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Bądź wola Twoja
Tom 13, numer 5

W numerze:

Strona 2: Boża wola

Strona 3: Na ziemi tak jak w niebie

Strona 7: O duchowej współpracy z Bogiem

Strona 12: Nasza wola przechodząca w Jego

Strona 13: Duchowa wola

Strona 17: O wierze

Strona 18: Nasza wola zachowana dla Jezusa

„Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto
Cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić

Już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej."—1 Piotra 4:1,2
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Boża wola
„Oto jestem—niech mi uczyni, co mu się podoba! "—2 Samuela 15:26

Ty słodka kochana Boża wolo
Moja kotwica, moja forteca,

Spokojne mieszkanie Twojego Ducha
W Tobie się kryję i jestem spokojny.

O wolo, która chcesz tylko dobra 
Prowadź mnie, Ty najlepiej prowadzisz;

Idę za Tobą jako spokojne dziecko, 
I z ufnością spoczywam na Twojej piersi.

Boża wola sprawia, że gorzkie staje się słodkie
I wszystko jest dobrze, kiedy jest wykonywana;

Jeżeli Jego wola jest uświęcona,
To wypełnia ona radością.

Własne ja, rozum i uczucia mogą szydzić
Z tej ukrytej drogi, która prowadzi w górę—

Tam będzie moja wola złamana,
I umrze siła natury.

A jeżeli w smutku Ciebie nie zobaczę,
Zdaję się na Twoją nieznaną miłość—

We mnie jest wypisana Twoja błogosławiona wola
Jeżeli nie chcę nic z siebie.

Duchu małego dziecka

Pozbawiony woli, czysty, spokojny,
Widzę Twoją wolę nieskażoną;

Panie, weź moją wolę, Twoja miłość jest pewna.

P Boża wolo, pragnienie mojej duszy, 
Mój chleb życia w potrzebie i bólu;

O Boża wolo, mój ogniu prowadzący, 
Połącz moją wolę znowu z Twoją.

O wolo, wykonaj we mnie twoje dzieło,
Teraz i na wieki—

Dawaj radość czy smutek, wszystko jedno
Dla tej błogosławionej duszy, która Ciebie kocha.

Gerhard Ter Steegen (ok. 1769)
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Na ziemi tak jak w niebie
Trudno sobie wyobrazić atmosferę i nastawienie, które muszą przenikać niebo. 

Bóg, jako Stwórca i najwyższy autorytet otrzymuje pełne posłuszeństwo i bez wahania. 
Nie ma sprzeczania, ani dyskusji, ani upartej trudności. On tak chce i tak się dzieje.

W pierwszym rozdziale Łukasza mamy krótkie wejrzenie w naturę niebiańskich 
poleceń i odpowiedzi, kiedy widzimy anioła Gabriela w misji do Zachariasza a potem do 
Marii, Mamy wrażenie, że całe istnienie Gabriela jest skoncentrowane na jego pragnieniu 
i chęci, aby wykonać polecenie Stwórcy, bez względu na to czego ono dotyczy. „Jam jest 
Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, aby do ciebie przemówić i zwiastować 
ci tę dobrą nowinę" (1:19). Jako jeden z niebiańskich zastępów, Gabriel bez zastrzeżeń 
odpowiada na Bożą wolę. Został wydany rozkaz i natychmiast następuje posłuszeństwo.

Ten stopień posłuszeństwa woli  Bożej  pomaga nam zrozumieć  pierwsze  całe 
zdanie w modlitwie Jezusa w Mateusza 6: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się 
imię  Twoje,  przyjdź  Królestwo  Twoje,  bądź  wola  Twoja,  jako  w  niebie  tak  i  na  
ziemi”(6:9,10).

Jezus  mówi  swoim  uczniom,  że  najpierw  i  na  pierwszym  miejscu  ma  być 
uświęcone, czczone i szanowane Boże imię i charakter. Mamy szukać Jego Królestwa, 
albo bardziej poprawnie, Jego panowania na ziemi, a przede wszystkim w naszym życiu. 
Będzie to demonstrowane w posłuszeństwie Jego woli na ziemi tak samo jak to jest w 
niebie.  Inaczej  mówiąc,  kiedy uznajemy świętość  i  chwałę  Boga  i  akceptujemy Jego 
miejsce władzy i panowania w naszym codziennym życiu i okolicznościach, to stajemy 
się posłuszni woli Ojca w taki sam sposób, w jaki są Mu posłuszne zastępy niebiańskie—
to znaczy całkowicie i bez wahania.

Takie podniosłe duchowe wyżyny i aspiracje mogą szybko spowodować zawrót 
głowy z poziomu osiągnięć, albo mogą spowodować całkowite zniechęcenie z powodu 
pozornych niemożności wypełnienia takiego żądania. Jednak nie jesteśmy bez przykładu 
tego, jak o takie życie można się nie tylko modlić, ale nim żyć.

Chrystus naszym wzorem

W  każdym  aspekcie  naszego  życia  duchowego  Chrystus  jest  naszym  przykładem  i 
wzorem.  „Kto  mówi,  że  w  Nim  mieszka,  powinien  sam  tak  postępować,  jak  On 
postępował" (1 Jana 2:6). Poprzez całe życie na ziemi słyszymy jak Jezus deklarował 
ciągle  na  nowo,  że  Jego  wiecznym  celem  było  jedynie  wykonanie  woli  Ojca.  To 
obejmowało  nie tylko całkowite  posłuszeństwo Bożym wiecznym celom, ale  również 
poleganie na prowadzeniu i kierownictwie Ojca.
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„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, 
tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec 
bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni" (Jana 5:19,20). Chrystus 
wiedział, że wszystko, czego pragnął i chciał Jego niebiański Ojciec jest najlepsze dla 
Niego i dla świata, który On przyszedł odkupić.

Pisarz Listu do Hebrajczyków przypisuje cytat z Psalmu 40 do Chrystusa 
podczas Jego życia na ziemi: „Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie 
przysposobił; nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem: 
Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi" 
(Hebr. 10:5-7; Psalm 40:7-9).

