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 (TPN 78) Śmierć starego człowieka 
Skażenie naszej natury Trzecia prawda. 
 Najlepsze nasze uczynki bywają zwykle splamione i skalane przez zło, które w 
nas tkwi skutkiem naszej skażonej natury. Kiedy się wleje czystej, przezroczystej 
wody do cuchnącego naczynia lub wina do beczki, której wnętrze nie jest czyste, 
wówczas czysta woda i dobre wino psują się i łatwo przesiąkają przykrą wonią. 
Podobnie dzieje się, gdy Bóg do wnętrza naszej duszy, skażonej grzechem 
pierworodnym i 21 uczynkowym, złoży rosę niebieską łaski lub przedziwne wino 
swej miłości. Otóż dary Jego psują się zazwyczaj i plamią skutkiem zarodku zła, 
który grzech w nas pozostawił. Wszystkie nasze uczynki, nawet najwznioślejsze 
cnoty, bywają nim zarażone. By więc osiągnąć doskonałość, której zdobycie nie 
jest możliwe bez łączności z Jezusem Chrystusem, bardzo ważną jest rzeczą, 
abyśmy całkowicie oczyścili się z tego, co w nas jest złego. Inaczej Pan nasz, 
który jest nieskończenie czysty i najmniejszej skazy w duszy nie znosi, odrzuci 
nas od swego Oblicza i nie zjednoczy się z nami.  

Po przeczytaniu tego tekstu od razu sięgnąłem do Pisma Świętego, aby 
odnaleźć fragment w którym Jezus, mówi o tym, że do starych bukłaków nie 
wlewa się nowego wina. Ten tekst jest niezwykle wymowny, nie można czegoś 
nowego czystego połączyć ze starym człowiekiem z jego brudem, grzechami, 
przyzwyczajeniami czy uzależnieniami.        

Dlatego to duchowe ćwiczenie jest bardzo ważne, musimy pozbyć się 
wszystkiego co nie pochodzi od Boga, musimy pozbyć się brudu, który oblepił 
nasz umysł, nasze oczy i serce, nasze ciało, oraz naszą duszę. Choć diabeł nie 
ma dostępu do naszej duszy wiemy, że zrobi wszystko aby ją zdobyć używając 
różnych sztuczek i podstępów. Najważniejszym i najczęstszym działaniem 
szatana są pokusy, które mają wpłynąć na dokonywane przez nas wybory. 
Strategią jego jest to, aby te pokusy były oparte na starym człowieku, czyli 
naszej grzesznej, przeszłości.          

Dlatego na tym etapie musimy podjąć mocne postanowienie zerwanie z 
przeszłością. Nowe wino do nowych bukłaków!  Unikajmy za wszelką cenę 
obłudy duchowej. Wejdźmy w ten obszar swojego życia i zerwijmy ze wszystkim 
co było dotychczas złe. Mogą to być trudne doświadczenia ale niezbędne w 
czasie, kiedy zaczynamy powoli wchodzić na drogę prawdy.    
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Warto więc podjąć ten trud wymiany starych bukłaków na nowe, 

pomimo ataków pokus, oskarżeń i szantażu ze strony nieprzyjaciela. Podejmij 
dzisiaj mocno decyzję o pójściu za Jezusem w czystości serca ciała i umysłu. 
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