EN BATALO KONTRAŬ DIABLO NI NE SUBIĜU AL NAIVECO
Estas necese senĉese esti atentemaj kaj ne lasi nin trompi fare de diablo, emfazis la papo
Francisko en matena sankta meso en Domo de Sankta Marta la 11-an de oktobro 2013.
La Sankta Patro atentigis, ke ne estas
eble sekvi Jesuon en lia venko kontraŭ malbono nur „duone“. En lukto kontraŭ la diablo
ankaŭ ni ne povas ŝanĝi veron kaj ĝin relativigi, li memorigis. Jesuo elpelas malbonajn
spiritojn kaj iu el la ĉeestantoj tion komencas
ekspliki, „por depreni al la Sinjoro forton“.
La papo Francisko sian homilion orientiĝis
al komentario de la evangelio kaj tuj li klarigis, ke tiu ĉi tento estas senĉese ĉeestanta.
Do la strebo malestimigi Jesuon, kvazaŭ Li
estas nur „maksimume iu kuracanto“, kiun
oni ne devas trakti „tro serioze“.
„Tiu ĉi sinteno“, rimarkigis la Sankta Patro, „persistis ĝis nun: Iuj pastroj dum lego
de tiu ĉi evangelio – aŭ eĉ de aliaj ĝiaj partoj – diras: Jesuo, mallonge dirite, sanigis
psike malsanan homon. Ili ne klarigas tiun
ĉi evangelion tiel, kiel ĝi tekstas. Estas vero,
ke tiutempe ekzistis ebleco ŝanĝi atakon de
epilepsio je diabla obsedo. Sed estas la vero,
ke tie ĉi temis pri la malbona spirito. Kaj ni
ne rajtas la aferojn simpligi, kvazaŭ ni volus diri: Ĉiujn tiujn ĉi homojn ne manipulis
satano, sed ili estis psike malsanaj. Ne! La
diablo estas ĉeestanta sur la unua paĝo de la
Biblio kaj la Biblio ankaŭ en diabla ĉeesto
ﬁnas – per venko de Dio kontraŭ la diablo.“
El tiu ĉi kaŭzo, avertis la papo, „ni ne
subiĝu al naiveco“. La Sinjoro donas al mi
kelkajn regulojn, kiel „distingi“ ĉeeston de
la malbono kaj kiel „daŭrigi la kristanan vojiron, se ekaperos tento“. Unu el la principoj
estas „imiti Jesuon en lia venko kontraŭ la
malbono“ – sed „ne nur duone“. „Kiu ne estas kun mi, estas kontraŭ mi,“ diras la Sinjoro. Jesuo venis, por likvidi satanon, por
nin savi el sklaveco, per kiu nin la diablo
katenas. Ne eblas do diri, ke ni „troigus“ niajn sintenoj kontraŭ la diablo, kaj ankaŭ ne
eblas la problemon de diablo „malakrigi“,
admonis la papo. „Ĝi estas batalo, lukto, en

kiu temas pri la sano – la eterna sano kaj la
eterna savo de ni ĉiuj.“ La dua regulo estas
gardemo. „Ni devas senĉese atenti,“ instigas
la papo Francisko, „konservi la gardemon
rilate al diablaj tentoj kaj trompoj.“
„Ni povas doni al ni demandojn: Ĉu mi
estas atentema pri mi, pri mia koro, miaj
sentoj kaj pensoj? Ĉu mi gardas trezoron
de la graco? Ĉu mi konservas ĉeeston de la
Sankta Spirito en mi? Aŭ ĉu mi ilin nur tiel
lasas kaj mi estas certa, ke ĉio estos bona?
Sed se vi ne gardas, venos iu pli forta, ol
estas vi. Kaj poste ankoraŭ iu pli forta, kiu
ĝin venkos, elŝiros ĝiajn armilojn, je kiuj ĝi
esperis, kaj ĝi dividos la rabaĵon. Tial estas
necesa gardemo – do ĉiuj tri principoj: Unua
– neanstataŭi veron, Jesuo batalas kontraŭ
diablo. Dua – kiu ne estas kun Jesuo, estas
kontraŭ Jesuo. Tria – gardemo super propra
koro, ĉar diablo estas ruzega. Ĝis nun ĝi ne
estis deﬁnitive forpelita – tio okazos ĝis en
la lasta tago.“
„Kiam la malpura spirito eliras el homo,
ĝi trairas tra senakvaj lokoj, serĉante ripozon, sed ne trovas ĝin. Tiam ĝi diras: Mi
reiros al mia domo, el kie mi eliris. Kaj alveninte, ĝi trovas ĝin vakanta, balaita kaj
ornamita. Tiam ĝi iras, kaj kunprenas al si
sep aliajn spiritojn pli malbonajn ol ĝi mem,
kaj ili eniras kaj loĝas tie; kaj la ﬁna stato
de tiu homo fariĝas pli malbona ol la unua,“
citis Sankta Patro evangelion.
„Estas necese maldormi, ĉar diablo havas tiun ĉi strategion: Vi kristaniĝis, vi
antaŭenpaŝas en via kredo, kaj mi vin lasos en kvieto. Sed kiam vi alkutimiĝos, vi
ne plu estos tiel atentema, vi sentos vin certa, tiam mi revenos. La hodiaŭa evangelio
komenciĝas per elpelo de la malbona spirito
kaj ﬁnas per reveno de la diablo. Sankta
Petro diris: Ĝi estas kiel leono blekeganta,
ĉirkaŭiranta. Kaj tiel fakte estas! Vi oponos

– Patro, vi estas iom malnovmoda. Per tiuj
vortoj vi al ni faras timon... Ne, mi ne! Tion
la evangelio! Kaj ne estas tio mensogoj, sed
Vorto de Dio! Tial ni petu la Sinjoron pri la
graco, por ke ni traktu tiujn aferojn serioze.
Li venis, por batali pro nia savo. Li venkis
la diablon. Mi petas, nenion komencu kun la

diablo. Ĝi do strebas reveni en sian domon,
uzurpi nin... Ni ne relativigu, estu atentemaj.
Kaj konstante ni estu kun Jesuo!“ ﬁnis la
papo Francisko sian matenan predikon. ■
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