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Wielu uwa¿a, ¿e szatan to tylko zmylona postaæ, przy pomoc¹ której
w prosty sposób mo¿na wyt³umaczyæ, czym jest z³o. Kultura XXI w. mocno
podkrela, ¿e to wy³¹cznie cz³owiek jest twórc¹ i wyznacznikiem dobra albo z³a.
W ten sposób zosta³ wy³¹czony udzia³ Boga i szatana, a cz³owiek uk³adaj¹c
¿ycie w zgodzie z tym za³o¿eniem, jest niewiadomy wielkiego zagro¿enia, jakie
niesie trwanie w takim przekonaniu1 .
Szatan to jednak realna istota, która jest obecna tu i teraz. Potwierdzenie
tego znajdujemy w Pimie wiêtym i dokumentach Kocio³a. Jednak mimo
z³owrogiej dzia³alnoci, szatan robi wszystko, aby ¿yæ w ukryciu, w utajonej
postaci. Zale¿y mu na tym, aby wszystkie dzie³a, które tworzy, nie zosta³y
uto¿samione z jego imieniem. Chocia¿ nosi miano w³adcy tego wiata (J 12,31;
14,30), to jednak stara siê tego nie proklamowaæ. £atwiej jest mu funkcjonowaæ
pod p³aszczem przekonania, ¿e nie istnieje. Swoje oddzia³ywanie rozpoczyna od
wewnêtrznej myli. A naj³atwiej skusiæ tych, którzy odeszli od przestrzegania
Dekalogu, którzy wiadomie odrzucaj¹ przymierze z Bogiem. Szatan nie chce,
by miertelnik wzrasta³ duchowo2 . Diabe³ zawsze próbuje wtr¹ciæ siê tam, gdzie
Bóg okazuje ³askê, mno¿y siê dobro, poznaje Ewangeliê, buduje Królestwo
Adres/Adresse/Anschrift: ks. mgr Rados³aw Czerwiñski, Instytut Teologii Moralnej (doktorant), Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, Al. Rac³awickie 14, 20-950 Lublin, radimex@wp.pl.
1 Por. H. Dominiczak, Strze¿ siê cz³owieku szatana, Marki 2009, s. 1819.
2 Por. J. Grabarek, Czy szatan istnieje?, Nowe ¯ycie 318 (2001), nr 3, s. 34.
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Bo¿e i w³anie tam wprowadza pewne antagonizmy. Z³o miesza z dobrem w taki
sposób, ¿e wierz¹cy traci trzewe patrzenie na wiat i dokonuje b³êdnych wyborów, a kiedy za pomoc¹ pokusy wzbudzi ludzk¹ ¿¹dzê, wtedy diabe³ ma ju¿
potê¿n¹ broñ, by doprowadziæ do zniewolenia. Szatan, nie zdradzaj¹c swojej
obecnoci, wzbudza w ludziach myl, ¿e sami dokonuj¹ takich wyborów. Tak
siê dzieje, poniewa¿ ka¿dy obdarzony jest woln¹ wol¹. Sposób dzia³ania z³ego
ducha dobrze obrazuje przypowieæ o zbo¿u, które wzrasta wraz z chwastem
(zob. Mt 13,24-30). Mo¿na tu zaobserwowaæ, ¿e wród dobrego owocu wzrasta niszczycielska rolina. Z wielu przypowieci, jakie Jezus opowiedzia³ swoim
uczniom nad jeziorem Genezaret, to w³anie ta o chwacie spotka³a siê z niezrozumieniem. Jezus w prosty i bezporedni sposób wyjani³ naukê i zarazem po
raz kolejny przybli¿y³ prawdê o istnieniu szatana (zob. Mt 13,36-43). Tam, gdzie
Syn Cz³owieczy zasiewa dobro, szatan wko³o próbuje rozsiewaæ z³o3.
Pismo wiête wymiennie u¿ywa imienia szatan, diabe³ czy z³y duch,
st¹d i w niniejszej pracy zamiennie stosuje siê te imiona. Obrazuje to przypowieæ o siewcy  ka¿dy z ewangelistów synoptycznych choæ relacjonuje to
samo wydarzenie, to jednak u¿ywa innego imienia. Mk w tej przypowieci mówi
o szatanie (Mk 4,15), £k twierdzi, ¿e diabe³ (£k 8,12), a Mt u¿ywa pojêcia z³y
duch (Mt 13,19). Nie istnieje jedna klasyczna definicja pojêcia szatan. Na
przestrzeni wieków wielu teologów próbowa³o ukazaæ, kim naprawdê jest z³y
duch, o którym mówi Biblia4. Na ³amach wielu s³owników i encyklopedii, jak
np. w Encyklopedii biblijnej5, Leksykonie biblijnym6, Praktycznym s³owniku
biblijnym7 czy S³owniku wiedzy biblijnej8 próbuje siê usystematyzowaæ wiedzê
na temat szatana, co do jednego zgodn¹  jest on postaci¹ definitywnie z³¹. Pod
ka¿dym wzglêdem pragn¹c¹ zwieæ cz³owieka z drogi prowadz¹cej do Boga.
Analizuj¹c sam¹ nazwê w jêzyku hebrajskim (!jX) czy greckim (äéÜâïëïò) szatan jawi siê jako wróg, przeciwnik, adwersarz, fa³szywy oskar¿yciel. Potwierdzenie znajdziemy w nastêpuj¹cych miejscach Biblii: Job 16,9; 30,21; 1 Krn 21,1;
Za 3,1-3. Sama forma czasownikowa wskazuje, ¿e byæ szatanem w praktyce
oznacza byæ wrogiem, walczyæ z kim przeciw, przeciwstawiaæ siê komu,
zwalczaæ. W nazwie z³ego ducha jawi siê natura kogo, kto najlepiej czuje siê
3
4
5

s. 1179.
6

s. 779.

