
Wybrać to, co jest „Bogu miłe”

Umieć poznać, co jest ważne

W poszukiwaniu właściwego kierunku

Człowiek od zamierzchłych czasów podejmował dalekie wypra-
wy. Aby szczęśliwie dotrzeć do wyznaczonych celów podróży, 
potrzebował niezawodnych znaków wskazujących właściwy 
kierunek drogi. Dla starożytnych kupców i żeglarzy takim zna-
kiem były gwiazdy. Doskonale je znali i na podstawie położenia 
danego gwiazdozbioru potrafili wytyczyć szlak swojej wędrów-
ki. Po 1300 roku w Europie (w Chinach znacznie wcześniej) po-
sługiwano się kompasem. W urządzeniu tym namagnesowana 
igła wskazuje podróżnym, gdzie jest północ. Współcześnie po-
sługujemy się dużo nowocześniejszymi urządzeniami nawiga-
cyjnymi pozwalającymi bezpiecznie podróżować.
A czym powinniśmy się kierować w życiu, zwłaszcza gdy musi-
my podjąć ważną decyzję?

Oto siewca wyszedł siać. Mt 13, 3

Ziarnem jest słowo Boże. Łk 8, 11

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, 
lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,

 abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: 
co jest dobre, co Bogu miłe

 i co doskonałe. Rz 12, 2

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, 
nie będzie chodził w ciemności,

 lecz będzie miał światło życia. J 8, 12
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Umieć poznać, co jest ważne Dla chrześcijanina Bóg jest najważniejszy. Jeżeli pragniemy tak 
żyć, by się Bogu podobać, musimy – zgodnie ze wskazaniem 
Świętego Pawła – „odnawiać” umysł. Odnawianie to polega 
przede wszystkim na poznawaniu Ewangelii.
Chrystus nauczał, jak postępować, uczył dobroci, szczerości, wy-
rozumiałości. Jego słowa są dla nas „wewnętrznym kompasem”, 
który pomaga nam podejmować właściwe decyzje i wskazuje, 
jak szczęśliwie i dobrze iść przez życie.

Odnawianie umysłu SŁOWNIK

Podjąć decyzję – postanowić coś, doko-
nać wyboru po wcześniejszym przemy-
śleniu, zastanowieniu się.

?Do czego służy „wewnętrzny kompas”?
Jaki jest cel życia chrześcijanina?
Co oznacza „odnawianie umysłu”?

Bo Bóg naszym Ojcem,
bo Bóg kocha nas,
On szlak nam wyznacza
i sam prowadzi nas.
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