W hebrajskim ten 7 werset Psalmu brzmi tak: „Nie chcesz ofiar krwawych i 
darów, ale dałeś mi otwarte uszy (lub przebite)". Spurgeon nazywa tę różnicę między 
hebrajskim a greckim Septaginty „przykładem różnych brzmień tak samo natchnionych." 
Słowa Psalmu 40:7 nawiązują do aktu, jaki wykonywał sługa, jeżeli nie chciał odejść od 
swojego pana. Miał mieć przekłute ucho jako znak, że pozostaje sługą swojego pana na 
całe życie (2 Mojż. 21:2-6).

Jezus wiedział, że te ofiary i obrzędy religijne nie są tym czego naprawdę Ojciec 
oczekiwał od Swoich dzieci. On pragnął mieć lud całkowicie Jemu oddany, który by 
chodził w posłuszeństwie Jego przykazaniom i był z całego serca poddany Jego wiecznej 
woli. Obraz z 2 Mojż. pokazuje tego, kto stał się oddanym sługą na całe życie—nie 
dlatego, że został zmuszony, ale dlatego, że sam chciał.

Chrystus przyszedł i przyjął kształt człowieka—„przygotowane ciało"—aby nam 
pokazać jak wygląda rzeczywiste wypełnienie woli Ojca. Jezus wiele razy wprawiał w 
zakłopotanie tych, którzy szli za Nim i tych, którzy się Jemu sprzeciwiali. Mówił o 
intymności z Bogiem i całkowitym poświęceniu się Bożym prawom, a przy tym ciągle 
„łamał zasady" ich religijnych tradycji i ludzkich ustanowień—wszystkiego co dla nich 
było drogie, jako sposoby podobania się Bogu. On zastępował zwykłe religijne obrzędy 
intymną znajomością Boga i posłuszeństwem Jego objawionej woli.

Dla wielu z nas łatwiej jest schować się za wykonywaniem obrzędów 
religijnych, niż wykonywać Bożą wolę w naszym codziennym życiu. Wielu ludzi w 
kościele obecnie wpadło w nałóg praktykowania poszczególnych tradycji danego 
kościoła. Mogą żyć całe tygodnie, miesiące a nawet lata bez prawdziwego przeżywania 
osobistego spotykania z Bogiem, albo poznawania tego co to znaczy chodzić w pełni Jego 
woli.

Faryzeusze w czasach Jezusa byli szanowani i oceniani jako najbardziej religijni 
ludzie na ziemi, ale Jezus tak skomentował ich religijne działania: „Ci ludzie czczą Mnie 
swoimi wargami, ale ich serce jest daleko ode Mnie. Daremnie Mi cześć oddają; ich nauki 
są jedynie ludzkimi naukami."
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Stawiał im otwarte wyzwania: „Odrzuciliście przykazania Boże, a trzymacie się 
ludzkich  tradycji  ...  macie  sprytny  sposób  odrzucania  Bożych  przykazań  po  to,  aby 
trzymać się swoich tradycji!" (Marek 7:6-9). Jezus mógłby to samo powiedzieć o wielu, 
którzy nazywają się chrześcijanami w naszych czasach.

Chodzenie  w  Bożej  woli  niekoniecznie  jest  jakimś  fantastycznym  stanem 
zaślepienia  umysłu,  który  nigdy  nie  napotyka  na  trudności  czy  walki.  Jest  to  raczej 
decyzja serca, aby chodzić z Bogiem i zaufać Mu, że będzie On realizował wieczne cele 
dla naszego życia, bez względu na to co będzie. I znowu patrzymy na Jezusa jako nasz 
przykład.

W Ogrodzie Getsemane rozegrała się ostateczna walka woli. Jezus wiedział co 
się ma wydarzyć; właśnie dla tego przyszedł na tę ziemię. Jednak w obliczu tej realności 
był nadal uczciwy, aby przyznać, że gdyby był jakiś inny sposób dokonania tego, to byłby 
z tego zadowolony. „Ojcze, jeżeli można, niech Mnie ten kielich minie." Jezus przeżywał 
ludzki strach i niepewność tak jak my; chciał uniknąć bólu i agonii Golgoty, gdyby to 
było możliwe. Ale On poszedł dalej w Swojej modlitwie:  „Jednak nie Moja wola, ale 
Twoja niech się stanie" (Mateusz 26:39).

Niektórzy komentatorzy uważają,  że to był  rzeczywiście punkt zwycięstwa w 
dziele odkupieńczym Chrystusa. Kiedy została już podjęta decyzja woli, to nie odwrócił 
się od tego, co Go czekało.  Jeżeli  nie było innej  drogi,  to Chrystus poszedł drogą na 
krzyż. Wypełniła się wola Ojca.

Niebo zstępuje na ziemię

W ten sposób Chrystus sprowadził realność nieba na tę ziemię. Przez 33 lata w 
tym  jednym  życiu  Boża  wola  wykonywała  się  na  ziemi  tak,  jak  jest  w  niebie.  On 
doświadczył  wszystkiego,  czego  my  doświadczamy—każdej  próby,  każdego 
rozczarowania,  każdego  bólu  serca,  każdej  pokusy,  każdej  przeciwności—i  pozostał 
wierny woli Ojca we wszystkim. „Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć 
nam w naszych słabościach, ale mamy tego, który był kuszony we wszystkim tak jak my
—ale  nie  zgrzeszył"  (Hebr.  4:15).  On  wie  co  my przeżywamy,  ale  On  również  zna 
zwycięstwo w każdych okolicznościach.
Izajasz opisuje realność ludzkiej woli w taki sposób: „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, 
każdy poszedł  własną  drogą"  (53:6).  Dzisiaj  wielu  chce  obwiniać  szatana  za  każdy 
grzech, każde świadome działanie przeciwko Bogu, każdą formę osobistego buntu; ale  

Izajasz  pokazuje  jaka  jest  prawda.  To  my  idziemy  własną  drogą.  My 
postępujemy według swoich planów i pragnień, zamiast według woli Bożej. My wszyscy 
jesteśmy winni tej samowoli.