Por. M. Wojciechowski, Przypowieci dla nas, Czêstochowa 2007, s. 5660.
Zob. D. Cerbelaud, Diabe³  A jednak istnieje!, Czêstochowa 2002, s. 19.
Zob. J.M. Efrid, Szatan, w: P.J. Achtemeier (red.), Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999,
Zob. F. Rienecker, Szatan, w: G. Maier, F. Rienecker (red.), Leksykon biblijny, Warszawa 2001,

7 Zob. E. Zenger, Szatan, w: L. Ryken (red.), Praktyczny s³ownik biblijny, Warszawa 1998,
s. 12641265.
8 Zob. H.I. Avalos, Szatan, w: M.D. Coogan, B.M. Metzger (red.), S³ownik wiedzy biblijnej,
Warszawa 1996, s. 735.
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w chaosie, sk³óca dwie strony, oczernia. Ka¿de dzia³anie szatana ma na celu
poró¿niæ i zniszczyæ wszystko, co napotka na swojej drodze. Szatan to prawdziwy zak³amany wróg w stosunku do tego, co dobre, po¿yteczne i prawdziwe9. Trzeba jednak nadmieniæ, ¿e jest to równie¿ stworzenie Boga, które ma
wp³yw na funkcjonowanie cz³owieka. W nim p³onie gniew i zazdroæ w stosunku do tych, którzy czuj¹ siê ludmi szczêliwymi10.
Cz³owiek mo¿e mieæ problem z okreleniem, co jest dobre, a co jest
faktycznym z³em. Przyk³adem mo¿e byæ perskie rozumienie pojêæ: dobro
i z³o, które by³y ze sob¹ to¿same  stawiano miêdzy nimi znak równoci.
Ka¿de bowiem z tych pojêæ zawiera dobro i z³o. Ten dualizm zagra¿a³ Izraelitom, którzy u pocz¹tków kszta³towania siê demonologii mogli niejednoznacznie patrzeæ na szatana. Stary Testament, rozwijaj¹c naukê o szatanie, z coraz
wiêkszym przekonaniem przedstawia go jako postaæ, w której nie ma nic
dobrego11.
Najlepiej jednak taktykê podstêpnego dzia³ania z³ego ducha ukazuje moment kuszenia Jezusa na pustyni (Mk 1,12-13, Mt 4,1-11, £k 4,1-13). Trzech
Ewangelistów porusza temat kuszenia Jezusa, chc¹c ukazaæ pewien wzór postêpowania i zabezpieczenia siê przed z³em. Jezus, konfrontuj¹c siê z szatanem,
czêciowo demaskuje podstêpne kroki wroga, które maj¹ sprowadziæ z drogi
zbawienia. Analizuj¹c perykopy o kuszeniu Jezusa, mo¿na wysnuæ pewne praktyczne wnioski, które mog¹ pomóc w osobistej, duchowej walce z pokusami.

1. Taktyka szatana na podstawie perykopy
o kuszeniu Jezusa
Analizuj¹c trzy pokusy ze sceny kuszenia Jezusa, odkrywamy taktykê,
któr¹ stosuje szatan w walce z cz³owiekiem. Dziêki refleksji nad tymi scenami
mo¿na zdemaskowaæ sprytne i z³owrogie postêpowanie z³ego ducha. Na pustyni
szatan próbowa³ zwieæ Chrystusa i jednoczenie ustaliæ wysokoæ i rodzaj
wynagrodzenia, za które Jezus móg³by zaprzepaciæ Bo¿y plan zbawienia ludzkoci. Najpierw próbowa³ przekupiæ Jezusa rzeczami materialnymi, pokazuj¹c,
¿e to zapewni Mu wygodne ¿ycie. Nastêpnie stara³ siê, aby Jezus zerwa³ albo
9
10

Cz. Bartnik, Dogmatyka, t. I, Lublin 2009, s. 457465.
G. Witaszek, Biblia o szatanie  rzeczywistoæ czy mit?, w: K. Gód (red.), Teologia
o szatanie, Lublin 2000, s. 4243.
11 A.M. Nola, Diabe³. O formacjach, historii i kolejach losu Szatana, a tak¿e o jego powszechnej
a z³owrogiej obecnoci wród wszystkich ludów, od czasów staro¿ytnoci a¿ po teraniejszoæ, Kraków
1997, s. 910.
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przynajmniej os³abi³ relacjê z Ojcem. I w koñcu kusi³, ¿e Jezus uzyska na ziemi
wielkie wp³ywy i ludzie bêd¹ oddawaæ Mu pok³on. Zaskakuj¹ce jest, ¿e w szatan
w prosty sposób próbowa³ przekonaæ Jezusa do przyjêcia przedstawianych Mu
propozycji i dopasowa³ siê do aktualnej sytuacji, w jakiej Jezus siê znajdowa³,
oczekuj¹c od Niego natychmiastowej, bezrefleksyjnej odpowiedzi12.
1.1. Pierwsze kuszenie – uderzenie w ludzką naturę

