
Stań do duchowej walki 
ks. Sławomir Kostrzewa 

Walka duchowa czasu wojny 
Różaniec i nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca mogą 

zahamować zło na świecie 

W czasach niepokojów wojennych rodzi się świadomość, że mamy do czynienia 
nie tylko z walkami, jakie toczą ze sobą ludzie na polach bitew, ale że 
równolegle toczy się inna, o wiele ważniejsza – duchowa walka. 

Wydarzenia, jakie od 24 lutego 2022 roku toczą się za wschodnią granicą 
Polski, na nowo uzmysłowiły nam, jak straszliwe spustoszenia – materialne i 
duchowe – niosą ze sobą wojny, oraz że w walce, w której przelewa się 
krew, nigdy nie ma zwycięzców. Dla wielu przemoc, siła fizyczna, militarna 
dominacja są jedynym gwarantem zachowania pokoju i odstraszania 
nieprzyjaciół. Człowiek wiary wie jednak, że siła fizyczna jest ostatecznością, a 
na pierwszym miejscu są modlitwa i pokuta jako środki zalecane przez samo 
niebo na czasy wojny. 

Wojna nie jest nagrodą dla ludzi za zachowywanie przykazań, ale jest 
konsekwencją ludzkich grzechów, złych wyborów i lekceważenia 
Bożych praw. O tej prawdzie przypominała Matka Boża już w 1917 roku 
podczas objawień w Fatimie: „Jestem Panią Różańca. Przyszłam ostrzec 
wiernych, aby poprawili się i błagali o przebaczenie ich grzechów. Nie 
wolno im więcej obrażać Pana Boga, ponieważ już jest zbyt ciężko 
obrażony grzechami ludzi”. Matka Boża zapowiedziała dwie wielkie wojny, 
które pochłoną wiele ludzkich istnień, i prześladowania Kościoła, jeśli ludzie się 
nie nawrócą i nie będą się modlić. „Ludzie muszą odmawiać Różaniec. 
Niech odmawiają go każdego dnia”. Przekazała ludziom konkretne 
narzędzia, którymi będą mogli zahamować zło na świecie: nabożeństwo pięciu 
pierwszych sobót miesiąca i Różaniec. Prosiła o pokutę, wynagradzanie Jej 
Niepokalanemu Sercu, modlitwę i wiarę oraz poświęcenie Jej Rosji. 

W ten sposób ukazała, że o losach wojen nie będą decydowali wielcy tego 
świata i generałowie, ale prości ludzie, nawet dzieci, którzy 
odpowiedzą na Jej wezwanie. Wskazała na wielką skuteczność walki 
duchowej i jej zdolność wpływania na wydarzenia dziejące się w 
świecie. 

Siła spokoju i ciszy 

„Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie tam ma swoje źródło” (Prz 4,23). 
Im bardziej gwałtowne wydarzenia dzieją się dokoła nas, tym większą ciszę 
trzeba zachować we własnym sercu. Jest to możliwe wtedy, gdy człowiek 
odetnie się od zewnętrznych bodźców atakujących ciało i zmysły, nauczy się 
poskramiać ciekawość wydarzeń, wyrzeknie się pragnienia kontroli nad swoim 
życiem i powierzy się ufnie Bogu. W ciszy serca zjednoczonego z Bogiem 
potrafi rozpoznać, za kogo ma się modlić i ofiarować, kogo Bogu polecać i 



komu pomagać. Cisza wynika z pokoju serca i pokój umacnia. Brak ciszy rodzi 
niepokój, a z niego rodzi się lęk, który nieujarzmiony w zarodku narasta i 
paraliżuje, jak ciało zwierzęcia atakowanego przez silniejszego drapieżnika. 
Wyolbrzymia zagrożenia, odbiera trzeźwość spojrzenia, pokój serca niezbędny, 
by trwać cierpliwie i ufnie w walce duchowej. Lęk prowadzi do grzechu: agresji, 
pragnienia zemsty, gniewu, przemocy, egoizmu, ucieczki w używki. 

Modlić się za konających i zmarłych 

Pewna kobieta dzieliła się świadectwem, jak to w pierwszych dniach wojny na 
Ukrainie na ekranie telewizora mignęła jej twarz pewnego młodego mężczyzny, 
który opowiadał o swoim pragnieniu bronienia ojczyzny. Poczuła w sercu, aby 
się za niego pomodlić: „Panie Jezu, jeśli ten mężczyzna żyje, chroń go, a jeśli 
umarł, okaż mu miłosierdzie”. Tej samej nocy przyśnił się jej ten człowiek i 
powiedział do niej: „W chwili, kiedy się modliłaś, ja już nie żyłem. Twoja 
modlitwa uratowała moją duszę, dobry Bóg okazał mi miłosierdzie”. 

