
 

 

Stań do duchowej walki 

Cnota cierpliwości orężem w walce duchowej 
O Bożą łaskę trzeba prosić i z nią współpracować 

Ks. Sławomir Kostrzewa 

Zarówno w relacjach między ludźmi, jak i w życiu duchowym niecierpliwość ma 

opłakane skutki. Warunkiem prowadzenia owocnej walki duchowej jest ćwiczenie 

się w cnocie cierpliwości. Od niej zależą nasze zwycięstwa lub porażki. 

Jak ważna jest cierpliwość, pokazuje sam Szatan. Potrafi czekać długie lata na 

swoją szansę, aby doprowadzić człowieka do ciężkiego upadku, wtedy kiedy 

będzie najsłabszy. Zły duch uczy nas, że cierpliwość może być orężem w walce 

duchowej. Choć cierpliwość kojarzy się z czymś statycznym, sama w sobie jest 

niezwykle dynamiczna i twórcza. Bywa wiązana z naturą i charakterem 

człowieka, ale jest Bożą łaską, z którą należy współpracować i którą należy 

rozwijać. Rozwój tej cnoty dokonuje się przez konfrontacje z przeciwnościami i 

liczne próby, ale przede wszystkim poprzez modlitwę we współpracy z Duchem 

Świętym. 

Pokora budulcem cierpliwości 

Człowiek pokorny potrafi być cierpliwy, bo jest świadom swojej słabości i potrafi 

okazać wyrozumiałość tym, którzy są słabi. Cierpliwy jest ten, kto żyje w 

prawdzie o sobie. Warunkiem poznania prawdy jest modlitwa i otwartość na Bożą 

łaskę. Trzeba prosić o uwolnienie od wszelkich przejawów miłości siebie samego i 

niecierpliwości. Niecierpliwość jest znakiem pychy, przyjętej pokusy, a w stanach 

trwałych – znakiem zniewolenia. Szybko przeradza się w agresję, przemoc lub w 

gniew. 

Każdy człowiek jest powołany do prowadzenia walki duchowej i musi ćwiczyć się 

w cierpliwości. Brak troski o cierpliwość to poważne zagrożenie duchowe. Aby 

ratować duszę człowieka niecierpliwego, który sam niewiele się stara, aby 

zwalczyć swoją niecierpliwość, Bóg może dopuścić duże cierpienia i przykre 

doświadczenia. Czasem może to być przewlekła choroba jego albo kogoś 

bliskiego lub inne dotkliwe cierpienie. Bóg chce w ten sposób pokazać 

człowiekowi dogłębnie prawdę o jego słabości, całkowitej zależności od Bożej 

łaski. Chce nauczyć cierpliwości do samego siebie i innych ludzi, pokory w 

przyjęciu prawdy o swojej nędzy. Poznanie prawdy o sobie prowadzi do 

zaakceptowania i ukochania bliźniego. 

Cierpliwość znakiem miłości 

Cierpliwość jest również owocem miłości bliźniego. Łatwiej przychodzi nam 

okazać cierpliwość ludziom, których lubimy, szanujemy, szczerze kochamy, z 

którymi się liczymy. Niecierpliwość okazujemy tym, na których nam nie zależy, są 

nam obojętni albo wprost – drażnią nas. Strategią złego ducha jest wzbudzić w 

człowieku niechęć do bliźniego, za którego winniśmy się modlić i o jego duszę 



 

 

walczyć. Wielu zauważa, że w momencie kiedy zaczyna się modlić za bliźniego w 

potrzebie, osoba ta staje się nieprzyjazna, a nawet agresywna. Są to ataki złego 

ducha, które mają w nas zrodzić zniecierpliwienie i porzucić walkę o duszę tej 

osoby. Modlitwa o łaskę miłości bliźniego jest warunkiem prowadzenia owocnej 

walki duchowej w duchu łagodności i cierpliwości. Warto też pamiętać, że obie 

cnoty są jedyną skuteczną bronią zdolną przeciwstawić się agresji. 

Walki duchowe toczone w duchu cierpliwości to nie tylko rzadkie momenty 

wytrwałej modlitwy za dusze bardzo pogubionych ludzi. To także nasza zwykła, 

szara codzienność i konieczność okazywania cierpliwości i miłości tym, którzy są 

najbliżej nas. Zły duch może wykorzystać naszą emocjonalną oschłość i rutynę w 

traktowaniu najbliższych, brak troski o wzajemny szacunek i poważnie uderzyć w 

nasze relacje. Szuka zatem swojej szansy wtedy, gdy ktoś z bliskich – 

współmałżonek lub dziecko – wyprowadza nas z równowagi jakimś przejawem 

własnej słabości: ktoś coś zaniedbał, zaspał, zapomniał, może się upił. Łatwo 

wtedy o upadek względem miłości bliźniego i cierpliwości. Im więcej w nas 

niecierpliwości, tym częściej będzie Pan Bóg dopuszczał takie właśnie sytuacje – 

upadki i zaniedbania bliskich – aby nauczyć nas prawdy, że każdy człowiek 

podlega słabościom natury ludzkiej. Świadomość tej prawdy jest konieczna, aby 

cierpliwie podejmować trud walki duchowej o dusze najbliższych. Nieraz pewne 

słabości towarzyszą nam przez całe życie, mimo że nad nimi bardzo pracujemy. 

