żyjesz swoim życiem i zanim się obejrzysz, zaczynasz hodo-
wać świnie! Robisz dokładnie to, o czym Bóg mówi, że nie 
powinno mieć miejsca w twoim życiu i zaczynasz wykorzysty-
wać to jako swoje główne źródło dochodu! 

Jestem przekonany, że Jezus udał się do ziemi Gadareń-
czyków z zamiarem oczyszczenia go. Zwróć uwagę, że ten 
opętany mężczyzna wybiegł do Niego od razu, jak tylko wy-
szedł z łodzi. Sądzę, że ten człowiek stanowił odzwierciedlenie 
tego, czym Gadareńczycy się stali. Kiedy poszczególne osoby 
lub całe Kościoły czy narody oddalają się od Bożej obecności, 
władzę nad nimi przejmują demony. Kiedy odsuwamy się od 
Bożej obecności i od miejsca uwielbienia, nasila się działanie 
demoniczne. I mimo że tak właśnie się dzieje, jest też druga 
strona medalu – kiedy przybliżamy się do Boga, On przybliża 
się do nas. A Jego obecność wypiera wszelką ciemność, zastę-
pując ją Jego cudownym światłem!
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NIE ZAWIERAJ KOMPROMISU ZE ZŁEM

Czy zwróciłeś uwagę, że żyjemy w społeczeństwie zafascy-
nowanym śmiercią i okultyzmem? Podczas gdy my interesu-
jemy się parapsychologią lub oglądamy programy ezoteryczne, 
nasze dzieci poświęcają czas filmom i książkom o wampirach 
(jak na przykład Zmierzch) lub siedzą przed telewizorem, oglą-
dając seriale o zombie – jak chociażby Żywe trupy. Podob-
nie jak Gadyci, którzy wpuścili świnie do swojego życia, i my 
otwarliśmy diabłu drzwi do naszego życia, dając mu do nas do-
stęp poprzez przemysł rozrywkowy i Internet. Nasze dzieci słu-
chają ściągniętej z sieci muzyki satanistycznej, a my kwitujemy 
to wzruszeniem ramion i komentarzem typu: „To przecież nie 
jest takie złe”. Kiedy zaczyna nam pasować towarzystwo diabła, 
w końcu zaczynamy się z nim przyjaźnić. Wtedy on wkrada się 
w nasze życie, my się usuwamy, żeby zrobić mu miejsce.

Jest taka stara historia, która dobrze to ilustruje. Pewien 
człowiek znalazł na drodze rannego węża. Kierowany współ-
czuciem zabrał go do domu i pomógł mu wrócić do zdrowia. 
Po dłuższym czasie spędzonym w towarzystwie węża nie czuł 
już żadnego zagrożenia. Właściwie to nawet go polubił i za-
czął traktować jak domowe zwierzątko. I wtedy, któregoś dnia, 
kiedy karmił węża, ten nagle ukąsił go w rękę, a jad szybko 
zaczął się rozchodzić po całym ciele. Umierając, spojrzał 
na węża z absolutnym niedowierzaniem w oczach i powie-
dział: „Tak troskliwie się tobą opiekowałem, karmiłem cię 
i dbałem o twoje bezpieczeństwo. Jak mogłeś mnie ukąsić?”. 
Wąż bez najmniejszych wyrzutów sumienia w odpowiedzi 
szyderczo wysyczał: „Głupi jesteś. Przecież zabierając mnie do 
domu, wiedziałeś, że zabierasz węża”.
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Jakie świnie wpuściłeś do swojego salonu (odniesienie do 
tytułu znanej książki F. i I. Hammond na temat uwalniania, 
przyp. tłum.)? Jakie grzechy zagościły w twoim życiu, o któ-
rych sądzisz, że są całkowicie nieszkodliwe? Grzech przez ja-
kiś czas może sprawiać wrażenie dobrej zabawy, ale w końcu 
zrzuci cię z urwiska. Jeśli wiesz, że coś jest grzechem, zostaw 
to i odejdź! Nie otwieraj drzwi diabłu i nie pozwalaj, żeby 
wpełzł w twoje życie. Może ci się wydawać, że panujesz nad 
grzechem, ale tak nie jest. Nad opętanym Gadareńczykiem nie 
dało się zapanować. Był w nim gwałtowny duch szału, terrory-
zujący wszystkich dokoła. Krępowano go łańcuchami, ale nie 
dał się spętać. Nie możemy po prostu poruszyć kilka razy no-
sem jak Samanta w serialu Ożeniłem się z czarownicą i oczeki-
wać, że demony po prostu znikną. Telewizja to świat fantazji, 
ale diabeł jest jak najbardziej realny.

