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"Potem Jezus rzekł do swych uczniów: „Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się 
zaprze samego siebie i weźmie swój pal męki, i stale mnie naśladuje." - Mateusza 
16:24 

 
************************************************************ 

 
Kiedy zaczynaliśmy tę posługę, intensywnie pracowaliśmy z różnymi placówkami, do których trafiali ludzie w 
celu uzyskania pomocy i przywrócenia nadziei (organizacja non-profit City of Hope) Podzieliliśmy się 
otwartymi i prostymi naukami Jezusa z setkami mężczyzn i kobiet, którzy wychodzili z uzależnienia od 
alkoholu i narkotyków.  Byliśmy zdumieni reakcją.  Ci mężczyźni i kobiety pochodzili z różnego rodzaju 
środowisk, wiele z nich było członkami gangów ulicznych lub byli winni poważnych przestępstw.  Niewielu, 
jeśli w ogóle ktokolwiek przychodził do tych placówek w celu poszukiwania Boga.  Jednak, kiedy usłyszeli 
czystą i niesfałszowaną wiadomość Jezusa, uchwycili się jej i nie pozwolili jej odejść.  Większość z nich była 
tak zdeterminowana, aby za pomocą wszelkich środków zostać ochrzczonymi w Chrystusie. Niektóre z ich 
doświadczeń opisane są w artykułach: "The Powerful Message of Sonship" i "What Prevents Me?" 
 
W tym samym czasie, dzieliliśmy się prostymi i otwartymi naukami z ludźmi, którzy utrzymywali, że są 
wierzący.  Oni także byli głęboko poruszeni, jednak było to coś innego.  Mężczyźni i kobiety z placówek non-
profit, od razu wzięli się do działania.  Bez przymusu lub zalecenia, ochoczo wzięli na siebie obowiązek 
naśladowania Jezusa i instynktownie starali się dzielić naukami Mistrza z ich rodzinami i przyjaciółmi.  
Niektórzy potępiali swoje powiązania z gangiem i wyciągnęli rękę do swoich kolegów - członków gangu, a 
nawet członków rywalizujących gangów, aby przyprowadzić ich do Chrystusa.  Niektórzy z tych ludzi 
współpracowali z organami ścigania w celu mediacji, rozejmu gangów w największych miastach USA. Te 
nadzwyczajne akty wiary były raczej powszechne wśród tych kobiet i mężczyzn. Zastanawialiśmy się, 
dlaczego była taka różnica w ich reakcji. Wyżej zacytowany werset pisma daje nam pewne wskazówki. 
 
Przywiedliśmy na myśl, że Jezus przyszedł, przede wszystkim do tych, którzy są uważani za coś godnego 
pogardy, według standardów człowieka: 
 
 

„Spoczywa na mnie duch Jehowy, gdyż on mnie namaścił, abym oznajmiał dobrą 
nowinę biednym, posłał mnie, abym ogłaszał jeńcom uwolnienie, a ślepym 
odzyskanie wzroku, abym zdruzgotanych odsyłał jako uwolnionych, abym 
ogłaszał rok dobrej woli Jehowy." - Łukasza 4:18-19 

 
 

"Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: „Zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko 
niedomagający. Nie przyszedłem wezwać do skruchy prawych, tylko 
grzeszników." - Łukasza 5:31-32 

 
 
Odwołaliśmy się do przykładu danego przez Jezusa, gdy powiedział: 
 
 

„Dwaj mężczyźni byli dłużnikami pewnego pożyczkodawcy — jeden był 
zadłużony na pięćset denarów, a drugi na pięćdziesiąt. Gdy nie mieli czym 
spłacić, on obydwom wspaniałomyślnie darował. Który z nich zatem będzie go 
bardziej miłował?” Szymon, odpowiadając, rzekł: „Przypuszczam, że ten, 



któremu wspaniałomyślnie darował więcej”. Rzekł mu: „Osądziłeś poprawnie”. - 
Łukasza 7:41-43 

 
 
Oczywiście, te czynniki mają wpływ na sytuację.  Być może ci mężczyźni i kobiety patrzyli na siebie, jako na 
mających większy grzech i dlatego byli bardziej wdzięczni.  Jednakże istnieje inny, bardziej głębszy powód 
różnicy w reakcji. 
 
