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Rozdział IV : Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi 

 

Przyjmij 

Myślę, że to jest najtrudniejsza prośba Ojcze nasz:  

„Bądź wola Twoja”,         „Niech się spełnia Twoja wola”. 

Nim przyjrzymy się co ta prośba oznacza dla nas i jakie stawia nam wymagania, 

najpierw powróćmy do wydarzenia, o którym była już mowa, a które jest ściśle 

związane z tą prośbą. 

Chodzi o Ogrójec, ogród Getsemani, gdzie Jezus modlił się przed męką do Boga 

Ojca: „Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!” (Mk 14,36;                             

por.  Mt 26,39.42). 

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu to modlitwa poszukująca woli Bożej i siły do jej 

przyjęcia w duchu posłuszeństwa synowskiego, czyli pełnego miłości: 

„W modlitwie tej Jezus pozwala nam zajrzeć do wnętrza swej duszy i ujrzeć jej 

zjednoczenie z wolą Bożą. (…) Cała egzystencja Jezusa streszcza się w tych słowach: 

<Oto idę, aby spełnić wolę Twoją>. Dopiero teraz w całości rozumiemy słowa: 

<Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał>. A w ich świetle 

rozumiemy, że sam Jezus jest, w najgłębszym i najbardziej właściwym tego słowa 

znaczeniu, „niebem” – Jezus, w którym i przez którego spełnia się w całości wola 

Boża”
1
. 

Autor Listu do Hebrajczyków przedstawia teologiczną refleksję wokół modlitwy                  

w Ogrójcu i tego, co stało się potem:  

„Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby                      

i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki 

swej uległości” (Hbr 5,7),  

a także streszcza całą postawę Jezusa słowami:  

„Przyszedł, aby pełnić wolę Boga” (Hbr 10,7). 
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Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu. 

Wiele postaw Jezusa jest głęboko ludzkich, pięknych i zapraszających do 

naśladowania: oddanie się posłannictwu, współczucie, otwarcie i zwrócenie uwagi na 

każdego człowieka. 

Niemniej to są zewnętrzne owoce wewnętrznej postawy, która jest sednem 

człowieczeństwa Jezusa. 

Wpatrując się w Jezusa, widzimy, że tym, co prowadzi do pełni Jego 

człowieczeństwa (i bóstwa zarazem), jest posłuszeństwo Ojcu streszczone w 

zawołaniu „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego” (Łk 23,46). 

Posłuszeństwo to wynika z miłości do Ojca i z doświadczenia miłości Ojca. 

Ewangeliści nie mogli dokładnie przekazać dialogu, jaki trwał między Ojcem                           

i Synem, dialogu miłości, który czasem ujawnia się, jak np. głos przy chrzcie w 

Jordanie: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 

1,11). 

Interesujące byłoby prześledzenie wszystkich miejsc, gdzie moglibyśmy 

uchwycić relację Ojca i Syna. 

Ale też trzeba zauważyć, iż „każde słowo, które [Jezus] jako człowiek kierował do 

świata, było równocześnie modlitwą do Ojca”
2
. 

 

W tej prośbie pierwsza i najważniejsza rzeczywistość to uświadomienie sobie                 

i przyjęcie woli Boga w stosunku do całego stworzenia. 

Wola Boża jest prosta (chociaż wcale nie oznacza to, że łatwa do wypełnienia), ma 

jeden cel i pragnienie: doprowadzić wszystkich 

 do zbawienia,  

 do pełni życia w Bogu Trójjedynym. 

Bóg jest tym, „który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 

poznania prawdy” (1 Tm 2,4). 

Nasze życie jest ważne, bo jest upragnione i ukochane przez Boga. 

Ukochał nas i wybrał przed założeniem świata w Chrystusie:  

„W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci                           

i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 

przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli, 

ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym” (Ef 1,4-6). 

A ma to bezpośredni związek z tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. 
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Szczególnym znakiem jest krzyż, o którym Jezus mówi:  

„<A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie>. 

