
Nem a vér és a test ellen kell küzdenünk,
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen,

a sötétség világának kormányzói ellen,
a gonoszságnak az ég magasságaiban lévõ szellemei ellen.

(Ef 6,12)
Dr. Kovács Gábor atya e-mailes levelezõ listára írt cikkeinek korábban elkezdett
közreadását folytatjuk. Ezek, mint az idézet is mutatja, a szellemi harc témakörébe
tartoznak. Olvassátok õket szeretettel, beszélgessetek róla közösségeitekben és
alkalmazzátok a mindennapokban.

A láthatatlan fojtogató
A múlt században történt, Franciaországban.
Charles Montluisant százados sokat hallott az arsi plébános kö-
rül elõforduló természetfölötti jelenségekrõl. Néhány tiszttársá-
val kíváncsiságból fölkereste Jean-Marie Vianneyt.
– Plébános úr – kérdezte tõle –, ugye ezek a történetek nem va-
lósak? Ugye ez mind csak képzelõdés?
A különös pap hosszan nézett a fiatal katonatiszt szemébe.
– Kedves barátom – szólalt meg végül –, úgy tûnik, mégiscsak
tud valamit a dologról. Különben nem tudott volna megszaba-
dulni attól.
Többet nem mondott. Montluisant zavarba jött, és egy árva
szót se szólt többé. Társai nem értették, mi történt.
Faggatásukra késõbb elbeszélte, mi volt az, amirõl az arsi plé-
bános – valami megfoghatatlan forrásból – tudomást szerzett.
– Fogalmam sincs, honnan tud róla ez a pap – mesélte
Montluisant –, de tény, hogy párizsi diákkoromban beléptem
egy emberbaráti társulatba, amely valójában fedõnéven mûkö-
dõ spiritiszta egyesület volt.
– Miután oda kezdtem járni, egyik napon, ahogy hazamentem,
az az érzésem támadt, hogy nem vagyok egyedül a szobában.
Mintha egy láthatatlan lény ott volna és lesne rám.

– Nyugtalan lettem. Benyitottam a mellékhelyiségekbe, kitár-
tam a szekrényajtót, benéztem az ágy alá. Sehol semmi. Mégis
gyötört az a különös érzés. Egyre fojtogatóbbá vált. És
egyszercsak azt éreztem, hogy valósággal fojtogat: mintha egy
láthatatlan kéz a torkomat szorítaná ...
– Akkor még hívõ voltam. Szentelt vizet hoztam a templomból,
s azzal behintettem a szoba minden zúgát. Ettõl kezdve az is-
meretlen jelenlét érzése tökéletesen megszûnt.
Többet be nem tettem a lábamat a spiritiszta társaságba. Nyil-
vánvaló, hogy az arsi pap erre az esetre célzott.
Nagy hallgatás követte a százados elbeszélését. Aztán, mintha
valami illetlen dolgot mondott volna, Montluisant tiszttársai
másra terelték a szót. Az az idõ, a 19. század, a racionalizmus
virágkora volt, amikor sokaknak kényelmetlen lett volna szem-
benézni a szellemi világ valóságával ...

Démonok valóban léteznek. A spiritiszták velük állnak kapcso-
latban. A szenteltvíz használata szimbolikus formában végzett
megtisztító ima, amely mögött Jézus szabadító ereje áll. Ezért
távozott el az ismeretlen lény, amikor Montluisant szenteltvíz-
zel hintette meg a szobáját.

Támadás a sötétbõl
20. századi történet.

Egy újzélandi ügyvéd tengerparti víkendházába ment ki család-
jával. Este, amikor kilenc éves fiuk benyitott hálószobájába,
még mielõtt villanyt gyújtott volna, nagyot sikoltott, leszaladt a
lépcsõn, és sírva kirohant az éjszakába. Egy óra múlva találták
meg. Zokogott, ismeretlen félelem gyötörte.

