
Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - sierpień 2010 (ŻYCIE DUCHOWE 7)

K
A

T
E

C
H

E
Z

A
 
 
D

L
A

 
 
D

O
R

O
S

Ł
Y

C
H

ŻYCIE DUCHOWE - WOLA BOŻA
Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą. Jan Paweł IIŻYCIE DUCHOWE - WOLA BOŻA 7

„Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi“
„Wolą naszego Ojca jest, „by wszyscy ludzie
zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy“ 
(1 Tm 2, 4). „On jest cierpliwy... chce bowiem
wszystkich doprowadzić do nawrócenia“ (2 P 3, 9).
Jego przykazaniem, streszczającym wszystkie
inne i wyrażającym całą Jego wolę, jest,
„abyśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas
umiłował“ (J 13, 34).

„Oznajmił tajemnicę swej woli według swego
postanowienia, które przedtem w Nim powziął... aby
wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako
Głowie... W Nim dostąpiliśmy udziału my również, 
z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który doko-
nuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli“ 
(Ef 1, 9-11). Prosimy usilnie, by w pełni urzeczywist-

nił się na ziemi ten zamysł życzliwości, tak jak wypełnił się już w niebie.

W Chrystusie, dzięki Jego ludzkiej woli, wola Ojca została wypełniona w sposób
doskonały i raz na zawsze. Przychodząc na ten świat, Jezus powiedział: „Oto idę...
abym spełniał wolę Twoją, Boże“ (Hbr 10, 7; Ps 40, 7). Tylko Jezus może powiedzieć:
„Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba“ (J 8, 29). W modlitwie swej agonii godzi się
całkowicie na tę wolę: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie“ (Łk 22, 42). Właśnie
dlatego Jezus „wydał samego siebie za nasze grzechy zgodnie z wolą Boga“ 
(Ga 1, 4). „Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa
Chrystusa“ (Hbr 10, 10).

Jezus, „chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał“ 
(Hbr 5, 8). O ileż bardziej zobowiązuje to nas, będących stworzeniami i grzesznikami,
którzyśmy w Nim stali się przybranymi dziećmi. Prosimy naszego Ojca, by złączył
naszą wolę z wolą Jego Syna, byśmy pełnili Jego wolę i wykonywali Jego zamysł
zbawienia za życie świata. Sami jesteśmy całkowicie niezdolni do tego, ale zjed-
noczeni z Jezusem i dzięki mocy Jego Ducha Świętego możemy Mu poddać
naszą wolę i zdecydować się na wybór tego, co zawsze wybierał Jego Syn:
czynić to, co podoba się Ojcu.

Dzięki modlitwie jesteśmy w stanie „rozpoznać, jaka jest wola Boża“ (Rz 12, 2;
Ef 5, 17), i osiągnąć „wytrwałość“ do jej wypełniania (Hbr 10, 36). Jezus poucza nas,
że do Królestwa niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz „spełniając
wolę... Ojca, który jest w niebie“ (Mt 7, 21).

„Bóg wysłuchuje każdego, kto... pełni Jego wolę“ (J 9, 31). Taka jest moc modlitwy
Kościoła w imię jego Pana, zwłaszcza w Eucharystii. Kościół jest komunią wstawien-
nictwa razem z Najświętszą Matką Boga i wszystkimi świętymi, w których „upodobał“
sobie Pan, by pragnęli tylko Jego woli.

Katechizm Kościoła Katolickiego (2822-2827)4

Na czym polega udane życie? Co mam czynić?
(…) Na czym polega udane życie? Co mam czynić? Jaki

mógłby być mój projekt życia? „Co mam czynić, aby moje
życie posiadało pełną wartość i pełny sens?”.

Nie lękajcie się zmierzyć z tymi pytaniami! Dalekie od przy-
tłoczenia was, wyrażają one wielkie dążenia, które są obecne
w waszym sercu. Dlatego powinny być wysłuchane. Ocze-
kują one odpowiedzi nie powierzchownych, lecz zdolnych
zadowolić wasze autentyczne oczekiwania życia i szczęścia.

Aby odkryć projekt życia, który może uczynić was 
w pełni szczęśliwymi, stańcie w postawie słuchania Boga, który ma swój plan
miłości dla każdego z was. Z ufnością pytajcie Go: „Panie, jaki jest Twój plan
Stwórcy i Ojca wobec mojego życia? Jaka jest Twoja wola? Pragnę ją wypełnić”.
Bądźcie pewni, że wam odpowie. Nie bójcie się Jego odpowiedzi! „Bóg jest więk-
szy od waszego serca i zna wszystko” (1J 3,20)

Benedykt XVI

„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 przyjemne i co doskonałe“ (Rz 12,2) - napomina
nas św. Paweł. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opi-
niom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom.

Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie
przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się
uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić
zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia
własnego i cudzego!“                                                                       Jan Paweł II

O wolo Boga Wszechmocnego,
Tyś moją rozkoszą, tyś moją radością,
Cokolwiek mi poda ręka Pana mego,

Przyjmę z weselem, poddaniem się i miłością.
Wola Twa święta - to moje odpocznienie,

W niej zawiera się ma świętość cała,
I całe moje wieczne zbawienie,

Bo pełnić wolę Boga, to największa chwała.
św. Faustyna (Dz. 1265)
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Jak odkrywać wolę Bożą w swoim życiu?
Mówimy: „Bądź wola Twoja”. Wola Boża to Boży plan, Boży zamiar względem 

świata, ludzkości i konkretnego człowieka. Najogólniej wola Boża wyraża się w zda-
niu: Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. 

Bóg pragnie dzielić się swoją miłością, swoim życiem i szczęściem wiekuistym z czło-
wiekiem. Przykładem pełnienia woli Ojca jest Jezus Chrystus — Wcielony Syn Boży.
Czytamy u Hebrajczyków (10, 7): „Oto idę [...] aby spełnić wolę Twoją, Boże”. Dwunastoletni
Pan Jezus odpowiada Maryi i św. Józefowi: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym,
co należy do mego Ojca?” (Łk 2, 49). 

W czasie publicznej działalności wiele razy Jezus mówił, że czyni zawsze to, co się Ojcu
podoba: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał” (J 4, 34). Podkreślał,
że cuda są dziełami, które Ojciec kazał Mu spełnić. W przeddzień męki Pan Jezus mówił, że
przyszedł, aby świat poznał, że miłuje Ojca, i jak Ojciec Mu rozkazał, tak czyni (J 14, 31). Stał
się posłuszny Ojcu aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. W Ogrójcu Pan Jezus mówił: „Nie
moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22, 42), a na krzyżu: „Dokonało się” (J 19, 30).

Przykładem pełnienia woli Bożej jest Maryja. W czasie Zwiastowania wsłuchuje się 
w głos wysłańca Bożego. Pyta, jak to się stanie? Chce dokładnie poznać wolę Bożą, a kiedy
poznaje Boże zamiary, odpowiada: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według
słowa twego” (Łk 1, 38). To była jej wewnętrzna decyzja. Maryja poznała wolę Bożą, przyjęła
i potem przez całe życie tę poznaną wolę Bożą wypełniała. 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus napisała: „Doskonałość polega na tym, by spełniać
wolę Boga. Być tym, czym On chce, byśmy byli”, a św. Jan od Krzyża powiedział: „Stan
zjednoczenia z Bogiem polega na całkowitej przemianie duszy w wolę Bożą”. Boża
wola, Boży plan spotyka się z wolną wolą człowieka. Św. Maksymilian mówi, że świętość
to jest: „w” równa się „W”, czyli, że moja wolność utożsamiona z wolą Bożą. Największy
użytek człowiek czyni ze swojej wolności wtedy, gdy utożsamia ją z wolą Bożą. Jak zatem
odkrywać wolę Bożą? 

Całe Pismo Święte jest wyrazem Bożej woli. Wolę Bożą wyraża Kościół, gdy naucza 
w imieniu Chrystusa, szczególnie jej wyrazicielem jest Piotr. Wola Boża wyraża się w naszych
spotkaniach z innymi ludźmi, przez ich słowa, przez ich postawy. Nie tylko te pozytywne.
Także negatywna postawa bliźniego jest dla nas jakimś znakiem od Boga, który nas wzywa. 

Wola Boża wyraża się w wydarzeniach. Podejmujemy ciągle trud, by odkrywać Boże
plany w wielkich wydarzeniach świata, ale i w wydarzeniach codziennych, drobnych, w tych
radosnych i w tych bolesnych. Wolę Bożą odkrywamy we własnym sumieniu. Szczególnie
jeśli to sumienie jest prawe, jeśli czynimy codziennie wieczorem rachunek sumienia. Jeśli
nasze sumienie jest wrażliwe, wówczas jesteśmy bardziej otwarci na Boże wyzwania. 
W odkryciu Bożej woli może nam bardzo pomóc rada drugiego człowieka, ale człowieka
mądrego, uczciwego, kogoś, o kim wiemy, że on również szuka Bożej woli.

