
„Bądź wola Twoja”!

Czy modląc się modlitwą „Ojcze nasz” zastanawiamy się nad jej treścią?

Czy mogę powiedzieć:
Ojcze – jeśli Bóg jest moim Stworzycielem, ale nigdy nie poprosiłem, aby stał się moim 
duchowym Ojcem, a ja Jego dzieckiem?

Czy mogę powiedzieć:
Nasz – Jeśli nie czuję potrzeby Społeczności i przynależności do innych wierzących, do 
Zboru Pańskiego?

Czy mogę powiedzieć:
Jesteś w Niebie, - Skoro nie jestem przepełniony głęboką czcią wobec Boga siedzącego w 
niebie na tronie? 

Czy mogę powiedzieć:
Święć się imię twoje - Jeśli nie prowadzę życia, które Go święci? Przecież nazywam się 
Jego imieniem czyli Chrystusowym, bo chrześcijanin to ktoś „Chrystusowy”?

Czy mogę powiedzieć:
Przyjdź królestwo Twoje – Jeśli nie jestem gotowy, aby w moim sercu i życiu królował 
Chrystus? Jeśli nie jestem gotów głosić Jego Królestwa innym ludziom?

Drodzy,
w ciągu ostatnich kilku moich usługach każdego razu nawiązywaliśmy do powyższych zdań 
i myśli zawartych w pierwszej części modlitwy Pańskiej.

Dziś przyjrzymy się znaczeniu zdania „Bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi.”

Po co w ogóle rozważać tak oczywistą sprawę. Przecież naturalną rzeczą jest, że my 
chrześcijanie kochamy Jezusa i wielu z nas wydaje się, że w codziennym życiu pełni wolę 
Boga.
Wiecie znamy dobrze historię kiedy ap.Piotr będąc pewnym siebie i przekonanym, że 
zawsze będzie pełnił wolę Jezusa powiedział do Niego: „Panie z Tobą jestem gotów pójść i 
na śmierć”.
I co wówczas usłyszał od Jezusa?
„Zanim kogut zapieje, trzykrotnie się mnie zaprzesz.”

Piotr kochał Jezusa. My również kochamy Jezusa, ale musimy sobie uświadomić, że nie 
zawsze idziemy przez życie z Jezusem, Jego wola królująca w niebie nie zawsze króluje w 
moim sercu!

„Bądź wola Twoja”!
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Dlaczego warto kierować się wolą Bożą w swoim życiu?

Co najmniej z dwóch przyczyn:

1. Z powodu Bożej mądrości.

Kiedy kupujemy np. nowy sprzęt domowy albo nowy program komputerowy to dobrze
jest zapoznać się z instrukcją obsługi. 

Kto najlepiej wie jak ma działać i jakie ma możliwości i przeznaczenie dany sprzęt czy
program?

Oczywiście konstruktor sprzętu czy programista programu.

Drodzy Bóg jest naszym Twórcą i najlepiej wie, jak mamy żyć, a Pismo Święte jest taką
naszą instrukcją obsługi, z jaką musimy się zapoznać.

Dlatego drodzy Bożą wolą warto kierować się po pierwsze z tego powodu, że warto Mu
zaufać, że On najlepiej wie, jaki jest cel mojego życia i dokąd zmierzam.

„Bądź wola Twoja”!

Dlaczego jeszcze warto kierować się Bożą wolą w życiu?

2. Po drugie z powodu Bożej miłości.

Drodzy często przypomina się kobietom, że Biblia naucza o uległości wobec męża. Ale
kiedy ta żona będzie zmotywowana do uległości mężowi?

Wówczas,  kiedy  doświadczy,  że  jej  mąż  kocha  ją  bezgranicznie,  że  jest  gotów  do
największych poświęceń dla niej.

Kiedy będę zmotywowany do kierowania się Bożą wolą w życiu?

Kiedy zrozumię i doświadczę sercem, jak wielką miłością obdarzył mnie Bóg!

O Nim czytamy w Rzymian 8:32 tak:

„On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie
miał z nim darować nam wszystkiego? 

„Bądź wola Twoja”.

W jaki sposób wola Boża dzieje się w życiu człowieka?

Czy wszystko na tym świecie, czy wszystko w chrześcijaństwie i wreszcie czy wszystko w 
Twoim osobistym życiu dzieje się zgodnie z wolą Boga?

To bardzo trudne pytania. 
Odnośnie woli Bożej krążą po świecie różne przysłowia, np.:
„Niech się dzieje wola nieba, jej się zawsze poddać trzeba.”
Albo
„człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi.”
Inspiracją do tworzenia podobnych przysłów może być nawet Pismo Święte.
Np. czytamy w Przyp.Sal. 19:21
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„Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana.”

Czy to oznacza, że Bóg w rezultacie zmusza człowieka, Ciebie i mnie do pełnienia swojej 
woli?

