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Czym jest pokusa? Jak mówi œw. Jan Maria Vianney pokusa jest

Na pokusy nara¿ony jest
ka¿dy z nas przez ca³e swoje ¿ycie.

Bóg nigdy nie prowadzi cz³owieka do grzechu i ¿adne pokusy nie pochodz¹ od
Boga. Mówi o tym œw. Jakub w swoim liœcie: "Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, ¿e Bóg
go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku z³emu, ani te¿ nikogo nie kusi". To szatan
kusi cz³owieka, tak jak kusi³ pierwszych rodziców w ziemskim raju, czy te¿ samego
Jezusa. Tak i Jezus nie by³ wolny od pokus i to przez ca³e swoje ¿ycie.

Dlaczego jednak Bóg dopuszcza na nas pokusy? Dlatego, aby stopniowo spala³o
siê to wszystko, co w nas pozorne i egocentryczne, a ujawni³o siê to wszystko, co w nas
warte ¿ycia wiecznego. Bóg chce oczyœciæ nas z wszelkich niedoskona³oœci. Chce byœmy
zobaczyli, jak bardzo jesteœmy s³abi kiedy opieramy siê tylko na sobie, jak bardzo
chwiejni jesteœmy w naszych dobrych postanowieniach. Ale dziêki Bogu nawet z pokus
mo¿na wydobyæ dobro. One æwicz¹ nas w cnocie pokory i sk³aniaj¹ nas do pok³adania
ufnoœci w Bogu. Bóg jest zawsze z nami i nale¿y o tym pamiêtaæ ilekroæ przychodz¹ na
nas pokusy. Ich natarczywoœæ nie przekracza si³ i mo¿liwoœci cz³owieka. Œw. Pawe³ pisa³:
"Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusiæ ponad to, co potraficie znieœæ, lecz zsy³aj¹c
pokusê, równoczeœnie wska¿e sposób jej pokonania, abyœcie mogli przetrwaæ"
(1 Kor 10,13b).

Najskuteczniejszym orê¿em w walce z pokusami s¹: modlitwa, post, ¿ycie
sakramentalne, a w szczególnoœci uczestnictwo w Eucharystii i czujnoœæ (1 P 5,8-9).
Chrystus na proœbê swoich uczniów, aby nauczy³ ich modliæ siê, zawar³ wœród próœb,
które mo¿emy kierowaæ do naszego Ojca Niebieskiego "i nie dopuœæ, abyœmy ulegli
pokusie" (£k 11,4b). Jest to b³aganie o Ducha rozeznania i mocy, by nie pozwoli³ nam
wejœæ na drogê, która prowadzi do grzechu. Proœba ta oznacza dzisiaj dla wielu równie¿
wo³anie do Boga, byœmy nie ulegli pokusie zw¹tpienia w Bo¿¹ obecnoœæ i Jego opiekê,
byœmy nie popadli w rozpacz. Módlmy siê czêsto s³owami, których nauczy³ nas Jezus,
a coraz ³atwiej bêdziemy potrafili odpieraæ pokusy. Œw. Pawe³ zachêca nas byœmy
za³o¿yli zbrojê duchow¹ niezbêdn¹ w walce ze z³ymi anio³ami. Staj¹c do walki nale¿y
przepasaæ biodra prawd¹, przyoblec pancerz, którym jest sprawiedliwoœæ, na nogi
za³o¿yæ gotowoœæ g³oszenia dobrej nowiny. Jako tarczê mieæ wiarê, dziêki której zdo³amy
zgasiæ wszystkie roz¿arzone pociski Z³ego. Do tego he³m zbawienia i miecz Ducha, to jest
S³owo Bo¿e (por. Ef 6,10-18). Nie powinniœmy pomijaæ zatem ¿adnego elementu tego
rynsztunku, gdy¿ ka¿dy jest bardzo wa¿ny. Tym, którzy pokonaj¹ pokusy Bóg przyrzek³
nagrodê, obrazowo przedstawion¹ jako wieniec ¿ycia. Przyrzek³ j¹ tym, którzy Go mi³uj¹
i którzy trwaj¹ w ³asce uœwiêcaj¹cej.