Wszyscy rodzimy się z naturą naszego ojca, pierwszego Adama—Adama, który 
zbuntował się przeciwko Bogu i obrał sobie własną drogę, zamiast po prostu postępować
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według Bożych zasad życia.  Ale Bogu niech będą dzięki,  że możemy poznać i  uczestniczyć w 
niebiańskiej  naturze  naszego  Odkupiciela,  ostatniego  Adama—  Chrystusa  Jezusa,  który  był 
ucieleśnieniem boskiej woli Boga dla każdego z nas (2 Piotra 1:3,4).

Paweł stwierdza realność tej obietnicy w 1 Kor.: „Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, 
ziemski; drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest 
niebieski  człowiek,  tacy są  i  niebiescy.  Przeto  jak  nosiliśmy obraz  ziemskiego  człowieka,  tak 
będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka" (15:47-49).
Możemy dostrzec odpowiedź  na tę  ważną  prośbę  w Modlitwie  Pańskiej.  Jego  wola  może  być 
wypełniona na ziemi tak, jak jest w niebie, kiedy uczymy się chodzić w mocy Ducha Świętego, 
ufając Ojcu, nie polegając na własnym rozumie, ale na Nim we wszystkim. Czy to dotyczy decyzji, 
która może zmienić życie, czy pozornie nieważnych spraw codziennego życia, możemy chodzić w 
jedności z planem Ojca dla naszego życia.

Kiedy rozmyślamy o tych słowach, które większość z nas powtarzała już prawdopodobnie 
setki razy, możemy poznać realność Bożej woli na ziemi. Jest to sprawa decyzji, aby naśladować 
Chrystusa, chodzić tak, jak On chodził i jak postępował, polegać na prowadzeniu Ducha w każdej 
sytuacji. To się nie stanie w ciągu jednej nocy. Jest to staranie całego życia, ale jest to cel, który ma 
być postawiony przed nami w naszych sercach i w naszych modlitwach.
Jako  ostania  myśl,  może  być  pożyteczne  powrócić  do  sceny,  gdzie  niebiański  anioł  Gabriel 
wkroczył  do  „istnienia  ziemskiego"  Marii  z  wolą  Ojca  niebiańskiego.  Takie  myśli  musiały 
wykraczać poza ludzkie zrozumienie, dziwaczne a nawet przerażające. Jednak jej odpowiedź dla 
tego niebiańskiego posłańca może mieć odbicie w życiu każdego z nas: „Jestem sługą Pańskim ... 
niech mi się stanie jak powiedziałeś" (Łukasz 1:38).

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź  
wola Twoja jako w niebie tak i na cierni.

Bruce Garrison (2003)      
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O duchowej współpracy z Bogiem

Jest  sprawą  oczywistą  że  człowiek  uważany za  rozumne  i  posiadające  własną  wolę 
stworzenie jest zaprojektowany do działania. A kiedy rozważymy relację całej zależności, 
którą  człowiek  utrzymuje  ze swoim Stwórcą,  to  nie  jest  mniej  oczywiste,  że  ludzkie 
działanie  powinno  zakładać  i  utrzymywać  kształt  współpracy  z  Bogiem.  Jest  to  tak 
zaprojektowane  i  powinno  to  być  najważniejszym  celem  naszego  życia  tzn. 
WSPÓŁPRACA Z BOGIEM.

Boże plany

Starając  się  przedstawić  zasady  tego  ważnego  przedmiotu  mówimy  na  pierwszym 
miejscu, że nie mamy się podejmować decydowania za siebie (to znaczy według naszych 
życzeń) co mamy robić a czego nie robić. Taki kurs by pokazywał dyspozycję współpracy 
z sobą, jeżeli możemy to tak wyrazić, zamiast z Bogiem.

Dlatego też kiedy sobie uświadamiamy głęboko ogólny fakt naszej skłonności do 
błędu, powinniśmy mieć stale takie nastawienie, które nas będzie prowadziło do pokory i 
prostoty, żeby pytać czego nasz Ojciec niebiański od nas oczekuje. Nie powinniśmy mieć 
własnego wyboru, który by się różnił od Jego wyboru. To co mamy robić, bez względu na 
to co to będzie, musi być pozostawione do Jego decyzji.

Jest to jeden warunek, współpracy z Bogiem i bez którego jest oczywiste, że nie 
może mieć miejsca żadna akceptowana współpraca z Nim.

Boży czas

Po drugie, kiedy zostawiamy Bogu decyzję odnośnie tego co mamy robić, nie możemy 
też  sami  decydować  o  CZASIE,  kiedy  to  mamy robić.  Bóg  ma  nie  tylko  pracę  do 
wykonania, ale On ma również czas, w którym to ma być wykonane.

Dawid chciał zbudować dom modlitwy dla Pana. Ale czas, który Nieskończona 
Mądrość  przewidziała  na  to  wielkie  dzieło  jeszcze  nie  nadszedł  i  w  duchu  zgody 
pozostawił to swojemu następcy.

Zbawiciel wiele razy powtarzał, że „Jego czas jeszcze nie nadszedł", pokazując 
bardzo wyraźnie,  że te wielkie wydarzenia Jego życia,  czy to działania czy cierpienia 
miały swój odpowiedni czas; i ani protesty przyjaciół, ani dyktaty wrogów nie mogły Go 
skusić do pogwałcenia maksym prawdziwej mądrości oczekiwania, nawet na chwilę, aż 
nadszedł odpowiedni czas.

