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Zło uderza w chrześcijan na różne sposoby. Jednym z nich jest atak na wiarę, 
doktrynę, fundamenty rozumienia, kim jest Jezus Chrystus, co oznacza dla nas 
Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Ważną przestrzenią walki duchowej 
jest pogłębianie wiedzy teologicznej, troska o jej zdrowy, jasny przekaz oraz 
obrona wiary. 

Nie potrzeba wybitnej spostrzegawczości, by zauważyć, jak bardzo atakowana 
jest dziś wiara katolicka. Konfrontacja nasila się w czasie najważniejszych dla 
katolików świąt – Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia. 
Głównymi narzędziami walki są mass media. Nagłówki portali internetowych 
informują o kolejnych sensacjach i „skandalach” dotyczących Kościoła 
katolickiego i jego pasterzy. Ramówki wielu stacji telewizyjnych wypełniają 
obrazoburcze filmy fabularne i dokumentalne, ukazujące zakłamany obraz 
wiary i życia chrześcijan. 

Niestety, konsekwentnie realizowane działania, obliczone na ośmieszenie i 
zniszczenie wiary katolickiej, odnoszą swój cel, szczególnie wśród letnich 
katolików, młodzieży i dzieci, u których wiara bywa nieugruntowana, a wiedza 
o Kościele i jego nauczaniu szczątkowa. Są jednak osoby, które nie zgadzają 
się na tego rodzaju działania i podejmują walkę z próbami niszczenia wiary 
katolickiej. 

Walka duchowa z katechizmem w ręku 

Wielu walka duchowa kojarzy się wyłącznie z odmawianiem modlitw lub 
pewnymi praktykami, zwłaszcza pokutnymi. Tymczasem ważną i potrzebną 
formą walki duchowej jest umiejętność obrony wiary, uzasadniania prawd, w 
które wierzymy, i zdolność do jasnego ich przekazywania. Pogłębianie wiedzy 
teologicznej, uważna lektura Pisma Świętego, studiowanie pism ojców Kościoła, 
nauczania pasterzy Kościoła, dokumentów Kościoła, Katechizmu Kościoła 
katolickiego – jest elementem walki duchowej, jeśli czynimy to w duchu 
katolickim, a więc po to, by zdobyta wiedza kształtowała postawę 
chrześcijańską, przygotowała do obrony wiary, była wyrazem naszej miłości do 
Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. 

Ataki na osobę Jezusa Chrystusa 



Można wskazać trzy główne kierunki ataku na doktrynę chrześcijan: 
zaprzeczanie zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, negowanie Jego Boskości 
oraz wiecznego, pełnego miłości zwycięstwa nad złem. Walka duchowa 
skierowana na obronę wiary musi kłaść nacisk na katechezę, kerygmat i 
świadectwo dotyczące tych trzech fundamentalnych tematów. 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to centrum wiary chrześcijan. To fakt 
historyczny, który całkowicie odmienił życie gminy żydowskiej I wieku po 
narodzeniu Chrystusa i stał się fundamentem wiary tych, którzy w imię Boga 
Trójjedynego przyjęli chrzest. W fakcie zmartwychwstania Chrystusa kryje się 
triumf Boga, ale też całkowita porażka zła. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa 
staje się dla chrześcijan szansą na udział w Jego zwycięstwie, o ile będą tego 
pragnęli i w to wierzyli. 

Zakwestionowanie zmartwychwstania i utrata wiary w to wydarzenie to w 
istocie odrzucenie daru odkupienia, Bożego zwycięstwa. To realne przyzwolenie 
na wieczne potępienie, gdyż nasze zmartwychwstanie do życia wiecznego może 
dokonać się wyłącznie przez wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. Paweł 
Apostoł ostrzega: „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze 
nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). Skoro tylko Bóg ma 
pełną władzę nad śmiercią, zakwestionowanie zmartwychwstania Jezusa jest 
równocześnie negacją Jego Bóstwa i równości względem Ojca. Brak 
zmartwychwstania to także uznanie, że zło i śmierć mają na świecie więcej do 
powiedzenia niż Bóg. Byłby to także dowód, iż miłość Boga do ludzi jest 
niedoskonała i nie znalazła sposobu, aby na nowo pojednać stworzenie ze 
Stwórcą. 

Nasze zwycięstwo wyłącznie w Chrystusie 

Każda walka duchowa, jakakolwiek by nie była, prowadzona musi być na 
gruncie wiary, że to nie człowiek działa swoją mocą, ale że wszyscy ochrzczeni, 
włączeni w życie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, działają Jego mocą i 
przez Jego łaskę. Mówiąc inaczej, każde zwycięstwo, które dokonuje się w 
życiu osób prowadzących różne rodzaje walk duchowych, jest jedynie 
uczestnictwem w zwycięstwie Jezusa Chrystusa i dokonuje się mocą Jego 
zwycięstwa nad grzechem i śmiercią przez śmierć na krzyżu i 
zmartwychwstanie. 

