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W duszach wielu ludzi żyjących wokół nas toczy się gwałtowna walka duchowa, 
od której zależy dosłownie ich życie. Stan, w którym się znajdują, nazywają 
totalną beznadzieją, otchłanią, czarną dziurą, ślepą ulicą. Nie czują nic poza 
poczuciem przegranego życia i pragnieniem śmierci. Skąd bierze się ten stan i 
jak można go przezwyciężyć? 

Wiesława mówi, że jej życie skończyło się w dniu, w którym dokonała aborcji. 
Już po kilku minutach wiedziała, że popełniła największy błąd swojego życia. 
Nie przewidywała jednak, jak bardzo będzie cierpieć i do jakiego stanu 
doprowadzą ją niekończące się wyrzuty sumienia. Wspomina: „Świat dla mnie 
się skończył. Nie potrafiłam spojrzeć na siebie w lustrze. Budziłam się tylko po 
to, by przekonać się, że każdy nowy dzień powiększa moje piekło i nie przynosi 
ulgi. Choć miałam dwoje małych dzieci, modliłam się o śmierć dla siebie, nie 
czułam się godna, by być ich matką, skoro zabiłam ich brata. Nie widziałam 
możliwości uleczenia rany, którą zadałam sobie i Bogu w dniu aborcji. Kapłan 
zapewniał mnie, że Bóg mi przebaczył, ale ja nie potrafiłam i nie chciałam 
przebaczyć sobie. Znienawidziłam siebie i swoje życie. Myśli o samobójstwie 
jawiły się jako jedyne rozwiązanie. Ratunek przyszedł dzięki przyjaciołom, 
którzy zapisali mnie na rekolekcje ’Winnica Racheli’. Powiedzieli, że mam 
walczyć o siebie, że mam dzieci. Pomyślałam, że jeśli to nie zadziała, kończę z 
sobą. Za Bożą łaską tam przyszło uzdrowienie. Gdyby nie to, już dawno bym 
nie żyła”. 

Joanna mówi, że „żyje w czarnej dziurze” od czterech lat, kiedy zaczęła się 
nawracać i z tego powodu popadła w konflikt z niewierzącym mężem. 
Dowiedziała się od niego, że „nie tak miało być”, że „jest nikim”, „że zepsuła 
małżeństwo”. Niedługo potem dowiedziała się, że jej mąż zaczął ją zdradzać. 
Tkwi w toksycznym związku, ale ze względu na dobro dzieci nie decyduje się, 
by zamieszkać osobno. Uświadomiła sobie, że to małżeństwo nigdy nie miało 
prawa zaistnieć, ale przed laty było jedyną drogą ucieczki z domu rodzinnego, 
w którym nie było wiary i miłości; ucieczki w ramiona przypadkowego 
mężczyzny, który zainteresował się jej ciałem. Dziś, odrzucana i poniżana przez 
niego, czuje się jak „rozbitek na oceanie, który trzyma się jedną ręką jakiejś 
deski i wypatruje stałego lądu, którego nie widać na horyzoncie”. Mówi: „Tkwię 
na środku oceanu i spadam na dno, ku czarnej dziurze i ona pochłania mnie 
coraz bardziej, i staje się moim grobem”. 

Dla Iwony czas „duchowej śmierci” trwa od wczesnego dzieciństwa, gdy po raz 
pierwszy została wykorzystana seksualnie przez swojego wujka. Dla Marcina – 
od szkoły średniej, gdy usłyszał od rodziców, że się rozstają. Dla Daniela – w 
dniu, w którym odkrył w łazience ojca, który się powiesił. Dla Anny w dniu, w 
którym zginęli w wypadku samochodowym jej mąż i syn… 



Tej walki nie wygrasz w pojedynkę 

Powyższe historie łączy fakt, że dotyczą sytuacji granicznych, z którymi 
normalny człowiek nie jest w stanie poradzić sobie bez profesjonalnej pomocy. 
Wielu ludziom poranionym przez tego rodzaju doświadczenia wydaje się, że 
„ich świat już się skończył” i nie wierzą w jakąkolwiek zmianę na lepsze. Są 
świadomi własnego cierpienia. W ich sercach dominuje poczucie beznadziei i 
zwątpienia. Są pozbawieni wiary i sił, by zawalczyć o siebie, o swoje 
uzdrowienie, przyszłość. Wielu z nich ma poczucie stałej obecności 
„mrocznego, destrukcyjnego bytu”, który w ich opinii całkowicie zawładnął ich 
duszą, życiem i z którym nie czują się na siłach walczyć. Nie są w stanie 
rozpoznać przeciwnika ani nie mają sił, by prosić kogoś o pomoc. Nie potrafią 
wytłumaczyć innym ogromu własnego cierpienia i często obwiniają siebie za 
stan, w jakim się znajdują. Dlatego tego rodzaju walkę duchową rzadko kiedy 
podejmują z własnej inicjatywy. Z reguły bywa inicjowana przez kogoś z 
zewnątrz. Od obecności, towarzyszenia, cierpliwości i zaangażowania osób 
trzecich zależy w dużej mierze zwycięstwo w tej walce. Należy mieć 
świadomość, że takie towarzyszenie może okazać się długotrwałe i domagające 
się pewnego doświadczenia. Jeśli go brakuje, warto dowiedzieć się choćby w 
najbliższej parafii, gdzie można znaleźć profesjonalną pomoc dla ludzi 
przeżywających traumy i zaprosić do walki o taką duszę doświadczone osoby 
świeckie i duchowne. 

