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WSTĘP

M³odzie¿ zapyta³a kiedy� na lekcji religii ksiêdza katechetê: sk¹d
siê wzi¹³ szatan? Sk¹d wziê³o siê z³o? Katecheta odpowiedzia³: tak jed-
no, jak i drugie jest tajemnic¹, któr¹ ostatecznie wyja�niæ potrafi tylko
Bóg. Cz³owiek mo¿e i powinien szukaæ odpowiedzi na te pytania na
ka¿dym etapie swojego ¿ycia. Teologia, której pierwszorzêdnym �obiek-
tem badawczym� jest Bóg, a tak¿e cz³owiek, stworzony na Jego obraz
i podobieñstwo (por. Rdz 1, 27), postara siê odpowiedzieæ.

Wiek dwudziesty i rozpoczêty ju¿ wiek dwudziesty pierwszy, mo¿-
na nazwaæ czasem nieustannego, szybkiego rozwoju kulturowego, cy-
wilizacyjnego i spo³ecznego. Postêp ten, z którym mamy do czynienia,
rzutuje w sposób jednoznaczny tak¿e na cz³owieka, na jego mentalno�æ,
wiarê i sposób postrzegania �wiata. Religia i wiara, które przez d³ugi
czas stanowi³y wa¿n¹ czê�æ ludzkiej egzystencji, udzielaj¹c cz³owieko-
wi odpowiedzi na pytania zwi¹zane z jego ¿yciem i sensem istnienia,
zdaj¹ siê obecnie trudne do zrozumienia, do zaakceptowania, a nawet
bywaj¹ uznawane za przestarza³e i nieaktualne. Stale wzrastaj¹cy po-
stêp w dziedzinach nauk �cis³ych, w socjologii, psychiatrii, psycholo-
gii, technice in¿ynieryjnej, genetyce i farmakologii sprawia, ¿e cz³o-
wiek coraz bardziej chce odkrywaæ w �sobie� poczucie bycia nowocze-
snym. To, co kiedy� stara³a siê wyt³umaczyæ wiara, pytania, na które
ludzko�æ w niej szuka³a odpowiedzi, dzi� wydaje siê zastêpowane po-
przez zaufanie cz³owieka do naukowych wyja�nieñ wielu kwestii, co
nieuchronnie przek³ada siê na religijno�æ i poziom wiary cz³owieka trze-
ciego tysi¹clecia. W takiej te¿ optyce postrzegany jest problem z³a, grze-
chu i szatana, który to przez teologiê uznawany jest za ich �ród³o oraz
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za przyczynê obecnych form istnienia, a tak¿e rozwoju. Pomimo ogrom-
nej wiedzy, jak¹ daje wspó³czesna nauka, cz³owiek nadal nie potrafi
znale�æ odpowiedzi na wiele pytañ, szczególnie dotycz¹cych proble-
mów duchowo�ci, wiary i �wiata nadprzyrodzonego. Jednym z pytañ,
jakie ¿yj¹c, stawia sobie cz³owiek � szczególnie w sytuacjach trudnych
do�wiadczeñ � jest miêdzy innymi pytanie o pochodzenie z³a, jego ge-
nezê, naturê, si³y oddzia³ywania i formy wystêpowania. Pytanie to to-
warzyszy zarówno ¿yciu jednostek, jak ca³ych spo³eczno�ci. Wydaje
siê ono stale aktualne. Zasadno�æ ta wynika choæby z obserwacji �wia-
ta, w którym z ³atwo�ci¹ mo¿na dostrzec ró¿ne przejawy fizycznego
i moralnego z³a, tj.: kataklizmy przyrody, nienawi�æ, nieuchronno�æ
�mierci, cierpienie, zbrodnie, deprawacjê w ró¿nych dziedzinach ¿ycia,
konflikty zbrojne itp. Wspó³cze�nie z³o zagra¿a cz³owiekowi na wiele
sposobów. Z analizy zagadnienia z³a mo¿na bezspornie wywnioskowaæ,
¿e wystêpuje ono obecnie w �wiecie w du¿ym stopniu i jest na tyle nie-
bezpieczne, ¿e ludzko�æ ma powody, by czuæ siê zagro¿on¹ w swej eg-
zystencji1. Miêdzy innymi te w³a�nie, wymienione powy¿ej czynniki,
mog¹ t³umaczyæ tak du¿e zainteresowanie problematyk¹ z³a. Sam zreszt¹
jego fenomen mo¿e byæ rozpatrywany na ró¿nych p³aszczyznach: na-
ukowej i przednaukowej, filozoficznej oraz teologicznej, socjologicz-
nej i psychologicznej, a tak¿e empiryczno-przyrodniczej i literackiej. Te
poszczególne p³aszczyzny rozwa¿añ prowadzonych na temat z³a s¹ zró¿-
nicowane miêdzy sob¹ zarówno w aspekcie metodologicznym, jak i me-
rytorycznym. Jednak nie wydaje siê s³uszne, aby prowadz¹c rozwa¿a-
nia na wspomniany temat, zacie�niaæ je tylko do jednego aspektu. Taki
bowiem zabieg móg³by groziæ zdeformowaniem rzeczywisto�ci anali-
zowanego problemu2. Maj¹c zatem powy¿sze wzglêdy na uwadze, za-
sadne jest d¹¿enie przy rozpatrywaniu problemu z³a do unifikacji my�li