W pierwszej szatañskiej pu³apce Jezus mia³ ulec namowie, aby zaspokoiæ
g³ód (zob. Mt 4,3; £k 4,3). Jako ciekawostkê Komentarz historyczno-kulturowy
do Nowego Testamentu przedstawia, ¿e wielu ówczesnych szamanów, magów
czy czarowników postrzega³o siebie samych jako zdolnych do wyczarowania
z niczego po¿ywienia, co mog³oby oznaczaæ, i¿ Jezus po przeposzczeniu na
pustyni czterdziestu dni móg³ spotkaæ którego z nich i który z nich, inspirowany przez z³ego ducha, móg³ Mu przedstawiæ okrelon¹ propozycjê. Samo
Pismo wiête takiej wersji zdarzeñ nie potwierdza13.
Chrystus, maj¹c nieskalane ¿ycie, musia³ sob¹ wzbudzaæ szczególne zainteresowanie ze strony diab³a. St¹d za³o¿enie, ¿e z³y duch nie odstêpowa³ Go na
krok. W zasadzie szatan w biblijnej historii ludzkoci przed kuszeniem Jezusa
z bezgrzesznym cz³owiekiem spotka³ siê bezporednio tylko jeden raz  w raju.
To z pewnoci¹ determinowa³o z³ego ducha do dzia³ania na szkodê ludzkoci14.
Z³y duch wszystkim, co tylko mo¿e, próbuje przys³oniæ Boga. Interpretuj¹c tekst szatañskich pokus, dochodzi siê do zdania, ¿e pierwsza podobnie jak
druga próba, to nic innego, jak bitwa szatana o Jezusa, aby wyrzek³ siê synostwa Bo¿ego i przerwa³ cis³¹ relacjê ufnoci, jak¹ pok³ada³ w Ojcu15. Chrystus
mia³ w zamierzeniu diab³a wyrzec siê swojego Ojca. Pocz¹tkowo za bochenek
chleba. Niby to bardzo banalna pokusa, na któr¹ cz³owiek myl¹cy i trzewo
patrz¹cy, by nie przysta³. Jednak w³anie w prostocie tkwi sukces. Czêsto taka
taktyka przynosi³a szatanowi oczekiwany skutek. Znane jest Pismu wiêtemu
takie uleganie. W raju Adam i Ewa zamienili ¿ycie z wiecznej szczêliwoci
na ¿ycie miertelne przez zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i z³a (zob.
Rdz 3,1-24). Izrael chcia³ wróciæ w niewolê egipsk¹, byle tylko nape³niæ swój
brzuch (zob. Wj 16,1-35). Ezaw sprzeda³ swoje pierworództwo i b³ogos³awieñstwo Ojca za chleb i miskê soczewicy (zob. Rdz 25,29-34). Mo¿na zauwa¿yæ,
12

Por. F. Mickiewicz i in., Metody szatana oraz sposoby walki z nim w wietle kuszenia Jezusa,
Communio 151 (2006), nr 1, s. 91-100.
13 Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, przek³. Z. Kociuk,
Warszawa 2000, s. 15.
14 Por. M. Green, Wierzê w klêskê szatana, Warszawa 1992, s. 198.
15 A. Jankowski i in., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, Poznañ-Warszawa 1975, s. 24.
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jak zaspokojenie tej ludzkiej ciekawoci i podstawowej potrzeby jedzenia mo¿e
zalepiæ umys³16.
Dalej, diabe³ sk³ania do okrelonego zachowania, przedstawiaj¹c Jezusowi
propozycjê przewrotnie rozumianej pomocy. Jezus mia³ powiêciæ swoje ¿ycie
za wszystkich ludzi. Syn Bo¿y nie by³by wiarygodny, gdyby, maj¹c takie pos³annictwo, nie umia³ poradziæ sobie sam z w³asnymi problemami. Szatan
ponadto wystêpuje w roli opiekuñczego ojca, który przebiegle dba o swojego
syna. Chce, by Jezus myla³, ¿e pragnie Jego dobra, ¿e chce Mu pomóc.
Podpowiada, ¿e jako Syn samego Boga mo¿e robiæ, co Mu siê podoba i nikt
nie ma prawa Go z tego rozliczaæ. Podsuwa z³udn¹ myl, ¿e jedno drobne
nagiêcie boskiej mocy dla w³asnych celów niczego w ca³ej misji nie zmieni.
Zag³êbiaj¹c siê w to kuszenie, mo¿na dostrzec, ¿e szatan powoli d¹¿y do namowy, by Jezus przekroczy³ pierwsze przykazanie Dekalogu: Nie bêdziesz mia³
cudzych bogów obok Mnie (Wj 20,3; Pwt 5,7). Daj¹c z³emu duchowi odpór,
Chrystus wyranie ukazuje, ¿e szatañska mowa nie ma nic wspólnego z prawd¹,
a postêpowanie zgodne z ni¹ oznacza³oby, ¿e Jezus uczyni³by szatana swoim
Bogiem17.
1.2. Druga pokusa – działanie pod pozorem dobra

Kolejnym szatañskim zabiegiem jest próba przys³oniêcia z³a mask¹ wiêtych rzeczy. Oto Jezus przeniesiony zosta³ do Jerozolimy  miasta, które uchodzi³o za wiête (zob. Mt 4,5; £k 4,9). Szatan w wyszukany sposób dobiera
miejsce swego kuszenia. Pustynia sama w sobie by³a miejscem surowym
i niesprzyjaj¹cym namowom do bogactwa, st¹d umiejscowi³ Jezusa poród
wspania³ych majêtnoci. Tam ³atwiej by³o szatanowi odwo³aæ siê do ludzkiego
egoizmu i pychy. £atwo te¿ szatan realizuje swoje plany przez wprowadzanie
nieuzasadnionych roszczeñ wzglêdem Boga. Szatan najpierw, przytaczaj¹c tekst
Ps 91, mówi prawdê, o tym, ¿e Jezus jest ubogim i sprawiedliwym, próbuje
zasiaæ z³oæ objawiaj¹c¹ siê w pretensjach do Boga. Diabe³ powiedzia³: na
rêkach nosiæ ciê bêd¹, by przypadkiem nie urazi³ swej nogi o kamieñ (zob.
Mt 4,6; £k 4,11). Ufnoæ ma byæ zast¹piona oburzeniem i obra¿eniem siê na
Boga18.

