
MPO Mężczyzna Przed Ojcem – Tydzień 7 
VI. "Nie wódź nas na pokuszenie" 
2846 Prośba ta nawiązuje do poprzedniej, ponieważ nasze grzechy są skutkiem 
przyzwolenia na pokusę. Prosimy naszego Ojca, by nas nie "wodził na pokuszenie". 
Pojęcie greckie, które występuje w tym miejscu, jest bardzo trudne do przetłumaczenia. 
Ma ono wiele znaczeń: "abyśmy nie ulegli pokusie" 120 , "nie pozwól, byśmy doznali 
pokusy". "Bóg nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi" (Jk 1, 13); 
przeciwnie, chce nas wszystkich wyzwolić. Prosimy Go, by nie pozwolił nam wejść na 
drogę, która prowadzi do grzechu. Jesteśmy zaangażowani w walkę "między ciałem a 
Duchem". Prośba ta jest błaganiem o Ducha rozeznania i mocy. 
2847 Duch Święty pozwala nam rozróżniać między próbą, konieczną do wzrostu człowieka 
wewnętrznego 121 ze względu na "wypróbowaną cnotę" (Rz 5, 3-5), a pokusą, która 
prowadzi do grzechu i śmierci 122 . Musimy także rozróżniać między "być kuszonym" a 
"przyzwolić" na pokusę. Rozróżnienie to obnaża kłamstwo kuszenia; pozornie "ma owoce 
dobre... jest ono rozkoszą dla oczu" (Rdz 3, 6), ale w rzeczywistości tym owocem jest 
śmierć. 
Bóg nie ma zamiaru zmuszać do dobra, gdyż chce mieć do czynienia z istotami wolnymi... 
W pewnym sensie kuszenie ma coś z dobra. Nikt - poza Bogiem - nie wie, co nasza dusza 
otrzymała od Boga, nawet my sami tego nie wiemy. Kuszenie to ukazuje, byśmy w końcu 
poznali samych siebie i dzięki temu pokazali swoją nędzę oraz składali dziękczynienie za 
dobra, jakie kuszenie nam ukazało 123 . 
2848 "Nie popaść w pokuszenie" zakłada decyzję serca: "Bo gdzie jest twój skarb, tam 
będzie i serce twoje... Nikt nie może dwom panom służyć" (Mt 6, 21. 24). "Mając życie od 
Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5, 25). W tym "przyzwoleniu" na Ducha Świętego 
Ojciec udziela nam sił. "Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać 
ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając 
pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać" (1 Kor 
10,13). 
2849 Taka walka i takie zwycięstwo są jednak możliwe tylko dzięki modlitwie. Dzięki swojej 
modlitwie Jezus jest zwycięzcą kusiciela, od pierwszego kuszenia 124 aż do ostatniej walki 
w chwili agonii 125 . W tej prośbie do naszego Ojca Chrystus jednoczy nas ze swoją walką i 
swoją agonią. Usilnie 126 przypomina nam, byśmy w jedności z Nim zachowywali czujność 
serca. Czujność jest "gotowością serca" i Jezus prosi Ojca, by zachował nas w Jego 
imieniu (J 17,11). Duch Święty bez przerwy pobudza nas do tej czujności 127 . Prośba ta 
ukazuje całą swoją dramatyczność w odniesieniu do ostatecznego kuszenia w naszej 
walce na ziemi; jest to prośba o wytrwanie aż do końca. "Przyjdę jak złodziej. 
Błogosławiony, który czuwa!" (Ap 16,15). 
 

PYTANIA DO DZIELENIA: 
1. Jakich najczęściej doznaję pokus? 
2. Czego uczą mnie pokusy? Jak walczę z pokusami? 
3. Czy wierzę, że walka z pokusami włącza mnie w zmaganie Jezusa z szatanem? 
4. Czy mam świadomość duchowej walki? 
5. Czy mam decyzję serca aby nie ulegać pokusom? 
6. Czy wyrzekam się wszystkiego co prowadzi do grzechu, aby mnie grzech nie 

opanował? 
7. Czy mam świadomość, że modlitwa jest skutecznym środkiem walki z pokusami? 
8. Jak wygląda moja modlitwa? Czas, miejsce, zaangażowanie serca. 
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Jk 1,12-18 12 Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, 

otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. 13 Kto doznaje pokusy, niech 

nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. 
14 To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. 15 Następnie pożądliwość, gdy 

pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. 16 Nie dajcie się zwodzić, bracia 

moi umiłowani! 17 Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od 

Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. 18 Ze swej woli zrodził nas przez 

słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. 

Rz 5, 1-5 1Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, 2 dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w 

której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. 3 Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z 

ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, 4 a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, 

wypróbowana cnota zaś - nadzieję. 5 A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana 

jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. 

Rdz 3,6 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono 

rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego 

owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. 

Mt 6, 21. 24 21 Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.  
22 Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. 23 

Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w 

tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! 24 Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo 

jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 

wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. 

Ga 5, 24-25 24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego 

namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 

1 Kor 10,12-13 12 Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. 13 Pokusa nie 

nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was 

kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej 

pokonania abyście mogli przetrwać. 

J 17,11 11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze 

Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. 12 Dopóki z 

nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie 

zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. 13 Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, 

będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. 14 Ja im przekazałem 

Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 15 

Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze świata, jak i 

Ja nie jestem ze świata. 17 Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 18 Jak Ty Mnie 

posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego 

siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. 

Ap 16,15 <Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie 

chodzić i by sromoty jego nie widziano>. 