Tak, diabeł jest bardzo realny i bardzo zajęty terroryzo-
waniem naszego współczesnego świata. Widzimy go, kiedy 
mężczyźni znęcają się nad swoimi żonami, kiedy pedofile 
krzywdzą dzieci, kiedy handluje się ludźmi, kiedy członkowie 
gangów popełniają morderstwa, kiedy ktoś w kinie lub w ko-
ściele nagle zaczyna strzelać do niewinnych ludzi. Szatan jest 
wokół nas, ale i on, i jego demony wiedzą, kim jest Jezus, i wie-
dzą, jaką ma władzę. Biblia mówi, że gdy Jezus, przypłynąwszy 
do ziemi Gadareńczyków, wyszedł z łodzi, demony ujrzały Go 
„z daleka” (Mk 5,6). Od razu Go rozpoznały i były przerażone, 
wiedząc, kim On jest i jaką ma władzę.

Kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, diabeł od 
razu powinien czuć się nieswojo, ponieważ w nas żyje Chry-
stus. Demony powinny się zdenerwować, kiedy Boży czło-
wiek, pełen Ducha Świętego, wkracza na ich terytorium. 
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Niektórzy z was pewnie się zastanawiają, dlaczego tak często 
są atakowani. Wyskoczyliście tylko do sklepu, żeby załatwić 
swoje sprawy i popłacić rachunki, a tu nagle odwraca się do 
was jakiś gość i puszcza wiązankę. On tak reaguje, ponieważ 
Duch Święty, który w was mieszka, niepokoi duchy nieczyste 
wszędzie dokoła. Nie przejmuj się, kiedy dzieją się takie rze-
czy. Duch Święty robi to, co do Niego należy – Jego zadaniem 
jest zastraszanie diabła. Mieszkający w tobie Chrystus zmusi 
zło do tego, żeby ustąpiło. Tym właśnie, jako Boży ludzie, je-
steśmy. To zło ma okazać posłuszeństwo Chrystusowi obec-
nemu w nas, a nie my ustępować złu.

W Ewangelii Marka 5,9–15 Jezus pyta: „Jak ci na imię?”, 
a w odpowiedzi demon mówi: „Na imię mi Legion, gdyż jest 
nas wielu”. Legion to termin wojskowy, używany w odniesie-
niu do oddziału rzymskich żołnierzy, liczącego od sześciu 
tysięcy do dziesięciu tysięcy ludzi. Zauważ, co demony dalej 
powiedziały: „Wiemy, że nas wyrzucisz. Ale prosimy, daj nam 
miejsce, do którego moglibyśmy się udać”. To mi się podoba! 
Widzisz, musisz pojąć jedną rzecz na temat demonów – kiedy 
stają w obecności Jezusa, już nie robią tego, na co mają ochotę. 
Nie idą tam, gdzie chcą. Kiedy demon znajduje się w obec-
ności Jezusa, musi prosić o pozwolenie. Musi się wynieść 
zgodnie z wolą Jezusa. Wola Jezusa i Jego cel stoją ponad wolą 
demona. Biblia podaje, że demony wyszły z tego człowieka 
i weszły w stado świń. Zwierzęta oszalały i rzuciły się z urwi-
ska prosto w morze.



55

PRZEJDŹ NA DRUGĄ STRONĘ 

ŻYWI W CHRYSTUSIE

Nie chcę, żeby niniejszy rozdział obudził w tobie ducha 
lęku. Nie musisz cały czas się martwić, czy uda ci się zniwelo-
wać działanie diabła. Nie musisz krążyć nerwowo po pokoju 
albo załamywać rąk nad diabłem i jego zakusami. W Chrystu-
sie Jezusie jesteśmy więcej niż zwycięzcami! 