Jedno jest pewne:
- pragnieniem Boga jest, aby każdy człowiek pełnił Jego wolę.
P.J ucząc swoich uczniów modlić się do Boga rzekł m.in. „Bądź wola twoja, jako w niebie, 
tak i na ziemi.”
Ten głos „Bądź wola Twoja.” był myślą przewodnią wielu osób w Biblii:

- to myśl przewodnia w życiu Jezusa:
„…Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech 
się stanie.” Łuk. 22:42

- to myśl przewodnia w życiu Marii:
„I rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł 
odszedł od niej.” Łuk. 1:38

- to myśl przewodnia w życiu Józefa:
„A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę 
swoją.” Mat. 1:24

- to myśl przewodnia często w życiu apostołów:
„I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!
A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim.” Mat. 4:19-20

„Bądź wola Twoja” – to myśl przewodnia w życiu wielu innych mężów S. i Nowego 
Testamentu.
Ale jak odkrywa przed nami Pismo Św. jedynie Pan Jezus był tym, którego wolna wola 
całkowicie pokrywała się z wolą Boga.

Jezus rzekł, cytuję:
… Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej
woli…” Jan. 10:17-18

Niestety w życiu zarówno innych wspomnianych osób, w życiu całego Izraela jak i Kościoła 
N. Testamentu mnóstwo jest przykładów rozmijania się woli Boga z wolą człowieka.

Czy pamiętamy opis duchowej walki, jaka toczyła się w sercu ap.Pawła?

On sam pisze o sobie, cytuję:
„Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym.” Rzym. 7:22
„Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe;” Rzym. 7:2
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Jak widzimy w życiu ap. Pawła ta wola ciała nie zawsze pokrywała się z tym, czego chciał 
jego wewnętrzny człowiek, czy w rezultacie sam Bóg.

Jako chrześcijanin w swoim wnętrzu chciał żyć dla Jezusa. Ale nawet w życiu tego 
wielkiego apostoła bywało, że stara natura brała górę nad wykonywaniem woli Bożej.

Czy to możliwe, że pierwsi chrześcijanie w swej wolnej woli często nie postępowali zgodnie
z wolą Chrystusa?

Moglibyśmy przyjrzeć się wielu listom do zborów, wielu stwierdzeniom w nich zawartych.
Spójrzmy chociażby na cztery pierwsze zbory, o których mówią listy ap. Pawła:
1. Cytowany list do Rzymian, 7 rozdział, przypomniał nam duchową walkę między wolą 
człowieka wewnętrznego, a starą naturą chrześcijanina.

1. Następnie listy do Koryntian ukazują nam grzechy, w jakie uwikłany został ten zbór. 
Dlatego też nazywa ich cielesnymi, cytuję:

„I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do
niemowląt w chrystusie”. 1 Kor. 3:1

Jak dalece ci cieleśni chrześcijanie ze zboru w Koryncie mieli możliwość sprzeciwić się woli
Chrystusa?
Ap.Paweł pisze o tym m.in. w I Kor.15:1-2, cytuję:

„A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i 
w której trwacie,
I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, 
chyba że nadaremnie uwierzyliście.”

Jeżeli zacząłeś mijać się w swoim chrześcijaństwie z wolą Chrystusa, to są dwie drogi przed 
Tobą:
Albo Twoja wiara jest daremna i poniesiesz tego konsekwencje, albo zaczniesz zachowywać
Słowo Ewangelii.

Dalej kiedy przewracamy kartki z listami do Koryntian, napotykamy list do Galacjan. I tutaj 
ap. Paweł znów nawiązuje do wolnej woli i do walki w życiu chrześcijanina między jego 
duchem a ciałem.
Czytam list do Galicjan 5 rozdz., w.1, 4, 7, 13 i 17. 
(zachęcam do otworzenia tego fragmentu)

Werset 1 i 13 znów przypomina nam, że będąc chrześcijaninem dalej jestem wolny w 
podejmowaniu decyzji. Ale już druga cześć tych wersetów oraz w.4 i 7 ostrzegają nas 
chrześcijan:
- przed powracaniem w niewolę zakonu (w.1),
- przed odłączeniem się od Chrystusa (w.4),
- przed odejściem od prawdy (w.7)
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- przed pobłażaniem ciału (w.13)

To uleganie woli ciała w życiu chrześcijan i sprzeciwianie się woli Chrystusa jest 
zauważalne niemalże w każdej księdze N.Testamentu.

Wejrzyjmy bracia i siostry w swoje serce:
czy aktualnie bardziej pragnę żyć dla siebie samego, czy dla Chrystusa?
Co bardziej liczy się w Twoim życiu – moja wola, czy też wola Boża?

Podczas jakiej sytuacji Jezus nauczał uczniów modlitwy „Ojcze nasz”?

Otóż podczas tzw. kazania na górze.
Pan Jezus podawał podczas tego kazania różne przykłady dotyczące pełnienia Jego woli.

„Bądź wola Twoja”
- Jaka jest wola Jezusa wg kazania na górze?

Np. Jezus rzekł, że każdy kto się gniewa na brata swego jest kim?
Zabójcą!

Zastanów się czy nie bywa tak, że się modlisz „Bądź wola Twoja”, a jednocześnie gniewasz 
się na brata i jesteś zabójcą?