Ci mężczyźni i kobiety osiągnęli moment, w którym stanęli nad przepaścią. Zdali sobie sprawę, że ich droga 
nie działa w coraz większej chęci od życia. Najczęściej byli zaznajomieni z doktrynami kościelnymi i 
wypróbowanym programem 12 kroków do sukcesu.( np. MLM marketing sieciowy) Ale gdy usłyszeli, otwarte 
i proste nauki Jezusa, wszystko się zmieniło. Zdali sobie sprawę, że źródłem ich niepokoju było to, że byli 
duchowo głodni i oni otworzyli się, aby zaspokoić ten głód. (Mateusza 5:3,6) 

 
Byli szczególnie pod wrażeniem czystości i prostoty nauk Jezusa. Jak powiedział Jezus: "Albowiem jarzmo 
moje jest miłe, a moje brzemię lekkie." (Mateusza 11:28-30) W odpowiedzi, otwarcie wyznali swoje błędy i 

usilnie starali się im zadośćuczynić. Odkryli swoje wnętrze, nic nie ukrywając. Nie było żadnych potknięć, 
które by im to utrudniały. Wszystkie oddzielające ich ściany runęły. Tak jak powiedział Jezus: 
 
 

„Ponadto królestwo niebios jest podobne do wędrownego kupca poszukującego 
szlachetnych pereł.  Znalazłszy jedną perłę wysokiej wartości, odszedł i 
natychmiast sprzedał wszystko, co miał, i ją kupił." - Mateusza 13:45-46 

 
 
Wyzbyli się oni woli człowieka i bez zastrzeżeń zaprosili Jezusa Chrystusa do swojego życia, aby panował 
niepodzielnie. Opanowali po mistrzowsku mantrę, “let go, let God.”,co na polski w wolnym tłumaczeniu 
znaczy: "zostaw, to, co cię martwi lub spowodowało zamieszanie w twoim życiu, i niech Bóg się tym zajmie ". 
Oni wyparli się swojej cielesnej osobowości. (Mateusza 26:34) To była różnica! 
 
To doświadczenie nauczyło nas wartości wyrzeczenia się swojej osobowości.  Wierzymy, że jeśli przeciętny 
mężczyzna lub kobieta weźmie na siebie wykonanie tego zadania, oczyści się ze wszystkich swoich 
grzechów, zatajonych ukrytych urazów i uprzedzeń lub złego zrozumienia życia, Boga i prawdy i będzie się 
starał uczynić zadośćuczynienie za krzywdy wobec innych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie osoby 
mogły żyć w prawdzie, otwarcie, nie wstydząc się tego.  Naprawdę, jeśli nie będziemy uczciwi wobec samych 
siebie, to nasze oddawanie czci będzie bezwartościowe: 
 

"Jeżeli twierdzimy: „Łączy nas z nim wspólnota”, a jednak dalej chodzimy w 
ciemności, to kłamiemy i nie trwamy w prawdzie. Jeśli zaś chodzimy w świetle, 
tak jak on sam jest w świetle, to rzeczywiście łączy nas wspólnota, a krew 
Jezusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeżeli twierdzimy: „Nie 
mamy grzechu”, to sami siebie wprowadzamy w błąd i nie ma w nas prawdy. 
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to on jest wierny i prawy, żeby nam przebaczyć 
nasze grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeżeli twierdzimy: „Nie 
zgrzeszyliśmy”, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego słowa." - 1 Jana 1:6-10. 