Személyisége ettõl kezdve mintha átalakult volna. A kedves
Paulból vad lázadó lett. Az iskolában csodálkoztak rajta, hogy
annyira más, mint testvérei. Õ maga is gyanakodott, hogy talán
nem is igazi gyermeke szüleinek. Attól kellett tartani, hogy igen
korán börtönbe kerül.
Paul tizennyolc éves volt, amikor a család résztvett egy keresz-
tény programon. Hallotta, amint apja nyilvánosan kijelenti,
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Ördögök?
Sokan nem démonokról, hanem ördögökrõl szeretnek beszélni.
A görög démon (pontosabban: daimón) szó eredetileg emberfö-
lötti hatalmat, numinózumot jelent, alacsonyabb- rendût az iste-
neknél, magasabbrendût a héroszoknál. Az ebbõl származtatott
daimonion géniuszt, szellemi lényt jelent. Ez nem szükségkép-
pen gonosz. Szókratész a benne lakó jó daimón (õrangyal?) su-
galmazására hivatkozott. Az Újszövetség mind a daimón, mind
pedig – még gyakrabban – a daimonion kifejezést a gonosz szel-
lemekre (lelkekre) alkalmazza, akiket tisztátalan lelkeknek (szel-
lemeknek) is nevez. Az ördög (görög: diabolosz) szó viszont a
Szentírásban mindig egyesszámú, és a sátánra vonatkozik.
Sátán héberül: szembeszegülõ, vádló, ellenség. A görög
diabolosz ennek lefordítása. A sátán szó mindig egyesszámban
áll, egyetlen Istennel ellenséges szellemre utal, aki az emberek-
nek is vesztét akarja. A gonosz lelkek úgy jelennek meg, mint a
sátán angyalai (Mt 25,41; Jel 12,9). Következésképpen a sá-
tánt úgy kell tekintenünk, mint a démonok fejedelmét, a
legmagasabbrendû démont. Az angol nyelv a sátán szót tulaj-
donnévként kezeli, névelõ nélkül használja és nagy kezdõbetûvel
írja. Csak ritkán és profán nyelvezetben fordul elõ a sátán szó
többesszámú használata (Verlaine egyik versében “ifjú sátánok-
ról” olvasunk történetet; szabatosan démonokat kellene monda-
nia). A magyar ördög szó nyelvileg ismeretlen eredetû; egy fel-
tevés szerint összefügg a forgást jelentõ örvény, õröl szavak

családjával (az “ördöngösök”, sámánok forogtak?). Mint a
diabolosz görög szó latin formájának, a diabolusnak fordítása
szerepel, ezért kétféle funkciót tölt be. Egyrészt
(egyesszámban) jelenti “a” diabolust, a sátánt; másrészt, mi-
vel az egyházi latinság többesszámban is alkalmazza a
diabolus szót a gonosz szellemekre (diaboli), többes- számban
a démonokat jelenti. Mivel azonban egy démonról is lehet
egyesszámban beszélni (“Kiment belõle a démon”), az ördög
szó használata némileg kétértelmû, mert nem teszi eléggé vilá-
gossá, hogy “az ördög” egy alárendelt démont vagy a sátánt je-
lenti.
Saját szóhasználatomban a sátán szó mindig egyesszámú és
mindig a démonok fejedelmére vonatkozik, a démon szó pedig,
akár egyesszámú, akár többesszámú, mindig a többi démono-
kat vagy azok valamelyikét jelenti, sohasem a sátánt. Ha min-
den gonosz szellemet össze akarok foglalni, így mondom: a sá-
tán és a démonok. A démonokról általában tett kijelentések
azonban az esetek többségében kitejeszthetõk a sátánra is.
A sátán ugyanis, bár a bibliai szóhasználat ezt a kifejezést rá
nem használja, a szó szoros értelmében maga is démon, bár a
legmagasabbrendû a démoni lények között. Nem Isten ellenpó-
lusa, nem anti–isten. Õ maga is csak teremtmény. Istennel
egyenrangú rossz nincs; a lét alapvetõen jó, a rossz csak a te-
remtett szabadság perverziójával lépett a világba.

A lét alapvetõ jósága
A Biblia elsõ fejezetének üzenete az, hogy a teljes valóság Isten-
bõl vezethetõ le, és alapvetõen jó. A hatnapos felsorolás Izrael
Istenét, a Sabbath és a Tóra Istenét nyilvánítja az egész univer-
zum teremtõjének, könyörtelenül mítosztalanítva a pogányok
nap-, hold-, csillag-, tenger- és egyéb istenségeit. És nem mu-
lasztja el hozzátenni: „Látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott,
nagyon jó volt” (Ter 1,31). Isten jó, és minden mûve jó; márpe-
dig semmi más nem létezik, mint az egyetlen Isten és teremtmé-
nyei. Mivel „az eget”, a valóság numinózus dimenzióját is õ te-
remtette, ez a megállapítás az angyalokra is vonatkozik. Õket is
Isten teremtette, és pedig kivétel nélkül jónak.

