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Czy działanie pokusy 
to problem psychologiczny?

Ojciec Pustyni, błogosławiony Jan 
twierdził: Cnota polegająca na tym, 

że nie miałeś nigdy pokusy, nie jest 

cnotą, a zaledwie hipotezą. Pokusy są 
potrzebne. Chrześcijańskie dążenie 
do świętości wymaga nieustanne-
go konfrontowania się z pokusa-
mi. Ta walka duchowa wydaje się 
o tyle trudna i skomplikowana, że 
przedmiot pokusy najczęściej jawi 
się jako subiektywne dobro, coś 
aktualnie korzystnego dla nas. Wy-
jaśnianie mechanizmów pokusy 
w kategoriach działania złego ducha 
nie jest z pewnością domeną psy-
chologii. Jednakże uważam, że nie 
sposób zrozumieć tego zagadnienia 
bez uwzględnienia perspektywy 
duchowej, metafizycznej. Wielki 
twórca myśli psychologicznej G.W. 
Allport twierdził: Trzeba sobie wy-

raźnie powiedzieć, że psychologia jest 

zupełnie bezradna wobec ostatecznych 

problemów filozofii i teologii. A zatem 
odwołanie się do wiedzy biblijnej 

i teologicznej jest nieodzowne. Nie-
zależnie od takiego ujęcia proble-
mu również odkrycia dokonywane 
przez naukowców z dziedziny psy-
chologii pozwalają coraz lepiej po-
znawać mechanizmy psychologicz-
ne wyjaśniające zjawisko pokusy. 
Zatem w mojej refleksji odwołam się 
do danych z badań psychologicznych 
zaprezentowanych m.in. przez prof.  
W. Łukaszewskiego w książce  
Wielkie pytania psychologii (Gdańsk 
2003).
Św. Tomasz z Akwinu wskazy-
wał na dwojakie źródło pokusy: 
moce złego ducha oraz nasza wła-
sna pożądliwość. Św. Jakub napi-
sał w swoim liście: To własna pożą-

dliwość wystawia każdego na pokusę 

i nęci. Następnie pożądliwość, gdy po-

cznie, rodzi grzech, a skoro grzech 

dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie 

się zwodzić, bracia moi umiłowani!  

(Jk 1,14). W pokusie odbija się prze-
biegłość szatana, który nazywany 
jest ojcem kłamstwa. W pokusie 
nie ma prawdy, ale kłamstwo jest 
ukryte, pokusa zawiera jedynie złu-

dzenie prawdy o ludzkim szczęściu, 
o miłości, o dobru i pięknie. Jest to 
oczywiście fałszerstwo. Zły duch 
ukrywa niebezpieczeństwo, a duszę 
człowieka infekuje kłamstwem, co 
osłabia widzenie prawdy. Słyszałem 
kiedyś takie stwierdzenie, że diabeł 
ma co najmniej doktorat z psycho-
logii, jeśli uwzględnić jego wiedzę 
o naszych potrzebach, słabościach 
i ograniczeniach, którą potrafi do-
skonale wykorzystywać do mani-
pulowania człowiekiem poprzez 
pokusy.   

Zmysły w służbie pokusy

Szatan, przeciwnik człowieka, nie 
ma bezpośredniego dostępu do sfer 
y poznawczej i wolitywnej człowie-
ka, ale może mieć wpływ na sferyę 
fizyczną i emocjonalną. Dlatego 
pokusa najpierw będzie działać na 
nasze zmysły, aby w ten sposób 
dotrzeć do naszego umysłu i woli. 
W biblijnym opisie pierwszego ku-
szenia owoce z drzewa poznania 
dobra i zła były rozkoszą dla oczu 

I nie dopuść, 
abyśmy ulegli 
pokusie

św. Paweł z Teb, Jose de Ribera
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niewiasty. Następnie atrakcyjność 
bodźców atakujących nasze zmysły 
w formie pokusy wymaga od nas 
walki, która, niestety, stopniowo 
wyczerpuje energię naszego organi-
zmu i tym samym osłabia naszą siłę 
woli, czyli zdolność samokontroli. 
Wiemy z doświadczenia, że w zmę-
czeniu trudniej o kontrolę naszych 
emocji, popędów, pragnień czy pre-
sji ze strony otoczenia. Mądre przy-
słowie ludowe uczy: Co z oczu, to 