To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć” (J 12,32-33) 

Wszystko zmierza do tego, żeby poprzez krzyż i zmartwychwstanie Jezusa każdy 

człowiek został uwolniony z niewoli grzechu i śmierci. 

To jest fundamentalna Boża wola w stosunku do nas i całego świata, o którym 

mówią dzieje zbawienia opisane w Piśmie Świętym,  

od momentu stworzenia świata aż do miasta świętego w Apokalipsie. 

To jest cała historia człowieka i ta historia zmierza do jednego punktu – do punktu 

ponownego spotkania człowieka wolnego i zbawionego z Bogiem: 

„Historia zbawienia, opisana w Biblii, zawiera się między dwoma obrazami 

tworzącymi prolog i epilog dramatu ludzkiego; wizję utraconego raju i wizję Miasta 

Bożego. Są to jak gdyby dwa okna otwarte na wieczność; odkryciem tego, co mogło 

być, gdyby człowiek nie oddalił się od Boga, i pokazaniem tego, co będzie, gdy dzieło 

odkupienia Pana zostanie zakończone, a pojednana ludzkość rozkwitnie w radości 

Boga”
3
. 

Tak jak wspomniałem, to się będzie działo i dzieje się przez krzyż. A krzyż budzi 

opór i niezrozumienie. 

Znakomicie to widać w scenie rozmowy Jezusa z Piotrem (por. Mk 8,27-36). 

Piotr przyjmuje i wyznaje prawdę o Mesjaszu, ale nie chce się już zgodzić, żeby był 

On odrzucony i zabity. 

Jak pisze o tym biskup Ryś, polskie tłumaczenie „Zejdź mi z oczu, szatanie!”, 

„dodaje ono tekstowi dramaturgii, ale czyni to za cenę utraty ważnego wymiaru jego 

przesłania. W rzeczywistości bowiem Jezus mówi do Szymona Piotra <Idź za Mną, 

szatanie!> (…) ewentualnie <idź za Mnie> w znaczeniu stanięcia za kimś. Chrystus 

wcale więc nie wyrzuca Piotra <w diabły>, lecz nakazuje mu iść za sobą. (…)                        

<idź za Mną> oznacza w tym kontekście także: nie wyrywaj się przede Mnie, nie 

działaj na własną rękę, nie daj się prowadzić ślepo własnemu rozeznaniu dobra i zła. 

Jeśli zaś – mówi Jezus – pójdziesz za Mną, to ty także dojdziesz do krzyża”
4
. 

Jednym z wymiarów krzyża jest to, że Bóg z miłości wydaje się także naszej woli, 

która doprowadza Go do śmierci, o czym świadczą słowa zapisane przez św. Łukasza 

o decyzji Piłata: „Jezusa zaś zdał na ich wolę”
5
 (Łk 23,25). 
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Nasze poszukiwanie Bożej woli w codzienności powinno koniecznie mieć w sobie 

ten punkt związany z celem ostatecznym: naszym uwolnieniem i wolnością, 

zbawieniem i miłością na życie wieczne. 

Trudno czasem wybierać to, co Boże (czyli zgodne z Jego wolą), czy też 

przyjmować to, co nas spotyka. 

I ten moment, który jest szalenie istotny, bo kiedy mówimy  

 „Bądź wola Twoja” lub  

 „Niech Twoje panowanie będzie jako na niebie, tak i na Ziemi”,  

 „Twoja wola niech się dzieje”,  

to chodzi o całe nasze życie, a nie jego wycinek czy jakiś etap. 

Clive Staples Lewis napisał, że „ostatecznie okaże się, że istnieją tylko dwa rodzaje 

ludzi: 

 ci którzy mówią Bogu: <Bądź wola Twoja>, i  

 ci, wobec których Bóg na koniec wypowie słowa: <Bądź wola twoja>”
6
. 

Pan Bóg zaprasza nas do tego, byśmy oddali Mu całe swoje życie, tak jak On oddał 

nam całego siebie w swoim Synu. 

Jedną z rzeczy, która dzieje się w realizacji Bożej woli w naszym życiu, oddania 

naszego życia, jest to, co jest związane z naszym powołaniem, powołaniem do pełni 

życia. 

