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(TPN 79-80 ) Śmierć starego człowieka.  Konieczność poznania siebie 

By oderwać się od samych siebie, trzeba nam, po pierwsze: z pomocą światła 
Ducha Świętego dobrze poznać naszą skażoną naturę, naszą nieudolność w 
czynieniu tego, co dobre, naszą słabość we wszystkim, naszą ustawiczną 
niestałość, naszą niegodność wszelkiej łaski i ogólną naszą nieprawość. Grzech 
pierwszego naszego rodzica zatruł nas wszystkich, przekwasił i popsuł, jak kwas 
przekwasza i psuje ciasto, w które go włożono. Grzechy uczynkowe, które 
popełniliśmy, śmiertelne czy powszednie, choć już odpuszczone, powiększyły 
naszą pożądliwość, słabość, chwiejność i nasze skażenie, pozostawiając w duszy 
złe następstwa i skutki. Ciała nasze są tak skażone, że Duch Święty nazywa je 
ciałami grzesznymi (Rz 6,6), poczętymi w grzechu (Ps 51,7), karmionymi 
grzechem i zdolnymi do każdego grzechu. Podlegają one tysiącznym chorobom, 
stają się z dnia na dzień słabsze, aż idą na pastwę robactwa i zgnilizny. Dusza 
nasza połączona z ciałem stała się tak zmysłowa, iż nazwano ją wprost ciałem. 
Wszelkie ciało skaziło drogę swego życia na ziemi (Rdz 6,12 Wlg). Udziałem 
naszym jest tylko pycha i zaślepienie ducha, zatwardziałość serca, słabość i 
chwiejność duszy, zmysłowość, zbuntowane namiętności i choroby ciała. Z 
natury pyszniejsi jesteśmy niż pawie, więcej przywiązani do ziemi niż ropuchy, 
niegodziwsi niż kozły, bardziej zazdrośni niż węże, popędliwsi niż tygrysy, leniwsi 
niż żółwie, słabsi niż trzcina, bardziej zmienni niż chorągiewki na dachu. Sami z 
siebie mamy tylko nicość i grzech i zasługujemy jedynie na gniew Boży i piekło 
wieczne. Czy wobec tego można się dziwić, iż Zbawiciel powiedział, że ten, kto 
chce iść za Nim, powinien zaprzeć się samego siebie (zob. Łk 9,23; Mt 16,24) i 
gardzić własną swą duszą; że kto miłuje duszę swoją, straci ją, a kto nią gardzi, 
zachowa ją? (J 12,25). Mądrość nieskończona, która nie daje przykazań bez 
powodu, każe nam nienawidzić samych siebie, bo zasługujemy wielce na 
nienawiść. Nic tak nie jest godne miłości jak Bóg, nic tak godne nienawiści jak 
my sami20 . 

Gardzenie samą sobą, nienawiść siebie samego to słowa o bardzo 
negatywnym zabarwieniu. Słowa, które nas zranią, sprawiają przykrość i 
zaskakują. Jezus mówi: „Prawda nas wyzwoli” J8,32. Jaka prawda? Prawda o 
nas samych, prawda, która nie pójdzie na kompromis ze złem, fałszywym 
obrazem siebie czy otaczającej nas rzeczywistości. Kiedy próbujemy stanąć w 
prawdzie w Jezusie - szanta podszeptuje  zniechęcające nas słowa, mówi 
przecież wszystko jest dobrze, nie jesteś najgorszy inni to dopiero grzesznicy, ty 
nie jesteś taki zły! Nie ma potrzeby nic zmieniać. Zaczynamy więc się buntować 
przeciwko tej prawdzie. Jakaż więc prawda może nas wyzwolić? Prawda o nas 
samych, po ludzku rzecz  mówiąc, może nas tylko ośmieszyć i zawstydzić w 



Tydzień 1 Poznanie Siebie 
Dzień 18 

2 

oczach innych w oczach naszych najbliższych, w oczach przełożonych, a też 
naszych oczach.          
 Następna strategią którą szatan w tam w tym momencie może 
wykorzystać przeciwko nam jest rozbudzenie strachu lęku i wstydu, przed 
prawdą o sobie. Mówimy nie mogą tergo zrobić, za dużo się w moim życiu 
wydarzyło, na mnie nie ma już ratunku. Niestety wielu nowoczesnych 
ewangelizatorów naucza dzisiaj łatwej i przyjemnej opcji pójścia za Jezusem. A 
według niektórych drogi świętych i mistyków  wyraźnie stoją w sprzeczności z 
„duchem nowej ewangelizacji”. Muszę jednak stanowczo powiedzieć, że nie ma 
łatwej drogi. Łatwa droga to tylko ułuda i zwiedzenie, tylko prawda nas 
wyzwoli. Jeżeli decydujemy się pójść drogą łatwą i na skróty, to w tym 
momencie przegrywamy naprawdę poważna bitwę. Diabeł może nam 
powiedzieć zostaw to, nie przejmuj się swoimi grzechami, zaakceptuj siebie, 
Bóg cię właśnie taką/takim kocha. Jest tylko jedno wyjście wskazane przez 
Jezusa, który powiedział jasno i wyraźnie: „Kto chce pójść za mną niech się 
zaprze samego siebie i niech mnie naśladuje” Łk 9,23. Bo ja jestem drogą 
prawdą i życiem J 14,6.         
  Aby być posłusznymi nakazowi Jezusa musimy na tym etapie zmierzyć 
się ze swoją przeszłością, pozbyć się obłudy, stanąć w prawdzie, zamiast  
oszukiwać ani siebie ani innych. Dopiero wtedy kiedy się z tym uporasz, ruszaj 
w dalszą drogę z Bożym błogosławieństwem 

Źródło: „Ocalenie w Maryi” ks. Piotr Glas 

*TPN - Traktat o prawdziwym nabożeństwie 

 
 