z serca. Dlatego chrześcijanin, który 
chociażby miał dobre postanowie-
nie walki z pokusą złamania zasady 
czystości przedmałżeńskiej, z psy-
chologicznego punktu widzenia jest 
właściwie na przegranej pozycji, je-
śli wspólnie zamieszkuje z wybran-
ką serca przed ślubem. Zmaganie się 
z pokusą w takiej sytuacji perma-
nentnej bliskości może prowadzić 
do wyczerpania emocjonalnego 
i zaburzeń nerwicowych. 
Dane z badań eksperymentalnych 
na polu psychologii wskazują, że 
zdolność panowania nad impulsa-
mi zależy od ukierunkowania uwa-
gi. Jeśli nasza uwaga będzie bardziej 
skupiona na emocjach wywołanych 
pokusą niż na wykonaniu zada-
nia, trudniej będzie nam panować 
nad zachowaniem, szczególnie za-
chowaniem popędowym. Pokusa 
z biblijnego raju wskazywała na ko-
rzyści związane z jej realizacją: gdy 

spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą 

się wam oczy i tak jak Bóg będziecie 

znali dobro i zło (Rdz 3,5). Wów-
czas niewiasta skupiła swoją uwagę 
na silnych pozytywnych emocjach 
związanych z konsumpcyjnymi 
właściwościami pokusy: Wtedy nie-

wiasta spostrzegła, że drzewo to ma 

owoce dobre do jedzenia, że jest ono roz-

koszą dla oczu i że owoce tego drzewa 

nadają się do zdobycia wiedzy (w. 6). 
Przebiegły wąż odwrócił jej uwagę 
od zadania, jakim było dochowanie 
posłuszeństwa Bogu w duchu za-
ufania. Duchowy przeciwnik czło-
wieka kusi nas poprzez nasze ciało 
(zmysły, popędy) oraz nasze emocje, 
i w ten sposób może omamić nasze 
myśli i uwieść naszą wolę. Nawet 
w potocznym języku o kimś, kto 
uległ pokusie porzucenia żony, któ-
ra była dobra i kochająca, mówimy, 

że „odebrało mu rozum”. Poprzez 
prowokację zmysłów i pragnień 
szatan podbija ludzką wolność i in-
teligencję – Ewa dostrzega, że owo-
ce są źródłem wiedzy.

Pycha w służbie pokusy

Dlatego tak ważne jest, aby nie 
wystawiać się na pokusę - nie wol-
no igrać z ogniem, bo nie jesteśmy 
ognioodporni. Adam i Ewa po 
grzechu poznali, że są nadzy, że są 
bezbronni wobec niezwykłej inteli-
gencji złego ducha. Już samo podję-
cie przez niewiastę dialogu z wężem 
w biblijnym raju było tragiczne 
w skutkach. Pychą jest sądzić, że wej-
ście w dialog z pokusą złego ducha 
może skończyć się naszym zwycię-
stwem. Podobno na burtach sław-
nego Titanica, którego okrzyknięto 
niezatapialnym, pod farbą znajdo-
wały się bluźniercze napisy, takie 
jak: „Nawet Chrystus nie zatopi tego 
statku”. Pycha ludzka stanowi sze-
roką furtkę dla pokus, szczególnie 
związanych z grzechami głównymi 
znanymi z katechizmu (a przede 
wszystkim z życia). Człowiek po-
zbawiony pokory łatwo ulegnie 
pokusom chciwości, nieczystości,  
zazdrości, nieumiarkowania, gnie-
wu i lenistwa. 
Księga Rodzaju w opisie upadku 
pierwszych ludzi ukazuje, na czym 
polega grzech pychy. Zły duch pod-
ważył zaufanie do Boga, kwestionu-
jąc Jego dobroć i mądrość. W kon-
sekwencji pokusa nieposłuszeństwa 
prawu Bożemu staje się nie do od-
parcia. Pokusa szatańska wykrzywia 
obraz Boga, co rodzi wątpliwość 
w Jego miłość, Bóg wydaje się być 
okrutny, zazdrosny i zniewalający 
człowieka. Wielkie kłamstwo ojca 
wszelkiego kłamstwa. To kłamstwo 
prowadzi do postawienia siebie na 
miejscu Boga. To pycha w zenicie. 
Ileż dzisiaj mamy samozwańczych 

„autorytetów” kreujących nową oby-
czajowość absolutnie wolną od krę-
pujących człowieka więzów religii. 
Często są to ludzie ze świata polityki, 
mediów, sztuki, na których rzeczy-
wiście spoczywa odpowiedzialność 
przekazywania wartości, a których 
poglądy i postawy niestety nierzad-

ko zdradzają pustkę duchową i mo-
ralne zagubienie. Biedni ludzie, bez 
poczucia wstydu, którzy uwierzyli 
w swoją wielkość – wielkość, która 
zaćmiewa Boga. Od tej pokusy nie 
są wolni również ludzie Kościoła. 
Ojciec M. Wołoszyn SJ w jednym 
z kazań powiedział: Nie wpatrujcie 

się w swoje niewielkie możliwości, ale 

też nie bądźcie chciwi darów Bożych, 

tylko dla siebie, by błyszczeć, by się lu-

dzie zachwycali. Chrystus ma za dużo 

wielkich w Kościele, a za mało małych, 

by Jego wielkość się objawiła.

