Odnowa umysłu

Kluczowe wersety
A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu
swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Hebr 10:25 (LB)
Tak jak człowiek myśli w duszy, takim jest – przekład hebrajski (wg oryginału ang. – przyp.
tłum.).
Przyp Sal 23:7
Biblia naucza, że jak człowiek myśli, takim się staje. To oznacza, że umysł kontroluje życie
i działanie człowieka. Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że myśli, które przeważają w
naszej głowie, będą miały decydujący wpływa na bieg naszego życia. Nasz duch jest
świadomy istnienia Boga i kontaktuje się z duchową rzeczywistością – z Bożym
królestwem. Nasza dusza operuje w sferze intelektu, natomiast nasze ciało sprawia, że
funkcjonujemy w świecie fizycznym.
1) Biblia mówi o:
a. Zdrowym umyśle (Mar 5:15).
b. Pokornym umyśle (Filip 2:3).
c. Przemienionym umyśle (Rzym 12:2).
d. Umyśle, kierowanym przez Ducha (Rzym 8:6).
e. Gorliwym umyśle (2 Kor 7:7).
f. Umyśle gotowym przyjąć Bożą wolę (2 Kor 8:19).
g. Odnowionym umyśle (Efez 4:23).
2) Umysł nie zmienia się automatycznie po przyjęciu zbawienia, to duch jest
natychmiastowo przemieniony przez Bożą łaską. Zwycięskie życie jest efektem
pracy nad własnym umysłem, a styl życia, sposób zachowania, działania ma swój
początek w myśleniu. Odnowienie umysłu dotyczy przeprogramowania myśli i jest
treningiem, który trwa całe życie. Wielu chrześcijan nie osiąga dojrzałości w wierze po
nowym narodzeniu. Rzucają nałogi, uczęszczają do kościoła, jednak ich myślenie i styl
życia pozostawiają wiele do życzenia.
3) Odnowiony umysł – obfitującą i przemienioną duszę, charakteryzują
następujące cechy.
a. Gotowość do zmiany i pokuty z powodu niewłaściwych myśli i postaw.
Rzym 12:2
b. Postępowanie według Słowa i posłuszeństwo Jemu.
Rzym 8:5-6
c. Regularne studiowanie Słowa.
Ps 1:1,2-3
d. Pozytywna postawa względem życia, bez lęku, troski i negatywizmu.

Iz 26:3
e. Motywacja do realizacji Bożej woli, bez względu na koszta.
Joz 24:15
f. Czujność i gotowość do podążania za wskazówkami Ducha Świętego.
Rzym 8:14
g. Poddanie emocji Słowu Bożemu; stabilność i dyscyplina.
2 Kor 5:7
h. Czystość, wolność od nieczystych myśli.
Filip 4:8
Duchy strachu i ociężałości służą temu, aby torturować ludzkie umysły i
wprowadzić je w opresję. Ośmiu na dziesięciu, nowonarodzonych jest przez nie
atakowanych. Musimy podjąć decyzję, aby nie pozwolić diabłu wpływać na nasz umysł.
Nieboże myśli trzymają nas w ubóstwie, depresji, trosce, chorobie i innych dziełach diabła.
Świat mówi nam: „Gdy będziesz miał problemy w małżeństwie, powinieneś się rozwieść”,
„Weź środki uspokajające, będzie ci lepiej”, lub „Jeśli ktoś cię skrzywdzi, oddaj mu
podwójnie, wyrównaj rachunki ze swoim wrogiem”. Jedna negatywna myśl, może otworzyć
diabłu drzwi i wówczas do naszego życia, dopuścimy grzech, chorobę, czy biedę.
Wyplenienie ich, zajmie nam dużo czasu. Nie zmieni tego nawet modlitwa. Jedynym
skutecznym sposobem na rozprawienie się z dziełami diabła jest odnowienie umysłu.
Kluczem do przemiany myślenia jest rozważanie Bożego Słowa, aż stanie się ono
częścią naszego stylu życia. Innymi słowy, transformacja umysłu jest „rozmyślaniem nad
Słowem”.
Odnowiony umysł nie ma w sobie egoizmu. Nie chce brać, ale obdarowywać. Szuka
sposobności, aby błogosławić innych ludzi. Wraz ze szczodrością przychodzi wolność. Nie
myślimy o tym, co moglibyśmy mieć, ale dzielimy się dobrem, które mamy.

Odnowa umysłu – Karta dyskusji
Odpowiedz na poniższe pytania:
1) Dlaczego powinniśmy przemieniać myślenie?
2) Jakie należy podjąć kroki w celu odnowieniu umysłu?
3) Jakie cechy charakteryzują przemieniony umysł?
4) Wymień korzyści, płynące z odnowienia umysłu Bożym Słowem.
5) Podziel się świadectwem dotyczącym odnowy umysłu w twoim życiu.