16
17

Por. F. Mickiewicz i in., Metody szatana , s. 91.
Por. P. Henrici, Nie bêdziesz mia³ bogów innych oprócz mnie. Rozwa¿anie nad kuszeniem
Jezusa, Communio 15 (1995), nr 1, s. 17.
18 Por. A. Paciorek, Ewangelia wed³ug wiêtego Mateusza, rozdzia³y 1-13. Wstêp, przek³ad
z orygina³u, komentarz, Czêstochowa 2005, s. 163.
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1.3. Trzecia pokusa – odziaływanie na wyobraźnię

Trzecia pokusa pokazuje, ¿e szatan pos³uguje siê obrazami. Tworzy zachwycaj¹ce wyobra¿enia w umyle kuszonego. W przypadku Jezusa by³y to
wspania³oci doczesnego wiata. Na to, ¿e dzia³o siê to w umyle Jezusa a nie
na realnej górze, wskazuje niemo¿liwoæ istnienia takiego miejsca, sk¹d by³oby
widaæ ca³y przepych ca³ego wiata. Wszak¿e Pismo wiête dos³ownie przyjmuje, ¿e diabe³ [ ] pokaza³ wszystkie królestwa wiata (zob. Mt 4,8; £k 4,5).
Fizycznie jest to niemo¿liwe. Szatan w swojej pokusie kieruje uwagê na przepych wiata19. Owym bogactwem mog³y byæ równie¿ pieni¹dze, które otwieraj¹
przed cz³owiekiem nieograniczone mo¿liwoci20. Wspó³czesny konsumpcjonizm narzuca myl, ¿e pieni¹dze kieruj¹ wiatem. Historia dodatkowo zdaje siê
potwierdzaæ ten zamys³, poniewa¿ nieraz mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w³adza i pieni¹dze paradoksalnie s¹ najwiêkszymi s³abociami cz³owieka. Tê wiedzê wykorzystuje szatan w ostatniej pokusie i usi³uje wzbudziæ w Jezusie przyziemn¹ ¿¹dzê
posiadania wszystkiego, co zobaczy³y Jego oczy21.

2. Indywidualne i personalne działanie złego ducha
Wieloæ i ró¿norodnoæ zabiegów zastosowanych przez diab³a utwierdza
przekonanie, ¿e jest on doæ elastyczny w swoim dzia³aniu. Jednak analiza
perykop o kuszeniu Jezusa pokazuje niektóre charakterystyczne cechy szatañskich zachowañ i prób oddzia³ywania na kuszonego. Ka¿de posuniêcie diab³a
jawi siê jako przygotowane i przemylnie maj¹ce stopniowo doprowadziæ do
zamierzonego celu, czego Jezus by³ bez w¹tpienia wiadomy i dlatego skutecznie siê szatanowi przeciwstawi³22.
W walce z szatanem kluczowa jest wiadomoæ, ¿e jest siê pod wp³ywem
silnej pokusy. Decyduj¹cy jest tutaj sam wybór. Regu³y s¹ jasne: albo wybierze
siê dobro, albo z³o. By pozostaæ wiernym Bogu, nale¿y wybraæ dobro, co
wi¹¿e siê z pewnym trudem i przezwyciê¿eniem w³asnych s³aboci. Ulegaj¹c
podszeptom z³ego ducha, wybiera siê z regu³y ³atwo dostêpne z³o, przyjemne
dla cia³a i zmys³ów23.
19 Por. B.T. Viviano, Ewangelia wed³ug wiêtego Mateusza, w: R.E. Brown (red.), Katolicki
komentarz biblijny, Warszawa 2004, s. 923 [W. Chrostowski (red. wyd. pol.)].
20 Por. A. Mieñ, Syn Cz³owieczy, Warszawa 1994, s. 52.
21 Por. F. Mickiewicz i in., Metody szatana , s. 95.
22 Por. S. Matusiak, I Niedziela Wielkiego Postu, w: Homilie i kazania na ka¿dy dzieñ. Duc in
altum, t. 3, Warszawa 2011, s. 1-2.
23 Por. G. Huber, Id precz Szatanie! Dzia³anie diab³a dzisiaj, Marki 2010, s. 92.
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Gdyby tylko Jezus zacz¹³ wewnêtrznie rozwa¿aæ pokusy, by³by to drobny
sukces diab³a, który szybko postawi³by kolejne kroki, pr¹c do przodu. Pocz¹tkowo ma³e zwyciêstwo przeobrazi³oby siê konsekwentnie w ostateczny sukces.
Jezus siln¹ i woln¹ wol¹ od razu musia³ odrzuciæ ka¿d¹ pokusê. Nie analizowa³
ich ani nie rozprawia³ z wrogiem o ich przydatnoci czy znaczeniu24. Demon ma
mo¿liwoæ oddzia³ywania na ró¿nych p³aszczyznach ludzkiej egzystencji, ale nie
mo¿e zmuszaæ do grzechu, ograniczaj¹c tym samym woln¹ wolê cz³owieka.
Wykorzystuje chwyty psychologiczne, wkraczaj¹c w sferê cielesn¹, zwodz¹c
umys³ i pamiêæ25. w. Augustyn przestrzega³ przed tym, ¿e naj³atwiej jest szatanowi namówiæ do grzechu przez to, ¿e wykorzystuje to, co jest bliskie sercu
cz³owieka i tak¿e przez to, co niezbêdne jest do codziennego ¿ycia26. Najlepszymi dziedzinami, w których cz³owiek jest nara¿ony na pokusy to wed³ug
w. Augustyna m.in. pycha ob¿arstwa i pijañstwa (Jezus poprzez przemienienie
kamienia w chleb mia³ zaspokoiæ g³ód), piêkno wra¿eñ wzrokowych (Jezus
widzia³ wspania³e królestwa wiata) czy chêci bycia docenionym przez ludzi,
wra¿liwoæ na ró¿ne ludzkie pochwa³y (skok z naro¿nika wi¹tyni mia³ Jezusowi
zapewniæ podziw przebywaj¹cych na dziedziñcu)27.
W tzw. dziesiêciu przykazaniach do walki duchowej, które René Laurentin
podaje jako wiedzê potrzebn¹ do walki z szatanem, ukazane s¹ podstêpy z³ego
ducha. Przede wszystkim szatan jest dobrym retorem, nie wolno wiêc wchodziæ
z nim w dialog. Diabe³ ukocha³ chaos i ka¿da ludzka dezorganizacja jest dobrym
rodowiskiem, w którym chêtnie pojawia siê ze z³ymi zamiarami. Dodatkowo
ka¿dy kontakt z magi¹, wiedz¹ tajemn¹ u³atwia z³emu duchowi pracê. Niepohamowana chêæ osi¹gniêcia jakiego celu mo¿e tak¿e staæ siê niebezpieczna, bo
mo¿e maskowaæ g³êboko ukryt¹ diabelsk¹ motywacjê. Nie zawsze to, co na
pozór dobre, pochodzi od Boga. I odwrotnie, poczucie braku wiat³a w ¿yciu
cz³owieka nie oznacza braku opatrznoci Bo¿ej. Lêk przed z³ym pomaga uwiadomiæ, ¿e szatan nie jest tylko py³em, choæ w obecnoci Boga jest tak naprawdê
niczym. Umocnieniem s¹ s³owa z Listu w. Jakuba Aposto³a: przeciwstawiajcie
siê diab³u, a ucieknie od was (Jk 4,7)28.
Jezus podczas ziemskiej dzia³alnoci naucza, jak wygl¹da natura z³ego
ducha, który po opuszczeniu cz³owieka wczeniej czy póniej wraca ponownie
do niego, ale ze wzmo¿on¹ si³¹  bierze siedem innych duchów z³oliwszych ni¿
24
25