Jeżeli więc my zabieramy się do akcji, bez względu na to jak dobry jest cel tego
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działania, przed nadejściem właściwego czasu, albo po upływie właściwego czasu, to nie 
współpracujemy z Bogiem, który zawsze działa dokładnie we właściwym czasie. Bardzo 
ważne  jest  abyśmy  o  tym  pamiętali.  Ludzie  częściej  wpadają  w  błąd  tutaj,  niż  we 
wspomnianym punkcie pierwszym.
Jest takie ukryte uczucie—bardzo niesprawiedliwe uczucie—że jeżeli Bóg ma decydować 
dokładnie o zadaniu do wykonania, to my powinniśmy mieć jakiś stopień swobody w 
stosowaniu naszej mądrości, albo w części, albo w całości, jeżeli chodzi o czas. Inaczej 
mówiąc, jesteśmy skłonni do uczucia, że mniej doskonałe poddanie się jest wymagane w 
odniesieniu  do  czasu  niż  w  odniesieniu  do  zadania.  Musimy  się  wystrzegać  takiej 
tendencji.

Boża droga

Po  trzecie,  kiedy  pozostawimy  Bogu  decyzję  co  do  wyboru  zadania,  które  mamy 
wykonać, to my sami nie mamy decydować o SPOSOBIE wykonywania tego zadania.

Wiemy jak to jest w normalnym życiu. Sługa czy nawet syn zrobi to, co mu każe 
pan czy ojciec i zrobi to we właściwym czasie; ale zrobi to być może z podnieceniem i 
uczuciem gniewu bez prawdziwej zgody w sercu i tej wypracowanej uwagi, której by 
można rozsądnie oczekiwać. To prawda, że mamy tu podstawy widzialnej i operacyjnej 
współpracy, ale jest oczywiste, że nie ma w tym tej wyższej wewnętrznej i  mentalnej 
współpracy, której Bóg oczekuje.

Musimy współpracować chętnie. Jeżeli jesteśmy związani z innymi, to musimy 
być gotowi, aby zająć pierwsze czy ostatnie miejsce, działać jako lider albo sługa, według 
tego,  co  Bóg wybierze.  Musimy również  przyjąć  każdą  część  pracy,  którą  Bóg nam 
zechce powierzyć;  tę, która jest  uważana za niską i degradującą jak również tę,  która 
nadaje się bardziej do wyszukanego smaku i dodaje honoru i godności. W tym wszystkim 
i może jeszcze innym, co może być prawidłowo objęte pod słowem SPOSÓB wykonania 
tego, co Bóg na nas nakłada, mamy naśladować radośnie i bez wahania wskazówki Bożej 
Woli—bez tego nie ma prawdziwej współpracy.

Stan poddania się

Aby  realizować  osobiście  warunki  boskiej  współpracy,  które  zostały  wymienione, 
konieczne jest, aby być umysłowo w stanie BIERNOŚCI, jak to się czasem nazywa, albo 
bardziej poprawnie i prawdziwie w stanie całkowitej bezstronności przed Bogiem. Inaczej 
mówiąc, musimy być gotowi, aby poddać się boskiemu kierownictwu bez najmniejszego 
oporu czy wahania umysłu, pozostając w nastawieniu uciszenia i szczerego oczekiwania 
na Boga, abyśmy mogli się uczyć od Niego czego On od nas oczekuje, a również kiedy i 
w jaki sposób mam to robić.
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O duchowej współpracy z Bogiem

Język naszej duszy musi być taki jak język Psalmisty, kiedy wołał: „Duszo moja 
oczekuj na Boga; gdyż moja nadzieja jest w Nim." Jest w tym implikacja, że nasz umysł 
nie  powinien  być  pod wpływem uprzedzenia  czy złego nastawienia w żadnej  formie. 
Kiedy  umysł  dojdzie  do  stanu  całkowitego  poddania  się  i  świętej  bezstronności,  co 
spowoduje usunięcie plam uprzedzenia i cienia niezgody, to przypomina on czyste i jasne 
lustro, które odbija łatwo i wyraźnie pragnienia i cele Boga.

W tym  stanie  umysłu  łatwo  jest  pozostawić  wszystko  Jemu,  aby  od  Niego 
otrzymać wyraźne objawienie tego, co mamy robić, a również wszystkich okoliczności 
towarzyszących temu zadaniu. Bóg z przyjemnością przebywa w takiej duszy i działa w 
niej. Duch Święty uczy tego i daje zarówno moc do słyszenia i ducha do posłuszeństwa.

Ale w każdym innym stanie umysłu musi z konieczności następować konflikt 
pomiędzy podburzoną i samowolną wolą stworzenia, a decyzjami Najwyższego Umysłu.

Stan zależności

Kiedy wejdziemy w stan współpracy z Bogiem, to musimy odczuwać, że nasza wola jest 
całkowicie zależna i drugorzędna we wszelkim działaniu, bez względu na to co to jest, nie 
mniej niż w jego początkowym stadium. Wiem, że człowiek ma wolę i siłę.  Wielkim 
błędem  byłoby zaprzeczanie  temu  czy  poddawanie  w  wątpliwość.  Ale  jest  tak  samo 
prawdą, że jest on zależny i że w bardzo ważnym znaczeniu nie ma on nic. Musimy więc 
nie tylko rozpocząć od naszej nicości, ale musimy się zgodzić, aby w niej pozostać.

Jest to partnerstwo, gdzie musimy sobie uświadomić, że nie tylko cały kapitał, 
ale jeżeli spojrzymy na to właściwie, to również cała osobista moc do działania pochodzą 
z jednego źródła.  To prawda, że człowiek pracuje,  ale Bóg pracuje w nim. Człowiek, 
który pracuje, ale bez Bożego działania jako podstawy wszystkiego, nic nie zdziała. Siła 
człowieka  jest  w sile  Bożej.  Dlatego nie  powinno być  niewłaściwej  nerwowości,  czy 
niewłaściwej i podsycanej gorliwości, ani metod planowania akcji, które pochodzą z i są 
wykonywane na świeckich zasadach, które z konieczności zakładają jakąś nieufność do 
działania  i  źródła  wielkiej  Istoty,  która  się  tak  uniżyła,  aby  działać  poprzez  ludzkie 
instrumenty.  Musimy iść,  kiedy Bóg idzie,  zatrzymać  się,  kiedy Bóg się  zatrzymuje, 
zwalniać, kiedy On zwalnia, działać, kiedy On działa.