1 Por. B. Bejze, W poszukiwaniu wspó³czesnego ujêcia problemu z³a, w: W nurcie
zagadnieñ posoborowych, Warszawa 1969, t. 3, 13-50; ten¿e, Chrze�cijanin wobec z³a,
w: W kierunku cz³owieka, Warszawa 1971, 297-344.

2 Por. S. Kowalczyk, Podstawy �wiatopogl¹du chrze�cijañskiego, Warszawa 1980,
199-200.
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przednaukowej z naukow¹. W literaturze polskojêzycznej wymienione
wy¿ej p³aszczyzny próbuje integralnie po³¹czyæ M. Kr¹piec3. Nie ma
jednak w literaturze polskiej ca³o�ciowego ujêcia genezy i istnienia z³a.
Dlatego te¿ w teologicznej próbie przedstawienia problemu szatana jako
�ród³a z³a, poza literatur¹ polskojêzyczn¹4, która stanowiæ bêdzie mate-
ria³ �ród³owy, wykorzystane zostan¹ te¿ inne, obcojêzyczne opracowa-
nia5, które pomog¹ lepiej dookre�liæ omawiany problem i wska¿¹ w³a-
�ciwe kierunki dzia³añ duszpasterskich i pastoralnych, g³ównie w pra-
cy z m³odzie¿¹, która szczególnie nara¿ona jest na niebezpieczeñstwa
i wp³ywy ze strony z³ego ducha i jego dzia³añ. Istotnym te¿ bêd¹ dla
tego tematu orzeczenia Magisterium Ecclesiae, zawarte przede wszyst-
kim w dokumentach Soborów6, a tak¿e w nauczaniu Ojców Ko�cio³a7

3 Zob. M. Kr¹piec, Dlaczego z³o?, Kraków 1962.
4 Do podstawowej, �ród³owej literatury polskojêzycznej dotycz¹cej szatana, mo¿na

zaliczyæ m.in.: B. Bejze, W poszukiwaniu wspó³czesnego ujêcia problemu z³a, w: W nur-
cie zagadnieñ posoborowych, t. 3, Warszawa 1969; ten¿e, Chrze�cijanin wobec z³a, w:
W kierunku cz³owieka, Warszawa 1971; J. Flis, Jezus a demony na tle antydemonicz-
nych praktyk staro¿ytnego Wschodu, Lublin 1990; G. Fels, Satanizm jako fascynacja
z³em, w: Satanizm w Polsce i Europie, Ruda �l¹ska-Tychy 2004; M. Gajewski, Sata-
nizm w Polsce i na �wiecie, Kraków 2002; K. Gó�d�, Teologia o szatanie, Lublin 2000;
Jan Pawe³ II, O anio³ach i szatanie, Kraków 1998; K. Ko�cielniak, Z³o osobowe w Bi-
blii, Kraków 2002; M. Kr¹piec, Dlaczego z³o?, Kraków 1962; T. £ukaszuk, Istnienie
szatana i demonów jako problem w katolickiej teologii posoborowej, Kraków 1990;
I. Mroczkowski, Z³o i grzech, Lublin 2000; B. Pylak, Tajemnica z³a w �wietle teologii
Soboru Watykañskiego II, w: W nurcie zagadnieñ posoborowych, red. B. Bejze, t. 3,
Warszawa 1969; a tak¿e: A. ¯urek, Biblijne podstawy pogl¹dów �w. Augustyna na te-
mat genezy diab³a, w: Demonologia w nauce Ojców Ko�cio³a, Kraków 2002.

