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Temat: Jak być przewodnikiem w drodze do Boga?   

 

Pewien młodzieniec zapytał świątobliwego pustelnika: - "Wskaż mi 
drogę, którą najszybciej mógłbym dojść do Boga!". Uśmiechając się, 
pustelnik powiedział: - „Zjedz jeden z tych grzybów!". Zdumiony młodzian 
zawołał: - „Przecież one są trujące!”. - "No właśnie!" - powiedział pustelnik. 

 Do Boga nie idzie się na skróty. Potrzeba na to całego życia  

Autor: Bruno Ferrero 

Kto jest naszym przewodnikiem w drodze do Boga?      

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, 
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto 
położone na górze. 15 Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło 
wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki 
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5, 13-16) 

Chrystus czyni nas siebie nawzajem przewodnikami w drodze do Boga. 

Na podstawie fragmentów Pisma Świętego odpowiedz: 

Kiedy człowiek staje się „solą ziemi” i „światłością świata”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Co robić, aby być dobrym przewodnikiem w drodze do Pana Boga? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Co wskazuje na to, że staję się światłem? 

 

3 Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono posługi, 4 okazujemy się sługami Boga przez 
wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, 5 w chłostach , więzieniach, podczas 
rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, 6 przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i 
łagodność, przez [objawy] Ducha Świętego i miłość nieobłudną. (2 Kor 6, 3-6) 

 

Obawiam się, że gdy przyjdę, znajdę was nie takimi, jakimi pragnąłbym was znaleźć, a i dla was okażę się takim, jakiego 
sobie nie życzycie. Żeby przypadkiem nie [było wśród was] sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego 
współzawodnictwa, obmów, szemrania, wynoszenia się, kłótni. (2 Kor 12, 20) 

 

10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, 
abyśmy je pełnili. (Ef 2, 10) 

 

8 Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! 
9 Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. 10 Badajcie, co jest miłe Panu. 11 I nie 
miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]! (Ef 5, 8-10) 

 

13 Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy 
wszystko. 14 Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest 
sprawiedliwość4, 15 a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju5. 16 W każdym położeniu bierzcie 
wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz 
Ducha, to jest słowo Boże6 - 18 wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad 
tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych. (Ef 13-18) 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1033#P4
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1033#P5
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1033#P6