Emocjonalność 
w służbie pokusy

Pokusa działa poprzez nasze zmy-
sły, a także poprzez świat emo-
cji. Zwłaszcza jeśli emocjonalność 
człowieka jest zaburzona na skutek  
jakiegoś urazu psychicznego. Pewien  
kaznodzieja rekolekcyjny wyraził 
to w bardzo barwny sposób stwier-
dzając, że po zranionej osobowości 
diabeł harcuje jak po Łysej Górze. 
Dlatego tak ważne jest uzdrawianie 
naszych ran psychicznych i ducho-
wych. Szczególnie istotne jest zwró-
cenie uwagi na te przeżycia, które 
kształtują zaniżoną samoocenę 
i niskie poczucie własnej wartości. 
To osłabia siłę woli w obliczu po-
kusy. Pokusa łatwiej atakuje osoby, 
które pielęgnują negatywne myśli 
i uczucia względem własnej osoby. 
Wąż w biblijnym raju przekonuje 
Adama i Ewę, że muszą mieć małą 
wartość w oczach Boga, skoro Ten 
nie dopuszcza ich do wiedzy na  
temat dobra i zła. Wyniki badań 
psychologicznych ukazują, że rów-
nież negatywny nastrój ma znacze-
nie w działaniu pokus, a mianowi-
cie zmniejsza zdolność odroczenia 
gratyfikacji i tym samym zwiększa 
uległość wobec pokusy. 
Działanie pokusy jest związane 
z funkcjonowaniem naszej woli, 
a zatem bardzo istotna jest zdol-
ność samokontroli. Badania psy-
chologiczne wskazują, że nasza siła 
woli zależy od nasilenia takich cech 
osobowości, jak sumienność i im-
pulsywność. Osoby sumienne mają 
silny charakter, czyli są rzetelne, 
zdyscyplinowane, obowiązkowe, 
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pracowite, ambitne i opanowane. 
Charakteryzuje je wola osiągnięć. 
Osoby o niskim poziomie tej cechy 
są mniej staranne w przestrzeganiu 
zasad moralnych, mniej godne za-
ufania, leniwe, hedonistyczne oraz 
mniej wytrwałe w dążeniu do celów. 
Natomiast impulsywność, która jest 
cechą mało stabilnej emocjonalno-
ści, oznacza niezdolność do kontro-
lowania silnych potrzeb i pragnień. 
Bardziej podatne na pokusę będą 
osoby niesumienne i impulsywne. 
Skuteczność treningu behawioral-
nego odwołującego się do wzmoc-
nień w terapii osób uzależnionych 
stanowi dowód na możliwość 
zwiększania samokontroli poprzez 
pracę nad sobą. Pokusa staje się 
mniej skuteczna im większa siła 
charakteru, czyli dyspozycja oso-
bowości do realizowania wartości 
w życiu. W języku religijnym mówi 
się o cnotach i wadach. Stała dyspo-
zycja do dobra bądź zła z pewnością 
rzutuje na naszą odporność na dzia-
łanie pokus.

Funkcjonowanie społeczne 
człowieka a działanie 
pokusy

Cechy temperamentalne i charak-
terologiczne niewątpliwie mają 
znaczenie w wyjaśnianiu działania 
pokusy. Jednakże wyniki badań 
psychologicznych ujawniają, że 
kontrola impulsów emocjonalnych 
w sytuacji pokusy determinowana 
jest bardziej sytuacyjnie niż osobo-
wościowo. W ujęciu psychologicz-
nym pokusa rozumiana jest jako 
konflikt między standardami etycz-
nymi człowieka a cechami sytuacji.  
Chodzi o sytuacje, w których poja-
wia się możliwość osiągnięcia pew-
nych korzyści, ale kosztem narusze-
nia norm moralnych i społecznych.
Internalizacja norm i wartości, 
czyli przyjmowanie ich za własne 
(„uwewnętrznienie”), oraz poziom 
rozwoju moralnego mają według 
badań mniejsze znaczenie niż spo-
łeczne konsekwencje działań nie-
etycznych. (Chociaż z drugiej strony, 
nasza wola jest bardziej wolna, im 
bardziej zależy od zasad i ideałów 
uznawanych „wewnętrznie” przez 