5 Z obcojêzycznych opracowañ wyró¿niæ nale¿y przede wszystkim: R. Allegri, Cro-
nista all’inferno. Reportage tra diavoli, esorcisti e indemoniati, Milano 1990; C. Bal-
ducci, Adoratori del diavolo e rock satanico, Casale Monferrato 1993; ten¿e, La po-
ssessione diabolica, Roma 2001; M. De Carvalho, Diabelsko�æ jako przejaw z³a, w: Z³o
w �wiecie, red. L. Balter, Poznañ 1992; M. Deselaers, Bóg a z³o, Kraków 1999; M. Intro-
vigne, Indagine sul satanismo, Milano 1994.

6 Sobór Laterañski IV (zob. BF IV.33, V.10), Synod w Braga, (zob. BF V.2, 4-5),
Sobór Florencki (zob. BF V.14), Sobór Trydencki (zob. BF V.46, VII.72), Indicultus
o ³asce Bo¿ej (zob. BF VII.9, 14), Sobór Watykañski II (zob. BF VII.661).

7 Spo�ród du¿ego dorobku Ojców Ko�cio³a dotycz¹cego problemu z³a, w pracy zo-
sta³y wykorzystane elementy nauczania, miêdzy innymi: �w. Bazyli Wielki, O tym, ¿e
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na temat z³a. Wykorzystane te¿ zostan¹ �ród³a, które w szerszym lub
wê¿szym zakresie ujmuj¹ poruszany problem. W wiêkszo�ci s¹ one
dorobkiem literatury rodzimej, ale wspomnieæ te¿ nale¿y o niektórych
dzie³ach z literatury obcej8. Te tak¿e zosta³y w du¿ym stopniu wyko-
rzystane, co wp³ynê³o na rozwój strony naukowej tej pracy.

Zasadniczym celem niniejszej rozprawy bêdzie ukazanie szatana jako
�ród³a z³a. Podjêta te¿ zostanie próba odpowiedzi na pytanie o pocho-
dzenie z³a, jego naturê, oraz o wp³yw Z³ego na inne stworzenia. Aby
osi¹gn¹æ zamierzony cel, trzeba bêdzie odpowiedzieæ na kilka pytañ
szczegó³owych, dotycz¹cych samego szatana, jego natury, dzia³ania, jak
te¿ pochodzenia z³a, okre�laj¹cych w³a�ciwy problem pracy. Do pytañ
tych zaliczyæ mo¿na miêdzy innymi: znaczenie terminu �szatan� lub
�diabe³�, pytanie o wolno�æ istot duchowych w dokonywaniu wyboru,
zwyczajne i nadzwyczajne formy dzia³ania szatana, formy i przejawy
akceptacji z³a, a tak¿e wspó³czesne diaboliczne zagro¿enia i pastoralne
wyzwania wobec tych zagro¿eñ. Realizacja podjêtych zamierzeñ wy-
maga zastosowania ró¿nych zabiegów badawczych w poszczególnych
rozdzia³ach i paragrafach. W pierwszym rozdziale bêdzie to analiza
pojêcia �szatan�, a tak¿e egzegeza biblijnych przekazów dotycz¹cych
diab³a. Nieodzowne bêdzie te¿ odniesienie siê do nauczania Ojców Ko-
�cio³a i Magisterium Ecclesiae. W oparciu o zasady hermeneutyki i me-
tody porównawczej zostanie podjêta teologiczna analiza wielu w¹tków
zwi¹zanych z istot¹ szatana, jego dzia³aniem, a tak¿e wp³ywem na inne
stworzenia, co w powa¿niejszych formach mo¿e wyra¿aæ siê w kulcie
satanistycznym jako swoistej odpowiedzi na atakuj¹ce cz³owieka z³o.
Charakter i problematyka pracy sk³ania do podjêcia pastoralnych wy-
zwañ wobec szerz¹cych siê diabolicznych zagro¿eñ. W konsekwencji

Bóg nie jest sprawc¹ z³a, w: Bóg i z³o, red. J. Naumowicz, Kraków 2004, 38-39; �w. Augu-
styn, Wyznania, X 42, Kraków 1999, 315-316; �w. Justyn, Apologia, Poznañ 1926.

