
 

 

Stań do duchowej walki 

Walka duchowa dzieci 

Najmłodsi nie tylko mogą, ale powinni zabiegać o swoje uświęcenie 

Ks. Sławomir Kostrzewa 

Świadomość odpowiedzialności za zbawienie własne i innych ludzi bywa u dzieci dużo 
większa niż u wielu dorosłych. 

Anna z Bydgoszczy, matka trojga dzieci, dzieli się swoim spostrzeżeniem: „Nie uważam, 
żeby moje dzieci różniły się specjalnie od swoich rówieśników, ale zadziwia mnie ich wiara. 
Kiedy w domu postanowimy, że modlimy się w jakiejś intencji, same mi przypominają, że 
obiecaliśmy Panu Jezusowi modlitwę w tej sprawie. Ja czasem to bagatelizuję. Coś 
obiecam, a potem zapominam. Codziennie mam jakieś swoje intencje i nie wszystkie 
wypowiadam. Czasem dziecko potrafi zastrzelić mnie uwagą typu: ’Mamo, obiecałaś pani 
Krysi, że się za nią pomodlimy. Pamiętasz? Pomódlmy się dziś za nią’. A ja szybko usiłuję 
sobie przypomnieć, kiedy obiecałam jej moją modlitwę, i rzeczywiście, przypominam sobie, 
jak miesiąc temu na pogrzebie jej męża, widząc rozpacz sąsiadki, podeszłam do niej i 
powiedziałam, że będę się za nią modlić. Dziecko przy tym było, zapamiętało. I teraz 
przypomina mi o mojej obietnicy. To mnie zadziwia. Może sam Bóg przez moje dziecko 
dopomina się o moją modlitwę?”. 

Joanna i Jan z Poznania codziennie uczestniczą we Mszy Świętej o 7.00 rano w swojej 
parafii. Przychodzą ze swoimi dziećmi: Piotruś to przedszkolak, Iza i Ania są w pierwszych 
klasach szkoły podstawowej. Na pytanie księdza, czy dzieci chętnie wstają co rano do 
kościoła, rodzice odpowiadają: „Same o to prosiły”. 

„Propozycja dzieci, byśmy wspólnie chodzili na Mszę Świętą, bardzo mnie wzruszyła, ale i 
zaniepokoiła, czy damy radę co rano z małymi dziećmi uczestniczyć we Mszy Świętej. 
Okazuje się, że dla nich to nie problem. To my mamy problem, bo czasem wolelibyśmy 
sobie pospać, a dzieci nas mobilizują i wieczorem upewniają się, czy na pewno rano 
obudzimy ich na Mszę Świętą”. 

Modlitwa dzieci ma sens i moc 

Świadomy wiary rodzic potrafi zobaczyć w swoim dziecku pełnoprawnego uczestnika walki 
duchowej. Największą krzywdą, jaką można wyrządzić dziecku, to uznać, że niewiele 
rozumie z wiary albo że jego modlitwa niewiele znaczy. Lekceważenie inicjatywy duchowej 
– lub w ogóle jakichkolwiek niestandardowych przejawów wiary dziecka – to poważny 
błąd, który będzie miał swoje konsekwencje w przyszłości. Dziecko, którego pragnienie 
zaangażowania się w duchową walkę będzie bagatelizowane przez rodzica, wcześniej czy 
później uzna, że nie warto się modlić. Nigdy nie będzie potrafiło docenić wartości modlitwy 



 

 

i relacji z Bogiem. Z kolei rodzice, którzy będą zachęcali swoje dzieci do modlitwy i 
przedstawiania Bogu swoich intencji, niejeden raz zadziwią się, jak bardzo dziecko może 
być otwarte na Ducha Świętego i jak poważnie traktuje swój udział w budowaniu królestwa 
Bożego na świecie. Od najmłodszych lat warto ukazywać dziecku prawdę, że każda 
modlitwa ma moc i że od najmłodszych lat uczymy się stawiać czoła naszemu 
przeciwnikowi – Szatanowi, że chrześcijanin to człowiek duchowo zaangażowany, bez 
względu na to, ile ma lat. Pismo Święte potwierdza miejsce dzieci w Bożym planie 
zbawienia. Jezus upomina i przestrzega: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie 
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: 
Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10,14-15). 
Jezus w tym zdaniu stawia wiarę i ufność dziecka za wzór. Przekonuje, że prostota dzieci 
w przyjmowaniu Bożego słowa zdobywa serce Boga, że wiek, niedojrzałość ciała i intelektu 
nie oznaczają niedojrzałości duchowej. 