Wiele osób skarży się, że owoce ich modlitw, działań czy postów są niewielkie 
lub żadne. Być może przyczyną tych porażek jest błędne przekonanie, że 
owocność walki prowadzonej przez człowieka jest wypadkową jego własnych 
działań, ich ilości czy intensywności. Tego rodzaju myślenie groziłoby tym, że w 
razie zwycięstwa człowiek sobie samemu, swoim zdolnościom czy 
zaangażowaniu przypisywałby sukces, a nie Bogu. 

Pokaż radością, że zrozumiałeś, w co wierzysz 

Nasza wiara musi mieć oparcie w zrozumieniu, co wydarzyło się w życiu Jezusa 
Chrystusa. Ważna jest także umiejętność przeżywania tej wiary. Święty Jan 



Bosko uczył: „Szatan boi się ludzi radosnych” oraz: „Smutny święty to żaden 
święty”. Pewność zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem rodzi w sercu 
człowieka głębokiej wiary szczerą radość, której nie boi się uzewnętrzniać. Tacy 
ludzie są rzeczywistym postrachem dla Szatana: ich radość jest dla niego 
wiadomym znakiem pewności ich wiary oraz miłości i wdzięczności do Stwórcy. 
Szatan musi ustępować przed nimi, bo w ich działaniach skrywa się szczególne 
Boże błogosławieństwo i niczym nieskrępowana Boża łaska. 

Z kolei działanie, choćby heroiczne, pełne poświęcenia i obfite w duchowe 
uczynki, jeśli pozbawione jest radości, jest znakiem braku wiary, 
niezrozumienia lub braku refleksji nad zwycięstwem Chrystusa nad Szatanem. 
Nie da się pogodzić wiary w zwycięstwo Jezusa ze smutkiem. 

Ostrożność w przyjmowaniu treści 

Szacunek do tego rodzaju walki duchowej, która ma na celu zachowanie 
czystej wiary, uzewnętrznia się także ostrożnością w przyjmowaniu nowych 
treści komentujących fundamenty i prawdy wiary. Rzecz jasna, nie można być 
zamkniętym na to, co może stanowić nowe spojrzenie na historię zbawienia lub 
jest wyrazem głębokich studiów nad depozytem wiary. Jednak nigdy nie wolno 
podchodzić do takich treści bezkrytycznie, zwłaszcza jeśli nawet w drobnej 
sprawie zaprzeczają wierze katolickiej. Wyrazem ostrożności jest także 
sięganie po te treści, które uprzednio były przez Kościół zbadane i uzyskały 
jego aprobatę, czyli tzw. imprimatur. Jest zasadą, że żaden nowy komentarz, 
książka, opracowanie, film itp. dotyczące wiary katolickiej nie mogą nic 
zmieniać ani wnosić ponad to, co już stanowi depozyt wiary Kościoła 
katolickiego i co objawił Jezus Chrystus. Jednym z najbardziej skutecznych 
sposobów walki z Kościołem katolickim jest przedstawianie prawd wiary 
katolickiej w sposób zakłamany lub szczątkowy, z zachowaniem pozorów, że 
jest to rzetelne i obiektywne. Zło wykorzystuje wszelkie dostępne środki, w 
szczególności manipulację faktami i kłamstwo, aby wciągnąć ludzi w pułapkę 
zwątpienia lub porzucenia wiary. 

Kolejnym rodzajem ataku na wiarę jest ukazanie dominacji zła w świecie i w 
Kościele, z pomijaniem tego, co dobre, co jest świadectwem świętości i 
wierności nauce Chrystusa. Walka duchowa, która sprzeciwia się manipulacji, 
musi być skierowana na przekazywanie tego, co pomijają wrogowie Kościoła. 
Świadectwo tego, co dobre, co jest owocem wiary w Chrystusa, Jego obecności 
oraz działania w Kościele, ma potężną siłę oddziaływania na ludzi, tak w 
czasach apostolskich, jak i dziś. 

Szatan podsyca wątpliwości 

Każdy człowiek ma prawo wątpić, ale trwać w wątpliwościach, nie próbując ich 
pokonać, to sprawa szatańska. Jezus upomniał Tomasza, gdy wątpił (por. J 
20,24-29), i wezwał go do zaufania oczom wiary. Często zaangażowani w 
walkę duchową wiele czasu spędzają na modlitwie lub innych działaniach 
duchowych, ale owoce ich walki są niewielkie – właśnie z powodu 
nieprzepracowanych wątpliwości. Należy pokonać je lekturą Pisma Świętego, 



dokumentów Kościoła, a jeśli i one są zbyt zawiłe – przez rozmowę z 
kompetentną osobą. Pewność w to, co się wierzy, daje siłę, by walczyć; a 
wiedza, jak walczyć, pomaga czynić to skutecznie i efektywnie. 

( Nasz Dziennik 11.05.2022 r. )