Por. ibidem.
Zob. M. La Grua, Misja wyzwalania: pog³êbienie rozwa¿añ na temat dzie³a z³ego ducha
i sposobu uwolnienia od niego, w: G. Amorth, A. Musolesi, wiadectwo egzorcysty. Wywiad
z ks. Gabrielem Amorthem, wiatowej s³awy egzorcyst¹, Kraków 2008, s. 108.
26 Por. w. Augustyn, Wyznania, Warszawa 2008, s. 389390.
27 Zob. ibidem, s. 386390; 394396; 404407.
28 Zob. R. Laurentin, Szatan  mit czy rzeczywistoæ?, Warszawa 1998, s. 218219.
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on sam [ ] stan póniejszy owego cz³owieka staje siê gorszy ni¿ poprzedni
(£k 11,24-26). Tê naukê Jezus móg³ zaczerpn¹æ z w³asnego dowiadczenia
spotkania z szatanem na pustyni29. Absurdem jest natomiast stwierdzenie, ¿e
szatan jest ateist¹. On w Boga wierzy, ma nawet ca³kowit¹ pewnoæ Jego istnienia i wszechmocy. Zna cel i nieuchronnoæ zrealizowania siê Bo¿ych planów,
a pomimo to robi wszystko, aby wstrzymaæ ich urzeczywistnienie siê przynajmniej na jaki czas. W tekstach kuszenia, co znamienne, szatan próbuje nawet
ukazaæ siebie jako wysokiej klasy teologa [ ]30. W przypadku kuszenia Jezusa
wiara zwyciê¿y³a, a dodatkowa fragmentaryczna interpretacja tekstów biblijnych,
przez które z³y duch próbuje uzasadniæ swoje propozycje, okazuje siê ¿a³osna.
Nadaj¹c zupe³nie inny sens s³owom pochodz¹cym od Boga, chcia³ Jezusowi
udowodniæ, ¿e jego intencje nie s¹ ani z³e, ani k³amliwe. Przeliczy³ siê jednak,
s¹dz¹c ¿e Jezus da siê na to nabraæ31.

3. Psychologia zła
Psychologia jako dyscyplina naukowa w wielu przypadkach pomaga cz³owiekowi odnaleæ siê w rzeczywistoci. Dziêki ró¿nym technikom mo¿liwe jest
przezwyciê¿enie depresji, stanów lêków, wszelakich stresów. Psychologia staje
siê narzêdziem prostuj¹cym ludzkie drogi. Niestety, mo¿e byæ tak¿e instrumentem w rêku szatana. Okazuje siê, ¿e jest on genialnym psychologiem32, który
dobrze zna ludzkie funkcjonowanie. Przyk³adem potwierdzaj¹cym tê tezê s¹
pogl¹dy Abrahama Maslowa33, a zw³aszcza jego teoria piramidy potrzeb cz³owieka. Widaæ tutaj pewne podobieñstwo do wartoci, w które uderza³ szatan.
Wed³ug jego pogl¹dów cz³owiek ma konkretne pragnienia, które musz¹ byæ
zaspokojone. Mo¿e te ¿¹dze pogrupowaæ wed³ug schematu, który sam stworzy³. Nazywa siê to piramid¹ ludzkich potrzeb. U jej podstawy le¿¹ wszelkie
sprawy fizjologiczne (g³ód, pragnienie). Nastêpnymi poziomami s¹: potrzeba
bezpieczeñstwa, przynale¿noci i mi³oci (pokusa wystawienia mi³oci Boga na
29
30
31