8 Z literatury obcojêzycznej, która stanowi swoiste dope³nienie i rozwiniêcie przed-
stawionego tematu, nale¿y wymieniæ: C. Climati, Inchiesta sul rock satanico, Casale
Monferrato 1996; W. Nigg, Der Teufel und seine Knechte, Olten 1983; H. Jaegen, Pius
IX und sein Engel, w: Schutzengel-Geschichten heute, red. A. Weigl, Altötting 1973;
J. Zimmermann, Engel, die boten Gottes, München 1956.
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wyci¹gniête zostan¹ wnioski dotycz¹ce duszpasterstwa i dzia³añ pasto-
ralnych, które Ko�ció³ i duszpasterze, a tak¿e osoby �wieckie powinny
podj¹æ, by pomóc wspó³czesnemu m³odemu cz³owiekowi w unikaniu
kontaktu ze z³em, lub te¿ w przypadku do�wiadczenia tego duchowego
cierpienia, wesprzeæ w³a�ciwymi sposobami pomocy. Zaznaczyæ nale-
¿y, ¿e do tej pory problem szatana, uwa¿anego za g³ówn¹ przyczynê z³a
i jego �ród³o, nie doczeka³ siê integralnego opracowania. Dlatego te¿
prezentowana praca mo¿e stanowiæ powa¿ny przyczynek na drodze do
teologicznego pog³êbienia problemu diab³a i zwi¹zanych z t¹ rzeczy-
wisto�ci¹ pos³ug¹ oraz prac¹ duszpastersk¹. Aby mo¿liwie szeroko
przedstawiæ omawiany problem, niniejsza praca zostanie ujêta w sze�æ
rozdzia³ów. Punktem wyj�cia rozwa¿añ uczyniono teologiczne podsta-
wy rozumienia szatana jako �ród³a z³a, przedstawione w rozdziale pierw-
szym. Pos³u¿y do tego nieodzownie sam termin �szatan� (§1), a tak¿e
przekazy biblijne dotycz¹ce diab³a (§2). Uwaga zostanie równie¿ sku-
piona na nauczaniu Ojców Ko�cio³a (§3). Dotyczyæ to bêdzie zw³asz-
cza tych Ojców Ko�cio³a, w których nauczaniu wystêpuje przedstawia-
ny temat. Dokumenty Magisterium Ecclesiae (§4) stanowiæ bêd¹ do-
datkowe pog³êbienie tematu i jednoczesne uzupe³nienie prowadzonych
badañ.

WSTÊP
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Rozdział I

TEOLOGICZNE PODSTAWY ROZUMIENIA SZATANA
JAKO ŹRÓDŁA ZŁA

W �wiecie wspó³czesnym, chyba bardziej ni¿ kiedykolwiek, zdaje
siê nasilaæ dzia³anie szatana. Zauwa¿yæ te¿ mo¿na, jak wielu ludzi, czê-
sto m³odych, staje siê jego �sympatykami�. To, co czê�ciowo uda³o siê
szatanowi osi¹gn¹æ, to przekonaæ �wiat o swoim nieistnieniu. Negacja
tego, który jest g³ównym prowokatorem z³a, powoduje, ¿e cz³owiek,
�wiadomie lub nie, wpada w jego szpony, a zarazem nie wiedz¹c o przy-
czynie swego nieszczê�cia i o jego �ródle, nie jest w stanie postawiæ
w³a�ciwej �diagnozy� oraz rozpocz¹æ �duchowego leczenia� i �ducho-
wej rehabilitacji�. W niniejszym rozdziale pracy uwaga zostanie sku-
piona na pojêciu �szatan�, ukazuj¹c jego etymologiê i nakre�laj¹c jego
istotê tre�ciow¹. Zostan¹ scharakteryzowane tak¿e inne nazwy szatana
po to, by dookre�liæ pojêcie �szatan� i ukazaæ je w jak najlepszym kon-
tek�cie merytoryczno-tre�ciowym, co u³atwi pó�niejsze zrozumienie jego
buntu, dzia³ania i szkodzenia istotom stworzonym w dochodzeniu do
pe³ni zbawienia, które jest nam dane i zadane.