Jezus rzekł w tym kazaniu – miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was
prześladują.
Zastanów się czy nie bywa tak, że się modlisz „Bądź wola Twoja”, a jednocześnie nie 
okazujesz miłości w praktyce temu, kto Ciebie prześladuje?

Jezus rzekł w tym kazaniu – nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
Zastanów się czy nie bywa tak, że się modlisz „Bądź wola Twoja”, a jednocześnie osądzasz 
brata czy siostrę w Zborze?

Pan Jezus rzekł w kazaniu – jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
Czy chciałbyś, aby Jezus odmierzył Ciebie taką miarą, jaką Ty mierzysz brata czy siostrę w 
Zborze?

No, ale przecież to jest prawdą. A czy naprawdę możesz powiedzieć, że znasz wszystkie 
okoliczności, motywacje i znasz prawdę.
A jeśli nawet znałbyś przykrą prawdę o kimś to jakbyś go potraktował?

Ten, który rzekł – Jezus – Bądź wola Twoja – został zdradzony przez Piotra.

Co powiedziałbyś Piotrowi na miejscu Jezusa?
Zdradziłeś mnie, co z Ciebie za apostoł. Nawet jeśli Ci wybaczę, to nie mogę powierzyć Ci 
żadnej służby w Kościele!
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Nie, Jezus przebaczył i wiedział, że choć ap.Piotr zaparł się Jego to w głębi serca naprawdę 
Go miłuje.
Ale Jezus uczynił coś więcej. Jezus powiedział do Piotra – Paś owieczki moje. Jezus 
powierzył Piotrowi odpowiedzialną służbę w Kościele.
Tym jest miłość, pełna łaski i zapomnienia o krzywdach.

Pomyśl, o czym myślisz raczej, czy myślisz
 – ale przecież jak się nie gniewać, jak się o niego modlić, jak nie sądzić go, jeśli… 
- czy myślisz raczej, niezależnie od wszystkiego Panie – Bądź wola Twoja…

Niechaj każdy z nas sprawdzi więc na ile w jego życiu ten zwrot „Bądź wola Twoja” zgadza 
się Spójrzmy więc na wypowiedzi zawarte w kazaniu na górze odnośnie pełnienia woli 
Bożej.

Wiemy, że Chrystus może przyjść po swój Kościół, po Ciebie i mnie w każdej chwili. Jeśli 
On jeszcze dzisiaj przyszedłby do Twojego domu i zapukał do Twoich drzwi, czy zastałby 
Ciebie gotowego, czuwającego?

Czasami jako chrześcijanie zaczynamy duchowo zasypiać, obojętnieć na Chrystusa, żyć dla 
siebie zamiast dla Niego.
Bywa, że powracamy do dawnego stylu zachowania, muzyki, ubioru, sposobu spędzania 
wolnego czasu i mówimy, że przecież i tak jesteśmy już zbawieni.

Ale Pan Jezus opowiedział w Ewangeliach przykład o słudze, który nie był gotowy na 
przyjście swego Pana.
Zachęcam do przeczytania całej tej historii w swoim domu. Zapisana ona została w 
Ew.Łuk.12:35-48
Ten sługa miał za zadanie troszczyć się o współsługi. Jednak przestał czekać na swojego 
Pana. Sprzeciwił się woli Pana i zaczął upijać się, bić współsługi.
I wówczas przychodzi jego Pan i co się dzieje (zapukać):
Przeczytamy werset 46 i 47:
„Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, 
usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi.
Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego 
woli, odbierze wiele razów.”

Czy jako sługa Boży postępujesz wg woli Chrystusa?

W Ew. Mat. 23:37
37. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli 
posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje 
pod skrzydła, a nie chcieliście!

Czy Bóg może dziś zawołać:
Stasiu, Jasiu ileż to razy chciałem…, a wy nie chcieliście?
Do Jeruzalem Bóg posyłał proroków. Kogo Bóg posyła dzisiaj do Ciebie, aby Cię ostrzec?
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Do Ciebie Bóg posyła dzisiaj swoje Słowo ostrzeżenia.
Do Twojej Jerozolimy czyli do Twojej Łodzi, Zgierza czy Głowna Bóg posyła Ciebie do 
zwiastowania Ewangelii.
Czy mówię Bądź wola Twoja i przyczyniam się do zwiastowania Ewangelii czy też modlę 
się Bądź wola Twoja, ale nic nie czynię, aby Boża wola była ogłaszana przeze mnie?

Chciałbym zakończyć jednak to kazanie takim pozytywnym akcentem. Czasami to, co 
należałoby zmienić w naszym życiu nas całkowicie przytłacza. Tak wiele dziedzin naszego 
chrześcijaństwa sprzeciwia się woli Boga.
Może to dotyczyć relacji do Boga, w stosunku do rodziny, do zboru czy też do ludzi z tego 
świata.

Jak możemy to zmienić?

I tą odpowiedzią z Biblii chciałbym zakończyć już usługę.

Czytam Ew.Mat. 26:41
41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest 
ochotny, ale ciało mdłe.

List do Hebr. 10:35-36
35. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę.
36. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili 
tego, co obiecał.

Amen.
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