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Obleczcie pełną  
zbroję Bożą, byście 

mogli się ostać wobec 
podstępnych zakusów 

diabła 
 

Ef 6, 11    

O walce duchowej na spotkaniu modlitewnym 

 

Kamila Rybarczyk 
 

„Dlaczego, gdy czuję się zaproszony przez Boga do włączenia się w modlitwę wspólnotową, to 
tego nie robię? Czemu na spotkaniach modlitewnych jestem smutny, a inni się cieszą? Co stoi 
na przeszkodzie, żebym mógł czuć się jedno z siostrami i braćmi, gdy jesteśmy razem na modli-
twie?” – takie pytania pojawiają się czasami u osób, które przychodzą na spotkania grup Odnowy 
w Duchu Świętym. 
Każdy chrześcijanin musi być świadomy tego, że walka o jego serce toczy się przez 24 godziny na 
dobę. Św. Piotr ostrzega nas: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczą-
cy krąży szukając kogo pożreć” (1P 5,8). A zatem powinniśmy być czujni, aby nie stać się smako-
witym kąskiem dla nieprzyjaciela. Ta sama walka toczy się również na modlitwie, a w szczególny 
i wysublimowany sposób – gdy pragniemy zwracać się do Boga i oddawać Mu chwałę wraz z in-
nymi, czyli na spotkaniach modlitewnych. 
Przedpole walk 
Modlitwa uwielbienia Boga (jako najważniejsza dla Odnowy Charyzmatycznej) jest porażająca dla 
nieprzyjaciela naszej duszy. Stąd zrobi on wszystko, aby nam w niej przeszkodzić. Pierwsza próba, 
jakiej zazwyczaj jesteśmy poddawani, będzie dotyczyła samego przyjścia na spotkanie modlitew-
ne. „Stare chwyty” złego ducha to: nagłe złe samopoczucie, choroba dziecka, awaria samochodu, 
silne zmęczenie i myśli, że przecież należy mi się odpoczynek po całym dniu pracy, że odległość 
jest znaczna (choć dla jakiejś formy rozrywki bez trudu pokonałbym większą). Ta walka wstępna 
będzie się toczyła, dopóki nie podejmę decyzji: „idę!” lub: „nie idę” (wtedy odczuję usypiający 
spokój, podany mi „na tacy” przez złego ducha). 
Wyjście na front 
Kolejny etap naszych zmagań zaczyna się zaraz po wejściu na miejsce modlitwy. Na przykład ata-
kują nas myśli: No i po co tu przyszedłem? Co to za oszołomy? Byle nikt znajomy nie zobaczył, że 
tu jestem, bo obciach będzie w pracy. Usiadłbym gdzieś bliżej, żeby lepiej widzieć, ale się wsty-
dzę, że mnie ktoś zobaczy itp. – to jedne z najczęstszych pokus dla tego, kto przyszedł na spotka-
nie po raz pierwszy. Jeśli się im nie podda, to już na początku spotkania doświadczy ogromnej 
łaski Pana. Wzrośnie w nim poczucie: „dobrze, że tu jestem”, doświadczy Bożego odpoczynku, 
radości i nadziei. Jeśli ktoś uczestniczy w spotkaniach modlitewnych od dłuższego czasu, może 
być poddany pokusie poprzez myśli: Ile tu można przychodzić? Znów będzie tak samo jak tydzień 
temu. Mam już dość tego X, który ciągle obok mnie siada. Nie zostanę dziś na grupce dzielenia – 
nie zrobiłem tego, co proponowano na ostatnim spotkaniu, więc nie będę robił z siebie idioty. 
Znów kolejna formacja? Czy oni naprawdę nie mają co robić? itp. Może też zakraść się duch znie-
chęcenia, rutyny, stagnacji, ulegania schematom, narzekania czy po prostu bierności i ospałości. 
Jeśli będziemy świadomi, że również na spotkaniach modlitewnych toczy się o nas ostra walka 
(w myślach i uczuciach), to szybko nauczymy się omijać duchowe pułapki. 
O co walczy duch dobry, a o co zły? 
Nie myślmy, że podczas samego spotkania duch zły da nam odpocząć. Ale warto pamiętać, że 
wraz z naszym coraz głębszym wejściem w modlitwę – jego szanse drastycznie maleją. Zostanie 
natomiast całkowicie znokautowany, gdy przestaniemy już skupiać się na sobie i innych, a całym 
sobą wejdziemy w modlitewne spotkanie z Panem Bogiem. O co walczą w nas duch dobry i duch 
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zły podczas spotkania modlitewnego? O naszą odpowiedź na Boże zaproszenia w modlitwie. Wie-
lu z nas jest zapraszanych w sercu, aby włączyć się w modlitwę, także tę głośną. Prowadzący spo-
tkanie może sugerować taką możliwość, jednak nie zawsze z niej korzystamy. Nieśmiałość, brak 
odwagi, względy ludzkie, wstyd itp. – tymi ograniczeniami będzie próbował zatrzymać nas duch 
zły. Duch dobry zaś będzie czynił wszystko (m.in. przez zachęty prowadzących modlitwę i śpiew), 
abyśmy nie zaniedbywali łaski Bożej, z którą Duch Święty chce przyjść do nas, a przez nas także 
do innych. On wie, że zaniedbywanie wezwania Bożego gasi w nas charyzmaty lub powoduje, że 
nie mogą się one ujawnić w naszym zgromadzeniu. A każdy Boży dar (charyzmat), w którym Bóg 
chce przyjść – powoduje objawienie się na spotkaniu modlitewnym Jego mocy i miłości. Każde 
spotkanie modlitewne grupy charyzmatycznej ma bowiem na celu doprowadzenie jego uczestni-
ka do spotkania z Bogiem – w wyniku którego doświadczy on miłości Boga Ojca oraz umocni swo-
ją wiarę, nadzieję i miłość. (cz. 1/2) 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mt 6, 1-6.16-18 Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie 

 czw. – Łk 9, 22-25 Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa 

 pt .– Mt 9, 14-15 Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć 

 sob. –  Łk 5, 27-32 Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz 
grzeszników 

 niedz. – Łk 4, 1-13 Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony 

 pn. – Mt 25, 31-46 Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości 
 wt. – Mt 6, 7-15 Jezus uczy, jak się modlić 
 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do 

prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Ja-
na Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. 
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
 O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina w je-

go posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspól-
noty, ich rodzin i bliskich. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (ka-

techezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Światowe Dni 
Młodzieży, Projekt „Jezus jest Panem”, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia    

1. 16 lutego 2016 r. o godz. 19.00 odbędzie się katecheza audiowizualna  
pt.: „Ocalony Ćpunk”. Gość spotkania: Andrzej Sowa, (miejsce: aula DD Tabor). 

2. 27 lutego 2016 r. o godz. 18.00 zapraszamy na kolejny Wieczór Charyzmatyczny (miejsce: 
aula DD Tabor). 

3. Dla osób chętnych na przekazanie 1% podatku na dzieła ewangelizacyjne przygotowali-
śmy ulotki informacyjne Fundacji Charismata. 
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