1. 1. Etymologia pojęcia „szatan”

Przygl¹daj¹c siê opisowi stworzenia cz³owieka i pope³nienia przez
niego grzechu, dostrzegamy, ¿e na kartach Biblii fakty te zosta³y przed-
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stawione w sposób obrazowy. Z przekazu biblijnego wyra�nie wynika,
¿e ca³a ludzka historia jest naznaczona pierworodn¹ win¹. To ta wina,
w sposób wolny zaci¹gniêta przez cz³owieka, doprowadza go do grze-
chu. Pierwsi ludzie nie byli by w stanie, ¿yj¹c w harmonii z Bogiem,
sami z siebie pope³niæ grzechu, zrezygnowaæ z Jego mi³o�ci, powiedzieæ
Bogu �nie�. �Do wyboru niepos³uszeñstwa sk³ania pierwszych rodzi-
ców uwodzicielski g³os sprzeciwiaj¹cy siê Bogu. Ten g³os przez za-
zdro�æ sprowadza na nich �mieræ. Pismo �wiête i Tradycja Ko�cio³a
widz¹ w tej istocie upad³ego anio³a, nazywanego szatanem lub diab³em.
Ko�ció³ naucza, ¿e by³ on najpierw dobrym anio³em, stworzonym przez
Boga (�), ale sam uczyni³ siê z³ym�1. By lepiej zrozumieæ jego istotê,
nale¿y podj¹æ analizê terminologiczn¹. Terminologia demonologiczna
zarówno w jêzyku biblijnym, jak i w jêzykach pozabiblijnych jest bar-
dzo szeroko rozbudowana. Terminem najistotniejszym w tej materii jest
pojêcie �szatan�. Pojêcie to zostanie, na obecnym etapie badañ, podda-
ne szczegó³owej analizie jêzykowo-znaczeniowej. Nazwa szatan wy-
wodzi siê od hebrajskiego !j'f' – stn lub �atan, co w formie czasowniko-
wej oznacza: �byæ wrogiem, walczyæ przeciw, przeciwstawiaæ siê ko-
mu�, zwalczaæ� (np. 1 Krl 11, 14.25). Rzeczownikowa forma ha �atan
znaczy: �wróg, przeciwnik, adwersarz, fa³szywy oskar¿yciel, potwar-
ca� (Hi 16, 9; 30, 21; 1 Krn 21, 1; Za 3, 1-3; Mk 1, 13). Grecki �ród³o-
s³ów satana odnoszony jest tak¿e do ludzi, którzy przeciwstawiaj¹ siê
Bogu (Mk 8, 33; Mt 16, 23)2. Gdy idzie o nazwê �diabe³�, to pochodzi
ona z jêzyka greckiego � äéÜâïëïò (diabolos) lub te¿ äéÜâåëÞéí (dia-
ballein) � i oznacza: �skierowaæ w poprzek, przeciwstawiæ, poró¿niæ,
rozrzuciæ, powodowaæ zniszczenie, chaos, oczerniaæ, oskar¿aæ, oszuki-
waæ�; ho diabolos � �kto�, kto staje w poprzek, przeciwstawia siê, prze-
ciwnik, oskar¿yciel, wróg osobisty, oszust, zwodziciel� (por. Mt 4,
1-11; £k 4, 1-13; J 8, 44). Tego terminu zgodnie z jego znaczeniem
u¿ywa siê w LXX, z jednym wyj¹tkiem. W Mdr 2, 24 terminu äéÜâïëïò
(diabolos) u¿yto dla przet³umaczenia hebrajskiego s³owa !j'f'. W No-

