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nego rodzaju nadu¿yæ czy nawet przemocy. A wol¹ Boga jest, aby nie by³o
przemocy (por. Rdz 6,11.13). Czy¿ wiêc s³owa Jezusa w Mt 5,38-42 nie s¹
faktycznie �wiadectwem, ¿e On wype³nia³ Prawo? A mo¿e w³a�nie tego ro-
dzaju Jezusowa wypowied� intensyfikuje wymagania stawiane uczniom, tak
samo jak na przyk³ad pierwsza i druga antyteza z �kazania na górze� (5,21-
22 i 5,27-28)? A mo¿e po prostu w Mt 5,38-42 Jezus ods³ania, podobnie jak
w innych miejscach, pierwotny i w³a�ciwy sens orêdzia Bo¿ego wyra¿onego
na kartach ksi¹g Starego Przymierza?

Summary

This paper presents an interpretative study of the talion formula:
�eye for eye, tooth for tooth�, occurring in three law codes of the Old Testa-
ment, shown against a background of history, function and meaning of this
principle in the oldoriental law, particularly in the Code of Hammurabi, as
well as in fundamental rules of the oldtestamental law.

The research has showed that the famous formula of the Bible sho-
uld be understood in the meaning of a rule, which confirms the legislator�s
intention to protect a human life, especially in the dimension of the social
human relations. The expression �eye for eye, tooth for tooth�, stated in the
context of a concrete law regulation cannot be understood as a calling to
retaliate, revenge, but as an order to rightly pay for harms and give equiva-
lents. Such form of satisfaction should also be an external sign of concilia-
tion between an offender and their victim, what would make possible a new
common life in peace.

W ksi¹¿ce Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardyna³em Josephem
Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori czytamy o wezwaniu papie¿a Paw³a
VI do wznowienia badañ nad dzia³alno�ci¹ z³ego ducha.1  Wed³ug Papie¿a
we wspó³czesnej teologii zbyt ma³o uwagi po�wiêca siê temu tematowi.
Nie jest dzisiaj wyj¹tkiem, nawet w �rodowisku chrze�cijan, opinia, ¿e z³y
duch nie mo¿e ingerowaæ w ¿ycie cz³owieka. Dzie³o zbawcze Jezusa, Jego
mêka i zmartwychwstanie, jest rozumiane przez wielu jako definitywna
klêska szatana, po której nie ma on ju¿ prawa wp³ywaæ na cz³owieka i na
�wiat. Z³o jest przez nich interpretowane jako dzie³o wy³¹cznie ludzkiej
z³ej woli. Szatan, wed³ug nich, mo¿e kusiæ do z³a, ale nie ma sensu mówiæ
o demonicznych zniewoleniach. Czy mo¿na siê zgodziæ z t¹ opini¹? Ce-
lem tego artyku³u jest przedstawienie w wielkim skrócie nauki Pisma �wiê-
tego o dzia³alno�ci z³ego ducha.

1. Stary Testament

W ST mowa jest o z³ych duchach pod ró¿nymi imionami, które
wskazywa³y na szczególne z³o, z którym je ³¹czono. Tak wiêc oprócz okre-
�lenia �z³y duch� (1 Krl 22,22; 2 Krn 18,21) mowa jest o duchach niezgo-
dy (Sdz 9,23; 1 Sm 16,14-16,23; 18,10; 19,9), duchach zniszczenia (Jr 51,1),
okrutnych anio³ach (Prz 17,11), anio³ach �mierci (Prz 16,14), zwiastunach
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klêski (Ps 78,49) oraz o anio³ach zniszczenia (Wj 12,23; 2 Sm 24,16; Iz
54,16; 1 Krn 21,15). Bóg zes³a³ ducha z³ego na Saula (1 Sm 16,14n.23;
18,10; 19,9), anio³a niszczyciela zes³a³ na Egipt, na Jerozolimê, na armiê
asyryjsk¹ (Wj 12,23; 2 Sm 24,16).

W ST nie znajdujemy wyra�nej nauki odno�nie natury z³ych du-
chów i ich stosunku do Boga, s¹ one przedstawiane jako istoty nieczyste,
rywalizuj¹ce z Bogiem i staraj¹ce siê zaszkodziæ cz³owiekowi.

Autorzy ST nadaj¹ przywódcy wszystkich z³ych duchów nazwê
�szatan� od czasownika hebrajskiego satan tzn. atakowaæ, oskar¿aæ. Rze-
czownik hebrajski satan oznacza �nieprzyjaciel�. W Zach 3,1-3 Szatan oskar-
¿a arcykap³ana Jozuego przed anio³em Pana na swego rodzaju przewodzie
s¹dowym w niebie. Anio³ Pana bierze w obronê Jozuego. Szatan objawia
siê tutaj jako ten, który nie chce dopu�ciæ do zrealizowania planów Bo-
¿ych. W Ksiêdze Hioba szatan wchodzi w dialog z Bogiem (Hiob 1,6-12;
2,1-7). Domaga siê, aby Bóg pozwoli³ mu poddaæ Hioba próbie i to po-
zwolenie otrzymuje. W tym przypadku szatan nie wystêpuje zdecydowa-
nie jako z³y duch, raczej jako oskar¿yciel, kusiciel na s³u¿bie Boga. We-
d³ug autora Ksiêgi Kronik (21,1) szatan sk³oni³ Dawida do grzechu, który
polega³ na policzeniu Izraela i przyniós³ wielk¹ klêskê Izraelowi.

Refleksja autorów ksi¹g ST zmierza do odkrycia w z³ym duchu
�ród³a wszelkiego z³a. W Ksiêdze M¹dro�ci, która powsta³a w pierwszym
wieku przed Chrystusem, czytamy: A �mieræ wesz³a na �wiat przez zawi�æ
diab³a (Mdr 2,24). Chodzi tu nie tylko o �mieræ, ale i o grzech pierwszych
rodziców, którego �mieræ by³a skutkiem.

2. Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie

W pierwszych trzech Ewangeliach dzia³alno�æ Jezusa poprzedzona
jest wspomnieniem kuszenia Jezusa przez szatana. Mateusz i £ukasz wydarze-
niu temu nadaj¹ du¿¹ wagê, opisuj¹ nawet w jaki sposób Jezus by³ kuszony.
Nale¿y podkre�liæ, ¿e wed³ug Mateusza Jezus zosta³ przez Ducha �wiêtego
wyprowadzony na pustyniê, aby byæ kuszonym. Dzia³alno�æ zbawcza Jezusa
mia³a rozpocz¹æ siê od sprzeciwu szatanowi, w³a�nie walka z szatanem bêdzie
jedn¹ z cech dzia³alno�ci Jezusa. W opisach kuszenia szatan ukazany jest
jako osoba inteligentna, przebieg³a, �wiadoma swojej potêgi i swojej w³adzy
nad lud�mi, jednocze�nie pyszna, ¿¹daj¹ca dla siebie kultu równego Bogu.