Walka z demonami 

W tego rodzaju walce duchowej mierzyć się trzeba z najpotężniejszymi 
demonami: gwałtu, przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej; demonami 
śmierci, zabójstw, samobójstw, przekleństw, nienawiści, gniewu, złorzeczeń i 
pychy. Życiowe tragedie i dramaty stają się furtką dla tychże demonów, a 
osoba, która ich doświadczyła, staje się przedmiotem ich duchowych lub 
fizycznych ataków, i przede wszystkim manipulacji. Demony te potrafią 
doprowadzić człowieka na skraj samoudręczenia, wyczerpania psychicznego, 
wykorzystując ich najmniejszą słabość i naiwność, prowadząc do potęgowania 
lęku i rozpaczy. Odcinają człowieka najpierw od Kościoła i sakramentów, a 
następnie od ludzi. Podsuwają fałszywe znieczulacze pod postacią używek, 
prowadzą swoje ofiary do uzależnień lub samobójstw. Przede wszystkim jednak 
ich celem jest uczynienie człowiekowi największej krzywdy, jaka jest możliwa 
ze strony złych duchów: oddzielić od Boga na zawsze przez doprowadzenie 
człowieka do stanu rozpaczy, utraty wiary w Boże miłosierdzie. Dlatego pomoc 
osobom w takim stanie nie może być jednotorowa: aby była skuteczna, musi 
dotyczyć problemów zarówno ducha, psychiki, jak i ciała. 

Decyzja 

Towarzyszenie osobom przeżywającym duchowe ciemności musi prowadzić w 
kolejnych etapach do umocnienia ich woli walki o siebie, do podjęcia 
konkretnej decyzji: chcę wydostać się z tych ciemności, z „czarnej dziury”. Aby 
umocnić w nich wolę walki, warto pomóc im odnaleźć konkretną motywację: 
może to być dobro rodziny, zwłaszcza dzieci, miłość współmałżonka lub bliskiej, 



oddanej osoby. Zainteresowanie stanem takiej osoby, okazanie jej miłości jest 
poważnym bodźcem, który ułatwia stawianie pierwszych i zarazem 
najtrudniejszych kroków w walce duchowej. Nie bez znaczenia jest jakość 
wiary walczącej osoby: im bardziej była ugruntowana, tym łatwiej o motywację 
do walki, a jest nią sam Bóg: dusza, która kocha Boga, nie chce ranić Go 
grzechem rozpaczy i smutku. Osoby towarzyszące winny na tym etapie modlić 
się przede wszystkim o dar bezgranicznej wiary dla bliźniego w doświadczeniu 
tak skrajnego cierpienia. 

Jakkolwiek terapie prowadzone przez świeckich specjalistów (np. psychologów) 
mogą okazać się korzystne, warto zachęcać taką osobę do podjęcia 
niezbędnych kroków na drodze uzdrowienia duchowego: podjęcia rekolekcji 
skierowanych do osób przeżywających duchowe problemy (np. porzuconych 
przez współmałżonka, dla rodziców po utracie dziecka, dla osób, które 
dokonały aborcji itp.). Opracowane programy i możliwość skonfrontowania 
własnego cierpienia z osobami, które przeżyły lub przeżywają podobne 
trudności, mogą okazać się kamieniem milowym na drodze uzdrowienia 
duchowego. Ponadto na takich rekolekcjach z reguły zapewniona jest właściwa 
opieka duszpasterska, czyli towarzyszenie kapłana doświadczonego w 
udzielaniu pomocy osobom z konkretnym problemem. Istnieje także możliwość 
przystąpienia do spowiedzi, która – gdy będzie dobrze przygotowana i 
przeprowadzona w sprzyjających, komfortowych dla poranionej osoby 
warunkach – może okazać się prawdziwie sakramentem uzdrowienia 
duchowego. Organizatorzy tego typu spotkań duszpasterskich, rekolekcji z 
reguły dają uczestnikom konkretne materiały służące potem do samodzielnej 
pracy nad sobą: mogą to być specjalistyczne podręczniki lub wybrane 
fragmenty ze Słowa Bożego, które wspierają codzienną medytację. 

W tego rodzaju walce duchowej niezwykle pomocne jest także doprowadzenie 
do zażyłości z Maryją, na przykład przez osobiste oddanie swojego życia pod 
opiekę – w niewolę Matce Bożej. Osoba taka uświadamia sobie, że Ona jako 
pierwsza przebyła drogę największego duchowego cierpienia, ciemności, 
towarzysząc męce swojego Syna i stojąc pod Jego krzyżem. W ich sercach 
rodzi się wiara w to, że nie są sami, że w ich cierpieniach jest obecna Ona, 
która pomaga im przetrwać chwile zwątpienia i ciemności oraz wypowiedzieć 
zbawienne słowa: „Bądź wola Twoja!”. 
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