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W nawiasach podano nazwy ksiąg w Biblii Tysiąclecia, różniące się od nazw użytych w Biblii Warszawskiej.

skróty nazw ksiąg  biblijnych zastosowane w kursie

-  Księga Abdiasza
-  Księga Aggeusza
-  Księga Amosa
-  Księga Daniela
-  Dzieje Apostolskie
-  List do Efezjan
-  Księga Estery
-  Księga Ezdrasza
-  Księga Ezechiela
-  List do Filemona
-  List do Filipian
-  List do Galacjan
  (List do Galatów)
-  Księga Habakuka
-  List do Hebrajczyków
-  Księga Izajasza
-  Ewangelia Jana
-  I List Jana
-  II List Jana
-  III List Jana
-  List Jakuba
-  Księga Jeremiasza
-  Księga Joba  (Księga Hioba)
-  Księga Joela
-  Księga Jonasza
-  Księga Jozuego
-  List Judy
-  Księga Kaznodziei Salomona  
 (Księga Koheleta)

-  II List Piotra
-  Przypowieści Salomona   
 (Księga Przysłów)

-  Księga Psalmów
-  Księga Rut
-  List do Rzymian
-  I Księga Samuela
-  II Księga Samuela
-  Księga Sędziów
-  Księga Sofoniasza
-  I List do Tesaloniczan
-  II List do Tesaloniczan
-  Treny  (Lamentacje)
-  I List do Tymoteusza
-  II List do Tymoteusza
-  List do Tytusa
-  Księga Zachariasza
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-  List do Kolosan
-  I List do Koryntian
-  II List do Koryntian
-  I Księga Kronik
-  II Księga Kronik
-  I Księga Królewska
-  II Księga Królewska
-  Ewangelia Łukasza
-  Księga Malachiasza
-  Ewangelia Marka
-  Ewangelia Mateusza.
-  Księga Micheasza
-  I Księga Mojżeszowa   
 (Księga Rodzaju)

-  II Księga Mojżeszowa   
 (Księga Wyjścia)

-  III Księga Mojżeszowa   
 (Księga Kapłańska)

-  IV Księga Mojżeszowa   
 (Księga Liczb)

-  V Księga Mojżeszowa  
 (Księga Powtórzonego Prawa)

-  Księga Nahuma
-  Księga Nehemiasza
-  Objawienie Jana   
 (Apokalipsa Jana)

-  Księga Ozeasza
-  Pieśń nad Pieśniami
-  I List Piotra

W odnośnikach do tekstów biblijnych 
zawsze podawany jest najpierw skrót 
nazwy księgi, następnie numer roz-
działu, po przecinku zaś numer wiersza.

Przykłady:

Obj. 3,20 = Objawienie Jana   
(Apokalipsa Jana), rozdział 3, wiersz 20
Iz. 1,11-16.18-20 = Księga Izajasza,  
rozdział 1, wiersze 11-16 oraz 18-20

Tekst biblijny, cytowany w kursie, pochodzi z dwóch wydań Pisma Świętego:
- Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1994,

- Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa 1980.

Cytaty z Biblii Tysiąclecia oraz odnośniki do niej oznaczone zostały symbolem “BT”.
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Każdy chrześcijanin doświadczy pokus. Chcąc prowa-
dzić zwycięskie życie, musimy właściwie obchodzić się 
z pokusami, mogą one bowiem stać się dla nas przy-
czyną poważnych kłopotów. Bóg wie o tym i dlatego 
pragnie uchronić nas przed pokusami przerastającymi 
nasze siły oraz dać nam moc do zwycięstwa.
Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekra-
czało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, aby-
ście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da 
i wyjście, abyście je mogli znieść!
I Kor. 10,13

Przyjęcie
przebaczenia

Zwycięstwo 

nad pokusami

pokusy



Czym są pokusy?

Jak. 1,14-15
Lecz każdy bywa kuszony przez własne po-
żądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, 
gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy 
grzech dojrzeje, rodzi śmierć.

•  Do przekroczenia jakiej granicy nakłania 
nas pokusa?     Ps. 119,9-11

I

Określenia „próba", „pokusa” można stosować za-
miennie. Opisują one bowiem te same zjawisko. 
Oba są tłumaczeniem greckiego słowa “peirazo”, 
terminu, który ma dwojakie znaczenie:

A. „Pobudzać kogoś do przekroczenia  
 wyznaczonej granicy”
„Pokusę” rozumiemy jako zachętę do przekroczenia 
wyznaczonej granicy. Jest to, odczuwane przez czło-
wieka, „ popychanie do grzechu”.

Ważne:
- Pokusa nie jest jeszcze grzechem.
- Pokusa może szybko zamienić się w grzech.
- Pokusa może zostać pokonana!