Ewangeli�ci okre�laj¹ z³ego ducha ró¿nymi imionami. W peryko-
pie o kuszeniu Jezusa Mateusz trzykrotnie nazywa go diab³em, a na koñcu

szatanem, Marek � szatanem, a £ukasz u¿ywa wy³¹cznie imienia �diabe³�.
W dalszej czê�ci Ewangelii synoptycznych z³y duch okre�lany jest demo-
nem, Belzebubem, ksiêciem demonów (Mk 3,22), szatanem (Mk 3,23),
duchem nieczystym (Mk 3,30), diab³em (£k 8,12) i Z³ym (Mt 13,19).

Jest znamienne, ¿e w Ewangelii Marka pierwszym dzie³em Jezusa
dokonanym na oczach wybranych przez siebie uczniów jest oprócz na-
uczania w synagodze wypêdzenie z³ego ducha z cz³owieka opêtanego (Mk
1,23-28). Marek opisuje cztery egzorcyzmy Jezusa (1,23-28; 5,1-20; 7,24-
30; 9,14-29). Mateusz i £ukasz maj¹ po jednym egzorcyzmie mniej (Mate-
usz nie ma pierwszego, a £ukasz trzeciego).

Od chrztu Jezusa w Jordanie i kuszenia na pustyni z³e duchy wie-
dzia³y, kim Jezus jest i w obecno�ci Jezusa czu³y siê zagro¿one, krzycza³y,
rzuca³y siê albo oddawa³y Mu pok³on. We wspomnianej perykopie Markowej
z³y duch wo³a: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszed³e� nas
zgubiæ. Wiem, kto jeste�: �wiêty Bo¿y (Mk 1,24). Dwaj opêtani w krainie
Gadareñczyków krzycz¹: Czego chcesz od nas, <Jezusie>, Synu Bo¿y? Przy-
szed³e� tu przed czasem drêczyæ nas (Mt 8,29). Marek w perykopie paralel-
nej pisze o jednym opêtanym i wspomina, ¿e opêtany odda³ pok³on Jezusowi:
Skoro z daleka ujrza³ Jezusa, przybieg³, odda³ Mu pok³on i zawo³a³ wniebo-
g³osy: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwy¿szego? Zaklinam
Ciê na Boga, nie drêcz mnie! (Mk 5,7). W opowiadaniu o uwolnieniu opêta-
nego epileptyka czytamy: Na widok Jezusa duch zaraz pocz¹³ szarpaæ ch³opca,
tak ¿e upad³ na ziemiê i tarza³ siê z pian¹ na ustach (Mk 9,20).

Najczê�ciej przypadki opêtania opisywane przez ewangelistów ³¹cz¹
siê z chorob¹ fizyczn¹. Mateusz w 12,22 pisze: Wówczas przyprowadzono Mu
opêtanego, który by³ niewidomy i niemy. Uzdrowi³ go, tak ¿e niemy móg³ mówiæ
i widzieæ. Opêtany ch³opiec uwolniony przez Jezusa tu¿ po przemienieniu na
górze cierpia³ na ataki przypominaj¹ce epilepsjê. Ojciec ch³opca tak mówi do
Jezusa: Panie, zlituj siê nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo
czêsto wpada w ogieñ, a czêsto w wodê. Przyprowadzi³em go do Twych uczniów,
lecz nie mogli go uzdrowiæ (Mt 17,15-16). Mo¿na by s¹dziæ, ¿e rzeczywi�cie
chodzi o chorobê, ale dalej Mateusz pisze: Jezus rozkaza³ mu surowo, i z³y
duch opu�ci³ go (Mt 17,18). W jednym przypadku opisanym przez wszystkich
trzech ewangelistów synoptycznych wp³yw z³ego ducha doprowadzi³ opêta-
nego do szaleñstwa. Marek tak pisze: Ledwie wysiedli z ³odzi, zaraz wybieg³
Mu naprzeciw z grobów cz³owiek opêtany przez ducha nieczystego. Mieszka³
on stale w grobach i nawet ³añcuchem nie móg³ go ju¿ nikt zwi¹zaæ. Czêsto
bowiem wi¹zano go w pêta i ³añcuchy; ale ³añcuchy kruszy³, a pêta rozrywa³,
i nikt nie zdo³a³ go poskromiæ. Wci¹¿ dniem i noc¹ krzycza³, t³uk³ siê kamienia-
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mi w grobach i po górach (Mk 5,2-5). Syrofenicjanka prosz¹c Jezusa o uwol-
nienie swojej córki mówi o drêczeniach przez z³ego ducha: Ulituj siê nade
mn¹, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciê¿ko drêczona przez z³ego ducha
(Mt 15,22b). Dodajmy, ¿e Jezus uwalnia jej córkê na odleg³o�æ. Jest to jedyny
w Ewangeliach przypadek egzorcyzmów na odleg³o�æ. Niekiedy z³y duch przed
opuszczeniem opêtanego manifestuje swoj¹ z³o�æ. W synagodze w Kafarnaum
duch nieczysty �targa³� cz³owiekiem i wyszed³ z krzykiem (Mk 1,26).

Jezus poucza, ¿e z³y duch raz wyrzucony z cz³owieka, mo¿e do nie-
go wróciæ: Gdy duch nieczysty opu�ci cz³owieka, b³¹ka siê po miejscach bez-
wodnych, szukaj¹c spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: �Wrócê do
swego domu, sk¹d wyszed³em�; a przyszed³szy zastaje go niezajêtym, wy-
miecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sob¹ siedmiu innych
duchów, z³o�liwszych ni¿ on sam; wchodz¹ i mieszkaj¹ tam. I staje siê pó�-
niejszy stan owego cz³owieka gorszy, ni¿ by³ poprzedni (Mt 12, 43-45). Z te-
go pouczenia wynika te¿, ¿e duchy z³e ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ z³o�ci¹ i moc¹.

Podstêpno�æ i przebieg³o�æ szatana objawia siê w sposobie kuszenia
Jezusa na pustyni: szatan namawia Jezusa do czynu � wydaje siê dobrego �
aby przemieni³ kamienie w chleb, bo jest g³odny. Takiej przemiany móg³by
dokonaæ dla tych, którzy te¿ odczuwaj¹ g³ód. Szatan pos³uguje siê nawet
tekstem Pisma �wiêtego. Oczywi�cie jego interpretacja Pisma jest fa³szywa
� i Jezus mu to wykazuje. Warto dodaæ, ¿e z³e duchy potrafi¹ te¿ odwo³ywaæ
siê do Boga. W scenie egzorcyzmów opêtanego w kraju Gerazeñczyków z³y
duch zwraca siê do Jezusa w s³owach: Czego chcesz ode mnie Jezusie, Synu
Boga Najwy¿szego? Zaklinam Ciê na Boga, nie drêcz mnie (Mk 5,7).

Wypêdzanie z³ych duchów jest wed³ug Jezusa znakiem nadej�cia
królestwa Bo¿ego. Jezus mówi faryzeuszom zarzucaj¹cym Mu wspó³pracê
z Belzebubem: Lecz je�li Ja moc¹ Ducha Bo¿ego wyrzucam z³e duchy, to
istotnie przysz³o do Was królestwo Bo¿e (Mt 12,28). Jezus wybieraj¹c Apo-
sto³ów i okre�laj¹c ich zadania �ci�le ³¹czy g³oszenie nadej�cia królestwa
niebieskiego z uzdrawianiem i wyrzucaniem z³ych duchów: Wtedy przy-
wo³a³ do siebie dwunastu swoich uczniów i udzieli³ im w³adzy nad ducha-
mi nieczystymi, aby je wypêdzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie s³a-
bo�ci (Mt 10,1); Id�cie i g³o�cie: �Bliskie ju¿ jest królestwo niebieskie�.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umar³ych, oczyszczajcie trêdowatych,
wypêdzajcie z³e duchy! (Mt 10,7-8).

