
Podstawowe 
Zasady Biblijne 

Pokusa  
i jej zwalczanie 

Definicja pokusy 

Pokusa to stan, którego doświadcza osoba, która ma myśli, rozważa zamiary lub pragnie rzeczy, 
które są sprzeczne z myślami, zamiarami i pragnieniami Wszechmocnego Boga. Gdy te myśli 
i zamiary zostają urzeczywistnione przez działanie, a pragnienia zaspokojone przez spełnienie, 
to popełniony zostaje grzech. Grzech, za który grzesznik nie będzie żałował i którego nie wyba-
czy Ojciec, prowadzi do śmierci. Pokusa stanowi ogniwo w łańcuchu okoliczności, które prowa-
dzą do śmierci (Jk 1,14-15). 
Pokusa a życie 

Pokusa stanowi także ogniwo w łańcuchu okoliczności, które mogą prowadzić do życia. Pokusa 
jest konieczna. Jest środkiem, za pomocą którego wiara jest wystawiana na próbę (Jk 1,2-3.12). 
Pokusa jest uniwersalna 

Pokusa nie wybiera. Nikt nie ucieknie przed jej wpływem. Nie jest ograniczona czasem ani miej-
scem, ani też przez wiek, pozycję społeczną, intelekt, rasę, płeć czy wyznanie (Rdz 3,6; 2 Sm 
11,2-5; Mt 4,1-11; Rz 3,10-12; 1 Kor 10,13; Hbr 4,15). 
Pokusa – jej pochodzenie 

Pokusa może powstać w związku z naszą sytuacją. Ludzie, z którymi jesteśmy, miejsce, w którym 
jesteśmy i czas – wszystko to może mieć wpływ (Rdz 3; Joz 7; Mt 19,3; 26,14-16; Łk 20,21-26). 

Pokusa może powstać z powodu naszej unikatowej budowy emocjonalnej. Identyczna sytuacja 
może zupełnie inaczej wpływać na każdego z nas (1 Kor 8,7-13). 
Pokusa może zostać pokonana 

Otrzymaliśmy obietnicę, że będziemy mieli dość siły na każdą ewentualność (1 Kor 10,13). 
Pokusa – jej zwalczanie 

Pokonanie pokusy wymaga, by zdać sobie sprawę z tego, że istnieje niebezpieczeństwo, rozpo-
znać przyczynę i podjąć odpowiednie działanie. Czasami działanie to wiąże się z unikaniem, 
a czasami z konfrontacją (Prz 4,14-15; Mt 5,29-30; Mk 8,33; Jk 4,7-8).  

Nie wolno nam umieszczać siebie w sytuacjach, gdzie powstanie pokusa. Musimy usunąć siebie 
z sytuacji, gdzie pokusa już powstała (Ps 1,1; Łk 4,30).  

Powinniśmy szukać towarzystwa osób mądrych i silnych, które będą wpływały na nas ku do-
bremu (Prz 9,6; 13,20; 22,24). 

Musimy zagłodzić nasze krnąbrne emocje (Rz 13,14; Ef 4,22). 

Gdy stajemy wobec pokusy, musimy działać szybko i zdecydowanie, musimy być stanowczy 
w reakcji przeciwko niej (Prz 1,10-15; Mt 16,23; Hbr 12,1,2). 

Musimy czuwać i mieć świadomość podstępnej natury pokusy (Mt 26,41; Łk 12,15; 1 Kor 
10,12; 1 P 5,8). 

Pokonanie każdej pokusy przerasta nasze siły, musimy więc szukać Bożej pomocy w modlitwie 
i poprzez Jego Słowo. Mamy wzór doskonałości. Musimy naśladować i przyjmować ten model 
(Mt 6,13; 26,41; Hbr 12,1-2; 2 P 2,9). 

Grzech rodzi grzech. Pokonanie jednej pokusy umacnia nas do pokonania następnej (Jk 1,2-4). 

Cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia, wyd. IV 

Ulotka ta została przygotowana przez redakcję miesięczni-
ka Testimony w celu zachęcenia do studiowania biblijnych 
zasad, zarówno samodzielnie jak i w eklezji. Więcej ulotek 

z tej serii można znaleźć na stronie polskich chrystadelfian: 

www.prawdybiblijne.com  
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