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Ewangelia (Łk 11, 14-23)
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy
zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy
złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od
Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone
pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego
królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą
Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą
waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do
was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy
mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i
rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza».

Modlitwa przygotowawcza:
Proś Boga, Pana naszego o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane
były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu
Wyobrażenie miejsca:
Wyobraź sobie tłum ludzi, a w nim Jezusa, który wyrzuca złego ducha z opętanego człowieka
i ten moment, gdy niemy po uwolnieniu zaczyna mówić. Postaraj się dostrzec, jak dzięki
Jezusowi zniewolony człowiek odzyskuje wolność, a wraz z nią pełnię swojego życia.
Prośba o owoc:
Poproś Boga, byśmy odpowiedzialnie korzystali z danej nam przez Niego wolności.
O jedność wewnętrzną – o odwagę postępowania zgodnie z sumieniem.
Puncta:
1. Czy ufam Jezusowi i nie wystawiam Go niepotrzebnie na próbę? Zastanowię się czy
mam w sobie królestwo skłócone wewnętrznie. Przymnę sobie ostatnią sytuację w której
wystawiałem Pana Jezusa na próbę.
2. Czy jest taki obszar w moim życiu, w którym nie czuję się wolny? Jeśli tak, czy nie
potrzebuję zwrócenia się do Jezusa, aby mi pomógł, aby mnie uwolnił? Czy moimi
decyzjami nie wpływam na odbieranie wolności innym ludziom, czy ich nie zniewalam?
3. W kim lub w czym pokładam swoje siły? Co jest dla mnie najważniejsze? Jak zamierzam
chronić to, co uznaję za najcenniejsze? Jakbym się czuł, gdybym to utracił – gdzie
szukałbym pocieszenia?
Modlitwa końcowa: Opowiedz Jezusowi o tym, co Cię poruszyło podczas tej medytacji
Odmów Ojcze Nasz.