W szczególny sposób pomocą w odkrywaniu Bożej woli może być spowiednik.
Szukamy woli Bożej w odniesieniu do życia jako całości — odczytywania własnego
powołania: czy wolą Bożą jest życie małżeńskie, życie samotne czy życie w kapłaństwie. 
To odkrywanie jest nieraz pełne dramatyzmu. Całe lata ludzie się zastanawiają. Człowiek pyta
nieraz przez wiele lat, czy to jest wola Boża, czy mój wymysł? Czy naprawdę Chrystus mówi:
„Pójdź za Mną” (Łk 5, 27)? 

Odkrywamy wolę Bożą w odniesieniu do codzienności,
konkretów: co wybrać, co zostawić? Chodzi o to, żeby sta-
wiać sobie to pytanie: jaka jest Boża wola, gdy mamy o czymś
zadecydować w rodzinie, czy stawiać wymagania współ-
małżonkowi, dzieciom, czy coś kupić, coś przedsięwziąć, pod-
jąć jakieś ryzyko. Należy postawić sobie pytanie o to, czy
w świetle Ewangelii Pan Bóg rzeczywiście tego chce.

Bóg działa w nas i w naszym sercu. Podsuwa nam
myśli i pragnienia. Te dobre myśli, wewnętrzne decyzje, to są
natchnienia Ducha Świętego, ale trzeba wielkiej pokory, aby
odkryć, przyjąć, zrealizować natchnienia, natomiast żeby nie
nazywać natchnieniami Ducha Świętego własnych pomysłów,
wypływających z egoizmu czy wybujałej wyobraźni. Nieraz rada
drugiego — na przykład spowiednika — zobiektywizuje nasze
myśli, abyśmy nie ulegali podszeptom szatana. 

Św. Paweł pisze: „Nie bierzcie 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).

Rozpoznawanie woli Bożej to pierwszy etap. Drugi etap to jej przyjęcie. 
Trzecim etapem przyjęcia woli Bożej jest wykonanie. „Nie miłujmy słowem i językiem,

ale czynem i prawdą” (1J 3, 18). Św. Paweł pisze: „Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, 
i działania zgodnie z jego wolą” (Flp 2, 13). Jesteśmy wolni, ale tak naprawdę to Bóg jest
sprawcą nawet tego, że chcemy dobra. Bóg jest sprawcą tego, że działamy zgodnie z Jego wolą. 

Niezwykle ważne jest szukanie woli Bożej, aby Pan Bóg dał nam zrozumienie
wewnętrzne, abyśmy przez kontakty z innymi, a nawet przez cierpienie, lepiej mogli poznać
Jego wolę. Najważniejsza w tym wszystkim jest modlitwa, aby poznać, przyjąć i zrea-
lizować Bożą wolę w konkretnej sytuacji. Konkrety każdego dnia układają się w całość,
aby całe życie było spełnieniem Bożej woli.

Z Dzienniczka św. S. Faustyny:
„[...] napisz na czystej karcie te słowa: Od dziś we mnie nie istnieje wola własna, i prze-

kreśl ją; a na drugiej stronie napisz te słowa: Od dziś pełnię wolę Bożą wszędzie, zawsze,we
wszystkim. Nie przerażaj się niczym, miłość ci da moc i ułatwi wykonanie” (Dz, 372).

„Nie pragnę niczego, prócz spełnienia Jego świętej woli. [...] Staram się, aby we wszys-
tkim spełnić wolę Bożą, nie pragnę więcej wyzdrowienia niż śmierci, jestem zupełnie zdana
na Jego nieskończone miłosierdzie” (Dz, 795).

„Chociaż widzę i czuję w przybliżeniu, jak cieniutka zasłona dzieli mnie od Pana, ja prag-
nę Go oglądać twarzą w twarz - ale niech się stanie wszystko według woli Twojej” (Dz, 807).

„Idę odważnie - choć ranią się stopy - do ojczyzny swojej, a w tej drodze posilam się
wolą Bożą, ona mi jest pokarmem” (Dz, 886).

„Kiedyż się znajdę w domu Ojca naszego i napawać się będę szczęściem, które
spływa z Trójcy Przenajświętszej. Ale, jeżeli jest wolą Twoją, żeby jeszcze żyć i cierpieć,
to pragnę tego, coś dla mnie przeznaczył; trzymaj mnie ziemi, dokąd Ci się podoba, cho-
ciażby i do końca świata. O wolo mojego Pana, bądź moją rozkoszą i zachwytem duszy
mojej” (Dz, 918).

Bp Jan Szkodoń
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