1 KKK 391.
2 Zob. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 2000, 465.
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wym Testamencie s³owo äéÜâïëïò wystêpuje trzydziestosiedmiokrot-
nie we wszystkich jego ksiêgach z wyj¹tkiem Ewangelii wed³ug
�w. Marka3. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e nie ma tu znacz¹cej ró¿nicy miêdzy
terminem �atan a terminem diabolos, ale, ¿e oba oznaczaj¹ przywódcê,
gdzie reszta imion, o których bêdzie mowa ni¿ej, oznacza demonów4.
Wstêpna analiza pojêciowa pozwala na zamienne stosowanie terminów
�szatan� i �diabe³�. Szatan jest postrzegany jako uosobione z³o, jako
walcz¹cy z Bogiem, walcz¹cy z cz³owiekiem i ze wszystkim, co jest
dobre5. W przeciwieñstwie do religii dualistycznych (np. perskiej), któ-
re uznaj¹ istnienie boga dobra i boga z³a, �szatan w chrze�cijañstwie
podlega � jako stworzenie � Jedynemu Bogu Jahwe, jako swemu Stwór-
cy”6. Tak¿e Nowy Testament, podtrzymuj¹cy starotestamentaln¹ naukê
o szatanie, zamiennie u¿ywa terminów �szatan� i �diabe³�. Wystêpuj¹
one z jednakow¹ czêstotliwo�ci¹, a z ich u¿ycia wynika, ¿e szatan jest
najwiêkszym wrogiem cz³owieka. Zasadniczym celem jego dzia³ania
jest doprowadzenie cz³owieka do rozpaczy, do odej�cia od Boga, do
rezygnacji ze skarbu i ³aski zbawienia. �Diabe³ sam uczyni³ siê z³ym.
Cz³owiek za� zgrzeszy³ za jego podszeptem�7. Szatan nie ma w³adzy
nad Bogiem, gdy¿ jest stworzeniem. Co wiêcej, zosta³ stworzony jako
dobry. Naucza o tym Synod w Braga: �Je�li kto� mówi, ¿e diabe³ nie

3 Por. J. Flis, Jezus a demony na tle antydemonicznych praktyk staro¿ytnego Wscho-
du, Lublin 1990, 94. Jest wiele podobnych opisów etymologii terminu �szatan� lub
�diabe³� w literaturze polskojêzycznej. Wszystkie one w podobny sposób wyja�niaj¹
etymologiê tych terminów, jak te¿ definiuj¹ osobê szatana czy diab³a. Zob. np.: R. Za-
j¹c, Szatan w Starym Testamencie, Lublin, 1998; ten¿e, Szatan, w: Leksykon teologii
fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. Ledwoñ, J. Mastej, Lublin-Kraków
2002, 1167-1170; ten¿e, Szatan – nasz bli�ni?, w: Kalendarz Ekumeniczny 2001, Lu-
blin 2000; K. Ko�cielniak, Z³e duchy w Biblii i Koranie, Kraków 1999; ten¿e, Z³o oso-
bowe w Biblii, Kraków 2002; A. Maggi, Jezus i Belzebub, Kraków 2001; K. Gó�d�,
Teologia o szatanie, Lublin 2000; T. £ukaszuk, Istnienie szatana i demonów jako pro-
blem w katolickiej teologii posoborowej, Kraków 1990, 36-47.

