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MROKI 

GRZECHU 
 
 
 

POKUSY 
 
 Jest bez wątpienia przyjemnie móc spokojnie czynić dobro, nie musząc 

walczyć z pokusami; ale być wystawionym na pokusę i zwyciężyć, to 
bardziej szlachetne i chwalebne niż czynić dobrze bez walki. (św. Al-
bert Wielki) 

 
 Pokusy mogą przynieść cztery rodzaje dobra. Służą do odpokutowania 

win; wystawiają na próbę cnotę człowieka, jak u Hioba i Tobiasza; od-
słaniają naszą łagodność i siłę wytrzymałości, jak u apostoła Pawła; 
służą do objawienia chwały Bożej, jak to się stało ze ślepym od urodze-
nia, o którym mówi Ewangelia. 

 
 W Ojcze nasz nie prośmy Boga, aby nie wystawiał nas na pokuszenie, 

ponieważ nikt nie może pokusy uniknąć, ale prośmy, abyśmy nie upa-
dli przez drzwi i schody pokusy w winę. (św. Albert Wielki) 

 
 Och! Gdyby Bóg zechciał, aby wszyscy ludzie uciekali się do Niego, 

kiedy są wydani na pokuszenie, aby Go obrazić, nikt z pewnością by Go 
nie obraził. (św. Alfons Maria di Liguori) 

 
 Choćbyśmy nie wiem jakim szczęściem byli otoczeni na ziemi, nie mo-

żecie spędzić jednego dnia bez stoczenia walki ze sobą samym. 
 
 Nigdzie człowiek nie jest wolny od pokus. W raju tylko dwoje ludzi 

było, a szatan do nich trafił; na pustyni był Chrystus, a diabeł Go kusił. 
 
 Życie bez pokus nie jest dla ciebie użyteczne; módl się nie o to, abyś nie 

był wystawiany na pokusy, ale o to, abyś im nie uległ. (św. Augustyn) 
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 Wielkie nieszczęście i wielka pomyślność są to dwie pokusy życia ludz-
kiego. (św. Bazyli) 

 
 Jeżeli podnoszą się wichry pokusy, jeżeli uderzasz o skały trudów, 

patrz na gwiazdę, wzywaj Maryję. 
 
 Nie znajdują Boga ci, którzy Go szukają czasowo, a przestają szukać w 

chwili pokusy. 
 
 Pokusy są konieczne; bo i kto zyska chwałę bez walki? A jakże można 

walczyć, kiedy nie ma wrogów? (św. Bernard) 
 
 Pokusa podobna jest do głębokiej i trudnej do przejścia wody. (św. Cy-

ryl Jerozolimski) 
 
 Kto nie odeprze pokusy natychmiast, jest już w połowie zwyciężony. 

(św. Hieronim) 
 
 Nie zadręczajcie się z powodu złych myśli. Co innego słuchać, a co in-

nego się zgadzać. 
 
 Pewne pokusy okazują się bardzo użyteczne, ponieważ sprowadzają 

nas z powrotem do siebie, przypominają nam o naszej małości i spra-
wiają, że z tym większym zapałem podążamy do Boga. 

 
 Pokusa nigdy nie ma takiej siły jak wtedy, kiedy pozostajemy bez-

czynni. (św. Franciszek Salezy) 
 
 Wódz tam silniejsze śle posiłki, gdzie nieprzyjaciel silniej naciera. Tak 

samo Bóg swe sługi silniej wspiera, im bardziej szatan ich kusi. (św. 
Ignacy Loyola) 

 
 Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie 

poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, któ-
rzy Go miłują. (św. Jakub, Jk 1, 12) 

 
 Wzywaj swojego Anioła Stróża w chwili pokusy; bardziej on chce ci po-

móc, niż ty chcesz jego pomocy. (św. Jan Bosko) 
 
 Przeciw pokusie są konieczne absolutnie trzy rzeczy: modlitwa, aby 

nas oświecić, sakramenty, aby nas umocnić i czujność, aby nas ustrzec. 
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 Tak jak dobry żołnierz nie boi się walki, tak samo dobry chrześcijanin 

nie powinien bać się pokusy. Wszyscy żołnierze są odważni w kosza-
rach: na polu walki widać różnice pomiędzy odważnymi a tchórzli-
wymi. (św. Jan Maria Vianney) 