Por. A. Burakowska, Kuszenie Jezusa, Communio 151 (2006), nr 1, s. 80.
M. Szamot, Chcê widzieæ Jezusa, Kraków 2007, s. 22.
Por. J. Homerski, Ewangelia wed³ug w. Mateusza. Wstêp  przek³ad z orygina³u. Komentarz,
PoznañWarszawa 1979, s. 115.
32 Por. P. Skucha, Wielki Post  sakramentalnym znakiem naszego nawrócenia, Wspó³czesna
Ambona 24 (1986), nr 1, s. 65.
33 Abraham Harold Maslow ¿y³ w latach 19081970; by³ wiatowej s³awy amerykañskim psychologiem. Znany jest jako jeden z twórców psychologii humanistycznej, autor teorii hierarchii potrzeb. Jego
najbardziej znan¹ ksi¹¿k¹ jest W stronê psychologii istnienia (prze³. I. Wyrzykowska, Poznañ 2004). Zob.
has³o Maslow Abraham, w: B. Kaczorowski (red.), Nowa encyklopedia podrêczna PWN, Warszawa
2006, s. 565.
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próbê), w³asnej godnoci, a najwy¿sz¹ wartoci¹ jest samorealizacja (pokusa
pozyskania bogactwa i ukazania siê jako Mesjasz ekonomiczno-polityczny). Pogl¹dy Maslowa nie s¹ chrzecijañskie, poniewa¿ w tym wszystkim nie ma ani
s³owa na temat potrzeb religijnych, nie ma tu miejsca dla Boga. Sam jednak spór
o przydatnoæ i s³usznoæ tej koncepcji nie jest przedmiotem rozwa¿añ. Przedstawienie tej piramidy potwierdza, ¿e cz³owiek dzia³a wed³ug pewnych mechanizmów, nad którymi, je¿eli nie bêdzie ich wiadomy, mo¿e nie panowaæ34. Istnieje
niebezpieczeñstwo, ¿e chêæ zaspokojenia ró¿nych ludzkich po¿¹dañ bêdzie tak
silna, i¿ cz³owiek posunie siê do ³atwego sposobu ich pozyskania przez szatañski
sposób: kradn¹c i k³ami¹c lub na sposób Bo¿y: zas³uguj¹c i zapracowuj¹c35.

4. Szatan nieustannie atakuje
Tekst Listu do Efezjan (6,10-20) przypomina, ¿e trzeba ci¹gle trwaæ
w gotowoci do boju z wrogiem. Pos³uguj¹c siê wojskowym opisem przygotowania do wielkiego starcia, nale¿y przyoblec pe³niê zbrojê Bo¿¹, a wszystko to
czyni siê w celu ochrony przed zakusami diab³a (Ef 6,11). Szatan, maj¹c
znaczne mo¿liwoci dzia³ania, chce cz³owieka przyci¹gn¹æ do grzechu. Z³y
duch, zazdroszcz¹c ludziom ³ask, jakie otrzymuj¹ od Stwórcy, robi wszystko,
by Boga znienawidzili tak samo, jak nie potrafi znieæ faktu, ¿e w obliczu Boga
nie ma on ¿adnej w³adzy. Jednak o diabelski sukces wcale nie jest trudno. Nie
ma ludzi, którzy by w jaki sposób w wiêkszym lub mniejszym stopniu nie ulegli
namowom z³ego ducha. A ka¿dy nawet drobny gest w stronê z³a cieszy go
i motywuje do kolejnych kroków. Co wiêcej, szatan ci¹gle atakuje ludzi swoimi
pokusami. Ma wiêc nadziejê, ¿e w koñcu cz³owiek której ulegnie. Z pomoc¹
z³emu duchowi przychodzi pycha i po¿¹dliwoæ. W tych sferach cz³owiek jest
niezwykle wra¿liwy. Diabe³  jak na pustyni  bêdzie wzbudza³ w¹tpliwoæ,
fa³szywy ascetyzm, poczucie klêski, wprowadzi w depresjê, wzmocni strach,
poszuka w ka¿dym cz³owieku s³abego punktu36.

5. Brak wiedzy o naturze zła
Papie¿ Pawe³ VI uwa¿a³, ¿e nale¿y rozszerzyæ ogóln¹ wiedzê o szatanie.
Powodem tego by³o powszechne negowanie czy umniejszanie mocy diab³a.
34
35
36