4 Zob. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 465-466.
5 Por. R. Zaj¹c, Szatan, w: Leksykon teologii fundamentalnej, 1167.
6 Por. tam¿e.
7 Por. BF IV, 33.
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by³ najpierw dobrym anio³em stworzonym przez Boga i ¿e natura jego
nie by³a Bo¿ym dzie³em, ale twierdzi, ¿e wy³oni³ siê on z ciemno�ci
i ¿e nie mia³ ¿adnego stwórcy, ¿e jest pocz¹tkiem i substancj¹ z³a, (...)
niech bêdzie wy³¹czony ze spo³eczno�ci wiernych�8. Szatan nie jest wiêc
wiêkszy od Boga. Nie jest nawet Jemu równy. Jest natomiast mocniej-
szy od cz³owieka i innych istot stworzonych. Dlatego mo¿e w sposób
sobie w³a�ciwy oraz za Bo¿ym dopustem oddzia³ywaæ na �wiat stwo-
rzony. Jest on przede wszystkim tym, który próbuje zburzyæ relacjê (przy-
ja�ni) miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Pos³uguje siê podstêpem i k³am-
stwem, a motywem jego dzia³ania jest zawi�æ. To szatan przywodzi do
grzechu pierwszych ludzi i niszczy harmoniê stworzenia ze Stwórc¹ oraz
doprowadza do utraty raju9. Na tym nie koñczy siê jego dzia³anie. Ca³y
czas jest wrogiem cz³owieka. Ta jego z³owroga dzia³alno�æ zmierza do
wyrwania S³owa Bo¿ego z serc ludzkich (por. Mk 4, 15). Jako nieprzy-
jaciel ludzko�ci zasiewa k¹kol, czyli z³o na �wiecie (por. Mt 13, 39)
oraz jest ojcem grzeszników (por. J 8, 38. 41. 44). Jego technik¹ s¹ pod-
stêpy, zasadzki, oszustwa, krêtactwa oraz przybieranie postaci anio³a
�wiat³o�ci10. To dzia³anie, które zawarte jest w nazwie �szatan� czy �dia-
be³� jeszcze dobitniej ukazuje jêzyk hebrajski � gdzie �ród³os³ów �sza-
tan� oznacza tego, który jest tajemnicz¹, nieziemsk¹ istot¹, dzia³aj¹c¹
na szkodê cz³owieka. Jest tym, który cz³owieka usi³uje sprowadziæ na
drogê z³a i przeciwstawiæ siê w ten sposób zbawczemu dzia³aniu Chry-
stusa. Walczy daremnie z Niewiast¹ i jej potomstwem (Ap 12, 3-4. 7-
18)11. Mo¿emy w koñcu wywnioskowaæ, ¿e istnieje nie tylko �to z³o�,
ale równie¿ �ten z³y�. W Nowym Testamencie termin �szatan� wystê-
puje a¿ trzydzie�ci siedem razy. Maj¹c na uwadze naukê Ko�cio³a mu-
simy pamiêtaæ, ¿e nie jest to fikcja czy abstrakcja, ale ¿e diabe³ jest
osob¹, jest z³ym anio³em, który przeciwstawia siê Bogu, dzia³a na prze-

8 Por. tam¿e, V, 4.
9 Por. R. Zaj¹c, Szatan, 1168.
10 Por. tam¿e, 1169.
11 Por. W. £adyka, Szatan, w: S³ownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice

1998, 563-564.
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kór Jego planom zbawienia wype³nionym w Chrystusie i przez Niego.
Szatan jest osob¹ zdeformowan¹ rozpadem bytu osobowego, dlatego
jest osob¹ bez ³aski, bez mi³o�ci, bez sumienia, bez twarzy. Jest jednak
bytem o genialnej inteligencji, dlatego te¿ potrafi lud�mi manipulowaæ.
Jest on pocz¹tkiem i �ród³em wszelkiego z³a. Z faktu istnienia z³a po
raz kolejny trzeba wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e istnieje Z³y12. Rodzi siê wiêc
pytanie: jak szatan � anio³ dobry, sta³ siê z³y i czym jest z³o? Nie mo¿na
przecie¿ uto¿samiaæ pocz¹tku z³a z pocz¹tkiem dobra. Szatan nie mo¿e
� jako stworzenie � byæ pocz¹tkiem z³a w takim samym sensie, jak Bóg
jest pocz¹tkiem dobra. Postawiliby�my wtedy szatana na równi z Bo-
giem, jako jednego z równych Bogu kreatorów. Taki zabieg sta³by siê
pocz¹tkiem dualizmu. Diabe³ jest przecie¿ stworzeniem. Jest wiêkszy
od innych stworzeñ, ale nie jest wiêkszy od Boga. Jest przecie¿ Jego
stworzeniem. W Bogu, jak wiemy, jest tylko dobro i wszystko, co On
stworzy³, jest dobre. Tak¿e szatan zosta³ stworzony jako dobry, ale sam
uczyni³ siê z³ym. Sk¹d wziê³o siê w nim z³o? Je�li diabe³ jest �ród³em
z³a, a na to wskazuje sama etymologia tego terminu, to jaka jest jego
przyczyna? Z pewno�ci¹ nie jest to takie samo �ród³o, z jakiego bije
dobro. Nawet nie mo¿e byæ tym samym �ród³em, bo przecie¿ w Bogu
jest tylko dobro, jego pe³nia, a nie ma w Nim ¿adnego braku. A to prze-
cie¿ brak dobra powoduje z³o. Sk¹d zatem w stworzeniu, z natury do-
brym i z zamys³u Stwórcy dobrym, pojawia siê z³o? Wiemy tak¿e, ¿e
z³o ma �ród³o w szatanie, a nie w jakim� �pra�ródle�. Od niego (szata-
na) pochodzi � od stworzenia. Jan Pawe³ II naucza: �Z³o jest zawsze
brakiem jakiego� dobra, które w danym bycie powinno siê znajdowaæ,
jest niedostatkiem. Nigdy nie jest jednak ca³kowit¹ nieobecno�ci¹ do-
bra. Ale to, w jaki sposób z³o wyrasta i rozwija siê na zdrowym pod³o-
¿u dobra, stanowi i zawsze bêdzie stanowiæ poniek¹d jak¹� tajemnicê.
Tajemnic¹ jest tak¿e owo dobro, którego z³o nie potrafi³o zniszczyæ,
a które siê krzewi niejako wbrew z³u, i to na tej samej glebie�13. Widzi-