B. „Wystawiać coś lub kogoś na próbę
 - sprawdzać”
Jeśli słowo „peirazo” zastosowane jest w Biblii w 
znaczeniu „próby” lub „sprawdzianu”, to  jest to od-
powiednio oddane w tłumaczeniu.

Ps. 26,2 
Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, poddaj 
próbie nerki i serce moje!

•  Jakie znaczenie w tym kontekście, ma  
I Mojż. 22, 1?  

 II Kor. 13,5, Obj. 2,2

Zasięg pokusII

Szatanowi zależy na popchnięciu nas do grzechu 
i doprowadzeniu do upadku. Dlatego powinniśmy 
wiedzieć, w jakich dziedzinach życia możemy spo-
dziewać się szczególnego ataku.

I Jan 2,15-17
Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są 
na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w 
nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na 
świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, 
i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I 
świat przemija wraz z pożądliwością swoją; 
ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.

pokusy



A. Pożądliwość ciała
Przykłady: obżarstwo, łakomstwo, alkoholizm, niko-
tynizm, rozpusta, lenistwo itp.

B. Pożądliwość oczu
Przykłady: chciwość (pieniądze, ubrania, dom, zie-
mia, sprzęt), uzależnienie od mediów (telewizja, wi-
deo, czasopisma, internet) itp.

C. Pycha życia
Przykłady: chęć imponowania innym, duma, ego-
izm, zazdrość, żądza władzy itp.

•  Jakie rodzaje pokus znajdują się w poniż-
szych wierszach?

    I Mojż. 3,6,  Łuk. 4,1-13
•  Czy dotyczą one podobnych dziedzin, jak w 

I Liście Jana 2,15-17?

D. Inne dziedziny
W naszym życiu istnieje o wiele więcej dziedzin  
i rzeczy mogących stać się dla nas pokusą. Mogą to 
być np. nasze myśli, drwiny ze strony niechrześcijan, 
filozofia, błędne nauki religijne, prześladowania, 
cierpienia, choroby, kłopoty, niewłaściwe towarzy-
stwo...
Szatan zna nasze słabe strony. Dlatego powinniśmy 
być przygotowani na pokusy.

•  Z jakimi pokusami walczę?

Znaczenie pokusIII

I Piotr 1,6-7 
Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, 
gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi 
doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara 
wasza okazała się cenniejsza niż znikome zło-
to, w ogniu wypróbowane  [...].

Bóg dopuszcza do naszego życia pokusy, pragnąc 
doskonalenia naszej wiary.
Również wtedy, gdy jest nam ciężko, powinniśmy 
się radować. Poprzez trudności Bóg chce kształto-
wać nas i przemieniać. Możemy też w ten sposób 
mieć udział w cierpieniach Chrystusa.

I Piotr 4,12-13
Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś nie-
zwykłego spotkało, gdy was pali ogień, któ-
ry służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej 
mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień 
Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas 
objawienia chwały jego radowali się i weselili.

•  Jakie są skutki zwycięstwa nad pokusami?
    Jak. 1,2-4,  Jak. 1,12
•  Czy przypominasz sobie jakieś pokusy, któ-

re przyniosły pozytywny skutek w Twoim 
życiu?

pokusy



•  Jaki jest szatan?     Jan 8,44

Jak. 1,13 
Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, 
nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg 
bowiem nie jest podatny na pokusy do złego 
ani sam nikogo nie kusi.

Pochodzenie pokusIV

Czy pokusy pochodzą od Boga?

Może zdarzyć się, że Bóg sprawdza naszą wierność 
i dlatego dopuszcza do naszego życia pokusy (po-
równaj): I Mojż. 22,1-19,  Łuk. 4,1-2.
Ważne: Bóg może sprawdzić naszą wiarę i posłu-
szeństwo, ale nigdy nie nakłania nas do grzechu!

Pokusy, które chcą zniszczyć naszą społeczność z 
Bogiem i doprowadzić nas do grzechu, 
pochodzą z trzech źródeł. 
Są to: - szatan,
 - ciało,
 - świat.

A. Szatan

I Piotr 5,8
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, 
diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szuka-
jąc kogo by pochłonąć.

 Obj. 20,2-3

Szatan zawsze stara się nakłonić nas do grzechu. 
Widzimy to, począwszy od pierwszej księgi Biblii, aż 
do ostatniej. Szczególnie podatni na jego działanie 
są ludzie świeżo nawróceni, chociaż dłużej wierzący 
również nie są całkowicie odporni na jego pokusy.

B. „Ciało” (własne pożądliwości)

Jan 15,18-19
Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, 
że mnie wpierw niż was znienawidził. 
Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby 
to, co jest jego; że jednak ze świata nie je-
steście, ale Ja was wybrałem ze świata, dla-
tego was świat nienawidzi.
I Jan 2,15-17
Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są 
na świecie [...].