Wszelkie założenia z naszej strony o wyższej mądrości i sile—wszelkie decyzje, 
aby działać w oczekiwaniu na Jego działanie, albo w jakiś sposób wyprzedzać boskie 
polecenia—to byłoby nie tylko wychodzeniem z naszej  pozycji  nicości, ale też z linii 
współpracy.

Stan odbierania

Jako blisko związane z tym, co już powiedzieliśmy i zgodnie z powszechnie przyjętą nauką o 
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O duchowej współpracy z Bogiem

„zapobieganiu" lub łasce uprzedzającej dalej dodaję, że we współpracy z Bogiem wydaje 
się koniecznym, abyśmy byli w stanie odbioru zamiast nadawania.

Inaczej  mówiąc,  kiedy  uznaliśmy,  że  nie  mamy  nic  własnego,  co  możemy 
zakomunikować  czy  dać  Bogu,  wydaje  się  dalej,  że  nasza  współpraca,  na  ile  ona 
rzeczywiście jest, musi się opierać na fakcie naszego odbierania od Niego. Zgodnie z tym 
wydaje się to naszym obowiązkiem, aby poprzez pokorę i prostotę serca, przez wolność 
od  świeckich  próżności  i  całkowite  zaparcie  się  samego  siebie,  postawić  się  w 
prawdziwym nastawieniu odbioru.

Musimy pamiętać, szczególnie dlatego, że niewiara będzie chciała znaleźć swoje 
miejsce  już  na  wejściu,  że  Bóg  jest  zawsze  gotowy,  aby  komunikować  siebie.  Nie 
musimy się obawiać, że nasz boski Wspólnik w tym wielkim partnerstwie będzie nam coś 
winien.  Wręcz  przeciwnie,  jest  to  Jego  pragnieniem,  Jego  rozkoszą  i  najwyższym 
szczęściem, aby komunikować czy objawiać Siebie. Przyczyną dlaczego On nie objawia 
siebie wszystkim ludziom natychmiast jest istnienie w nich przeszkód, które oni sami w 
sobie  ustawili.  Dlatego  najwyższym  zaszczytem  i  najwyższą  mocą  człowieka,  po 
usunięciu tych przeszkód, jest oczekiwanie na Boga w prostej wierze, aby otrzymać Bożą 
odpowiedź.

Ale może niektórzy będą pytać w związku z prezentowanymi tu poglądami „Czy 
mamy pozostać  biernymi?"  Ja  odpowiadam,  że  człowiek  jest  właściwie  i  efektywnie 
aktywny,  kiedy jest  aktywny w komunikowaniu  się  z  Bogiem,  a  przy tym pozostaje 
głęboko w swojej sferze nicości. Człowiek nigdy nie działa w kierunku wyższych celów 
bardziej niż wtedy, gdy uświadamiając sobie swoją własną względną nicość stawia siebie 
w pozycji przyjmowania i pozwala, aby Bóg w nim działał. Ten, kto przyjmuje nie jest 
ani bezczynny ani nieużyteczny. W relacji między człowiekiem i jego Stwórcą to właśnie 
przyjmująca a nie nadająca aktywność jest źródłem prawdy, bogactwa i mocy.

Człowiek  religijny  w  swojej  aktywności  odbierającej  jest  jak  ziemia  (na  ile 
możemy  porównać  rzeczy  materialne  z  umysłowymi),  która  przyjmuje  do  swojej 
zaoranego wnętrza poranną rosę i letni deszcz i codzienne słońce. Przygotowana na ich 
przyjęcie i obdarowana obfitymi darami z zewnątrz i z góry, może się z kolei stać bogata 
w sobie i w swojej żywotności być koronowana owocami i kwiatami.

Albo może możemy powiedzieć w bardziej odpowiedni sposób, że jest on jak ci 
uczniowie,  którzy są  pod  takim wrażeniem swojej  niższości  i  ignorancji  i  są  gotowi 
siedzieć cierpliwie i pokornie u stóp swoich szanowanych nauczycieli, aby wzrastać w 
poznawaniu.  Ich  umysły  są  nastawione  na  odbiór,  ale  nie  są  bezwładne—są  w 
nastawieniu słuchania, ale nie są bezczynne. Ostatecznie, poprzez współpracę z tym  co 
otrzymali, stają się sami owocni; ale jest tak dlatego, że są na pierwszym miejscu pokornymi o 
uważnymi odbiorcami.

10



Bądź wola Twoja
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Stan ustawicznej jedności

Oprócz tej współpracy w szczególnych warunkach, które już zostały wymienione, możesz 
dalej  zauważyć, że Bóg wymaga stałej współpracy—współpracy ciągłej—co niektórzy 
pisarze  określili  jako  „Życie  dla  Boga w momencie."  Jest  to  powszechne  prawo,  tak 
niezmienne jak Bóg i trwałe jak wieczność, że żadne stworzenie nie może być naprawdę 
święte,  użyteczne  lub  szczęśliwe,  jeżeli  jest  świadomie  i  z  własnej  woli  poza  linią 
współpracy z Bogiem nawet  na chwilkę.  Zgodnie z tym mamy uważać każdy moment 
jako poświęcony dla Boga.

Jest prawdą, że po to, aby osiągnąć pełne i bezpieczne życie Boże w duszy, musi 
nastąpić generalny akt  poświęcenia się.  Rozumie się, że odnosi  się to do całej  natury 
człowieka i że obejmuje cały czas i wieczność. Możemy powiedzieć dalej, że właściwym 
jest  przypominanie  i  powtarzanie  w  odpowiednich  chwilach  tego  ogólnego  aktu 
poświęcenia; ale nie wydaje się być konieczne w ścisłym tego słowa znaczeniu, albo w 
innym sensie niż dla powtarzania tego, aby to ODNOWIĆ, chyba że zostało to w jakimś 
okresie wycofane.