Zob. Z. P³u¿ek, Psychologia pastoralna, Kraków 2002, s. 98113.
Por. S. Fausti, Wspólnota czyta Ewangeliê wed³ug w. Mateusza, Czêstochowa 2007, s. 52.
Por. M. Green, Wierzê w klêskê szatana, Warszawa 1992, s. 6064.
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Teologia powinna powtórnie przeprowadziæ analizê tego zagadnienia, by nakreliæ prawdziwy obraz przeciwnika Boga. A uwzglêdniaj¹c czasy, w których
¿yjemy, ukazaæ tê prawdê w sposób jak najbardziej mo¿liwy do przyjêcia dla
wspó³czesnego cz³owieka. Obraz z³ego ducha o odra¿aj¹cym wygl¹dzie, z rogami i wid³ami obecnie nie przemawia, a bardziej poddaje w w¹tpliwoæ jego
istnienie. Pawe³ VI w jednej wypowiedzi wyrazi³ swój smutek, ¿e jeli nawet
czyni siê badania teologiczne na temat szatana, to s¹ one niewystarczaj¹ce37.
Obecnoæ wielu b³êdów o naturze i istocie szatana doprowadzi³a teologów
(zw³aszcza za czasów pontyfikatu papie¿a Paw³a VI) do wniosku, ¿e nie ma
sensu jakakolwiek próba odwie¿enia nauki demonologicznej. 15 listopada
1972 r. podczas jednej audiencji generalnej w odwa¿ny sposób papie¿ Pawe³ VI
podkrela³, ¿e za wszelkiego rodzaju z³em, które spotykamy w wiecie odpowiedzialny jest demon. Jednak samo z³o to nie tylko sytuacja, gdzie nie ma ani
jednego ziarenka prawdy i dobra. Jest to tajemnica, któr¹, choæ próbuje siê
wyperswadowaæ z ludzkiej wiadomoci, to nadal przyci¹ga i przera¿a cz³owieka. Papie¿ ponadto uwa¿a³, ¿e kto odbiera osobowoæ szatanowi, kto nie wierzy w jego istnienie, to ok³amuje sam siebie i podwa¿a prawdê zawart¹
w s³owach Pisma wiêtego i Kocio³a38. Joseph Ratzinger przekonuje, ¿e nie
ma innego tak popularnego tematu w rodkach spo³ecznego przekazu, jak problem istnienia szatana. Ka¿dy temat zwi¹zany ze z³ym duchem zwi¹zany jest
z burzliwymi dyskusjami, które u zagorza³ych przeciwników realnoci szatana
przejawiaj¹ siê nieuzasadnion¹ z³oci¹39.
Niew¹tpliwie osoba szatana dla dobrze rozeznaj¹cego chrzecijanina cile
³¹czy siê z moralnoci¹. A kiedy wiat uwa¿a, ¿e moralnoæ to tylko twór
ludzkiego mózgu, szybko przechodzi siê do przekonania, ¿e i diabe³ jest tworem
fantazji. St¹d zw³aszcza wród egzegetów pochodz¹cych z Zachodu szerzy siê
twierdzenie, ¿e niemal niemo¿liwe jest dos³ownie z³ego ducha nazwaæ osob¹,
a inni próbuj¹ t³umaczyæ go jedynie niezrozumia³ymi pojêciami, co tylko wprowadza ludzi w b³¹d40.

6. Aktualność sceny kuszenia
Wspó³czenie ¿yjemy w czasach, gdzie zaciera siê granica miêdzy sprawami Boga a tym, co pochodzi z tego wiata. Dzia³aj¹c w wiecie, buduj¹c go
37 Por. Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardyna³em Josephem Ratzingerem rozmawia³ Victtorio
Messori, Kraków 1986, s. 118.
38 Por. ibidem.
39 Ibidem, s. 121123.
40 Por. P. Jaskó³ka, Ostateczna przyczyna wszelkiego z³a, w: R. Kamiñski i in. (red.), W s³u¿bie
wartociom, Kielce 1999, s. 205215.
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i rozwijaj¹c trzeba posi¹æ umiejêtnoæ usuniêcia siê w cieñ  na pustyniê. Nie
jest jednak czynem heroicznym odciêcie siê od ludzi, wszelkich ziemskich problemów i zamkniêcie siê na pustyni. To w³anie ¿ycie we wspólnocie, zmaganie
siê ze s³abociami, unikanie z³a i zwalczanie pokus wzmacnia cz³owieka  moc
bowiem w s³aboci siê doskonali (2 Kor 12,9b)41. Czasy teraniejsze s¹ okresem wielkich i niezwykle silnych pokus. Zw³aszcza ¿¹dza pieni¹dza i w³adzy
zagra¿a dzisiejszym wierz¹cym w pod¹¿aniu za wzorem Jezusa. Ka¿dy powinien
mieæ w³asn¹ pustyniê, na któr¹ w chwilach próby bêdzie móg³ siê udaæ. Mo¿e
to byæ koció³, kaplica, w³asne mieszkanie, konkretna miejscowoæ  miejsce,
gdzie cz³owiek czuje siê dobrze, ma mo¿liwoæ trwania w modlitwie i zbierania
si³ do walki z pokusami.
Recept¹ Jezusa na walkê z szatanem, co uwidacznia siê w ka¿dej pokusie,
jest czytanie Pisma wiêtego. To w³anie S³owo Bo¿e zawiera m¹droæ, która
w momencie trudnej próby nakrela drogê, po której uczeñ Chrystusa powinien
pod¹¿aæ. Trwaj¹c w wiernoci i s³u¿bie Ewangelii, cz³owiek podobnie jak Jezus
na pustyni, pozostanie nieugiêty. I nie upadnie nawet w przypadku, gdyby za
ma³e z³o obiecano wszystkie królestwa wiata. Ostatnie pocieszenie zawarte we
fragmencie Mt 4,11 zapewnia wszystkich, ¿e diabe³ w koñcu odpuci, a do
pomocy przybêd¹ anio³owie, którzy bêd¹ s³u¿yæ i wspieraæ. Bóg nikogo nie
pozostawia w osamotnieniu. Zawsze w odpowiednim czasie zsy³a pomoc42.
Wydarzenia na pustyni daj¹ prawdziw¹ i przydatn¹ lekcjê ¿ycia wszystkim
ludziom wspó³czenie ¿yj¹cym. Podobnie przekonuje Jezus, ¿e nale¿y unikaæ
wszelkiej okazji do grzechu. Je¿eli cz³owiek trwa w Bogu, to jest w stanie bez
wiêkszych problemów odeprzeæ ka¿d¹ propozycjê szatana. Fundamentem tej
relacji powinna byæ ufnoæ i podporz¹dkowanie. Istotna jest zdolnoæ rezygnacji z w³asnych planów na korzyæ prawdy i dobra. Szatan, który pragnie unieszczêliwiaæ innych, nie potrafi zdobyæ kogo, kto w stosunku do bliniego jest
bezinteresowny, kto pragnie szczêcia drugiego cz³owieka. Szatan nie czuje lêku
przed ludmi, ale przed Bogiem, którego ka¿dy cz³owiek powinien reprezentowaæ. To jednak nie mo¿e parali¿owaæ, gdy¿ szatan to tak naprawdê tchórz,
chocia¿ uporczywie d¹¿¹cy do celu. Zatem cz³owiek chc¹cy odrzuciæ jego
propozycje, musi byæ przede wszystkim wytrwa³y i cierpliwy43.