Gal. 5,17
Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a 
Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciw-
ne, abyście nie czynili tego, co chcecie.

 I Piotr 2,11, Jak. 1,1

„Ciało” to nasz organizm. W Biblii słowo to często 
opisuje także ludzką słabość i grzeszną naturę. 
Nasze pożądliwości stanowią duże niebezpieczeń-
stwo dla życia wiary (Rzym. 8,13). Powinniśmy po-
rzucić samolubny sposób życia a poddać się kierow-
nictwu Ducha Świętego (Rzym. 8,9).

•  Do czego prowadzi uleganie naszej samo-
lubnej ludzkiej naturze (ciału)?

   Gal. 5,19-21

C. „Świat”

pokusy



„Światem” Biblia nazywa nie tylko ziemię. „Świat”, 
w znaczeniu biblijnym, to także ludzie nie znający 
Boga lub bezbożny ziemski system wartości.
„Świat” próbuje nakłonić wierzących do przyjęcia 
jego grzesznych zwyczajów.

•  Jak powinien wyglądać stosunek chrześci-
janina do „świata”?

    Rzym. 12, 1-2,  Jak. 4,4, I Jan 5,4

Przyjęcie przebaczeniaV

Chociaż, jako chrześcijanie, powinniśmy prowadzić 
zwycięskie życie, może się zdarzyć, iż ulegniemy po-
kusie i upadniemy.

I Jan 1,8 
Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami 
siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.

 Jak. 3,2

Dlatego musimy wiedzieć, w jaki sposób możemy 
przyjąć od Boga przebaczenie grzechów.

Praktyczne kroki do uzyskania przebaczenia grze-
chów:

A. Poznanie grzechu

Ps. 32, 1-4 (BT)
Szczęśliwy ten, któremu została odpuszczona 
nieprawość, którego grzech został puszczony 
w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu 
Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie 
kryje się podstęp. Póki milczałem, schnęły 
kości moje, wśród codziennych mych jęków. 
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, 
język mój ustawał jak w letnich upałach.

Jeśli rozpoznałeś w swoim życiu jakiś grzech, bądź 
gotów przyznać się do tego. Wyznaj to Bogu i upo-
rządkuj daną sprawę.

B. Wyznanie grzechu

Ps. 32,5 (BT)
Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej 
winy. Rzekłem: „Wyznaję nieprawość moją 
wobec Pana”, a Tyś darował winę mego grze-
chu.

 Jan 14,6, I Jan 1,9

W modlitwie poproś Jezusa o przebaczenie grzechu. 
Świadomie odwróć się od nieprawości.

C. Przyjęcie przebaczenia

Rzym. 3,22 (BT)
Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w 
Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wie-
rzą.

 Rzym. 5, 1-2

Przyjmij wiarą Boże przebaczenie! Pomocną rze-
czą może okazać się przeczytanie Bożej obietnicy  
(np. I Jan 1,9) i osobiste uchwycenie się jej. Od razu 
podziękuj Bogu za przebaczenie, które okazał Ci 
przez Jezusa Chrystusa. 
Ps. 50,15, I Tes. 5,18

Z grzechów, których dopuszczamy się nieświado-
mie, jesteśmy stale oczyszczani krwią Jezusa, jeśli 
tylko chodzimy w światłości (I Jan 1,7).

pokusy



D. Dalsze kroki

•  Jeśli obraziłeś lub skrzywdziłeś kogoś, bądź 
gotów prosić tę osobę o przebaczenie.

•  Jeśli wyrządziłeś komuś szkodę, bądź go-
tów to naprawić.

•  Jeśli z powodu popełnionego grzechu drę-
czy cię niepokój, porozmawiaj o tym z ja-
kimś dojrzałym chrześcijaninem.

•  Nie chodź długo z ciężarem grzechu, upo-
rządkuj sprawę tak szybko, jak to tylko jest 

   możliwe.
•  Jeśli przyjąłeś Boże przebaczenie, śmiało 

wróć do zadań, do których On cię powołał.

•  Jezus również był kuszony, On jednak nie 
zgrzeszył. Jakie znaczenie ma dla nas, w 
chwili pokus, Jego zwycięstwo?

 Hebr. 2,18, Hebr. 4,15-16

II Piotr 2,9
Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, 
bezbożnych zaś zachować na dzień sądu 
celem ukarania.

Zwycięstwo nad pokusamiVI

Bóg dopuszcza do naszego życia pokusy, wie jednak 
ile jesteśmy w stanie znieść oraz jak wyratować nas 
z opresji.      I Kor. 10,13

Aby prowadzić zwycięskie życie, powinniśmy znać 
biblijne nauczanie na temat pokus, być czujni, prze-
ciwstawiać się im oraz modlić się o zwycięstwo!