Ale chociaż ogólny akt pozostaje ważny i wywiera wpływ na cały kurs naszej 
istoty, to jest konieczne, abyśmy poświęcali samych siebie w szczegółach, kiedy mogą się 
pojawiać takie wydarzenia czy okazje do takich szczegółowych poświęceń. I ponieważ 
chcemy być zrozumiani, nie mamy na myśli tylko wydarzeń, które chociaż odległe, to są 
szczególnie ważne i wyróżnione, ale wszystkie wydarzenia, bez względu na ich charakter. 
Inaczej  mówiąc,  chociaż  może  się  poświęciliśmy Bogu  w ogólnym  sensie  i  poprzez 
ogólny  akt  poświęcenia,  we  wszystkich  aspektach  i  na  zawsze,  to  musimy nadal  się 
poświęcać  dla  Niego  w  każdym  pojedynczym  zadaniu  i  doświadczeniu,  które  Jego 
opatrzność na nas ześle i to w każdej chwili.

Obecna chwila dlatego jest w szczególnym sensie ważnym momentum—boskim 
momentum—momentem,  którego  nie  możemy  przejść  bezpiecznie  bez  boskiego 
błogosławieństwa dla Niego.

Tak  rozległa  jest  ta  doktryna  o  boskiej  współpracy,  kiedy  ją  właściwie 
rozumiemy. Jak wdzięczni powinniśmy być za to, że możemy wejść w partnerstwo, choć 
jesteśmy  tak  nieznaczni  i  stać  się  współpracownikami  z  Bogiem!  Takie  było  życie 
Henocha,  Abrahama,  Daniela,  Jana  czy  Pawła.  I  tak  życie  człowieka  w  ten  sposób 
złączone z życiem i działaniem Boga rzuca zniecierpliwienie i  dyshonor na wszystkie 
niskie i marne wysiłki i natychmiast podnosi i uświęca naszą naturę!

Thomas C. Upham (1875)    
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Nasza wola przechodząca w Jego
Łaskawe serce jest zadowolone, kiedy jego wola stapia się z Bożą wolą i pragnieniami; to  
mu daje zadowolenie. To również jest tajemnicą dla cielesnego serca. Nie osiąga się tego 
poprzez zaspokojenie swoich pragnień, ale poprzez przetopienie swojej woli i pragnień w 
Bożą wolę.  Tak więc w pewnym sensie człowiek taki otrzymuje zaspokojenie swoich 
pragnień,  chociaż  nie  osiąga  tego,  czego  przedtem  pragnął;  nadal  jednak  otrzymuje 
zadowolenie dlatego, że poddał swoją wolę Bożej woli.

Jest  to  o  stopień  wyżej  niż  poddanie  się  Bożej  woli.  Wszyscy  mówicie,  że 
powinniście się poddawać Bożej woli; chrześcijanin poszedł dalej. Może on sprawić, że 
Boża wola i jego wola to będzie to samo. Mówi się o wierzących, że są złączeni z Panem 
i są jedno w duchu; to oznacza, że cokolwiek jest Bożą wolą, to ja nie tylko widzę dobry 
powód, aby się temu poddać, ale Boża wola jest moją wolą. Kiedy dusza może oddać 
swoją wolę Bogu, to musi być zadowolona. Inni dążą do tego, czego pragną, ale łaskawe 
serce powie: „Czego Bóg pragnie, tego pragnę również ja; ja nie tylko się temu poddam, 
ale również tego pragnę."

Łaskawe serce nauczyło się tej sztuki—to jest, co Bóg mi poleci, to zrobię—aby 
Boża wola i działanie stały się również jego wolą. Bóg poleca coś, do czego może jako 
chrześcijanin masz jakieś zdolności, ale cokolwiek Bóg czyni, ty musisz tego chcieć, jak 
również tego, co Bóg rozkaże. Musisz sprawić, aby Boża wola i działanie były również 
twoją wolą i Bożą wolą i w ten sposób musisz dojść do zadowolenia.

Chrześcijanin poddaje swoją wolę Bogu i poddając ją Bogu, nie ma innej woli 
jak tylko Bożą. Załóżmy, że człowiek oddał swój dług komuś innemu. Jeżeli ten, któremu 
jestem winien jest zadowolony, to ja też jestem zadowolony, bo przekazałem to jemu i nie 
muszę  być  niezadowolony  i  mówić:  „Mój  dług  nie  został  spłacony więc  nie  jestem 
zadowolony." Tak jesteś zadowolony, gdyż jest zadowolony ten, któremu jesteś winien.

Jest  to  tak  samo  pomiędzy  Bogiem  a  chrześcijaninem.  Serce  chrześcijanina 
oddaje swoją wolę Bogu; a teraz jeżeli Boża wola jest usatysfakcjonowana, to i ja jestem 
zadowolony, gdyż nie mam swojej woli, ale jest ona wtopiona w Bożą wolę.

To jest wspaniałość łaski; łaska nie tylko poddaje swoją wolę Bogu, ale wtapia tę 
wolę w Bożą wolę tak, że są teraz jedną wolą. Jakie słodkie zadowolenie musi mieć dusza 
w takim stanie, kiedy wszystko jest oddane Bogu.

Powiesz  „To jest  twarde!"  Wyrażę to  trochę  lepiej:  łaskawe serce musi  mieć 
zadowolenie w ten sposób, gdyż pobożność uczy go, że jego dobro jest bardziej w Bogu 
niż  w nim samym.  Dobro  mojego  życia  i  wygody i  szczęście  i  moja  chwała  i  moje 
bogactwa  są  bardziej  w  Bogu,  niż  we  mnie.  Przez  to  łaskawe  serce  otrzymuje 
zadowolenie; wtapia swoją wolę w Jego wolę, gdyż mówi: „Jeżeli Bóg otrzymuje chwałę, 
to i ja mam chwałę; Boża chwała jest moją chwałą i dlatego Boża wola jest moją; jeżeli 
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Bóg ma bogactwa, to i  ja mam bogactwa; jeżeli Bóg jest wywyższony, to i  ja jestem 
wywyższony; jeżeli Bóg jest  zadowolony, to i  ja jestem zadowolony; Boża mądrość i 
świętość są moimi i dlatego Jego wola jest moją i moja musi być Jego."