Ezután foglalkozik a Teremtés könyve a rossz eredetével, és azt
a teremtett szabadságban jelöli meg. Ez a szabadság képes az
értékek fölcserélésére, az értékrend visszájára fordítására (lati-
nul: perversio). Sokan a „perverzió” szót csak szexuális össze-
függésben ismerik, holott az általánosságban megfordítást,
fölcserélést jelent. Ahol az eszköz és a cél fölcserélõdik a sza-
bad cselekvésben, az értékek perverziója van jelen, és ezt ne-
vezzük bûnnek. Amikor az ember kinyújtja kezét „a jó és a go-
nosz tudása” (Ter 2,17), az erkölcsi értékek meghatározása
felé, „olyan akar lenni, mint az Isten” (vö. Ter 3,4), fölcserélve
a teremtményt a Teremtõvel, az eszközt a céllal. Ez az
értékperverzió a bûn lényege.

A bûn sugalmazója a kígyó (Ter 3,1), akit más bibliai helyek
egyértelmûen a sátánnal azonosítanak (vö. Bölcs 2,24; Jel
12,9). A sátán numinózus lény; mint Jób 1,6 és Jób 2,1 mond-

ja, „Isten fiai” közé tartozik (vagyis az angyalok közé – „Isten
fiai”: az embernél magasabbrendû lények). Hogyan vált go-
nosszá? Isten jó, és Isten minden teremtménye jó, itt nincs ki-
vétel. A sátán tehát, akárcsak az ember, eredetileg jó volt, és
szabad elhatározással fordult szembe Istennel. A Szentírás-
ban konkrétan olvasunk bukásáról: „Láttam a sátánt: mint a
villám, úgy zuhant le az égbõl” (Lk 10,18). A sátán bukott an-
gyal, az Isten ellen fordult angyalok fejedelme. (Az angyalok
szabad teremtmények, ezért képesek az értékperverzióra, amit
bûnnek nevezünk.)

Vagyis a bibliai teremtéshit a lét alapvetõ jóságát vallja. Nincs
Istennel egyenrangú õs-rossz. A sátán nem anti-isten, hanem
perverz angyal, lázadó teremtmény.
Az iráni dualizmusból eredõ manicheizmus (alapítója Mani,
†276) szerint két õsprincipium van: a Világosság és a Sötétség,
Ormuzd és Arimán. A világosság istene szellemi és szent, a sö-
tétségé anyagi és gonosz. A gyermeknemzés bûn. Fiatal korá-
ban Szent Ágoston (354–430) is a manicheizmus híve volt, de
édesanyja imái és saját igazságkeresésének hatalmas szellemi
erõfeszítései megszabadították ettõl a tévedéstõl. Felismerte,
hogy a rossz nem önálló valóság (szubsztancia), hanem hiány a
jóban.

„Ami csak van: jó, – a rossz pedig, minek eredetét kerestem,
nem lehet szubsztancia, mivel ha szubsztancia volna, jó volna.
Mert vagy romolhatatlan szubsztancia volna, azaz valami fel-
sõbbrendû Jó; vagy romlásnak alávetett szubsztancia volna,

hogy elfogadja Jézust megváltójának és élete Urának. A fiú kö-
vette a példát, a család többi tagjával együtt.
Mindnyájan megtapasztalták a Szentlélek kiáradását.

Paul ezután gyorsan és elõnyére változott. Élete rendezõdött.
Agresszivitása eltûnt. Kapcsolata szüleivel újból szeretõ és me-
leg lett. Megházasodott, boldog családi életet él.
Mi történt vele?

A víkendházban, amelyet apja gyakran kölcsönzött barátainak,
akik aztán nyilván erkölcstelen célokra is használták, egy dé-
mon támadta meg. Kilenc éven keresztül ennek a démonnak
befolyása alatt állt. Amikor Jézus Krisztus uralomra jutott életé-
ben, a Szentlélek ereje megsemmisítette a démon befolyását.
A démonok perverz szellemi lények, akik gyûlölnek és támadnak
bennünket, befolyásuk alá próbálnak vonni, vesztünket akarják. Jé-
zus segítségével lehetünk gyõztesek felettük.
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melynek jónak kell lennie, hiszen enélkül nem lehetne a rom-
lásnak alávetve (Vallomások VII. 12,18).”