W³adzê wypêdzania z³ych duchów posiada³o tak¿e wys³anych przez
Jezusa na misjê galilejsk¹ siedemdziesiêciu dwóch uczniów. Po powrocie
z misji z rado�ci¹ opowiadaj¹ Jezusowi: Panie, przez wzgl¹d na Twoje imiê,
nawet z³e duchy nam siê poddaj¹ (£k 10,17).

Wed³ug Marka i £ukasza z³e duchy wypêdza³ te¿ w imiê Jezusa
kto�, kto nie by³ Jego uczniem (Patrz Mk 9,38-41; £k 9,49-50).

W Ewangelii Marka Jezus przed swoim wniebowst¹pieniem nie
tylko nakazuje aposto³om g³osiæ Ewangeliê i udzielaæ chrztu, ale tak¿e za-
pewnia: Tym za�, którzy uwierz¹, takie znaki towarzyszyæ bêd¹: w imiê moje
z³e duchy bêd¹ wyrzucaæ[�] (Mk 16,17). A zatem wypêdzanie z³ych du-
chów ma byæ znakiem królestwa Bo¿ego równie¿ po wniebowst¹pieniu
Jezusa, a w³adza egzorcyzmowania wi¹¿e siê z samym przyjêciem Jezusa
jako Zbawiciela. Bior¹c pod uwagê potêgê z³ego ducha i jego nienawi�æ
do cz³owieka powstaje problem, czy egzorcyzmy nie stanowi¹ zagro¿enia
dla cz³owieka, który siê ich podejmuje. Otó¿ Jezus w powy¿szym tek�cie
Markowym uspakaja nas, ¿e nie nale¿y siê obawiaæ: Tym za�, którzy uwie-
rz¹, takie znaki towarzyszyæ bêd¹: w imiê moje z³e duchy bêd¹ wyrzucaæ,
nowymi jêzykami mówiæ bêd¹; wê¿e braæ bêd¹ do r¹k, i je�liby co zatrute-
go wypili, nie bêdzie im szkodziæ (Mk 16,17-18). Jeszcze wyra�niej Jezus
mówi na ten temat w Ewangelii £ukasza, w perykopie o powrocie siedem-
dziesiêciu dwóch z misji galilejskiej: Widzia³em szatana spadaj¹cego z nie-
ba jak b³yskawica. Oto da³em wam w³adzê st¹pania po wê¿ach i skorpio-
nach, i po ca³ej potêdze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi (£k 10,18-19).

Dzia³alno�æ z³ego ducha wed³ug Ewangelii synoptycznych nie ogra-
nicza siê tylko do drêczenia cz³owieka. W przypowie�ci o siewcy z³y duch
przedstawiony jest jako nieprzyjaciel Jezusa, który stara siê, aby Ewange-
lia nie wyda³a owoców w ludzkim sercu. Jezus przyrównuje go do ptaka
porywaj¹cego ziarno, czyli S³owo Bo¿e (Mk 4,7).

Starotestamentalny obraz szatana � oskar¿yciela pojawia siê w Ewan-
gelii £ukasza, w opowiadaniu o Ostatniej Wieczerzy. Jezus mówi Szymonowi:
Szymonie, Szymonie, oto szatan domaga³ siê, ¿eby was przesiaæ jak pszenicê;
ale Ja prosi³em za tob¹, ¿eby nie usta³a twoja wiara. Ty ze swej strony utwier-
dzaj twoich braci (£k 22,31-32). Co oznacza tutaj �przesiaæ�? Niew¹tpliwie
�wypróbowaæ�, ujawniæ wszystkie s³abo�ci, aby móc oskar¿yæ przed Bogiem.

£ukasz w Dziejach Apostolskich wspomina opêtania, ale nie kon-
centruje siê na drêczeniach przez z³ego ducha i egzorcyzmach. W opowiada-
niu o Ananiaszu i Safirze z³y duch doprowadza do k³amstwa: ma³¿eñstwo to
ok³amuje Aposto³a Piotra odno�nie kwoty uzyskanej ze sprzeda¿y posiad³o-
�ci. Piotr o�wiecony przez Ducha �wiêtego poznaje prawdê. Ananiaszu �
powiedzia³ Piotr � dlaczego szatan zaw³adn¹³ twym sercem, ¿e sk³ama³e�
Duchowi �wiêtemu i od³o¿y³e� sobie czê�æ zap³aty za ziemiê? (Dz 5,3).

W Dziejach Apostolskich mamy dwa opowiadania o walce z³ego
ducha z ewangelizacj¹. W pierwszym opowiadaniu mowa jest o tym, jak
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fa³szywy prorok ¿ydowski Bar-Jezus przeciwstawia siê Paw³owi i Barna-
bie i nie chce dopu�ciæ do przyjêcia chrze�cijañstwa przez prokonsula Cy-
pru Sergiusza Paw³a. Aposto³ Pawe³ nazywa go �synem diabelskim� (Dz
13,6-12). Tre�ci¹ drugiego opowiadania s¹ wydarzenia w Filippi zwi¹zane
z dziewczyn¹ opêtan¹ przez ducha wró¿by. Bieg³a ona za Paw³em i Barna-
b¹ wo³aj¹c, ¿e s¹ oni s³ugami Boga i g³osz¹ drogê zbawienia (Dz 16,16-
18). Aposto³ Pawe³ wyrzuca z³ego ducha z dziewczyny. Zwróæmy uwagê,
¿e z³y duch, aby zaszkodziæ dzie³u ewangelizacji, g³osi prawdê, ale w kon-
sekwencji doprowadza do uwiêzienia Paw³a i Barnaby.