Jest to sztuka chrześcijańskiego zadowolenia; wtapia swoją wolę w Bożą wolę i 
oddaje swoją wolę Bogu: „O Panie, Ty wybierasz nasze dziedzictwo" (Psalm 47: 5).

Jeremiah Burroughs (1648)        

                         ________________________________________________

Duchowa wola
Kiedy mówimy, że każdy jest sprawiedliwy i święty tak jak sobie postanowi, to od razu 
może się to wydawać trochę ekstrawaganckie i najbardziej religijny człowiek może 
myśleć, że jest to błędne. A jednak dokładnie tak jest iż każdy człowiek na ziemi jest tak 
sprawiedliwy i święty jak sobie postanowił.

Obejmuje to wiele rzeczy dotyczących woli; nie tylko jeden sporadyczny akt, 
albo kilkaset czynów, ale obejmuje najwyższy wybór woli jak również wiele tysięcy 
małych decyzji. Obejmuje wiele głębokości woli, jej wielkości, inteligencji według której 
działa i stopień wytrwałości i każdy moment działania; a potem ta wspaniała jakość, 
esencja lub aromat woli, którą nazywamy „duchem" działania. Tak więc to wyrażenie 
musi być zrozumiane w szerokiej skali. Pomimo tego jest to prawdą— duchową, 
filozoficzną i doświadczalną—że każdy anioł i człowiek jest tak sprawiedliwy i święty 
jak postanowił być; ani mniej ani więcej. Przyglądnijmy się temu bardziej szczegółowo.

Wybór i wytrwałość

Są dwa wielkie departamenty woli—wybór i wykonanie, albo inaczej mówiąc działanie 
elektywne i wytrwałe działanie. Obie te formy woli są zaangażowane w świętość. Dusza 
musi  wybrać  świętość,  bo inaczej  nigdy nie będzie święta.  Aniołowie też  kiedyś  byli 
wystawieni na próbę i musieli wybrać posłuszeństwo; całe ich zebrane uświęcenie przez 
tysiące  lat  było  uwarunkowane  przez  ten  ich  najwyższy  wybór  doskonałego 
posłuszeństwa Bogu. Pierwszym wyborem jakiego dokonuje człowiek pokutujący i 
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Duchowa wola

odwracający  się  od  grzechu  jest  wybór  świętości.  A  po  nawróceniu,  pod  dodanym 
światłem  i  nowo  odkrytych  potrzeb,  dusza  znowu  wybiera  świętość  z  taką  głębią  i 
kompletnością wyboru, jakiego nie miała przed narodzeniem z Boga.

Ale wszystkie wybory woli są owocne tylko zgodnie z wielkością wytrwania, 
jakie im towarzyszy, co jest stroną wykonawczą woli. Jest to czymś wzniosłym, kiedy 
stworzenie wybiera świadomie Boga—aby być dobrym pokornym, czystym i kochającym
—większe niż stworzenie fizycznego świata; ale jest jeszcze bardziej wzniosłym, kiedy 
wytrwale i cierpliwie trwa w tym wyborze pomimo tysięcy trudności dzień po dniu i rok 
po roku, poprzez zmieniające się koleje losu, poprzez pozornie niemożliwe przeszkody, 
zarówno w samych sobie jak i w naszym otoczeniu, aby wzmacniać to postanowienie i 
popychać go naprzód przed każdym innym wyborem, wytrwałość w wyborze staje się 
nadzwyczajnym despotyzmem duszy—to jest właśnie to.

Wytrwałość  jest  najwspanialszą  wartością  jaką  może  posiadać  stworzenie. 
Spójrzmy na  to.  Każdy wybór,  każda możliwość,  jaką może mieć  dusza  nie  miałyby 
znaczenia  bez  tego.  Wytrwałość  w  stworzeniu  odpowiada  dokładnie  atrybutowi 
niezmienności Boga. Bo czym jest boska niezmienność jeżeli nie wieczną kontynuacją 
Boga w istnieniu tak, że ta niezmienność jest jego wytrwałością?

I znowu: wytrwałość w stworzeniu odpowiada jednostajności prawa naturalnego 
w stworzeniu. Załóżmy, że prawa natury nagle przestają istnieć albo ulegają zmianie i 
wszystko wpada w zamieszanie—powietrze mogło by nas utopić, woda spalić a słońce 
zamrozić.  Jednostajność  prawa  naturalnego  jest  tylko  pięknym,  niekończącym  się 
przepływem Bożej niezmiennej mądrości.

A wytrwałość w wyborze świętości ze strony stworzenia jest pięknym lustrem 
Bożej niezmienności i jednolitości natury. Tak więc święta wola musi wybrać świętość, a 
potem wytrwać w tym wyborze. To wymaga o wiele więcej siły, niż to poprzednie, gdyż 
wielu dokonuje wyboru, ale potem w tym nie wytrwa.

Wewnętrzne pragnienie świętości

Duchowa  wola  nie  tylko  wybiera  świętość,  ale  ustawicznie  powtarza  to  głębokie 
wewnętrzne postanowienie z wyższego punktu widzenia i z szerszą wizją jeżeli chodzi o 
jej  ważność,  z  dodatkową  głębią  powagi  i  wzrastającej  miłości  i  słodkości  w  tym 
wyborze.