A középkori bogumilok (Bulgária, Bosznia; a muszlimmá lett
bosnyákok a bogumilok utódai), katharok (Németország,
Észak–Itália) vagy albigensek (Dél–Franciaország) szektája a
manicheus dualizmust folytatja. A „tökéletesek” lemondanak a
házasságról, vagyonról, szeszes italról és húsételrõl, míg a „kö-
zönségesek” vétkezhetnek, õk csak majd a halálos ágyukon föl-
vett „szellemi keresztségben” részesülnek.

Az Egyház álláspontját a manicheus dualizmussal szemben a XII.
egyetemes (4. lateráni) zsinat fogalmazta meg (1215):
„Egy igaz Isten van, aki ... a mindenség egyetlen kezdeti elve,
minden láthatónak és láthatatlannak, szelleminek és testinek a
teremtõje, aki mindenható erejével az idõ kezdetétõl egyaránt a
semmibõl teremtette mindkét alkotását: a szellemit és a testit,
vagyis az angyalit és evilágit; végül pedig az embert, aki szel-
lembõl és testbõl mintegy közösen van megalkotva. Az ördögöt
ugyanis és a többi démont Isten természetüknél fogva jónak te-
remtette, de aztán önmaguktól lettek rosszakká. Az ember pe-
dig az ördög sugallatára vétkezett (DS 800).”

Az újkori gondolkodásban is kísért, hogy a valóság két – pozitív
és negatív – õspólusra vezethetõ vissza.
„Nem érzéd-e eszméid közt az ûrt,
Mely minden létnek gátjaul vala,
S teremtni kényszerültél általa?
Lucifer volt e gátnak a neve,
Ki a tagadás õsi szelleme.”
(Madách)

Madách dialektikus Lucifere, Jung „árnyékszemélyisége” a
kétpólusú gondolkodásban nélkülözhetetlen elemei a teljes-
ségnek. Bizonyos szabadkõmûves irányzatok Lucifert dicsõí-
tik (Carducci: Himnusz a Sátánhoz). Graham Greene Isten
világos és sötét oldaláról beszél (A tiszteletbeli konzul),
amelyek egymással küzdelemben állnak. Mindezekkel a
gondolatokkal szemben a kereszténység alapvetõ létopti-
mizmust képvisel: a lét jó, és minden teremtmény létezésé-
nél fogva részesedik Isten jóságában. A rossz másodlagos,
nem egyenrangú a jóval.

Az egész mindenséget szabad elhatározással az egy igaz Isten
hozta létre, aki végtelenül jó, és csak jót alkot.

A sátán dicsérete
Jókai Mór Ördögsánc c. elbeszélése az 1877-es orosz–török
háborúban játszódik. Ezt a háborút a Balkánon fellépõ keresz-
tény–muszlim konfliktusok váltották ki, többek között egy olyan
esettel kapcsolatos zavargások, amikor egy keresztény lány föl-
vette az iszlám hitet és hárembe került. (Az orosz gyõzelmet kö-
vetõ berlini kongresszus eredményeként lett Románia, Szerbia
és Montenegro független állam, Bulgária pedig hûbéres király-
ság; ugyanez a kongresszus hatalmazta fel az osztrák–magyar
monarchiát Bosznia okkupációjára.) Az Ördögsánc szövegébõl
való a következõ idézet:
„A kerek föld mindenféle papjai: a püspökök, archim- andriták, az
imámok, boncok, lámák és nambetti–levik azt szépen ki tudták
csinálni, hogy ahányféle nemzet, népfaj, emberszín van, annyiféle
isten legyen; hanem az ördög megmaradt egynek: ez közös.
Az is igen szép gondolat, hogy a különféle »istenségek«:
Jehovah, Allah, Brahma, Kolin, Hitzliputzli, Dál, mind azt kí-
vánják az õ híveiktõl, hogy a másik isten híveit menjenek ölni,
gyilkolni, a föld színérõl kiirtani; ezt kívánják õk, a teremtõ, a
jóltevõ, a szaporító, az idvezítõ eszme személyesítõi; az egy és
oszthatatlan ördög pedig: a rombolás, a pusztítás, a kárhozat
fejedelme, azt kívánja, hogy az emberek tartsanak össze, kös-
senek frigyet, értsenek egyet és szövetkezzenek.
Ha egy mohamedán legény és egy keresztyén leány elmennek a
pópához, hogy áldja meg a szerelmüket: az botot fog rájuk, s
ha aztán elmennek az imámhoz, hogy adja össze õket, az a