41
42
43

Por. T. Gannon, Pustynia i miasto, Kraków 1998, s. 370.
Ibidem, s. 30.
Por. M. Green, Wierzê w klêskê szatana, Warszawa 1992, s. 198200.
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Zakończenie
Dobra Nowina, a szczególnie scena kuszenia Jezusa w ca³ym swym przekazie, bardziej k³adzie nacisk, by ukazaæ prawdziwego Boga ni¿ jego odwiecznego wroga. Dzieje siê tak, poniewa¿ to Bóg jest kierunkiem naszego ¿ycia.
Szatan próbuje z tej drogi nas zawróciæ. Na z³ego ducha trzeba spojrzeæ oczami
Jezusa. Nie ma potrzeby podkrelania mocy szatana, bo Jezus go przezwyciê¿y³. B³êdem natomiast jest podwa¿anie jego istnienia, ignorowanie obecnoci
i dzia³alnoci. Niebezpieczne s¹ tak¿e s¹dy zbytnio wyolbrzymiaj¹ce jego w³adzê
i moc. To jedynie budzi w cz³owieku uczucie panicznego lêku przed starciem
z szatanem. W takiej sytuacji z³y duch mo¿e ju¿ mieæ nad ludmi przewagê44.
W scenie kuszenia Jezusa ka¿dy odnajdzie pomoc, jeli jej z wiar¹ poszukuje. Chrystus jest tu Jedynym Panem, ale sytuacja ta umacnia równie¿ myl, ¿e
w ludzkiej naturze tkwi zdolnoæ odrzucenia tego, co z³y duch nam proponuje.
Szatan zna ka¿dego cz³owieka indywidualnie, nieco odmiennie ka¿dego te¿ atakuje, by zaniecha³ dobra, a wybra³ z³o. Takie postêpowanie szatana nie mo¿e
jednak rodziæ w cz³owieku lêku. Cz³owiek winien natomiast zaufaæ bezwzglêdnie
Bogu, który sam pokaza³, w jaki sposób nale¿y pokonywaæ z³ego ducha.
METODY STOSOWANE PRZEZ ZŁEGO DUCHA NA PODSTAWIE
KONFRONTACJI JEZUSA Z SZATANEM (MT 4,1-11 I PAR.)
(STRESZCZENIE)

Wydarzenia, jakie dokona³y siê podczas kuszenia Jezusa na pustyni (zob. Mt 4,1-11; Mk 1,12;
£k 4,1-13) mog¹ pomóc zdemaskowaæ z³ego ducha i poznaæ jego metody. Kuszenie przez szatana
daje wiedzê, jak trzeba walczyæ z nim, by skutecznie zwyciê¿yæ. Jezus zostawia pewne wytyczne,
wskazówki, które w tym pomagaj¹. Z³o w ludzkim ¿yciu czêsto pojawia siê niespodziewanie. Chocia¿
wydaje siê silne, jest zawsze do przezwyciê¿enia. Analizuj¹c scenê kuszenia Jezusa, poznajemy,
w jaki sposób szatan nam zagra¿a i jak nale¿y go przezwyciê¿aæ. Z kuszenia Jezusa wynikaj¹
konkretne wskazania i postawa, co mo¿e przydaæ siê ludziom wspó³czesnym.

THE METHODS EMPLOYED BY THE EVIL SPIRIT BASED
ON THE CONFRONTATION OF JESUS WITH SATAN
(MT 4,1-11 AND PARALLEL GOSPELS)
(SUMMARY)

The events that took place during Jesus temptation in the desert (cf. Mt 4,1-11; Mk 1,12;
Lk 4,1-13) can prove helpful in unveiling the evil spirit and fathoming his methods. Temptation by
44

Por. K. Wons, Przewodnik po stanach pokus, Kraków 2003, s. 1517.
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Satan proffers the knowledge of how to combat him most effectively in order to stand undefeated.
Jesus offers us some guidelines and tips which are designed to aid us in this process. Evil may often
enter our lives unexpectedly. Although it may appear forceful, it is always surmountable. In analysing
the scene of Jesus temptation, we learn how Satan threatens us and how we ought to overcome him.
The temptation of Jesus offers specific indications together with a paragon of attitude, which the
people of today can find useful.

DIE VOM BÖSEN EINGESETZTEN METHODEN ANHAND
DER KONFRONTATION JESU MIT DEM TEUFEL
(MT 4,1-11 UND PARALLELEN)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Ereignisse, die sich während der Versuchung Jesu in der Wüste abspielten (siehe Mt 4,1-11;
Mk 1,12; Lk 4,1-13), können helfen, den Bösen zu entlarven und seine Methoden kennen zu lernen.
Die Versuchung durch den Teufel liefert das Wissen, wie man ihn bekämpfen muss, um ihn erfolgreich
zu bezwingen. Jesus gibt bestimmte Richtlinien, Hinweise, die dabei helfen. Das Böse taucht im
menschlichen Leben oft unerwartet auf. Obwohl es stark zu sein scheint, ist es doch immer zu
besiegen. Wenn wir die Szene der Versuchung Jesu analysieren, erfahren wir, auf welche Weise der
Teufel uns bedroht und wie er zu schlagen ist. Aus der Versuchung Jesu resultiert eine bestimmte
Haltung, ergeben sich konkrete Anweisungen, die den heutigen Menschen dienlich sein können.