Na wojnie śmierć zbiera obfite żniwo. Wielu umiera gwałtownie, nagle, w 
grzechach. Giną nie tylko ludzie – ich ciała, ale też ich dusze. Człowiek, który 
podejmuje walkę duchową w czasie wojny, rozpoznaje wewnętrzną potrzebę 
modlitwy za tych, którzy zginęli, konieczność upraszania dla nich Bożego 
miłosierdzia. Jego modlitwa obejmuje nie tylko zmarłych, ale i konających – 
zarówno żołnierzy, jak i cywilów; agresorów i ofiary. Wyrzeka się pokusy 
pragnienia kary wiecznej, piekła dla tych, którzy nieśli przemoc i śmierć. Ufa w 
Boże miłosierdzie i sprawiedliwość. Bogu samemu zostawia sąd. Stara się 
widzieć przede wszystkim ofiary. Nie ocenia, nie dokonuje selekcji, współczuje i 
z miłosiernym sercem oddaje Bogu wszystkie dusze. 

Zachować pokorę i cierpliwość 

Wojny w historii świata towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Autorzy pism 
natchnionych kierowali swoje rady do ludzi, dla których przemoc, gwałty i 
wojny były chlebem powszednim. Także w czasach apostolskich wielu ludzi 
miało trudność, jak pogodzić życie według wskazań Jezusa Chrystusa z 
wewnętrznym sprzeciwem wobec przemocy i pragnieniem odwetu. Nie 
brakowało także tych, którzy nie mogli zrozumieć, dlaczego Bóg dopuszcza tak 
krwawe wydarzenia i nie stawia tamy przemocy i cierpieniu niewinnych. 
Apostoł Paweł radzi w takich momentach zachować wyjątkową pokorę i 
cierpliwość: „Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono 
posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, 
wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas 
rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i 
umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez [objawy] Ducha 
Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż 
sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą 
sławę i zniesławienie” (2 Kor 6,3-8a). Pokusą demoniczną w trudnych, 
niespokojnych czasach jest pragnienie poprawiania, korygowania, 
krytykowania woli Bożej oraz sposobów, przez które Bóg oczyszcza 
ludzi. 



Zło dobrem zwyciężać 

Trudno jest widzieć bliźniego w kimś, kto zadaje cierpienie, dokonuje gwałtu i 
mordu. A jednak takie było spojrzenie Jezusa na swoich oprawców: nie tylko 
nie złorzeczył, ale widział w nich swoich braci; siebie samego ofiarował za ich 
grzechy. Dlatego apostoł Paweł poucza nas słowami, które często powtarzał 
Jezus: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie 
złorzeczcie!” (Rz 12,14). Przeklinanie oprawców, życzenie im zła jest oddaniem 
tych ludzi Złemu i umocnieniem, spotęgowaniem zła, które już w nich jest. 
Szatan cieszy się, kiedy przeklinamy i złorzeczymy naszym krzywdzicielom, 
ponieważ siłą naszego przekleństwa umacnia się jego władza w ich sercach, ale 
także w naszym własnym sercu. 

Nasze przebaczenie, błogosławieństwo działają jak egzorcyzm: 
osłabiają Złego w zdeprawowanych duszach, otwierają na Bożą łaskę. 
Jezus, błogosławiąc swoim przeciwnikom, pouczył ludzi wszystkich czasów, że 
prawdziwa miłość zawsze jest wymagająca, łączy się z samozaparciem i 
cierpieniem. 

Troszczyć się o własną świętość i o bliźniego 

W burzliwych czasach wojny ważnym aspektem walki duchowej jest ćwiczenie 
się w hamowaniu pokusy wybiegania w przyszłość i szukania rozwiązania dla 
spraw, które być może nigdy się nie wydarzą. Należy pamiętać, że Bóg zawsze 
ukazuje nam swoją wolę tu i teraz i daje nam światło na dzisiaj. Żąda naszej 
miłości, wierności, posłuszeństwa swoim przykazaniom. Bóg pragnie wiary, 
ufności, nadziei oraz naszej modlitwy, chce być obecny w naszych sercach, 
posługiwać się nami jako narzędziami swojej miłości i pokoju. Zabrania nam 
podnosić wzrok zbyt daleko i zbyt wysoko, abyśmy przypadkiem nie przeoczyli 
tego, co jest blisko nas: bliźniego w potrzebie materialnej i duchowej, 
słabszego, przestraszonego, pozbawionego nadziei. 

( Nasz Dziennik 06.04.2022 ) 