szemük közé dobja az olvasóját; hanem ha elmennek a nagy
bükkfához s elõhívják az ördögöt, az megengedi nekik, hogy
szeressék egymást.”

Miért zeng dicshimnuszt a sátánról a „nagy idealista”? Jókai
szabadkõmûves volt, és az idézet betekintést nyújt a szabadkõ-
mûves gondolatvilágba. A valláskülönbségek megosztják az
emberiséget, tehát föl kell lázadni ellenük. A Nagy Lázadó, a
sátán, az emberiség egységének principiuma.

Jókai nem sokat törõdik a ténnyel, hogy a kinyilatkoztatott val-
lás és a papi hatalom ellen föllázadó Nagy Francia Forradalom
véresebben és indokolatlanabbul gyilkolt, mint minden inkvizí-
ció. Szomorú dolog, ha a sátán sikerrel izgatja gyûlölködésre a
szeretet Istenének híveit, meghamisítva ezzel Isten irgalmas ar-
cát; de még szomorúbb, ha valaki – mint Jókai, református
presbiter létére, aki minden este imádkozik – képes azt hirdet-
ni, hogy a gyûlölet és a hazugság fejedelme egységet akar vagy
tud létrehozni az emberek között. A „minden megengedett”
elve az Isten elleni lázadás elve, és átmenetileg sokakat egye-
síthet; de mivel ki–ki a maga külön istenévé kíván lenni („Olya-
nok lesztek, mint az Isten!”), a lázadó hamar szembefordul
fegyvertársaival. Desmoulin, Danton, Robespierre feje sorra le-
gördül a forradalom guillotine–ja alatt... Az egység numinózus
elve a Szentlélek, nem a sátán.

Az angyalok bukása
Nem a sátán az egyetlen bukott angyal. „A nagy sárkányt, az
õskígyót, akit ördögnek és sátánnak hívnak”, angyalaival
együtt taszítják le az égbõl (Jel 12,9). Az örök tûz „az ördögnek
és az õ angyalainak” készült (Mt 25,41). Mária Magdolnából
Jézus hét démont ûzött ki (Mk 16,9). Jézus szerint a tisztáta-
lan lélek „magához vesz hét más lelket, magánál gonoszabba-
kat” (Mt 12,45). A gerazai megszállottat egy légió démon tarja
hatalmában (Mk 5,9).

Egyes szerzõk azt is tudni vélik, hogy az angyalok egyharmada
bukott el. Ezt a nézetüket arra az apokaliptikus képre építik,
mely szerint a sátánt jelképezõ sárkány „farka lesöpörte az ég

csillagainak harmadrészét, és a földre sodorta õket” (Jel 12,4).
De nem indokolt a képes beszédet matematikailag értelmezni.
Dániel könyvében, ahonnan a kép származik (Dán 8,9–10), a
csillagok földre vetése Antiókhosz Epifánész gõgös, istenká-
romló hatalmát van hivatva kifejezni, és nem valószínû, hogy a
Jelenések könyvében mást jelentene. A fundamentalista biblia-
magyarázat egyik veszélye, hogy adatokat vél fölfedezni ott,
ahol elveket kellene látnia. Való igaz, hogy az egyharmadról
szóló felfogás az egyházatyáknál is elterjedt volt, de semmikép-
pen nem tekinthetõ bizonyítottnak vagy kötelezõnek. Azt vi-
szont nincs okunk föltenni, hogy az angyalok többsége bukott
el. A Szentírás, mikor a szent angyalok nagy számáról beszél
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(Dán 7,10; Jel 5,11), azt sugallja (nem állítja), hogy õk vannak
többségben. Biztos az is, hogy a bukott angyalok nem mind
egyformák. Kiemelkedik közülük a sátán, de a többiek is külön-
böznek: „Ez a fajzat (genosz) nem megy ki másképpen, mint
imádság és böjtölés által” (Mk 9,29).