 

Do tego, co było powiedziane na temat powołania w poprzednim rozdziale
7
,                            

w kontekście tej prośby możemy dodać, że powołanie, zarówno nasze, jak i wspólnoty 

Kościoła, mieści się w idei przymierza, którego początek mamy przedstawiony                          

w Starym Testamencie. 

 Z jednej strony Bóg, „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, 

bogaty w łaskę i wierność …” (Wj 34,6), 

 Z drugiej człowiek, naród wybrany, często niewierny i gubiący się na drodze 

życia. 

To bardzo ważne, by zrozumieć, że przymierze nie jest działaniem ekonomicznym, 

biznesowym. Nie chodzi o towary, przedmioty, ale o osoby. 

Jego owocem jest relacja między dwiema osobami: w tym przypadku między 

Bogiem i człowiekiem. 
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Dwa hebrajskie słowa związane z przymierzem, hesed i emet, pozwalają pogłębić 

jego rozumienie. 

Greckie tłumaczenie hesed mówi o miłosierdziu, ale hesed dotyczy obu partnerów 

przymierza. Dlatego szukając naszej postawy wobec przymierza z Bogiem (co można 

przyrównać do przymierza małżeńskiego), realizacji naszego powołania, słowem 

odpowiednim jest „miłość miłosierna”. 

Emet zaś  to przede wszystkim prawda, jako coś, na czym można się oprzeć z 

pełnym zaufaniem, wierność, niezawodność, które to w biblijnej symbolice ma postać 

„skały”. 

Realizacja biblijnego przymierza prowadzi do wypełnienia woli Bożej w narodzie 

wybranym. 

W naszym przypadku możemy ideę przymierza odnieść do chrztu i chrzcielnych 

przyrzeczeń, które również są drogą do realizacji woli Bożej. Przypomina nam o tym 

liturgia Wigilii Paschalnej, gdy te przyrzeczenia odnawiamy. 

 

 Posłuszeństwo Jezusa wzywa nas do naśladowania. 

 Posłuszeństwo Bogu Ojcu staje się drogą do pełni człowieczeństwa. 

Paradoks tego sformułowania, ale i jego moc, wynikają z trudności – czasem wręcz 

negacji – współczesnego przyjęcia tych słów i rzeczywistości. 

Trudności te wypływają z historycznych i psychologicznych uwarunkowań 

(przesady w przypadku posłuszeństwa i rozczarowań w przypadku ojcostwa) i 

wynikającego                      z nich ograniczającego rozumienia zarówno 

posłuszeństwa, jak i ojcostwa, o czym była mowa wcześniej. 

 

Co prawda słowa, które za chwilę przytoczę, występowały w kontekście ślubów 

zakonnych, ale przyznam, że jak dotąd są dla mnie najlepszym określeniem 

posłuszeństwa wobec woli Bożej:  

„wcielanie w życie nauki Jezusa Chrystusa i naśladowanie Jego przykładu 

życia oraz przyjęcie niemożliwego do przewidzenia losu”
8
.  

„Przyjęcie niemożliwego do przewidzenia losu” – posłuszeństwo dzieje się 

wewnątrz wiary, także wiary Kościoła, i jest ukierunkowane na Boga (służba Bogu, 

wyraża się m.in. troską o zbawienie ludzi). 

Tak jak zakonne posłuszeństwo wyrażone w ślubach jest bezwarunkowe, tak jest 

również wewnątrz innych powołań. Słyszymy to szczególnie wyraźnie w niezwykłym 
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wyznaniu małżonków, że pragną być ze sobą „w dobrej i złej doli, w zdrowiu i 

chorobie”. 

Źródłem posłuszeństwa jest wiara.  

„Posłuszeństwo wierze” (Rz 16,26) występuje w doksologii kończącej Pawłowy 

List do Rzymian (por. Rz 16,25-27), zwróconej do Boga: 

 „Temu który ma moc utwierdzić was”, „który jedynie jest mądry”. 

