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Prowadzenie skutecznej walki duchowej jest niemożliwe bez znajomości 
przeciwnika i metod, jakimi posługuje się dla naszego upadku. Ignorowanie 
istnienia i przebiegłości odwiecznego wroga ludzkości – szatana zawsze kończy 
się klęską. 
Wielu ludzi zaprzecza dogmatowi o istnieniu świata upadłych aniołów. Próby 
rozmowy na ten temat, przypominanie nauczania Kościoła bywają ośmieszane i 
krytykowane jako wyraz „powrotu do średniowiecza” i zacofania. Tymczasem 
ignorowanie jakiejkolwiek prawdy wiary może mieć tragiczne skutki dla 
człowieka, a w szczególności – lekceważenie inteligencji i siły przeciwnika, 
którego jedynym celem jest doprowadzić każdego człowieka do grzechu, buntu 
przeciw Bogu, a w ostateczności – wiecznego potępienia. 

Szatan istnieje 
Pismo Święte wielokrotnie wypowiada się na temat istnienia świata upadłych 
aniołów. Już na pierwszych stronicach Słowa Bożego Bóg objawia nam prawdę 
o istnieniu odwiecznego przeciwnika – szatana, który doprowadza do upadku 
pierwszych rodziców. Jezus Chrystus krótko charakteryzuje szatana: jest 
kłamcą, ojcem kłamstwa i zabójcą od początku (por. J 8,44). Traktuje go z całą 
powagą, choć równocześnie w scenach uwalniania opętanych ukazuje swoją 
całkowitą władzę nad demonami. Stwierdza za to rzeczywistą władzę szatana 
nad światem. W Ewangelii św. Jana trzykrotnie mówi o nim jako o władcy tego 
świata (J 12,31; 14,30; 16,11). Święty Paweł nazywa go nawet „bogiem tego 
świata” (por. 2 Kor 4,4). 
Zły duch może szkodzić człowiekowi, ale tylko w granicach Bożego dopustu, a 
Pan Bóg dopuszcza to dla większego dobra człowieka i dla większego 
upokorzenia szatana (por. Job 1,12). Prawdę tę powtarza Kościół i Tradycja 
oraz świadectwa wielu ojców Kościoła, mistyków oraz świętych. 

Nie ulec pokusie 
Egzorcyści i demonolodzy w różny sposób klasyfikują i wyliczają sposoby 
szkodliwego oddziaływania złych duchów na człowieka. Na potrzeby tematu 
walki duchowej skupimy się na zwyczajnej i najbardziej powszechnej formie 
oddziaływania demona na człowieka, jaką jest pokusa. To rodzaj podniety 
duchowej do złego, grzechu, czynu zabronionego przez Boże prawo. Tradycja 
Kościoła, wywodząca się z głębokiej medytacji nad słowami modlitwy Pańskiej, 
poucza, że władza szatana nad światem ludzi, wyrażająca się w możliwości 
kuszenia, jest wielka, nie można jej lekceważyć i domaga się odpowiedzi Bożej, 
czyli Jego stałej pomocy: „I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie” (Łk 11,4). 



Szatan może oddziaływać na wolę człowieka pośrednio (np. przez innych ludzi) 
lub bezpośrednio (np. przez uczucia, wyobraźnię, emocje, zmysły). Zamiarem 
szatana jest doprowadzenie człowieka do utraty łaski uświęcającej i 
świadomego przekroczenia przykazania lub takiego osłabienia ludzkiej woli, 
aby była niezdolna do trwałego sprzeciwiania się złu (o takiej sytuacji mówimy 
np. w przypadku nałogu). 
Z punktu widzenia walki duchowej należy zwrócić uwagę na ostateczny cel 
szatana. Każda pokusa i jej przyjęcie mają doprowadzić człowieka do 
świadomego odrzucenia Boga lub wykluczenia Jego istnienia. W takich 
sytuacjach władza szatana nad duszą jest największa – człowiek, który 
zaprzecza istnieniu Boga lub trwale odwraca się od Niego, przestaje się modlić i 
traci Bożą łaskę, czyli ochronę, zawartą szczególnie w sakramentach Kościoła 
katolickiego. Świadectwa kapłanów egzorcystów są jednoznaczne. Osoby 
deklarujące się jako ateiści bądź apostaci w krótkim czasie doświadczają 
bardzo poważnych problemów duchowych, które można powiązać z obecnością 
i władzą szatana w ich duszy. 
Nie każdy człowiek jest skłonny zaprzeczyć istnieniu Boga lub dokonać z dnia 
na dzień apostazji. Dlatego strategią szatana jest przekonać człowieka do tzw. 
małych aktów nieposłuszeństwa, które osłabią sumienie i stworzą grunt do 
poważnych wykroczeń. Najmniejszy popełniony przez człowieka grzech jest 
wielkim sukcesem złych duchów. Każdy z nich osłabia więź człowieka z Bogiem, 
niszczy Boży porządek, ład i harmonię i w ostateczności jest rzeczywistym 
krokiem w stronę wielkich upadków i sprzeniewierzeń. W przypadku dusz 
szczególnie czuwających nad sobą, które nie pozwalają sobie nawet na grzechy 
powszednie, zwycięstwem szatana będzie doprowadzenie do sytuacji, w której 
człowiek zaniedba choćby najmniejsze dobro, które mógłby uczynić. Sprawność 
demonów w prowadzeniu do upadku człowieka będącego na różnych etapach 
życia duchowego jest nadzwyczajna. Szatan jest jak uważny obserwator i 
najlepszy psycholog, który daje pokusy skrojone dokładnie na nasze wady i 
naszą miarę. 
Kolejną strategią szatana jest odwracać uwagę człowieka od tego, co 
niematerialne, w stronę tego, co materialne. Odciągać duszę od myśli o Bogu, 
zbawieniu, sprawach wiecznych i duchowych – skupiając ją na sprawach 
zmysłowych i materialnych. Szatan usiłuje doprowadzić człowieka do tego 
samego celu przez utrapienia – mnożąc w człowieku troski i lęki, szczególnie o 
przyszłość lub grzechy przeszłości, wyolbrzymiając je, paraliżując duszę i 
czyniąc ją niezdolną do trwania w postawie ufności Bogu. 
Strategia szatana względem dusz pobożnych będzie ukierunkowana na 
podważenie zaufania człowieka do Boga i zmianę jakości wzajemnych relacji. 
Czyni to, wmawiając człowiekowi, iż tak naprawdę nie zasługuje na Bożą miłość 
albo że różne wydarzenia, które miały miejsce w jego przeszłości, są wyrazem 
braku Bożego błogosławieństwa bądź nawet kary za grzechy – jego własne lub 
przodków. Usiłuje wmówić człowiekowi, że cokolwiek by nie zrobił w swoim 
życiu dobrego, i tak „nie zrobi to na Bogu żadnego wrażenia”. Szatan 
wyolbrzymia w człowieku oczekiwania względem Boga, wyczula na Jego 
milczenie lub nie pozwala w Bożym świetle rozeznawać Bożych dopustów, na 
przykład cierpienia. 



