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Taka jest wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba! Tymi oto słowami, mój własny tato 

uczył mnie w młodości pokory wobec życia i przyjmowania spraw wobec których się 

buntowałam. Wola nieba, czyli wola Boża, to temat, który podejmuje Słowo Boże z 

dzisiejszej niedzieli. Jaka jest różnica pomiędzy tym, co człowiek powinien a wolą Bożą? 

Oczywiście wiele powinności wynika z naszych codziennych zobowiązań i roli, jakie 

pełnimy. Te powinności nieraz nam ciążą. Czy wola Boża również może być dla nas 

uciążliwa? 

Zauważmy, że prorok Jeremiasz miał dosyć ogłaszania ludziom niepomyślnych nowin, więc 

chciał się z tego zadania wycofać, ale jakiś wewnętrzny ogień nie pozwalał mu zamilknąć. 

Gdy raz wejdzie się na drogę życia dla Boga, to sumienie pozostaje już na to wrażliwe: 

uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20,7). Powinności prorockiej nie można 

tak po prostu odłożyć. Dziś każdy chrześcijanin, na mocy chrztu świętego, obdarzony jest 

misją prorocką, by głosić Dobrą Nowinę o Zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Ale pokusa, by 

tego nie czynić i nie wychylać się ze swojego bezpiecznego katolicyzmu, napada nas 

niejednokrotnie. 

Taką pokusą dla samego Jezusa był Piotr, który chciał widzieć w Nim uosobienie 

powodzenia, triumfu, wreszcie zwycięstwa. Mowa o cierpieniu i śmierci nie pasowała do tego 

wyobrażenia. Ważny jest kontekst tej rozmowy, która ma miejsce po wyznaniu wiary w 

Jezusa Mesjasza i obietnicy prymatu. Teraz Piotr dowiaduje się, że warunki naśladowania 

Jezusa nie są takie łatwe, ale po sześciu dniach Jezus zabiera go na górę Tabor, gdzie 

dokonuje się przemienienie (zob. Mt 17,1-8), wydarzenie wyjątkowe, na wskroś pozytywne, 

ale należące już niejako do świata przyszłego. 

Taka jest perspektywa życia chrześcijańskiego: podejmować krzyż codzienny, ale mieć 

pewność, że wszystko ulegnie przemianie w życie wieczne, życie znalezione: kto chce 

zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 

16,25). Czy Piotr był w stanie zrozumieć tę wypowiedź Jezusa? Usłyszał ją po tym, gdy 

ośmielił się Go skarcić. Usłyszał także twardą odpowiedź: odejdź za Mnie (dosł. z gr.) i 

naśladuj Mnie (zob. Mt 16,24), czyli towarzysz Mi (dosł. z gr.), czyli stań z tyłu, za Mną. 

Miejsce ucznia jest za mistrzem, a nie przed nim. Jezus demaskuje szatana, który próbował 

zawładnąć myśleniem Piotra. To też ważna lekcja dla każdego z nas: dostrzec działanie tego, 

który chce zguby człowieka i odciągnąć go od drogi naśladowania Pana. 

Wolę Bożą pełnić może ktoś, kto nie chce sterować Bogiem i nakazywać Mu, co ma czynić. 

Niestety powierzchowna religijność wielu chrześcijan zakłada taki właśnie scenariusz: Bóg 

ma uczynić to, czego oczekuję i o co proszę. Ale porządek rzeczy jest zgoła odwrotny. Kto 

chce pełnić wolę Bożą, musi starać się myśleć po Bożemu (Mt 16,23), oczami Boga 

pojmować rzeczywistość. Albowiem nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg: Pan patrzy z 

nieba, widzi wszystkich synów ludzkich (Ps 33,13).  

Jak przeciętny chrześcijanin ma odkrywać wolę Bożą? Św. Paweł nie ma wątpliwości, że 

potrzeba przemiany umysłu, aby rozpoznać tę wolę (zob. Rz 12,2). Potrzeba karmić się 

słowem Bożym, medytować je i nim się modlić indywidualnie i we wspólnocie, szczególnie 

w kontekście liturgii. Wpisuje się to w rozumną służbę Bożą (z gr. logike latreia). Służbę 

sobie samemu, swojemu życiu i życiu dla innych ludzi, aby nie zagubić się, nie zatracić 

chrześcijańskiej perspektywy.  



„Szczęśliwi, którzy zachowują upomnienia Boga, całym sercem Go szukają” (por. Ps 119,2). 

Jeśli rozpoznaję wolę Bożą i ją wypełniam, jestem i będę szczęśliwym człowiekiem, a 

powinności i przykazania nie staną się dla mnie ciężarem nie do uniesienia. Zatem jest w tym 

wiele racji: taka wola nieba, z nią się zgadzać trzeba.  

 