Bóg, który teraz objawił („ujawnił”) tajemnice zbawienia w Jezusie Chrystusie, 

wyzwolenia z niewoli grzechu, Bożej obecności i miłości wobec świata. 

Całość tego objawienia, odsłonięcia tajemnicy i przyjęcia jej ma prowadzić do 

posłuszeństwa wierze. 

 

Posłuszeństwo w wierze staje się źródłem poznania i uczestnictwa. 

Chodzi nie tyle o samo poznanie, ile przede wszystkim o uczestnictwo i 

zaangażowanie. 

Mogę nie wiedzieć dlaczego, ale mogę uczestniczyć, nawet bez rozumienia: 

„Żyć bez dlaczego, kochać bez dlaczego, pracować bez dlaczego”                                 

(Mistrz Eckhart). 

Uczestnictwo w życiu Boga i wspólnoty, w której żyję dzięki posłuszeństwu wierze, 

przypomina nam naszą refleksję wokół słowa „być” w rozdziale „Święć się imię 

Twoje”. 

Dzięki posłuszeństwu Bogu jestem z Nim i jestem we wspólnocie z innymi 

(„Jesteśmy”): „Wzywasz ich, aby Cię słuchali, a kiedy Ci odpowiadają, wówczas są” 

(Mikołaj z Kuzy)
9
. 

 

Problem posłuszeństwa Bożej woli jest głęboko związany z doświadczeniem braku 

akceptacji życia i tego, co się w nim dzieje. 

 Łatwo mówić „Bądź wola Twoja”, kiedy wszystko układa się po naszej 

myśli, lub mówić tak, nie zastanawiając się, tylko realizując własną wolę. 

 Dobrze o tym wiemy, że doświadczamy w życiu rzeczy, w których jest nam 

bardzo trudno powiedzieć: „Bądź wola Twoja”. 

Tymczasem trzeba sobie uświadomić, że nie modlimy się, by Bóg spełniał naszą 

wolę, tylko byśmy potrafili przyjąć Jego, jakakolwiek by była. 
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Nie chodzi więc o zmienianie Jego woli, tylko zmianę naszej postawy. W pewnym 

sensie jest to prośba o postawę, którą streszcza ludowe powiedzenie: Niech się dzieje 

wola nieba, z nią się zawsze godzić trzeba. 

I nie musi to być wyraz fatalizmu czy determinizmu, ale wiary i  synowskiego 

poddania się, na wzór Jezusa, woli Ojca. 

 

 Jak wolę Bożą rozpoznawać? 

Oczywiście podstawą jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła i nasze sumienie.  

Wszystko oddane w miłości Bogu i ogarnięte Jego łaską. W świetle miłości 

możemy najlepiej wolę Bożą rozpoznać i wypełnić. 

Dodajmy do tego dwie praktyczne wskazówki św. Pawła spośród wielu, jakie 

zamieścił w swoich listach. 

1. „A zatem proszę was bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała 

swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej 

rozumnej służby Bożej. 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 12,1-2) 

    Chodzi więc o używanie rozumu, myślenie, które uczy się rozpoznać wolę 

Bożą i razem z ciałem oddaje się Bogu. To niezwykle ważne, by zobaczyć 

drogę rozumu w naszej drodze do Boga, w rozpoznawaniu Jego obecności, 

umiejętności rozróżniania dobra i zła, i podążania za dobrem. Myślenie jest 

darem i zdolnością, które trzeba rozwijać w świetle wiary, nadziei i miłości. 

 

2. I druga wskazówka: modlitwa i dziękczynienie. 

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu 

dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem 

was” (1 Tes 5,16-18). 

 

Myślenie, modlitwa i dziękczynienie prowadzą nas i wspierają                                       

w pełnieniu woli Bożej. 
 

Posłuszeństwo Bogu, spełnianie woli Bożej prowadzi do dojrzałości i pełnej 

wolności. 

Paradoks posłuszeństwa Bogu polega na tym, że możemy odkryć, iż nas 

posłuszeństwo nie ogranicza, ale otwiera przed nami wielkie możliwości rozwoju i 

drogi do radości miłości otrzymanej i ofiarowanej. 
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