Działa także na człowieka przez pokusy zachęcające go do zakwestionowania 
sensu swojego istnienia, mnożąc w jego życiu niepowodzenia i inne 
doświadczenia uderzające w poczucie własnej wartości, np. kłopoty w pracy, 
nagłą nieusprawiedliwioną krytykę itd. W ostateczności szatan chce 
doprowadzić człowieka do znienawidzenia siebie, swojego istnienia i obwinić za 
to – Boga lub innych ludzi. 

Ufaj Bogu 
Naiwnością jest zakładać, że jeśli „ja nie interesuję się demonem, on nie 
interesuje się mną”, że wystarczy ufać Bogu i szatan nie będzie miał do mnie 
dostępu. Należy pamiętać, że sam Jezus Chrystus nie był oszczędzony przez 
złego ducha, który poddawał Go kuszeniu (por. Mt 4,1-11). Względem samego 
siebie i własnych możliwości przeciwstawienia się szatanowi należy zachować 
daleko idącą pokorę. 
Błędem jest lekceważyć istnienie i działanie szatana, ale też nie mniejszym 
błędem jest przeceniać możliwości jego działania w życiu i duszy człowieka. 
Ponadto istnienie i działanie szatana należy zawsze rozpatrywać w 
perspektywie istnienia Wszechmocnego, Nieskończonego Boga, który jest 
Miłością i zwyciężył szatana i grzech. 
Błędem, jaki popełnia wielu, szczególnie tych, którzy byli pod częściową władzą 
złych duchów, jest przecenianie ich możliwości działania w życiu człowieka: 
tacy ludzie mówią i ostrzegają przed demonem, którego istnienia i mocy 
doświadczyli, jakby człowiek nie posiadał żadnej zdolności przeciwstawienia się 
demonom, szatan był ponad Bogiem, a Bóg niewiele miał do powiedzenia w 
życiu człowieka. Taka perspektywa jest błędna i prowadzi do wypaczonej 
religijności opartej na lęku, niezdolnej stworzyć relacji z Bogiem, której 
podstawą jest zaufanie. Warto wtedy pamiętać, że prowadzenie tzw. zwykłego 
życia duchowego, choć nie uchroni nas całkowicie od wpływu złego ducha, to 
jednak mocno je ogranicza i stwarza możliwości owocnej pracy nad 
uświęceniem własnej duszy: są to codzienna modlitwa, Różaniec, Eucharystia, 
regularne życie sakramentalne, lektura i medytacja Bożego Słowa. Człowiek 
wtedy koncentruje swoje władze duchowe nie na walce z przeciwnikiem, ale na 
celu, jakim jest rozwijanie przyjaźni z Bogiem, rozpoznawanie i wypełnianie 
Jego woli. Mówiąc inaczej, troszcząc się i podtrzymując światłość w swoim 
życiu, uniemożliwia dominację ciemności. 
Wraz z pogłębianiem się życia „tak, jakby Bóg nie istniał”, ze świadomym 
wyborem grzechu, a szczególnie takiego, który oddaje złemu duchowi władzę 
nad człowiekiem, na przykład okultyzmu, drastycznie spada możliwość 
efektywnego doświadczania Bożej obecności i miłości. 

( Nasz Dziennik 28.10.2020 r. )