12 Por. A. Nowak, Szatan, w: Leksykon duchowo�ci katolickiej, red. M. Chmielew-
ski, Lublin-Kraków 2002, 849-850.
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my, ¿e w szatanie przyczyn¹ z³a jest brak dobra. Ten brak powstaje naj-
prawdopodobniej w chwili zazdrosnej mi³o�ci stworzenia do Stwórcy
i chêci bycia jak On. Id¹c tym tropem, mo¿na szukaæ �ród³a z³a, które
poci¹ga cz³owieka w przepa�æ fa³szywego zaufania. �ród³em tym nie
jest Bóg, poniewa¿ On jest sam¹ Mi³o�ci¹ (por. J 4, 8.16). Trudno te¿
zak³adaæ, ¿e �ród³o takie przynale¿y do kondycji cz³owieka. Gdyby tak
by³o, nie mieliby�my ¿adnego powodu s¹dziæ, ¿e nie zapanuje ono nad
ka¿dym cz³owiekiem. Tymczasem wiadomo, ¿e mo¿na mu siê prze-
ciwstawiæ. Rahner podkre�la, ¿e „nie”  ludzkiej wolno�ci niesie ze sob¹
sprzeczno�æ, ¿yje bowiem kosztem „tak” powiedzianemu Bogu. W kon-
sekwencji dochodzi siê do konieczno�ci mówienia o misterium iniqu-
itatis, które jest równowa¿ne z greckim mysterion tes anomia, t³uma-
czonym po polsku jako tajemnica bezbo¿no�ci (por. 2 Tes 2, 7)14. Za-
uwa¿yæ tu mo¿emy, ¿e szatan staje siê wrêcz �symbolem” misterium
iniquitatis i tylko poprzez ten �symbol� mo¿na z³o, które cz³owieka kusi,
zrozumieæ. Trzeba jednak byæ �wiadomym, ¿e tajemnica bezbo¿no�ci
roz�wietla siê dopiero w tajemnicy pobo¿no�ci (por. 1 Tym 3, 16). „Nie”
powiedziane Bogu karmi siê zbuntowan¹ i zdegenerowan¹ moc¹ pozy-
tywn¹. Nauczanie Ko�cio³a nie jest tylko prób¹ przezwyciê¿enia aporii,
ale opisem historii niepos³uszeñstwa Bogu. Historia ta zaczê³a siê upad-
kiem anio³ów (por. 2 P 2, 4), a wiêc radykalnym odrzuceniem Boga
i Jego Królestwa15. Dzia³anie z³ych anio³ów nie ograniczy³o siê do od-
rzucenia Boga. Uwidoczni³o siê ono w kuszeniu pierwszych rodziców,
a nawet w usi³owaniu odwrócenia Jezusa od misji powierzonej Mu przez
Ojca (por. Mt 4, 1-11)16. Dlatego diabe³ ci¹gle jest przeciwnikiem, fa³-
szywym oskar¿ycielem. W jego sprzeciwie zdeponowane jest bycie prze-
ciwnikiem; bycie tym, który nienawidzi Boga.

13 Por. Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samo�æ, Kraków 2005, 11-12.
14 Zob. I. Mroczkowski, Z³o i grzech, Lublin 2000, 290-291.
15 Por. tam¿e, 291.
16 Por. tam¿e, 291-292. Stary Testament nie posiada nauki, która mówi³aby jasno,

¿e diabe³ jest przeciwnikiem Boga. Przemawia za tym fakt, ¿e nie posiada on takiej si³y
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