Taka jest prawda o nas samych i o każdym człowieku. Bóg nie daje idealnego 

małżonka, bo nie ma idealnych ludzi, ani nie daje idealnych dzieci. Może jednak 

dać łaskę cierpliwego znoszenia słabości bliźniego, jeśli o ten dar prosimy. Gdy 

widzimy słabość bliskiej nam osoby, która trwa przez całe jej życie, i gdy jest to 

słabość prowadząca do grzechu ciężkiego, warto pielęgnować w sobie także wiarę 

w miłosierdzie Boże. Wiara ta pomaga wytrwać w walce o jego duszę w 

najbardziej trudnych, po ludzku beznadziejnych przypadkach. 

Wytrwać w cierpliwości pomaga również myśl, że wielu ludzi, którzy podlegają 

słabościom, cierpi przeważnie z powodu własnych słabości, choć tego nie okazuje 

lub to bagatelizuje. Trzeba uczyć się widzieć dobre chęci tych ludzi, ich wysiłki, 

które podejmują, aby przezwyciężać własne upadki. Dostrzeżenie tego i 

zakomunikowanie jest pięknym znakiem miłości bliźniego, a każdy przejaw 

miłości jest wygraną w walce duchowej. Starać się widzieć w bliźnim najpierw to, 

co w nim jest najlepsze – to ważna umiejętność. Nasze przejawy niecierpliwości 

mogą w jednym momencie zniweczyć owoce tej walki i pogrążyć w jeszcze 

większych cierpieniach bliźniego, zrujnować jego pracę nad sobą, odebrać mu 

wartość. Trzeba się uczyć dostrzegać działanie Boga w życiu i duszy człowieka, 

który podlega słabościom. Są sytuacje, kiedy Bóg celowo nie pozwala 

człowiekowi szybko przezwyciężyć jakiejś słabości. Jest to trudny do przyjęcia i 

zrozumienia rodzaj Bożej pedagogiki, który domaga się od nas nie tylko cnoty 

cierpliwości, lecz także wiary. 

Okazuj cierpliwość Bogu 

Często niecierpliwość jest wyrazem żalu i pretensji do Boga. Taka postawa 

znacząco osłabia możliwości prowadzenia skutecznej walki duchowej. Znakiem 

tego rodzaju nieuporządkowania są słowa i myśli typu: „Moje życie nie powiodło 

się tak, jak powinno… Mam nie takiego męża, żonę, dzieci, na jakie zasługuję… 

Dałeś mi, Boże, najgorszych rodziców, rodzinę, miejsce i czas urodzenia, złe 



 

 

warunki wychowywania”. Tony żalu i frustracji kierowane w stronę Boga są 

oczywistym znakiem braku zaufania Bogu, braku cierpliwości do samego siebie i 

swojej historii życia. Nieprzepracowane i rozwijane, znajdują ujście w 

nieuporządkowanych relacjach z ludźmi, pomnażaniu złych wyborów i błędów. 

Lekarstwem, drogą uzdrowienia będą trwanie na modlitwie przed Bogiem, prośba 

o łaskę zaakceptowania swojej historii życia, zobaczenia jej oczami Boga i 

trwanie w postawie dziękczynienia. Nie bez powodu Szatan odciąga od modlitwy i 

dziękczynienia tych, którzy buntują się przeciw swojej historii życia. Brak 

modlitwy to pewna przegrana w walce duchowej. 

Nerwowość ma swoje źródła tam, gdzie brakuje dobrego planu działania. Wielu, 

podejmując walkę duchową, na przykład postanawia sobie, że będzie odmawiać 

codziennie Różaniec lub Nowennę pompejańską albo przychodzić na codzienną 

Mszę Świętą, po jakimś czasie jednak rezygnuje. Wymawia się brakiem czasu lub 

innymi przeciwnościami. Tymczasem przeważnie te porażki wynikają z prostego 

faktu marnowania czasu i rozpraszania się na tysiące rzeczy. W walce duchowej 

należy planować czas i czuwać, aby był twórczo wykorzystany – zawsze 

skierowany na Boga, służbę bliźniemu albo trud codziennych obowiązków. Ta 

umiejętność to nie tylko owoc pracy nad sobą i dyscypliny, ale także Boża łaska, 

o którą winniśmy codziennie się modlić. W końcu warto pamiętać, że 

niecierpliwość i brak wytrwałości w walce duchowej mogą mieć swoje źródło w 

naszej nieuporządkowanej emocjonalności. Jeśli podejmuję się modlitwy za 

kogoś, trwam na niej bez względu na to, jakie uczucia pojawiają się we mnie. 

Potrzeba uczyć się panować nad sercem, uczuciami. Źródłem rozchwiania 

emocjonalnego mogą być drugi człowiek i nasze emocje względem niego albo 

wydarzenia, które składają się na naszą codzienność. I tutaj potrzeba prosić 

Boga o pomoc, gdy pojawiają się trudności, niepokoje czy troski. Walce duchowej 

nie sprzyjają huśtawki i burze. Nie bez przyczyny wielu świętych przyrównywało 

cierpliwego, modlącego się człowieka do okrętu na wzburzonym morzu, który 

posiadając mocne żagle i pewny ster, opiera się wichrowi i wypełnia swoją misję. 

( Nasz Dziennik 25.05.2022 ) 

 