 
 
Ale prawdziwa samoocena wymaga odwagi. Człowiek ma tendencję do ukrywania swoich własnych błędów i 
udawania, że nie istnieją. To jest hipokryzja. Jezus nie toleruje hipokryzji: 
 
 

„Przestańcie osądzać, żebyście nie byli osądzeni;  bo jakim sądem osądzacie, 
takim będziecie osądzeni, i jaką miarą odmierzacie, taką wam odmierzą. Czemu 
więc patrzysz na słomkę w oku twego brata, a nie bierzesz pod uwagę belki we 
własnym oku? Albo jak możesz powiedzieć do swego brata: ‚Pozwól mi wyjąć 
słomkę z twego oka’, gdy oto w twoim własnym oku jest belka? Obłudniku! 
Najpierw wyjmij belkę z własnego oka, a wtedy będziesz wyraźnie widział, jak 
wyjąć słomkę z oka swego brata." - Mateusza 7:1-5 

 
 

"Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Przypominacie bowiem 
pobielane groby, które z zewnątrz wprawdzie wydają się piękne, ale wewnątrz są 
pełne kości zmarłych oraz wszelkiej nieczystości. Tak i wy wprawdzie z zewnątrz 



wydajecie się ludziom prawi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i bezprawia." - 
Mateusza 23:27-28 

 
Poza tym, Jezus wie, że te rzeczy staramy się ukryć: 
 
 

"Bo słowo Boże jest żywe i oddziałuje z mocą, i jest ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, i przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, a także stawów i ich 
szpiku, i jest zdolne rozeznać myśli i zamiary serca. I nie ma stworzenia, które by 
było niewidoczne dla Jego wzroku, ale wszystko jest obnażone i zupełnie 
odsłonięte dla oczu Tego, któremu mamy zdać rachunek." - Hebr. 4:12-13 

 
 
Osobiście poznaliśmy wartość zapierania się samego siebie. Kiedy zaczynaliśmy tę podróż wiele lat temu, 
zdecydowaliśmy się zresetować lub zrestartować nasze życie duchowe. Oprócz bycia uczciwym wobec 
siebie, zdecydowaliśmy się zapomnieć o wszystkim, co kiedykolwiek nauczyliśmy się o Bogu, Biblii, Jezusie 
Chrystusie i prawdzie. 
 
 
 
Puszczamy w niepamięć wszystkie cenione przekonania z zamiarem odbudowania naszego duchowego 
życia na podstawie jednej prawdziwej i niezaprzeczalnej rzeczy - że istnieje Bóg, który jest stwórcą 
wszystkiego.  Zdecydowaliśmy, że będziemy akceptować tylko pomysły i koncepcje zgodne z tą jedna 
prawdą, a następnie budować naszą wiarę na tych rzeczach. 
 
To była dla nas trudna i ciężka do przyjęcia sprawa.  Wiedzieliśmy, że kiedy pozbędziemy się wszystkich 
nauk, to zostaniemy niejako bez nauczycieli.  Nie mogliśmy kierować się do bezpieczeństwa, na które 
zgadzają się inni.    Bylibyśmy zdani na własną rękę, ale mieliśmy wiarę, że Ojciec wprowadzi nas w prawdę.  
Interesującą rzeczą w wierze jest to, że na początku jest to trudne.  Jednak, gdy każdy pracuje nad coraz 
większa wiarą, Ojciec odpowiada przez swoje zapewnienia.  A w końcu, ochrona i wskazówki Ojca stają się 
tak realne, że nie wydaje się sprawiedliwe, by nazywać to już wiarą.  (Rozważ tę myśl.) 
 
To jest sposób, w który nasza wiara postępowała: Mieliśmy wiarę, że Bóg jest stwórcą wszechrzeczy.  
Naturalnym następstwem takiego poglądu jest to, że każdy człowiek jest naszym bratem.  Teraz mieliśmy już 
dwie rzeczy, których byliśmy absolutnie pewni i które były prawdziwe - Bóg jest naszym Ojcem, a każdy 
człowiek jest naszym bratem.  Z tych twierdzeń udaliśmy się do tego, co znamy - Biblii.  I zdecydowaliśmy się 
przeczytać ją na nowo z naszej świeżej perspektywy.  Byliśmy zachwyceni, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że 
Jezus nauczał tych samych dwóch prawd, jako podstawy swojej posługi: 
 