3. Listy

�w. Pawe³ Aposto³ na okre�lenie z³ego ducha u¿ywa terminów: sza-
tan, diabe³, demon, z³y (Ef 6,16), kusiciel (1 Tes 3,5) oraz bóg tego �wiata (2
Kor 4,4). Wed³ug Aposto³a Bóg ju¿ uwolni³ nas spod w³adzy szatana; por. 1
Kol 1,13: On uwolni³ nas spod w³adzy ciemno�ci i przeniós³ do królestwa
swego umi³owanego Syna � ale walka Jezusa z szatanem nie jest skoñczona,
bêdzie siê ona toczyæ a¿ do ponownego przyj�cia Jezusa na �wiat i zmar-
twychwstania cia³. W Pierwszym Li�cie do Koryntian �w. Pawe³ pisze: I jak
w Adamie wszyscy umieraj¹, tak te¿ w Chrystusie wszyscy bêd¹ o¿ywieni,
lecz ka¿dy wed³ug w³asnej kolejno�ci. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co
nale¿¹ do Chrystusa, w czasie jego przyj�cia. Wreszcie nast¹pi koniec, gdy
przeka¿e królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelk¹ Zwierzchno�æ, W³a-
dzê i Moc (15,22-24). Szatan nie chce dopu�ciæ do szerzenia siê Ewangelii
oraz przeszkadza Paw³owi w odwiedzaniu gmin. W Pierwszym Li�cie do
Tesaloniczan Aposto³ usprawiedliwia siê: Dlatego chcieli�my przybyæ do was,
zw³aszcza ja, Pawe³, jeden raz i drugi, ale przeszkodzi³ nam szatan (2,18).
Aposto³ jest �wiadomy niebezpieczeñstwa ze strony szatana gro¿¹cego na-
wróconym na chrze�cijañstwo. W tym samym li�cie, nieco dalej, pisze on:
Dlatego nie mog¹c tego d³u¿ej znosiæ, pos³a³em [go], aby zbadaæ wiarê wa-
sz¹, czy przypadkiem nie zwiód³ was kusiciel i czy trud nasz nie okaza³ siê
daremny (1 Tes 3,5). Nieporozumienia i zamieszanie, jakie powsta³y w gmi-
nie korynckiej, Pawe³ przypisuje szatanowi. W Drugim Li�cie do Koryntian
zapewnia on cz³onków tej gminy: Co bowiem wybaczy³em, o ile co� wyba-
czy³em, uczyni³em to dla was wobec Chrystusa, a¿eby nie zwiód³ nas szatan,
którego knowania dobrze s¹ nam znane (2,11). Szatan w swojej walce z Je-
zusem i Ko�cio³em mo¿e pos³u¿yæ siê lud�mi, którzy maj¹ na ustach Boga
i Ewangeliê, mo¿e przeobraziæ siê w uosobienie pobo¿no�ci. O takim pod-

stêpnym dzia³aniu szatana Pawe³ pisze w rozdziale jedenastym Drugiego Listu
do Koryntian: Ci fa³szywi aposto³owie to podstêpni dzia³acze, udaj¹cy apo-
sto³ów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje siê za anio³a
�wiat³o�ci. Nic przeto wielkiego, ¿e i jego s³udzy podszywaj¹ siê pod spra-
wiedliwo�æ. Ale skoñcz¹ wed³ug swoich uczynków (11,13-15). Lenistwo, wtr¹-
canie siê w nie swoje sprawy, gadulstwo, plotkarstwo, którym ulegaj¹ nie-
które m³ode wdowy w gminach, to wed³ug Aposto³a zej�cie na drogê szatana
(1 Tym 5,15). �w. Pawe³ jest przekonany, ¿e odrzucanie prawdy o zbawieniu
przez konkretnego cz³owieka wi¹¿e siê z wp³ywem diab³a, który go zwodzi
i trzyma jakby w sid³ach. Dlatego Pawe³ zachêca pasterzy gmin, aby nie tra-
cili cierpliwo�ci wobec przeciwników Ewangelii: [S³uga Pana] powinien z ³a-
godno�ci¹ pouczaæ wrogo usposobionych, bo mo¿e Bóg da im kiedy� nawró-
cenie do poznania prawdy i mo¿e oprzytomniej¹ i wyrw¹ siê z side³ diab³a,
¿ywcem schwytani przez niego, zdani na wolê tamtego (2 Tym 2,25-26). Mamy
tutaj tak¿e wa¿n¹ my�l, godn¹ podkre�lenia, mianowicie o zniewoleniu przez
diab³a. Cz³owiek zniewolony znajduje siê jakby w sid³ach diab³a i nie jest
wolny w swoim dzia³aniu.

Wed³ug �w. Paw³a nara¿amy siê na atak diab³a pope³niaj¹c grzech.
Chrze�cijan w Efezie Aposto³ poucza: Dlatego odrzuciwszy k³amstwo: niech
ka¿dy z was mówi prawdê do bli�niego, bo jeste�cie nawzajem dla siebie
cz³onkami. Gniewajcie siê, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie
zachodzi s³oñce! Ani nie dawajcie miejsca diab³u! Kto dot¹d krad³, niech
ju¿ przestanie kra�æ[�] Niech nie wychodzi z waszych ust ¿adna mowa
szkodliwa[�] (Ef 4,25-29).

Aposto³ przypomina Efezjanom, ¿e wierz¹cy w Chrystusa bêdzie
nieustannie nara¿ony na ataki z³ego ducha, dlatego powinien byæ �mocny
w Panu�: W koñcu b¹d�cie mocni w Panu � si³¹ Jego potêgi. Obleczcie
pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, by�cie mogli siê ostaæ wobec podstêpnych zakusów dia-
b³a. Nie toczymy bowiem walki przeciw cia³u i krwi, lecz przeciw Zwierzch-
no�ciom, przeciw W³adzom, przeciw rz¹dcom �wiata tych ciemno�ci, prze-
ciw pierwiastkom duchowym z³a na wy¿ynach niebieskich (Ef 6,10-12).

Wed³ug �w. Paw³a drugie przyj�cie Jezusa Chrystusa poprzedzi
�odstêpstwo� i objawienie siê �cz³owieka grzechu� (2 Tes 2,3). Bêdzie to
czas wielkiej aktywno�ci z³ego ducha. Aposto³ tak pisze: Pojawieniu siê
jego [tzn. �cz³owieka grzechu�] towarzyszyæ bêdzie dzia³anie szatana, z ca³a
moc¹, w�ród znaków i fa³szywych cudów, [dzia³anie] z wszelkim zwodze-
niem ku nieprawo�ci tych, którzy gin¹, poniewa¿ nie przyjêli mi³o�ci praw-
dy, aby dost¹piæ zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza dzia³anie na nich oszu-
stwa, tak i¿ uwierz¹ k³amstwu, aby byli os¹dzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli
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prawdzie, ale upodobali sobie nieprawo�æ (2 Tes 2, 9-12). Zwróæmy uwa-
gê na to, jak Aposto³ t³umaczy skuteczno�æ dzia³ania szatana: pisze on, ¿e
Bóg dopuszcza dzia³anie szatana, aby ci, którzy �upodobali sobie niepra-
wo�æ� zostali os¹dzeni.

Wed³ug Paw³a szatan przez drêczenie cz³owieka, który wpad³ w jego
sid³a przez grzech, mo¿e przyczyniæ siê do jego opamiêtania i nawrócenia.
W Pierwszym Li�cie do Tymoteusza Aposto³ pisze, ¿e odda³ szatanowi
pewne osoby: Niektórzy odrzuciwszy je [tzn. wiarê i dobre sumienie] ule-
gli rozbiciu w wierze; do nich nale¿y Hymenajos i Aleksander, których prze-
kaza³em szatanowi, a¿eby siê oduczyli blu�niæ (1,19-20). W Pierwszym
Li�cie do Koryntian �w. Pawe³ poleca, aby sprawcê wielkiego zgorszenia
w gminie wydaæ szatanowi: Przeto wy, zebrawszy siê razem w imiê Pana
naszego Jezusa, w ³¹czno�ci z duchem moim i z moc¹ Pana naszego Jezu-
sa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie cia³a, lecz ku ratunkowi jego
ducha w dzieñ Pana Jezusa (5,4-5). �Zatracenie cia³a� mo¿e tutaj ozna-
czaæ jakie� szkody materialne, a nawet chorobê.