Dzieci, które stały się wzorem walki duchowej 

Dzieci nie tylko mogą być uczestnikami walki duchowej, ale też mogą w niej zwyciężać, lub 
wręcz wykazać się wybitnym stopniem heroizmu. Wśród dzieci są błogosławieni, święci i 
męczennicy. W tym gronie nie ma nikogo, kto by nie zaznał smaku walki duchowej. 
Kolejnym dowodem na to, że dzieci mogą być pełnoprawnymi uczestnikami walk 
duchowych, mogą być objawienia Matki Bożej. Nie bez przyczyny w czasie najbardziej 
znanych współczesnych objawień, szczególnie w Fatimie i Lourdes, Maryja objawiała się 
właśnie dzieciom. Co więcej, wykazywały się one wybitnym hartem ducha i odwagą, kiedy 
potrafiły potem zmierzyć się z konsekwencjami niewiary dorosłych, prześladowaniami i 
groźbami więzienia. Istnieje niezliczona liczba świadectw osób będących świadkami 
spotkań z widzącymi dziećmi, co dowodzi, jak w wysokim stopniu zadziwiały one 
dorosłych odwagą, męstwem, konsekwencją i ofiarnością w przyjmowaniu ofiar dla Jezusa 
i Maryi. Ich przykład jest do dziś zachętą, że warto walczyć, modlić się i cierpieć dla Jezusa 
Chrystusa, że Bóg uważnie słucha modlitw dzieci i chętnie ich wysłuchuje. Prawdę tę 
potwierdza wielu mistyków i świętych zachęcających dzieci do modlitwy. Pewna 
współczesna mistyczka żyjąca w USA usłyszała od Maryi zapewnienie, że „modlitwa dzieci 
jest miła Bogu i wiele znaczy; jest najskuteczniejszą pomocą duszom w czyśćcu cierpiącym 
i w sprawie pokoju na świecie”. 

Wygrywają, bo kochają 

Dzieciom łatwiej przychodzi zaangażować się w duchową walkę, bardziej niż dorosłym. 
Nigdy nie jest to wynikiem kalkulacji: „to mi się opłaci”, ale jest przede wszystkim sprawą 
serca. Ich modlitwa ma przeważnie charakter emocjonalny. Dzieci doskonale wczuwają się 
w potrzeby osób, za które się modlą, w ich biedę. Bardziej niż dorośli przeżywają ludzkie 
cierpienie. Na gruncie czystego serca i współczucia są w stanie wytrwać na modlitwie. 
Wiele znaczy dla nich fakt, że ich modlitwa podoba się Bogu, że spełniają dobry uczynek i 
ktoś korzysta z ich modlitwy. Relacja dzieci z Jezusem jest szczera i prostolinijna. Ułatwia 
im formułowanie próśb do Boga w prostocie, wierze i ufności. 



 

 

Walka duchowa dzieci to nie tylko zwyczajne, proste paciorki. To czasem potrzeba 
stawienia czoła osobowemu złu. Przekonała się o tym Maria z Poznania: „Moja 7-letnia 
córka Zosia podjęła się codziennej modlitwy za swojego ojca, mojego męża, który odszedł 
od nas i żyje z inną kobietą. Córka mówi, że odkąd odmawia za niego Różaniec, w nocy śni 
jej się ’zła, straszna czarna postać w ogniu, trzyma związanego tatę i strasznie na nią 
krzyczy’. Przerażało mnie to. Chciałam iść z córką do egzorcysty. Budziła mi się co noc z 
płaczem i bała się znowu zasnąć. Jednak kapłan na spowiedzi przekonał mnie, że mam 
nauczyć dziecko, żeby w takich sytuacjach, jak się obudzi, pomodliła się do Matki Bożej, na 
przykład modlitwą ’Pod Twoją obronę’ i powiedziała trzy razy na koniec ’Jezu, ufam Tobie’. 
Byłam sceptyczna, czy to pomoże, bo lęki córki były okropne, i byłam przekonana, że bez 
modlitwy egzorcysty się nie obejdzie. Ku mojemu zdziwieniu rada kapłana okazała się 
trafna. Córka mówi, że gdy znowu jej się przyśnił ten sam koszmar, kiedy obudziła się, od 
razu zaczęła się modlić i bardzo szybko się uspokoiła. Teraz modli się ’o dobry sen’ 
codziennie i takie koszmary pojawiają się już bardzo rzadko, i Zosia o nich potem już nie 
pamięta”. 

 
 

( Nasz Dziennik 27.04.2022 r. ) 