namawianiem
cz³owieka przez z³ego ducha, aby uczyni³ to, czego Bóg zabrania albo ¿eby nie robi³ tego,
co Stwórca poleca i nakazuje. Szatan robi wszystko, aby stworzenia poprzez
niepos³uszeñstwo okazywa³y wzgardê kochaj¹cemu Stwórcy.
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Jak ¿yæ tym S³owem w naszym codziennym ¿yciu? Nie powinniœmy iœæ na ¿adne
kompromisy odnoœnie naszej wiary w Jezusa Chrystusa i jego nauki. Nale¿y unikaæ
wszystkiego, co mo¿e byæ przyczyn¹ powstawania pokus, wystrzegaæ siê myœlenia
o niebezpiecznych rzeczach i osobach, zwracaæ siê natomiast ku rzeczom dobrym.
Bez wzglêdu na si³ê, przyczynê oraz naturê pokus, nie powinniœmy traciæ pokoju
wewnêtrznego i pogody ducha. Pokusê mo¿na odrzuciæ równie¿ poprzez wzbudzanie
myœli jej przeciwnych, przez odwrócenie uwagi od przedmiotu pokusy oraz przez
praktykowanie cnót teologalnych tzn. nale¿y koncentrowaæ siê na Bogu i sprawach
duchowych, odmawiaj¹c akty wiary, nadziei i mi³oœci, czy te¿ akty strzeliste. Pog³êbianie
¿ycia duchowego jest najdoskonalsz¹ form¹ oporu przeciwko pokusom.

Pokusy atakuj¹ nas w naszym bezpoœrednim otoczeniu, w pracy, wœród przyjació³,
w rodzinie. Dzisiaj przychodz¹ w sposób szczególny ze strony mediów, a tak¿e ró¿nych
u¿ywek. Czasem szczególnych pokus jest czas urlopu, jak i ka¿dy czas wolny. Co jednak
mnie najbardziej kusi w ¿yciu codziennym? Czêsto zdarza siê, i¿ ludzie okreœlaj¹cy siê
katolikami, w obliczu odniesienia korzyœci materialnej lub zawodowej potrafi¹ "na chwilê"
zapomnieæ o Bogu. A przecie¿ wiadomo, i¿ nawet wszystkie skarby tej ziemi nie
wynagrodz¹ szkody jakie ponosi dusza. Czy mo¿emy wiêc ulegaæ takim pokusom
i ryzykowaæ ¿yciem wiecznym? OdpowiedŸ wydaje siê oczywista i brzmi NIE, ale czêsto
w naszym ¿yciu codziennym bardzo trudno nam jej udzieliæ. Pomimo tego, i¿ powierzamy
Bogu ca³e nasze ¿ycie, w nas samych mo¿emy znaleŸæ tak¹ cz¹stkê, która boi siê lub te¿
jest przez kogoœ lub coœ od Niego odci¹gana. Dlatego tak wa¿na jest nasza wiernoœæ
Bogu, poznawanie Go, czynienie codziennego rachunku sumienia, nasze postanowienia
poprawy, zadoœæuczynienia, zaczynanie od nowa. Podobnie jak wielokrotne
przekuwanie i hartowanie uszlachetnia stal, tak pokusy, na które jesteœmy wystawiani
uszlachetniaj¹ nas pozwalaj¹c "przylgn¹æ" bardziej do naszego Pana Jezusa Chrystusa.
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Jakiœ czas temu Pan Bóg pomóg³ mi przezwyciê¿yæ destrukcyjny i czasoch³onny
na³óg. Przez ostatnie lata spora czêœæ mojego wolnego czasu zmarnowana zosta³a na gry
komputerowe, które wówczas wydawa³y mi siê bardzo wa¿ne. Z ich powodu by³o za ma³o
czasu na budowanie g³êbokich, autentycznych relacji z Jezusem, na kontakty
z najbli¿szymi, na naukê oraz na pracê. Bóg przesta³ byæ na pierwszym miejscu i zosta³
zepchniêty gdzieœ na margines mojego ¿ycia.

Sytuacja zmieni³a siê diametralnie, gdy ukochana osoba ciê¿ko zachorowa³a
i dotar³a do mnie bolesna myœl, ¿e mogê j¹ straciæ na zawsze. Dziêkujê Panu, ¿e w tym
bardzo trudnym okresie by³ ze mn¹. Od tamtej pory ka¿da wolna chwila zosta³a poœwiêcona
na czêstsze ni¿ dotychczas korzystanie z sakramentów œw. (przede wszystkim
z Eucharystii), na modlitwê, przebywanie z najbli¿szymi i pomaganie im, a zw³aszcza
ciê¿ko chorej, najdro¿szej osobie. By³ to czas, w którym ka¿da minuta znowu zaczê³a siê
liczyæ, odzyska³a swoj¹ wartoœæ, sta³a siê na powrót bardzo cenna.

Teraz mija kolejny miesi¹c mojej „abstynencji” od gier i choæ czasami „kusi mnie”, ¿eby
zagraæ, nie gram, bo wiem, ¿e mogê przegraæ ¿ycie, trac¹c cenne chwile, które mogê daæ
Panu i bliŸnim. To, co dawniej wydawa³o siê niewykonalne, sta³o siê mo¿liwe, bo „wszystko
mogê w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13). Chwa³a Panu! I
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