Demona wspominaj¹ tak¿e w swoich listach Aposto³owie: �w. Ja-
kub, �w. Piotr i �w. Juda. �w. Jakub w bardzo ostrych s³owach wyrzuca
czytelnikom listu uleganie z³ym ¿¹dzom i zazdro�ci, które prowadz¹ do
walk i k³ótni. Przypomina te¿, ¿e �przyja�ñ ze �wiatem jest nieprzyja�ni¹
z Bogiem� (4,4). Wreszcie upomina: B¹d�cie wiêc poddani Bogu, przeciw-
stawiajcie siê natomiast diab³u, a ucieknie od was (Jak 4,7).

Aposto³ Piotr koñcz¹c swój Pierwszy List wzywa wiernych do czuj-
no�ci: B¹d�cie trze�wi! Czuwajcie! Przeciwnik was, diabe³, jak lew rycz¹-
cy kr¹¿y szukaj¹c kogo po¿reæ. Mocni w wierze przeciwstawcie siê jemu!
(1 P 4,8-9). W Drugim Li�cie �w. Piotr pisze o anio³ach, którzy zgrzeszyli
i oczekuj¹ na s¹d: Je¿eli bowiem Bóg anio³om, którzy zgrzeszyli, nie odpu-
�ci³, ale wyda³ [ich] do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na
s¹d[�] (2,4). Tymi anio³ami s¹ z³e duchy. Mamy wiêc tutaj wyra�n¹ na-
ukê o tym, ¿e z³e duchy by³y stworzone jako dobre, pó�niej przez grzech
sta³y siê duchami z³ymi.

Aposto³ Juda pisze, ¿e Bóg ukara³ anio³ów, �którzy nie zachowali
swojej godno�ci�: Pragnê za�, ¿eby�cie przypomnieli sobie, choæ raz na
zawsze wiecie ju¿ wszystko, ¿e Pan, który wybawi³ naród z Egiptu, nastêp-
nie wytraci³ tych, którzy nie uwierzyli; i anio³ów, tych, którzy nie zachowali
swojej godno�ci, ale opu�cili w³asne mieszkanie, spêtanych wiekuistymi
wiêzami zatrzyma³ w ciemno�ciach na s¹d wielkiego dnia[�] (Jud w. 6).
Nieco dalej Juda wspomina jak¹� rozprawê archanio³a Micha³a z diab³em;
por Jud w. 9.

4. Pisma Janowe

W przeciwieñstwie do synoptyków Jan Ewangelista nie wspomina
w swojej Ewangelii egzorcyzmów dokonywanych przez Jezusa, ale to nie
znaczy, ¿e pomija zupe³nie temat z³ego ducha, przeciwnie, w samej Ewange-
lii mówi o z³ym duchu a¿ 14 razy. Ponadto Jan wspomina z³ego ducha 7 razy
w Pierwszym Li�cie i 27 razy w Apokalipsie. Okre�la go sze�cioma termina-
mi: �diabolos�, �satanas�, �daimonion� , �ho poneros� (Z³y), �Smok� i �W¹¿�
(te dwa ostatnie terminy spotykamy dopiero od rozdzia³u dwunastego).

Po raz pierwszy w Ewangelii Jana o dzia³alno�ci z³ego ducha czy-
tamy w Prologu:

a �wiat³o�æ w ciemno�ci �wieci
i ciemno�æ jej nie ogarnê³a (J 1,5).

�Ciemno�æ� to królestwo z³ego ducha. W dialogu z Nikodemem
Jezus nazywa ciemno�ci¹ z³o, z którym identyfikuj¹ siê ludzie czyni¹cy
nieprawo�æ (por. J 3,19). Termin �diabolos� wystêpuje po raz pierwszy
w Ewangelii Jana w perykopie o chlebie ¿ycia. Jezus nazywa nim jednego
z dwunastu: Judasza (por. J 6,70).

Po przemówieniu w czasie �wiêta Namiotów ¯ydzi zarzucaj¹ Jezu-
sowi, ¿e jest opêtany przez z³ego ducha (por. J 7,20), natomiast Jezus zarzuca
im, ¿e maj¹ diab³a za ojca, poniewa¿ nie chc¹ s³uchaæ jego nauki, a nawet
chc¹ Go zabiæ (por. J 8,44). W przemówieniu tym Jezus tak charakteryzuje
diab³a: Od pocz¹tku by³ on zabójc¹ i w prawdzie nie wytrwa³, bo prawdy
w nim nie ma. Kiedy mówi k³amstwo, od siebie mówi, bo jest k³amc¹ i ojcem
k³amstwa (J 8, 44b). ¯ydzi ponownie zarzucaj¹ Jezusowi, ¿e jest opêtany:
Odpowiedzieli Mu ¯ydzi: «Czy¿ nie s³usznie mówimy, ¿e jeste� Samarytani-
nem i jeste� opêtany przez z³ego ducha?» (J 8,48). Zarzut opêtania Jezusa
znajdujemy tak¿e w zwi¹zku z nastêpn¹ mow¹ Jezusa, w kontek�cie przy-
powie�ci o dobrym pasterzu i zapowiedzi zmartwychwstania Jezusa: Wielu
spo�ród nich mówi³o: «On jest opêtany przez z³ego ducha i odchodzi od zmy-
s³ów. Czemu Go s³uchacie?» Inni mówili: «To nie s¹ s³owa opêtanego. Czy¿
z³y duch mo¿e otworzyæ oczy niewidomym?» (J 10,20-21).

Po uroczystym wje�dzie do Jerozolimy Jezus mówi o nadej�ciu
s¹du nad z³ym duchem: Teraz odbywa siê s¹d nad tym �wiatem. Teraz w³adca
tego �wiata zostanie precz wyrzucony (12,31). W powy¿szym kontek�cie
Jezus mówi te¿ o niebezpieczeñstwie ciemno�ci: Chod�cie, dopóki macie
�wiat³o�æ, aby was ciemno�æ nie ogarnê³a (J 12,35).

W opisie Ostatniej Wieczerzy znajduje siê wzmianka o tym, ¿e
w Judasza wszed³ szatan: Umoczywszy wiêc kawa³ek [chleba], wzi¹³ i po-
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da³ Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spo¿yciu kawa³ka [chleba]
wszed³ w niego szatan[�] (J 13,26b-27). Podczas Ostatniej Wieczerzy Je-
zus nazywa z³ego ducha �w³adc¹ tego �wiata�: Ju¿ nie bêdê z wami wiele
mówi³, nadchodzi bowiem w³adca tego �wiata. Nie ma on jednak nic swego
we Mnie (14,30). On za� gdy przyjdzie, przekona �wiat o grzechu, o spra-
wiedliwo�ci i o s¹dzie[�] (w. 11) wreszcie o s¹dzie � bo w³adca tego �wia-
ta zosta³ os¹dzony (J 16, 8-11).

W Modlitwie Arcykap³añskiej Jezus zwraca siê do Ojca tymi s³o-
wami: Nie prosz¹, aby� ich zabra³ ze �wiata, ale by� ich ustrzeg³ od z³ego
(17,15).