 

"Ale wy nie dajcie się nazywać Rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, natomiast 
wy wszyscy jesteście braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo 
jeden jest wasz Ojciec, ten niebiański." - Mateusza 23:8-9 

 
I te dwie prawdy tworzą fundament przykazań, które podał: 
 
 

"I jeden z nich, biegły w Prawie, zapytał, wystawiając go na próbę: „Nauczycielu, 
które przykazanie w Prawie jest największe?” On rzekł do niego: „‚Masz miłować 
Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym 
umysłem’. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do tego, 
jest to: ‚Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie’. Na tych dwóch 
przykazaniach całe Prawo zawisło, a także Prorocy." - Mateusza 22:35-40 

 
Apostoł Paweł nawiązywał do duchowego zresetowania, gdy pisał: 
 

"Nie okłamujcie się nawzajem. Zrzućcie starą osobowość razem z jej praktykami i 
przyodziejcie się w nową osobowość, odnawianą dzięki dokładnemu poznaniu 
na obraz Tego, który ją stworzył," - Kolosan 3:9-10 
 

"macie bowiem odrzucić starą osobowość, która odpowiada waszemu 
poprzedniemu sposobowi postępowania i która ulega skażeniu według swych 
zwodniczych pragnień, a macie się odnowić w sile pobudzającej wasz umysł i 



przyoblec się w nową osobowość, stworzoną według woli Bożej w rzeczywistej 
prawości i lojalności." - List do Efezjan 4:22-24 

 
To jest sens ponownych narodzin (Jan 3:3-7): 

 
"A czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie 
Jezusie, zostaliśmy ochrzczeni w jego śmierci? Dlatego też zostaliśmy z nim 
pogrzebani przez nasz chrzest w jego śmierci, abyśmy jak Chrystus został 
wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak i my podobnie chodzili w 
nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z nim zjednoczeni w podobieństwie jego 
śmierci, to na pewno też zostaniemy z nim zjednoczeni w podobieństwie jego 
zmartwychwstania; gdyż wiemy, iż nasza stara osobowość zawisła z nim na palu, 
żeby nasze grzeszne ciało stało się nieczynne, abyśmy już dłużej nie byli 
niewolnikami grzechu."- List do Rzymian 6:3-6 

 
„Dano wam bowiem nowe zrodzenie, nie ze zniszczalnego, lecz z 
niezniszczalnego nasienia, przez słowo Boga, który żyje i trwa.". - 1 Piotra 1:22-
23 

 
Idee te przekonały nas o prawdziwości tego, co powiedział Jezus: 
 

"Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. "- Jana 14:6 

 
Byliśmy gotowi wyrzec się samego siebie, tak jak Jezus powiedział: "sprzedać wszystko i kupić perłę bardzo 
wysokiej wartości." 
 
To, co może dać nam odwagę przejść restart lub odrodzenie, to silne pragnienie prawdy, boskiej prawdy 
nieskażonej przez człowiecze interpretacje i machinacje oraz szczere pragnienie poznania Boga. 
 
Wierzymy, że restart lub odrodzenie należy rozpocząć przychodząc do Boga w modlitwie, wylewając nasze 
serca i prosząc o Jego przewodnictwo.  Przykładem takiej modlitwy, mogą być słowa 51 Psalmu.  Tutaj, 
Psalmista całkowicie otwiera swoje serce przed Ojcem i uzewnętrznia się.  Nie jest konieczne, aby kopiować 
słowa psalmisty, ale moglibyśmy podzielać jego uczucia: 
 

"Okaż mi łaskę, Boże, stosownie do swej 
lojalnej życzliwości. Stosownie do obfitości 
swych zmiłowań zmaż moje występki. 
Dokładnie mnie obmyj z mego przewinienia 
i oczyść mnie z mego grzechu. Sam bowiem 
znam swe występki, a grzech mój ciągle jest 
przede mną. 
 
"Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i 
zrobiłem to, co złe w twoich oczach — 
tak byś okazał się prawy, gdy mówisz, abyś 
był czysty, gdy osądzasz. Oto z 
przewinieniem zostałem urodzony w 
boleściach i w grzechu poczęła mnie matka. 
 
Oto upodobałeś sobie prawdomówność we 
wnętrzu, i spraw, bym w skrytości swego ja 
poznał mądrość. Racz mnie oczyścić z 
grzechu hizopem, abym był czysty; racz 
mnie obmyć, bym stał się bielszy nawet niż 
śnieg. 
 
"Daj mi usłyszeć radosne uniesienie i 
wesele, aby się rozradowały kości, któreś 
zdruzgotał. Zakryj swe oblicze przed mymi 
grzechami i wymaż wszystkie moje 
przewinienia. Serce czyste stwórz we mnie, 
Boże, i w moim wnętrzu umieść ducha 
nowego, niezłomnego. Nie odrzucaj mnie 



sprzed swojego oblicza i racz mi nie 
odbierać swego świętego ducha. 
 
"Przywróć mi radość z wybawienia 
zgotowanego przez ciebie i zechciej mnie 
wesprzeć duchem ochoczym. Występnych 
uczyć będę o twoich drogach, by grzesznicy 
do ciebie zawrócili. 
 
"Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, 
Boże, Boże mego wybawienia, by mój język 
z radością opiewał twą prawość. Jehowo, 
racz otworzyć wargi moje, by me usta 
wypowiadały twoją chwałę. Ty bowiem nie 
masz upodobania w ofierze — w 
przeciwnym razie bym ją dał; nie 
rozkoszujesz się całopaleniem. Ofiarami dla 
Boga — duch skruszony; sercem 
skruszonym i zdruzgotanym nie wzgardzisz, 
Boże. "- Psalm 51:1-17 

 
 
 
 
 
Takie serdeczne modlitwy jak ta, wprowadzą nas w odpowiedni nastrój.  Otworzymy się i odsłonimy przed 
Ojcem i przed samym sobą.  Znajdziemy komfort w naszej duchowej nagości, wiedząc, że wkrótce będziemy 
odziani i zbudujemy nowa osobę - duchową osobę - taką, która może poznać prawdę: 
 

"Ale człowiek fizyczny nie przyjmuje spraw ducha Bożego, bo są dla niego 
głupstwem; i nie może ich poznać, ponieważ osądza się je duchowo. Natomiast 
człowiek duchowy osądza doprawdy wszystko, lecz sam nie jest osądzany przez 
żadnego człowieka. Albowiem „któż poznał umysł Jehowy, żeby mógł go 
pouczać? My wszakże mamy umysł Chrystusowy." - 1 Koryntian 2:14-16 

 
Wielu ludziom na całym świecie z różnych środowisk i w wielu różnych okolicznościach udało się dokonać 
cudownych zmian w życiu poprzez zaparcie się samego siebie.  Dobrowolnie biorą pal męki Chrystusa, co 
oznacza, że są gotowi poddać wszystko, aby pójść za Chrystusem - "Sprzedać wszystkie rzeczy” A kiedy 
zdejmujemy starą osobowość z jej praktykami i przekonaniami, będziemy w stanie stawiać na prawdę. Paweł 
nazywa to stawianiem na "umysł Chrystusa" - perłę wysokiej wartości.  Zostaniemy obmyci z ludzkich 
błędów, stając gotowi do naszego nowego życia, naszych nowych narodziny - rodzimy się ponownie. 
 
Ale, w jaki sposób ustalić, czym jest umysł Chrystusowy? Jak go przejawiać? Jakimi ludźmi będziemy, kiedy 
go przyswoimy? Na te pytania odpowiemy w następnym artykule w naszym dążeniu do prawdy, a następnie 
duchowej wolności, który nazwiemy "Odbieranie Prawdy." 
 
Czekamy na wasze komentarze. 
 

"Elaia Luchnia" 
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