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W życiu nieustannie podejmujemy decyzje. Dotyczą one i zwykłych spraw, 
np. sposobu spędzania wolnego czasu, i bardzo ważnych, od których może 
zależeć całe nasze życie, np. wyboru szkoły, współmałżonka, pracy itp. Waga 
i liczba podejmowanych decyzji zwiększa się wraz z wiekiem i osiąganiem 
przez nas dojrzałości. Nieocenieni w uczeniu się podejmowania właściwych 
decyzji są odpowiedni przewodnicy, doradcy, a nie tak łatwo ich znaleźć.

Jozue pełnił funkcję przewodnika i doradcy w sprawach wiary dla naro-
du wybranego. Był bliskim współpracownikiem Mojżesza w czasie wędrówki 
przez pustynię. Po śmierci Mojżesza stanął na czele narodu izraelskiego. Będąc 
blisko Mojżesza, Jozue uczył się od niego osobistej modlitwy i spełniania woli 
Boga bez zastrzeżeń. Dzięki jego zaufaniu Bogu wprowadził naród wybrany do 
Ziemi Obiecanej, a później nadzorował losowanie przy podziale ziemi między 
pokolenia Izraela. Jego rola nie była łatwa. 

Ojcze,
poszukuję,
niczego nie twierdzę.
Ale Ty, mój Boże,
czuwaj nad moimi krokami
i wskazuj mi kierunek.

(św. Augustyn)

22 Komu chcecie służyć? – 
Jozue

szukać 
odpowiedzialnych 

ludzi

warto

Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też 
starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili 
przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: „Tak mówi Pan, 
Bóg Izraela: Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnij-
cie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodko-
wie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju 
zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”. Naród wówczas 
odrzekł tymi słowami: „Dalecy jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić 
Pana, a służyć bogom cudzym! Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził 
nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On 
przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą 
drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi prze-
chodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem”.

(Joz 24,1-2a.15-17.18b)
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Jozue przypomina ludowi wszystko, co Bóg uczynił dla niego. Przywołuje 
pamięć o trosce Boga od Abrahama do czasu zdobycia ziemi Kanaan i zamiesz-
kania w niej. I stawia bardzo mocne pytanie: „Komu chcecie służyć?”. Inaczej 
mówiąc: „Zdecydujcie się, dokonajcie wyboru i konsekwentnie postępujcie we-
dług niego”. Lud odnawia przymierze zawarte pomiędzy nim a Bogiem. Izraeli-
ci dokonują wyboru i przysięgają, że będą postępować zgodnie z przymierzem. 
Jozue miał odwagę postawić tak kategoryczne pytanie. Był przewodnikiem ca-
łego narodu w wierze i brał za niego odpowiedzialność przed Bogiem. 

Przed tobą Bóg również stawia pyta-
nie: Komu chcesz służyć? Dokonaj wybo-
ru. Jak naród wybrany możesz stanąć po 
stronie Boga.

Warto już teraz nauczyć się tego, co 
należy brać pod uwagę, dokonując wybo-
rów. Człowiek dojrzały przed podjęciem 
decyzji stara się przewidywać, jakie będą 
jej konsekwencje. Cechą dojrzałości jest 
umiejętność podejmowania właściwych 
decyzji i odpowiedzialność za nie. Waż-
ne, by odpowiednio dobrać doradców, 
nauczycieli, przewodników. 

Módl się
Boże, wiesz, że pragnę Ci służyć 
i do końca wypełnić Twoją wolę 
w moim życiu. Jednak nie jest 
to łatwe, gdy świat kusi mnie 
tysiącami swoich propozycji. 
Pomóż mi wybrać przewodnika, 
który mnie podtrzyma w moim 
wyborze i wskaże, jak Ci służyć. 

I-

Przeczytaj, co napisał papież Franciszek na swoim twitterze:
Papież Franciszek@Pontifex_pl, 31 lipca 2013 r.
Drodzy młodzi Przyjaciele, warto postawić na Chrystusa i na Ewangelię, 

zaryzykować wszystko dla wielkich ideałów.

Papież Franciszek@Pontifex_pl, 16 lipca 2013 r.
W życiu chrześcijańskim najistotniejsza jest modlitwa, pokora i miłosier-

dzie dla innych: oto droga ku świętości.
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Zadanie
1.  Napisz rozprawkę na temat: Jaką korzyść daje człowiekowi wybór 

Boga i Jego zasad?
2.  Odszukaj w Internecie konto papieża Franciszka na Twitterze i prze-

pisz do zeszytu papieskie przesłanie z dzisiejszą datą.
3. Pomódl się dla siebie o dobrych przewodników w wierze. 

VI

       Zastanów się?

?
•  Z jakich podjętych dotąd decyzji jesteś dumny?
•  Z czyich rad korzystasz w podejmowaniu ważnych decyzji?
•  Czy twoje wybory nie krzywdzą innych?
•  Czy dokonując wyborów, pamiętasz o Panu Bogu?
• Gdzie szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące wiary?
•  Z czyich rad korzystasz, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące wiary?
• Komu swoim zachowaniem dajesz dobry przykład?
•  O poradę w sprawie wiary udasz się do… 

wypełniając 
przykazania, okazuję 
wierność Panu Bogu

wiem, że

      Zapamiętaj!

!
Jeżeli w życiu wybieram Boga 

i Jego zasady i postępuję 

według nich, świadczy to, że 

podejmuję odpowiedzialność za 

podjęte decyzje. W ten sposób 

staję się wzorem dla innych, 

przewodnikiem, przykładem.

Spraw, by nie skusiło mnie swymi 
pozorami zewnętrzne piękno, ale 
pomóż mi dostrzec wartość osoby. 
Wskaż mi, jak swoim zachowaniem 
mogę pokazywać innym, że Ty jesteś 
moim Panem.
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