Ewangelia Marka 5,15 podaje, że Gadareńczycy, usłyszaw-
szy, że opętany mężczyzna został uzdrowiony, przybiegli, by 
go zobaczyć na własne oczy. Biblia mówi: „I przyszli do Jezusa, 
i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdro-
wych zmysłach, ten, w którym był legion demonów; i zlękli się”. 
Przede wszystkim warto tu zwrócić uwagę na to, że ten mężczy-
zna siedzi. Dawniej nie dało się nad nim zapanować, ale odzy-
skał panowanie nad sobą i siedział w obecności Jezusa.

Gdy przebywamy w obecności Jezusa, On daje nam władzę 
nad tymi rzeczami w naszym życiu, które do tej pory wymy-
kały się naszej kontroli. Gdy odsuniesz się od diabła, a przybli-
żysz do Jezusa, On zapewni ci równowagę umysłową. Grzech 
straci na atrakcyjności. Umrzesz dla grzechu i ożyjesz w Chry-
stusie. Lecz ta śmierć dla grzechu nie zawsze jest łatwa. Po-
dobnie jak Gadareńczycy, którzy zdenerwowali się na Jezusa, 
kiedy świnie rzuciły się z urwiska, tak samo i my irytujemy 
się na samą myśl o tym, że musimy zrezygnować z naszego 
grzesznego postępowania. Czasem znajdujemy się tak daleko 
od Boga, że wolimy raczej trzymać się naszego grzechu niż 
przybliżyć do Jezusa. Jezus unicestwił ich grzech, zanim grze-
chowi udało się zabić Gadareńczyków, jednak oni nie tak to 
widzieli. Niemożliwe jest, by Jezus był twoim Panem i żebyś 
nadal trwał w swoich grzechach. Nie możesz wierzyć w Chry-
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stusa, jednocześnie umierając w szponach grzechu.
Jezus wzywa nas, żebyśmy stanęli w Jego obecności, że-

byśmy podeszli bliżej. On nie chce, żebyśmy siedzieli gdzieś 
na brzegu Jordanu, przy granicy, zgadzając się na kompromis. 
On każdego z nas zaprasza do Miejsca Najświętszego, żeby-
śmy mogli doświadczyć Jego obecności i otrzymać życie, które 
dla nas uzyskał, umierając na krzyżu. Jeśli zmagasz się z ja-
kimś grzechem, usłysz Boże wołanie! Nieważne, jak daleko 
od Niego się znajdujesz, Jego droga zawsze wiedzie tam, gdzie 
właśnie jesteś, żeby cię uwolnić. To, co uczynił dla opętanego 
Gadareńczyka, może też uczynić dla ciebie. Jezus może po-
krzyżować plany diabła dotyczące twojego życia bez względu 
na to, w jak silnym uścisku Szatana aktualnie tkwisz. Przybliż 
się do Boga, a On wyrzuci z twojego życia wszelkie duchy nie-
czyste i zniweczy działania diabła skierowane przeciwko tobie.

Jestem przekonany, że nasz naród poszedł z diabłem 
na kompromis i znajduje się daleko od Bożej obecności, co 
zintensyfikowało demoniczne działanie. Jeśli nasz naród 
przybliży się do Boga, pozwalając, żeby „zabił nasze świnie” 
– rozprawił się z naszymi bożkami, pożądliwością, buntem 
i wszelkim grzechem, jaki nas od Niego oddziela – to wierzę, 
że Bóg unieważni zakusy diabła.

Naucz się ogłaszać moc Bożego Słowa i obserwuj, jak są 
niweczone zakusy diabła dotyczące twojego życia, rodziny, 
kościoła, finansów i każdej innej dziedziny.

Dokądkolwiek się udasz, zanim wsiądziesz do auta, wej-
dziesz do biura czy na pokład samolotu – unieważnij mocą 
imienia Jezusa wszelkie działania diabła dotyczące twojej 
osoby. Gdyż „oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, 
lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej” (2 Kor 10,4). 
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To, co zwiążesz lub unieważnisz na ziemi, zostanie też unie-
ważnione w niebie (Mt 18,18). Pozwól, żeby w twoim życiu 
Boża wola urzeczywistniała się na ziemi tak, jak ma to miejsce 
w niebie i stań się żywy w Chrystusie!