Jan w swojej Ewangelii rozwija temat demona g³êbiej ni¿ synopty-
cy, nie zatrzymuje siê na poszczególnych spektakularnych epizodach walki
Jezusa z nim, lecz zwraca uwagê na skierowan¹ przeciwko Bogu i Jezusowi
dzia³alno�æ demona w �wiecie, w ludziach, którzy przeciwstawiaj¹ siê praw-
dzie oraz ostrzega przed niebezpieczeñstwem z jego strony. W Prologu do
Ewangelii Jan S³owu Wcielonemu, które porównuje do �wiat³a koniecznego
do ¿ycia, przeciwstawia demona, którego nazywa ciemno�ci¹. Demon nie
zachowuje siê biernie wobec S³owa Wcielonego, ale stara siê Je zniszczyæ.
Nienawi�æ do Jezusa ma swoje �ród³o w odrzuceniu prawdy. Jezus mówi, ¿e
�prawdy w nim nie ma� oraz ¿e jest k³amc¹ i �ojcem k³amstwa�. A w³a�nie
Jezus przyszed³ po to na �wiat, aby daæ �wiadectwo prawdzie; por. J 18,37.
Demon pragnie zabiæ Jezusa, poniewa¿ jest �zabójc¹ od pocz¹tku�. Wed³ug
Jana pierwsze zabójstwo, o którym mówi Biblia, jest dzie³em diab³a � �Kain
pochodzi³ od Z³ego�. Zabójca �od pocz¹tku�, przez którego �mieræ przysz³a
na �wiat, musia³ skierowaæ swoj¹ nienawi�æ ku Jezusowi, przez Jezusa bo-
wiem cz³owiek mia³ otrzymaæ ¿ycie i to w obfito�ci; por. s³owa Jezusa: Ja
przyszed³em po to, aby [owce] mia³y ¿ycie i mia³y je w obfito�ci (J 10,10).
Wreszcie diabe³ sta³ siê przeciwnikiem Jezusa, poniewa¿ Jezus przyszed³
uwolniæ cz³owieka od grzechu; por. s³owa Jana Chrzciciela: Oto Baranek
Bo¿y, który przyszed³ zg³adziæ grzech �wiata (J 1,29).

W Ewangelii �w. Jana demon ukazany jest jako osoba: jest �zabój-
c¹ od pocz¹tku� i �ojcem k³amstwa� (por. J 8,44b). Tego stwierdzenia �od
pocz¹tku� nie nale¿y jednak rozumieæ, i¿ zosta³ stworzony jako z³y, Jezus
bowiem mówi o nim na innym miejscu, ¿e w prawdzie nie wytrwa³ (J 8,
44b), z czego mo¿na wnioskowaæ, ¿e pocz¹tkowo ¿y³ �w prawdzie�, a wiêc
by³ anio³em dobrym. Diabe³ wed³ug Ewangelii Jana jest przeciwieñstwem
S³owa Wcielonego i nie posiada ¿adnej pozytywnej cechy w sensie moral-
nym: o ile Jezus jest ��wiat³o�ci¹�, demon jest �ciemno�ci¹�. Jezus mówi
Aposto³om o demonie, ¿e Nie ma on jednak nic swego we Mnie (J 14,30).

Wed³ug Jezusa demon w sposób istotny mo¿e wp³ywaæ na ludzi.
Wp³yw diab³a przejawia siê miêdzy innymi w odrzuceniu nauki Jezusa.
Jezus zarzuca swoim przeciwnikom: Dlaczego nie rozumiecie mowy mo-
jej? Bo nie mo¿ecie s³uchaæ mojej nauki. Wy macie diab³a za ojca i chcecie
spe³niaæ po¿¹dania waszego ojca. Od pocz¹tku by³ on zabójc¹ i w praw-
dzie nie wytrwa³, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi k³amstwo, od siebie
mówi, bo jest k³amc¹ i ojcem k³amstwa (J 8,43-44). Wed³ug Jezusa wp³yw
diab³a na ludzi, na grupy spo³eczne, struktury spo³eczne, na �wiat, jest po-
tê¿ny. Dlatego Jezus nazywa diab³a �w³adc¹ tego �wiata� (por. J 12,31).
W Ewangelii Jana, podobnie jak w Ewangeliach synoptycznych, mowa jest
o opêtaniu. Przeciwnicy Jezusa nazywaj¹ Go opêtanym, poniewa¿ Jego
naukê o swojej równo�ci z Ojcem uwa¿aj¹ za blu�nierstwo; por. J 8,48.
W opisie Ostatniej Wieczerzy Jan zdradê Judasza przypisuje dzia³alno�ci
z³ego ducha: W czasie wieczerzy, gdy diabe³ ju¿ nak³oni³ serce Judasza
Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydaæ[�] (J 13,2).

W pierwszym Li�cie �w. Jan dwukrotnie pisze o zwyciêstwie wie-
rz¹cych w Chrystusa nad �Z³ym�: Piszê do was, m³odzi, ¿e zwyciê¿yli�cie
Z³ego (1 J 2,13b); [�]napisa³em do was, m³odzi, ¿e jeste�cie mocni i ¿e
nauka Bo¿a trwa w was, i zwyciê¿yli�cie Z³ego (1 J 2,14b). Przestrzegaj¹c
przed grzechem �w. Jan pisze: Kto grzeszy, jest dzieckiem diab³a, poniewa¿
diabe³ trwa w grzechu od pocz¹tku. Syn Bo¿y objawi³ siê po to, aby znisz-
czyæ dzie³a diab³a (1 J 3,8); Dziêki temu mo¿na rozpoznaæ dzieci Boga
i dzieci diab³a: ka¿dy, kto postêpuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak
i ten, kto nie mi³uje swego brata. Taka bowiem jest wola Bo¿a, któr¹ obja-
wiono nam od pocz¹tku, aby�my siê wzajemnie mi³owali. Nie tak, jak Kain,
który pochodzi³ od Z³ego i zabi³ swego brata (1 J 3, 10-12). W zakoñczeniu
pierwszego Listu �w. Jan jeszcze raz ostrzega przed dzia³alno�ci¹ �Z³ego�:
Wiemy, ¿e ka¿dy, kto siê narodzi³ z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Bo-
ga strze¿e go, a Z³y go nie dotyka. Wiemy, ¿e jeste�my z Boga, ca³y za�
�wiat le¿y w mocy Z³ego (1 J 5,18-19). Nale¿y podkre�liæ ostatnie zdanie.
Aposto³ jest przekonany o wielkim wp³ywie, jaki szatan wywiera na �wiat.
W czym siê on objawia? W grzechu, o którym pisze w poprzednim zdaniu
i który tak ostro potêpia w ca³ym li�cie.

Wed³ug Jana dzia³alno�æ Jezusa i Jego misja uderza³a ostatecznie
w z³ego ducha i taki by³ miêdzy innymi cel przyj�cia na �wiat Syna Bo¿e-
go: Syn Bo¿y objawi³ siê po to, aby zniszczyæ dzie³a diab³a (1 J 3,8).