nas niż od „zewnętrznych” zakazów 
i nakazów oraz kar i nagród.) Co to 
oznacza, że społeczne konsekwen-
cje naszych działań mają tak ogrom-
ne znaczenie? Otóż łatwiej ulega-
my pokusie w sytuacjach, gdy brak 
jest sygnałów zagrożenia karą czy  
ryzyka zdemaskowania. Wielkość 
spodziewanej kary i jej prawdo-
podobieństwo oraz wielkość lęku 
przed zdemaskowaniem mają na-
wet większe znaczenie niż wartość 
gratyfikacyjna pokusy. Psychologia 
społeczna udowadnia, jak wielkie 
znaczenie w regulacji naszego za-
chowania ma zjawisko wpływu spo-
łecznego. A mianowicie potrzeba, 
aby uchodzić za przyzwoitych i ra-
cjonalnych w oczach innych ludzi 
oraz silna potrzeba aprobaty, a więc 
także lęk przed odrzuceniem, mogą 
stanowić silne motywy walki z po-
kusą. Jeśli chodzi o wykorzystanie 
przez złego ducha potrzeby zacho-
wania pozytywnego obrazu własnej 
osoby w sytuacjach społecznych, 
to genialnie ukazuje to opowiada-
nie S. Mrożka Koegzystencja: diabeł 
w niezwykle sprytny sposób stawia 
naprawdę prawego księdza w sytu-
acji, która niejako wymusza na nim 
posłużenie się kłamstwem w celu 

„zachowania twarzy” wobec biskupa 
wizytującego parafię.
Jak bardzo charakter sytuacji spo-
łecznej może zwiększać uległość 
normalnych, dobrych ludzi wobec 
pokusy zła, pokazuje sławny eks-
peryment więzienny Ph. Zimbardo, 
podczas którego osoby wcielające się 
w rolę strażników penitencjarnych 
uległy pokusie nadużywania swojej 
pozycji i stosowania przemocy. To 
zjawisko przemożnego wpływu sy-
tuacji i związanych z nią ról i reguł 
zachowania na przemianę człowie-
ka normalnego w sadystę Zimbardo 
określił terminem „efekt Lucyfera”. 
Z pewnością przeciwnik człowieka, 
szatan, w swoim kuszeniu odwołuje 
się do ról i reguł zachowania rzą-
dzących społecznym funkcjonowa-
niem człowieka. Szatan kusił nawet  
Jezusa na pustyni i na krzyżu, aby 
wykorzystał swoją władzę Syna Bo-
żego.       
Psychologia społeczna ukazuje także  
inne mechanizmy naszych zachowań,  

które wyjaśniają działanie pokusy. 
Ograniczanie wolności poprzez za-
kaz atrakcyjnych z naszego punktu 
widzenia zachowań i przedmiotów 
wywołuje reaktancję, czyli nasz 
opór proporcjonalny do ogranicze-
nia. Ponadto zakaz paradoksalnie 
zwiększa atrakcyjność tych rzeczy 
i czynności. Już biblijny opis pierw-
szej pokusy przekonuje nas, że za-
kazany owoc jest bardzo mocną 
podnietą i najlepiej smakuje. Wąż 
w raju kusząc niewiastę kreuje ob-
raz Boga, który ogranicza ludzką 
wolność i jest wrogiem ludzkiego 
szczęścia. Pokusa namawiająca nas 
do zerwania zakazanego owocu zy-
skuje duże szanse powodzenia, jeśli 
przykazania Boże oraz nauka mo-
ralna Kościoła będą odbierane jako 
represyjne działanie Boga i instytu-
cji religijnej, a nie jako wskazania 
stojące na straży godności, wolności 
i szczęścia człowieka.
Z doświadczenia religijnego św. 
Pawła Apostoła można wyciągnąć 
wniosek, że pokusy odgrywają 
w życiu duchowym bardzo ważną 
rolę – pomagają nam kształtować 
cnotę pokory i szukanie zwycięstwa 
w Chrystusie: Aby zaś nie wynosił 

mnie zbytnio ogrom objawień, dany 

mi został oścień dla ciała, wysłannik 

Szatana, aby mnie policzkował - że-

bym się nie unosił pychą. Dlatego trzy-

krotnie prosiłem Pana, aby odszedł 

ode mnie, lecz Pan mi powiedział:  

„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bo-

wiem w słabości się doskonali”. Naj-

chętniej więc będę się chlubił z moich 

słabości, aby zamieszkała we mnie moc  

Chrystusa (2 Kor 12,7-9).  

Góra Kuszenia w Jerychu
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