A. Poznaj zalecenia Biblii

 Mat. 4,3-4

Biblia daje nam wiele wskazówek dotyczących wła-
ściwej postawy wobec pokus.

B. Bądź czujny

I Piotr 5,8
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, 
diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szuka-
jąc kogo by pochłonąć.

 I Kor. 16,13

Ps. 119,9-11
Jak zachowa młodzieniec w czystości życie 
swoje? Gdy przestrzegać bedzie słów two-
ich. Z całego serca szukam ciebie. Nie daj mi 
zboczyć od przykazań twoich! W sercu moim 
przechowuje słowo twoje, abym nie zgrzeszył 
przeciwko tobie.

pokusy



Częstą przyczyną upadku wierzących jest zaskocze-
nie pokusą. Nie powinniśmy nigdy sądzić, że jeste-
śmy już odporni na pokusę i zawsze będziemy pro-
wadzić zwycięskie życie.

Mat. 26,41 (BT)
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli 
pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało 
słabe.

•  W czym zawiedli uczniowie, będąc z 
Jezusem w ogrodzie Getsemane?

 Mat. 26, 36-40

C. Módl się o zwycięstwo

Modlitwa ma decydujące znaczenie w zwycięstwie 
nad pokusami. Powinniśmy więc pamiętać o modli-
twie nie tylko o nasze własne zwycięstwo, ale także 
o zwycięstwo w życiu innych.

•  W jaki sposób Paweł modlił się o wierzą-
cych w Efezie?     Efez. 3,16

D. Przeciwstaw się

Jak. 4,7
Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się 
diabłu, a ucieknie od was.

Jeśli odczuwamy atak szatana, musimy natychmiast 
świadomie mu się przeciwstawić. Jeśli pokusa jest 
szczególnie natarczywa, możemy, zwracając się 
do mocy ciemności, rozkazać im w imieniu Jezusa 
Chrystusa, aby odstąpiły od nas (Mat. 16,23; Dz.Ap. 
16,16-18).

•  W jaki sposób możemy przeciwstawić się 
szatanowi?     Efez. 6,16

•  W jaki sposób możemy uniknąć niektórych 
pokus?     Ps. 1,1-2

E. Bądź posłuszny

Kol. 2,6
Jak więc przyjęliście Chrystusa, Pana, tak w 
nim chodźcie.

•  Jak powinniśmy żyć, jako posłuszne dzieci 
Boże?     I Piotr 1,14-15

Jeśli chcemy przezwyciężać pokusy, musimy być 
gotowi na całkowite, bezzwłoczne i chętne podpo-
rządkowanie się Bożym wskazaniom (Jan 14,21).

 II Tym. 2,22

pokusy



I Jan 2,15-17A. Pożądliwość ciałaB. Pożądliwość oczuC. Pycha życia•  Jakie rodzaje pokus znajdujemy w 

   Łuk. 4,1-13?

Zasięg pokus

Bóg dopuszcza do naszego życia poku-

sy, pragnąc doskonalenia naszej wiary  

I Piotr 1,6-7.•  Jakie są pozytywne skutki pokus?

    Jak. 1,2-4, Jak. 1,12

Znaczenie pokus

Przyjęcie przebaczenia
A. Poznanie grzechu     Ps. 32,1-4
B. Wyznanie grzechu     Ps. 32,5, I Jan 1,9

C. Przyjęcie przebaczenia     Rzym. 3,22,Ps. 50,15

Bądź czujnyI Piotr 5,8
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Czym są pokusy?

Pochodzenie pokus
„Pokusa” to zachęta do przekroczenia wyzna-

czonej granicy. Jest to odczuwane przez czło-

wieka „popychanie do grzechu”. Jak. 1,14-15

• Do przekroczenia jakiej granicy  nakłania 

nas pokusa?     Ps. 119,9-11

Jak. 1,13
A. Szatan     I Piotr 5,8•  Jaki jest szatan?     Jan 8,44

B. „Ciało” (własne pożądliwości)     Gal. 5,17

•  Do czego prowadzi uleganie, naszej samolubnej, ludzkiej na-

turze?         Gal. 5,19-21
C. „Świat”     Jan 15,18-19
•  Jak powinien wyglądać stosunek chrześcijanina do „świata”   

 (Rzym. 12,2)?

Módl się o zwycięstwoMat. 26,41

Bądź posłusznyKol. 2,6

Przeciwstaw sięJak. 4,7

Poznaj zalecenia BibliiPs. 119,9-11

zwycięstwo nad pokusami

... mogą zostać pokonane

Pokusy
I Kor. 10,13
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