W Apokalipsie z³y duch wspomniany jest pod ró¿nymi imionami
i symbolami. Jezus prze³o¿onemu Ko�cio³a w Smyrnie objawia: Oto dia-
be³ ma niektórych spo�ród was wtr¹ciæ do wiêzienia, aby�cie próbie zostali
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poddani, a znosiæ bêdziecie ucisk przez dziesiêæ dni. B¹d� wierny a¿ do
�mierci, a dam ci wieniec ¿ycia (Ap 2,10). Prze³o¿onemu Ko�cio³a w Per-
gamonie Jezus przesy³a nastêpuj¹ce s³owo: Wiem, gdzie mieszkasz: tam,
gdzie jest tron szatana, a trzymasz siê mego imienia i wiary mojej siê nie
zapar³e�, nawet we dni Antypasa, wiernego �wiadka mojego, który zosta³
zabity u was, tam gdzie mieszka szatan (Ap 2,13). Ko�ció³ w Tiatyrze Jezus
wzywa do odrzucenia fa³szywej doktryny nazwanej �g³êbinami szatana�:
Wam za�, pozosta³ym w Tiatyrze, mówiê, wszystkim, co tej nauki nie maj¹,
tym, co � jak mówi¹ � nie poznali �g³êbin szatana�; nie nak³adam na was
nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, a¿ przyjdê (Ap 2,24-
25). Prze³o¿onemu Ko�cio³a w Filadelfii Jezus mówi: Oto Ja ci dajê [lu-
dzi] z synagogi szatana, spo�ród tych, którzy mówi¹ o sobie, ¿e s¹ ¯ydami
� a nie s¹ nimi, lecz k³ami¹. Oto sprawiê, i¿ przyjd¹ i padn¹ na twarz przed
twoimi stopami, a poznaj¹, ¿e Ja ciê umi³owa³em (Ap 3,9). W wizji tr¹b z³e
duchy przedstawione s¹ jako niezwyk³a szarañcza: A z dymu wysz³a sza-
rañcza na ziemiê, i dano jej moc, jak¹ maj¹ ziemskie skorpiony. I powie-
dziano jej, by nie czyni³a szkody trawie na ziemi ani ¿adnej zieleni, ani
¿adnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie maj¹ pieczêci Boga na czo-
³ach (Ap 9,3-4); Maj¹ nad sob¹ króla � anio³a Czelu�ci; imiê jego po he-
brajsku ABADDON, a w greckim jêzyku ma imiê APOLLYON (Ap 9,11).
W tej¿e wizji s¹ one przedstawione tak¿e jako niszczycielska konnica: I zo-
stali uwolnieni czterej anio³owie, gotowi na godzinê, dzieñ, miesi¹c i rok,
by pozabijaæ trzeci¹ cze�æ ludzi. A liczba wojsk � konnicy: dwie miriady
miriad � pos³ysza³em ich liczbê (Ap 9,15-16). Diabelska konnica zniszczy-
³a jedn¹ trzeci¹ czê�æ ludzi, ale to nie doprowadzi³o do nawrócenia wszyst-
kich pozosta³ych, nieco dalej czytamy: A pozostali ludzie, nie zabici przez
te plagi, nie odwrócili siê od dzie³ swoich r¹k, tak by nie wielbiæ demonów
ani bo¿ków z³otych, srebrnych, spi¿owych, kamiennych, drewnianych, któ-
re nie mog¹ ni widzieæ, ni s³yszeæ, ni chodziæ. Ani siê nie odwrócili od
swoich zabójstw, swych czarów, swego nierz¹du i swych kradzie¿y (Ap 9,20-
21). W wizji o dwóch �wiadkach mowa jest o wojnie mocy piekielnych
z dwoma �wiadkami: A gdy dope³ni¹ swojego �wiadectwa, Bestia, która
wychodzi z Czelu�ci, wyda im wojnê, zwyciê¿y ich i zabije (Ap 11,7). W ob-
razie Niewiasty i Smoka równie¿ ukazana jest wojna z³ego ducha tym ra-
zem z Niewiast¹, która jest symbolem Maryi oraz Ko�cio³a: I inny znak
ukaza³ siê na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, maj¹cy siedem g³ów
i dziesiêæ rogów[�] (Ap 12,3). Do walki ze Smokiem stan¹³ Micha³ i jego
anio³owie: I nast¹pi³a walka na niebie: Micha³ i jego anio³owie mieli wal-
czyæ ze Smokiem. I wyst¹pi³ do walki Smok i jego anio³owie, ale nie prze-

móg³, i ju¿ siê miejsce dla nich w niebie nie znalaz³o. I zosta³ str¹cony wielki
Smok, W¹¿ starodawny, który siê zwie diabe³ i szatan, zwodz¹cy ca³¹ za-
mieszka³¹ ziemiê, zosta³ str¹cony na ziemiê, a z nim str¹ceni zostali jego
anio³owie (Ap 12,7-9). W nastêpnym wierszu diabe³ zosta³ nazwany �oskar-
¿ycielem�: I us³ysza³em dono�ny g³os mówi¹cy w niebie: «Teraz nasta³o
zbawienie, potêga i królowanie Boga naszego i w³adza Jego Pomazañca,
bo oskar¿yciel braci naszych zosta³ str¹cony, ten, co dniem i noc¹ oskar¿a
ich przed Bogiem naszym (Ap 12,10). Klêska diab³a nape³nia rado�ci¹ miesz-
kañców nieba, ale diabe³ nie zostaje ca³kowicie pokonany, teraz podejmuje
walkê z mieszkañcami ziemi: Dlatego radujcie siê, niebiosa i ich miesz-
kañcy! Biada ziemi i biada morzu � bo zst¹pi³ do was diabe³, pa³aj¹c wiel-
kim gniewem, �wiadom, ¿e ma³o ma czasu». A kiedy ujrza³ Smok, ¿e zosta³
str¹cony na ziemiê, pocz¹³ �cigaæ niewiastê, która porodzi³a Mê¿czyznê.
I dano niewie�cie dwa skrzyd³a or³a wielkiego, by na pustyniê lecia³a na
swoje miejsce, gdzie jest ¿ywiona przez czas i czasy, i po³owê czasu, z dala
od Wê¿a� I rozgniewa³ siê Smok na Niewiastê, i odszed³ rozpocz¹æ walkê
z reszt¹ jej potomstwa, z tymi, co strzeg¹ przykazañ Boga i maj¹ �wiadec-
two Jezusa. I stan¹³ na piasku [nad brzegiem] morza (Ap 12,12-18). Wal-
kê Smoka z Ko�cio³em Jan przedstawia w nastêpnej wizji jako walkê z �Be-
sti¹ wychodz¹c¹ z morza�. Bestia dzia³a³a moc¹ Smoka: A Smok da³ jej
sw¹ moc, swój tron i wielk¹ w³adzê (Ap 13,2b). Bestia zadziwi³a �wiat i lu-
dzie �pok³on oddali Smokowi� (Ap 13,4). Pó�niej pojawi³a siê inna Bestia,
która mówi³a jak Smok i czyni³a wielkie znaki (por. Ap 13,13). Na podda-
nych Smokowi przychodz¹ jednak plagi. Po szóstej pladze z paszczy Smo-
ka, i z paszczy Bestii, i z ust Fa³szywego Proroka wychodz¹ �trzy duchy
nieczyste jakby ropuchy: a s¹ to duchy czyni¹ce znaki � demony� (por. Ap
16,12-14). Nastêpnie Jan widzi wielk¹ Nierz¹dnicê � Babilon siedz¹c¹ na
Bestii i dowiaduje siê o jej upadku (por. Ap 17,1-19,2). Upad³y Babilon
sta³ siê siedliskiem demonów: «Upad³, upad³ Babilon � stolica. I sta³a siê
siedliskiem demonów» i kryjówk¹ wszelkiego ducha nieczystego (Ap 18,2b).
Bestia i Fa³szywy Prorok zostaj¹ pochwyceni i wrzuceni do ognistego je-
ziora (por. Ap 19,20), równie¿ Smok, czyli �W¹¿ starodawny� albo �dia-
be³� i �szatan� zosta³ przez pos³anego przez Boga anio³a wtr¹cony do Cze-
lu�ci na tysi¹c lat (por. Ap 20,1-3). Po tysi¹cu latach szatan ma byæ na
krótki czas uwolniony (por. Ap. 20,3b.8), wtedy dojdzie do walki szatana
i jego poddanych z �obozem �wiêtych�. Klêskê szatana Jan tak przedstawia:

