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Tekst Ewangelii ( ?k 11,14-23): Raz wyrzuca? z?ego ducha [u tego],
który by? niemy. A gdy z?y duch wyszed?, niemy zacz?? mówi? i
t?umy by?y zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez
Belzebuba, w?adc? z?ych duchów, wyrzuca z?e duchy». Inni za?,
chc?c Go wystawi? na prób?, domagali si? od Niego znaku z nieba.
On jednak, znaj?c ich my?li, rzek? do nich: «Ka?de królestwo
wewn?trznie sk?ócone pustoszeje i dom na dom si? wali. Je?li wi?c i
szatan z sob? jest sk?ócony, jak?e si? ostoi jego królestwo? Mówicie
bowiem, ?e Ja przez Belzebuba wyrzucam z?e duchy. Lecz je?li Ja
przez Belzebuba wyrzucam z?e duchy, to przez kogo je wyrzucaj?
wasi synowie? Dlatego oni b?d? waszymi s?dziami. A je?li Ja palcem
Bo?ym wyrzucam z?e duchy, to istotnie przysz?o ju? do was
królestwo Bo?e. Gdy mocarz uzbrojony strze?e swego dworu,
bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie
i pokona go, zabierze ca?? bro? jego, na której polega?, i ?upy jego
rozda. Kto nie jest ze Mn?, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze
Mn?, rozprasza.

«A je?li Ja palcem Bo?ym wyrzucam z?e duchy, to istotnie przysz?o ju? do was
królestwo Bo?e»
Rev. D. Josep GASSÓ i Lécera
(Ripollet, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, w g?oszonym s?owie, wraca na nowo posta? diab?a: «Raz wyrzuca? z?ego
ducha [u tego], który by? niemy» (?k 11,14). Za ka?dym razem, gdy teksty mówi?
nam o demonach, czujemy si? troszk? nieswojo. Jest pewne, ?e z?o istnieje, i ?e ma
korzenie tak g??bokie, ?e nie potrafimy wyeliminowa? go ca?kowicie. Tak?e jest
prawd? to, ?e z?o posiada bardzo szerokie spektrum: wci?? „pracuje” i nie mo?emy
w ?aden sposób go zdominowa?. Jednak Jezus przyszed? walczy? z tymi si?ami z?a,
z demonem. On jedynie mo?e go wyrzuci?.

Oskar?ono i pos?dzano Jezusa: demon jest w stanie osi?gn?? wszystko. Podczas gdy
lud si? zdumiewa? tym, czego dokonywa? Jezus, «niektórzy z nich rzekli: «Przez
Belzebuba, w?adc? z?ych duchów, wyrzuca z?e duchy» (?k 11,15).
Odpowied? Jezusa ukazuje absurdalno?? oskar?e? tych, którzy mu je zarzucaj?.
Przy okazji, ta odpowied? jest dla nas wezwaniem do jedno?ci, do si?y, któr?
poci?ga za sob? jedno??. W przeciwie?stwie – rozbicie – jest zaczynem z?a i
zniszczenia. Mówi?c ja?niej, jest jednym ze znaków z?a jest rozbicie i
niezrozumienie jeden drugiego. Na nieszcz??cie, wspó?czesny ?wiat jest naznaczony
tego typu duchem z?a, który to przeszkadza w zrozumieniu si? i uznaniu jednych
przez drugich.
By?o by dobrze, gdyby?my przemedytowali nasz wspó?udzia? w tym “wyrzucaniu
z?ych duchów”, czy te? wyrzucaniu z?a. Zapytajmy si?: robi? wszystko co w mojej
mocy, aby Pan, móg? wyrzuci? z?o z mego wn?trza? Poniewa? «z serca bowiem
pochodz? z?e my?li» (Mt 15,19). Odpowied? osobista jest bardzo wa?na, mo?na
powiedzie?, konieczna wspó?praca na poziomie osobistym.
Niech Maryja, wstawia si? u Jezusa, swego ukochanego Syna, aby usun?? z naszego
serca i ze ?wiata wszelkie przejawy z?a (wojny, terroryzm, z?e traktowanie, wszelkie
przejawy przemocy). Maryjo, Matko Ko?cio?a i Królowo Pokoju, módl si? za nami!