A bukás azt jelzi, hogy az angyalok megteremtésük után döntés
elé kerültek. Egyesek megállták a próbát, és ezek most látják
Isten arcát (Mt 18,10), mások viszont vétkeztek és elkárhoz-
tak. „Isten még a vétkezõ angyaloknak sem kegyelmezett, ha-
nem a pokol bilincseibe zárva a mélységbe taszította õket” (2Pt
2,4). A próbatétel tartalmáról annyit állíthatunk, hogy az an-
gyaloknak nincs testi kísértésük, tehát bûnük lényege a szelle-
mi lázadás Isten ellen. Mint a Katekizmus mondja (KEK 392):
„A bukás a szellemi teremtmények szabad elhatározásával tör-
tént, õk végérvényesen elutasították Istent és az õ országát. E
lázadásra történik utalás a kísértõ szavaiban, amelyekkel az õs-
szüleinkhez fordult: ‘Olyanok lesztek, mint az Isten’ (Ter 3,5)”.
Végsõ fokon Isten imádása és az önimádás áll szemben egy-
mással. Ezt jelzi a sátán ellen küzdõ angyalok vezérének neve
is (Jel 12,7): Mi–kha–él, „Ki olyan, mint az Isten?”

Az Istent imádó angyalok természetesen imádják Jézust, a
megtestesült Fiúistent. Mint Órigenész elképzeli az angyalok
beszélgetését: „Ha Õ megtestesült, ha halandó testet vett fel,
akkor mi maradjunk tétlenül? Rajta, angyalok, szálljunk le va-
lamennyien az égbõl! Ezért magasztalta és dicsõítette az Istent
a mennyei seregek sokasága, mikor Krisztus megszületett.
Minden telve volt angyallal (Hom. Ez. I,7) ”. Lehetséges, hogy
a bukott angyalok azt utasították vissza, hogy Jézus személyé-
ben egy embert kelljen imádniuk, vagy hogy az Isten képére te-
remtett embert, aki mégiscsak alacsonyabb rendû teremtmény
az angyaloknál, szolgálniuk kelljen. Ez utóbbi erõsen él a ha-
gyományban, mint az Ádám és Éva élete címû ókeresztény írás
kifejezi, ahol a sátán azt mondja Ádámnak:

Ó Ádám, Mihály hivat, és egybeszólítja az összes angyalokat.
Azt mondja nekik: »Hódoljatok az Úristen képmása elõtt, aho-
gyan megparancsolta.« Mihály elsõnek hódol elõtte. Aztán en-
gem hív, és azt mondja: »Hódolj Jahve Isten képmása elõtt.« Azt
válaszolom: »Nem hódolok Ádámnak.» Amint Mihály erõltetni
akart engem, hogy hódoljak, mondtam neki: »Nem hódolok an-
nak, aki alacsonyabb rendû nálam és utánam következik.«

Hisz-e az Egyház az angyalokban?
A racionalizmus térhódításával civilizációnk hajlamossá vált az
angyalokat a mitológiai lények közé sorolni. Ez kihatással van a
keresztény szemléletre is. Sok katolikus teológus ma úgy véli,
hogy az angyalok és démonok említése a Szentírásban egysze-
rûen a kortárs kultúra megnyilvánulása, és a keresztény hit
sértetlenül fenntartható akkor is, ha ezeket csak az embert
mozgató szellemi tendenciák megszemélyesítéseként kezel-
jük. Teológiai katedrákról sûrûn elhangzanak hasonló nézetek,
befolyásolva a papság és a katolikus értelmiség gondolkodását.
Méltányosan el kell ismernünk, hogy az ókori ember még nem
ismerte az újkor oknyomozó megközelítését, amely a kísérleti
természettudományban kulminál, és ezért sok mai problé-
mánkra a Szentírásban még nincs reflexió. Így például a Biblia
nem teszi föl a kérdést, hogy egy adott viselkedési rendellenes-
ség démoni befolyás vagy pszichiátriai betegség következmé-
nye. De egyrészt az újkori racionális megközelítésnek is meg-
vannak a korlátai, amelyeket szintén méltányos volna elismer-
ni, másrészt a Szentírás figyelmes olvasója kénytelen fölfigyelni
arra, hogy az angyalok és démonok említése a Szentírásban
nem pusztán kifejezési forma.