Wyszli oni na powierzchniê ziemi
i otoczyli obóz �wiêtych i miasto umi³owane;
a zst¹pi³ ogieñ od Boga z nieba
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i poch³on¹³ ich.
A diab³a, który ich zwodzi,
wrzucono do jeziora ognia i siarki,
tam gdzie Bestia i Fa³szywy Prorok.
I bêd¹ cierpieæ katusze we dnie i w nocy na
wieki wieków     (Ap 20,9-10).

Jak widzimy Jan du¿o miejsca w Apokalipsie po�wiêca walce Boga
i Ko�cio³a ze z³ym duchem. Z wizji, jakie tam przedstawia wynika, ¿e wal-
ka ze z³ym duchem bêdzie towarzyszy³a Ko�cio³owi a¿ do czasu S¹du Osta-
tecznego, bêdzie ona bardzo ciê¿ka, wielu ludzi zostanie przez z³ego ducha
zwiedzionych fa³szywymi znakami.

Zakoñczenie

Stwierdzamy, ¿e zarówno autorzy Starego, jak i Nowego Testamen-
tu wierz¹ w istnienie z³ego ducha i w jego wp³yw na cz³owieka. Wp³yw ten
jest destrukcyjny, z³y duch stara siê poci¹gn¹æ cz³owieka do z³a, oddzieliæ od
Boga i poddaæ swojej woli. Wed³ug ST �ród³em wszelkiego z³a na �wiecie
jest w³a�nie z³y duch. Nauka o z³ym duchu zosta³a jeszcze bardzie rozwiniê-
ta w pismach NT. W ewangelicznych opowiadaniach o kuszeniu Jezusa sza-
tan jest przedstawiony jako osoba bardzo inteligentna, posiadaj¹ca wielk¹
moc i ¿¹dna czci równej Bogu. Szatan chcia³ narzuciæ Jezusowi swój plan
dzia³ania. Jezus odrzuca pokusy szatana. Wed³ug Ewangelii synoptycznych
walka z szatanem jest obok g³oszenia dobrej nowiny i uzdrawiania istotn¹
cech¹ dzia³alno�ci Jezusa. Jezus wyrzuca z³e duchy z opêtanych, nakazuje to
samo czyniæ Aposto³om i uczniom oraz zapowiada, ¿e w³adzê nad z³ymi
duchami bêd¹ posiadali wszyscy wierz¹cy. Egzorcyzmy by³y i bêd¹ wed³ug
Jezusa znakiem przyj�cia królestwa niebieskiego. Jezus zapewnia, ¿e nie
nale¿y siê baæ wypêdzania z³ych duchów. Dzia³alno�æ z³ego ducha bardzo
czêsto wspomina w swoich listach �w. Pawe³ Aposto³. Uwa¿a on, ¿e prze-
szkody w g³oszeniu Ewangelii, zamieszania w gminach, odrzucanie przez
ludzi S³owa Bo¿ego s¹ wynikiem podstêpów szatana. Wed³ug Aposto³a chrze-
�cijanin przy³¹czaj¹c siê do Jezusa musi byæ gotowy do walki z istotami du-
chowymi: Zwierzchno�ciami, W³adzami i rz¹dcami �wiata ciemno�ci. Do
czujno�ci w walce z diab³em wzywaj¹ w swoich listach Aposto³owie Jakub
i Piotr. Równie czêsto dzia³alno�æ demona wspominana jest w pismach �w.
Jana Aposto³a. W jego Ewangelii Jezus nazywa szatana �ojcem k³amstwa�
i ze wzglêdu na wp³yw, jaki wywiera na �wiat � �w³adc¹ tego �wiata�.

W Pierwszym Li�cie Jan pisze, ¿e celem przyj�cia Syna Bo¿ego na �wiat
by³o w³a�nie zniszczenie dzie³a diab³a. W Apokalipsie od rozdzia³u dwuna-
stego Jan ukazuje walkê Boga i Ko�cio³a z szatanem, która skoñczy siê do-
piero z chwil¹ S¹du Ostatecznego. Walka ta bêdzie zawiera³a dramatyczne
epizody, bêd¹ ofiary po stronie ��wiêtych�, szatan poprzez niezwyk³e znaki
bêdzie zwodzi³ �wiat, bêdzie pos³ugiwa³ siê wielk¹ moc¹, ale ostateczne
zwyciêstwo przypadnie Barankowi, czyli Jezusowi i Jego Ko�cio³owi.

Summary

Authors of the OT assumed the existence of the demons. They show
them as creatures competing with the God and trying to conduct man to the
evil, but they define neither their nature nor their relation to the God.
Reflections of the Authors of the OT head toward discovering the source of
all evil in the demons. In the Book of Wisdom, which was written in the first
century before Christ, we can read: But by the envy of the devil, death entered
the world (Wis 2,24). The NT gives the more developed teaching about the
demons. In the Gospel narratives about the temptation of Jesus the Satan is
shown as a very intelligent person who possesses big power and lusts for
idolatry. According to the Synoptical Gospels the fight against the Satan is
the essential characteristic of the Jesus� activity similarly to the preaching of
Good News and healing of sick people. Jesus gets the demons out the
demoniacs, He orders Apostles to do the same and announces, that all believers
will posses power over the demons. According to Jesus exorcisms will be the
signs of the forthcoming reign of God. The activity of the devil is mentioned
by saint Paul Apostle in his letters. He thinks that the obstacles in the preaching
of the Gospel, confusions in communities and rejection of the Word of God
are the result of the Satan�s ruse. The Apostles Peter and Jacob call on believers
to be vigilant in the battle against the devil. The activity of the demons is also
mentioned very often in the works of saint John. In his Gospel Jesus calls
Satan �the father of lies� and because of the influence that he exerts on the
world � �the world�s prince�. In the First Letter John Apostle writes that the
aim of Jesus� coming to the earth was the destruction of the devils� works.
From the chapter twelve in the Revelation on John shows the battle of the
God and Church against the Satan. This battle will be finished on the day of
the Last Judgment. The battle will not be free from dramatic episodes, there
will be victims on the part of the �saints�, the Satan will delude the world by
means of the signs, but Jesus and His Church will achieve the final victory.