 
 Jeśli dusza bowiem nie jest wystawiana na pokuszenie, poddawana 

ćwiczeniom i próbom przez rozmaite utrapienia i pokusy, nie zdoła 
ożywić swych zmysłów dla Mądrości. Dlatego rzecze Eklezjastyk: „Kto 
nie jest kuszony, cóż wie? Kto nie jest doświadczony mało wie”. (św. 
Jan od Krzyża) 

 
 Bóg pozwala wam na tę pokusę, aby służyła za ćwiczenie, a nie po to, 

abyście w nią uwierzyli i ją karmili. (św. Joanna de Chantal) 
 
 Dzięki Ci Panie, że dopuszczając pokusę, dajesz nam równocześnie 

piękno i moc swej łaski, byśmy ją mogli pokonać! Dzięki Ci, Panie, za 
pokusy, które dopuszczasz, byśmy byli pokorni! (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 Kiedy dobrowolnie pozwala się na dialog z pokusą, odbiera ona pokój 

duszy, tak samo jak przyzwolona nieczystość niszczy łaskę. 
 
 Kto ukrywa pokusę przed swoim kierownikiem, dzieli swój sekret z 

diabłem. – Staje się przyjacielem nieprzyjaciela. 
 
 Nie nawiązuj dialogu z pokusą. Pozwól, że ci powtórzę: Miej odwagę 

ucieczki i siłę, żeby nie sprawdzać swej słabości próbując, jak dalece 
można się posunąć. Ucinaj to natychmiast bez żadnych ustępstw! 

 
 Przykry jest widok „człowieka Bożego” poddanego grzesznym nało-

gom! O wiele przykrzejszy widok „człowieka Bożego”, który staje się 
letnim i oddaje się świeckim pokusom! 

 
 W gabinecie pokusy pomyśl o Miłości, która oczekuje cię w niebie. 

Wzmóż cnotę nadziei, której nigdy nie brak szczodrobliwości. (bł. Jo-
semaria Escriva) 

 
 W wątpliwościach, pokusach, gdzie przytułek znają, jeżeli Ty mi, dobry 

Jezu, Serca Twego nie otworzysz? Odbierz wszystko, tylko nie usuwaj 
Siebie! (św. Rafał Józef Kalinowski)  
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 Gdy złe myśli, pochodzące z naszej zepsutej natury, lub pokusy z pod-

puszczenia szatana, zaczynają mącić naszą duszę, trzeba dłużej i więcej 
się modlić, aby wola umocniona modlitwą mogła skuteczniej oprzeć się 
złemu. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Wierny jest Bóg, nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść... 

(św. Paweł, 1 Kor 9, 13) 
 
 Bycie kuszonym jest znakiem, że dusza podoba się Panu Bogu.  

 
 Jeżeli udaje ci się zwyciężyć pokusę, to ona znika jak brud z pranej 

odzieży. 
 
 Nie wysilaj się za bardzo, aby zwyciężyć pokusy, ponieważ ten gwał-

towny wysiłek jeszcze bardziej by je wzmacniał. Lekceważ je i nie za-
trzymuj się nad nimi. 

 
 Niech cię nie przerażają pokusy! One są tylko próbą dla duszy, którą 

Bóg chce sprawdzić, kiedy widzi w niej siły potrzebne do prowadzenia 
walki, aby nałożyć jej własnymi rękami wieniec zwycięstwa. 

 
 Uważaj za niewzruszone, że im bardziej powiększają się ataki wroga, 

tym bardziej Bóg jest bliski twojej duszy. Myśl i napełniaj się tą wielką 
i pocieszającą prawdą. 

 
 Pokusy przeciw wierze i czystości są towarem oferowanym przez 

wroga, ale się go nie bój i traktuj z pogardą. Jak długo on krzyczy, ozna-
cza to, że jeszcze nie zagnieździł się w twojej woli. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Kto jest całkowicie wypełniony Bogiem, tego pokusa nie zmoże. Kogo 

wypełnia zło, ten nie ma przeciw niemu punktu oparcia. 
 
 Pokusa nie przychodzi do duszy z zewnątrz, lecz znajduje się w jej wnę-

trzu i potrzebuje tylko legitymacji wolnego aktu. (św. Edyta Stein) 
 
 Kiedy Jezus powołuje jakąś do kierowania, do zbawiania wielu dusz, 

konieczne jest, aby doświadczyła pokus i prób życia. (św. Teresa Z Li-
sieux) 

 