Amikor például a kolosszei levél szót emel a túlzott angyalkul-
tusz ellen (2,18), abban a mély meggyõzõdésben teszi, hogy a
keresztény hitéletnek Krisztus–központúnak kell lennie, mert
Isten az angyalokat is Krisztusban teremtette (1,16), és õ
“minden fejedelemségnek és hatalmasságnak a feje” (2,10).
Ez teológiai állítás, amely téves volna, ha az angyalok nem lé-
teznének. Ef 6,12 pedig arra figyelmeztet, hogy “nem a vér és
a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a
hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a
gonoszságnak az ég magasságaiban levõ szellemei ellen”. Ha a
démonok csak az emberben lévõ negatív tendenciák megsze-
mélyesítései lennének, ez az állítás hamis volna, mert csak “a
vér és a test” (= emberi erõk) ellen kellene küzdenünk. Nem
lehet az angyalok valóságát elvitatni a Szentírás igazmondá-
sának elvitatása nélkül.
Az Egyház hithirdetése mindig is valóságnak tekintette a jó és
rossz angyalok létezését. A legfontosabb dokumentum a 4.
lateráni zsinat – korábban már idézett – hitvallása (1215):

Egy igaz Isten van, aki ... a mindenség egyetlen kezdeti elve,
minden láthatónak és láthatatlannak, szelleminek és testinek a
teremtõje, aki mindenható erejével az idõ kezdetétõl egyaránt a
semmibõl teremtette mindkét alkotását: a szellemit és a testit,
vagyis az angyalit és evilágit; végül pedig az embert, aki szel-
lembõl és testbõl mintegy közösen van megalkotva. Az ördögöt
ugyanis és a többi démont Isten természetüknél fogva jónak te-
remtette, de aztán önmaguktól lettek rosszakká. Az ember pe-
dig az ördög sugallatára vétkezett (DS 800).
Mint látható, ez a szövegezés elsõsorban a manicheizmustól
akarja elhatárolni a katolikus hitet, amely azt állította, hogy a
Gonosz valamilyen, Istennel egyenrangú õsprincipium. Ezért
az angyalokat tagadó teológusok szerint ez a hitvallás a kérdés-
ben csupán annyit állít, hogy a teljes valóság a jó Istentõl szár-
mazik, az angyalokkal és démonokkal pedig csak indirekte,
oldallagosan foglalkozik. Következésképpen – mondják – az
angyalok és démonok létezése tagadható a katolikus hit meg-
kérdõjelezése nélkül. Ez az állítás azonban, ha elfogulatlanul
olvassuk a hitvallás szövegét, tarthatatlannak bizonyul. A zsi-
nat kifejezetten, a hitvallás szintjén kimondja, hogy Isten a
szellemi, angyali teremtményeket, köztük az (eredetileg jó, de
késõbb önmagától rosszá lett) ördögöt és többi démont megte-
remtette. Márpedig, amit Isten megteremt, az létre is jön. Ha a
lateráni hitvallás következtében csak annyi mondható is hitté-
telnek a szellemi teremtményekkel kapcsolatban, hogy Isten
kivétel nélkül jónak teremtette õket, ezzel a hittétellel szerve-
sen összefügg az az állítás, hogy a szellemi teremtmények va-
gyis angyalok, köztük “az ördög” (= sátán) és a többi démon,
valóságosak. Enélkül a dogma se lehetne igaz. Az ilyen tételt,
amely nélkül egy hittétel nem állhatna fenn, hittétellel kapcso-
latosnak (fidei proximum) nevezzük. A fidei proximum semmi-
vel nem kevésbé biztos, mint a dogma, csak jogilag nincs
ugyanazon a módon meghirdetve.
Ezek után nincs mit csodálkoznunk, hogy a Katekizmus kiáll az
angyalok és a démonok valósága mellett (325–336;
350–352; 391–395; 413–414; 550; 1237; 1637). Csak
megerõsíti az Egyház kezdettõl vallott hitét az exorcizmus (ör-
dögûzés) rítusának új kiadása, amely 1999. januárjában jelent
meg.