Ponieważ  dusza  jest  niewidoczna,  a  wszystkie  jej  działania  są  duchowe  i 
ponieważ  nie  jesteśmy  w  stanie  zmierzyć  jej  fizycznymi  proporcjami  czy  określić 
intelektualnymi  danymi,  to  trudno  jest  zrozumieć  wiele  rzeczy  dotyczących  naszego 
wewnętrznego życia. Na przykład cicha, rozważna decyzja, którą podejmujemy dzisiaj 
może być sto razy mocniejsza i szersza, niż było to możliwe dla nas do  zrealizowania 
dziesięć czy dwadzieścia lat temu.
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Nasza duchowa natura rośnie pod względem jakości, intensywności, inteligencji, 
moralnego  ciężaru,  gorliwości,  dla  których  nie  ma  zewnętrznej  miary;  i  czyn  jaki 
wykonujemy dzisiaj może mieć w sobie wielkie znaczenie, moralną wartość dla Boga i 
dla nas, sto czy tysiąc razy większe niż ten sam czyn miałby kila lat temu. Stąd wzrost 
woli w upodobnianiu się do Boga obejmuje pomnażany wzrost świętej determinacji.

Świętość we wszystkich dziedzinach życia

Charakter  świętej  woli  obejmuje  nie  tylko  wybór,  aby  być  świętym  ogólnie,  ale 
pomnażanie tego wyboru, kiedy jest on wykonywany we wszystkich szczegółach życia.

Musimy nie tylko wybrać zbawienie, przyjęcie Jezusa i Ducha Świętego, ale, czy 
wiemy o tym czy nie, każdy z nas wybiera szczególny typ pobożności, który szczególnie 
charakteryzuje nasze życie. W religijnym charakterze każdego z nas jest taki dominujący 
rys—coś, wokół czego krystalizuje się życie religijne. U jednych jest to obowiązek, u 
innych praca, innych wiedza, innych miłość, innych cierpienie, innych wiara. A każdy z 
tych typów jest zmieszany z innymi typami w nieskończonej różnorodności i stopniach. 
Chociaż  w  każdym  z  nas  jest  jakieś  dziedzictwo  chrześcijaństwa,  lub  edukacji,  czy 
nawyków, czy otoczenia, które predysponuje go do szczególnego typu życia religijnego, 
to jednak kiedy wzrasta w łasce i staje się pozytywnie duchowy w całym życiu, coraz 
bardziej uwidacznia się element Jego woli w wyborze specjalnej formy duchowego życia, 
jak również w wyborze stopnia gorliwości i poświęcenia, które będą charakteryzowały 
jego  życie.  A kiedy  wzrasta  on  w  społeczności  z  Jezusem,  to  ćwiczenie  duchowej 
determinacji  staje  się  coraz  piękniejsze  i  pomnaża  się,  kiedy staje  się  coraz  bardziej 
wyrwały.

Wybiera  różne  łaski  Ducha  ze  świadomością  i  stanowczością;  wybiera  w 
szczegółach  różne  doskonałości  Jezusa;  wybiera  Ducha  Świętego,  jako  boską  osobę; 
wybiera kultywowanie specjalnej społeczności z Bogiem dotąd, aż jego cała wola stanie 
się uduchowiona. Ile czasu potrzeba, aby nauczyć się całej rozciągłości tego przykazania: 
to „Będziesz miłował Pana twojego Boga z całego serca,  całej duszy i całej siły"—to 
znaczy z całej miłości, a potem całym intelektem, a na końcu cała twoją wolą.

Tak jak Duch  Święty jest  zarządzającym w Bożej  Trójcy i  ostatnią  osobą w 
Trójcy, tak zalewanie naszej woli łaską jest ostatnią i najwyższą formą życia religijnego. 
Ale tak jak ta trzecia osoba Trójcy musi spowodować przekonanie o grzechu na początku 
życia religijnego, tak też wola w zdolności wyboru musi działać w pierwszych etapach 
życia religijnego; jednak biorąc życie chrześcijańskie jako całość, wola w swoich górnych 
granicach  duchowości  jest  chyba  ostatnią  częścią  naszej  natury,  która  kończy  szkołę 
Chrystusa,  gdyż  wola  nie  osiąga  najwyższej  doskonałości  dotąd,  aż  decyduje  się 
przemienić w miłość i wytrwale jednoczy się z cała pełnią Boga.
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Boża odpowiedź na naszą decyzję

Bóg patrzy na ukrytą determinację naszej woli i postępuje z nami według nastawienia tej 
woli do Niego.

Tak jak cały Boży charakter jest ucieleśniony w wyrażeniu Jego woli, tak samo 
Bóg patrzy na wszystko w nas, jak jest to wyrażone poprzez świadome wybory i 
wytrwanie. Osobowość jest koroną wszelkiego istnienia, a osobowość jest ubrana w wolę. 
Duch Święty odpowiada na nasz świadomy wybór. Możemy się czuć całkowicie słabi i 
biedni i nędzni, ale jeżeli z głębi naszej istoty inteligentnie i świadomie obieramy Boga, 
to Bóg odpowiada na ten wybór i szanuje go.

W niezmierzonym majestacie Boga jest coś takiego, co prowadzi Go to tego, aby 
nadawał większy szacunek dla pierwszego nabożnego wyboru małego dziecka niż dla 
wszystkich instynktownych działań wszelkich stworzonych zwierząt; i za każdym razem, 
kiedy ten wybór jest powtarzany i rozszerzany i intensyfikowany w długim życiu, 
powoduje on świeże uznanie szacunek i aprobatę.

Naszą wolą dotykamy Boga tak jak Jego wola nas uświęca. Za każdym razem, 
kiedy wybieramy to, co się podoba Bogu, jest to jak kwitnięcie następnego kwiatu w 
duchowym świecie; a za każdym razem, kiedy wytrwamy w Bożym wyborze jest to jak 
dojrzewanie owocu tego kwiatu.

Poprzez podobne do Chrystusa przyzwyczajenia naszej woli stajemy się jedno z 
Bogiem i widzimy, że nasza misja jest objawiona w słowach: „Przyszedłem, aby czynić 
Twoją wolę Boże."

G.D.Watson (1845-1923)           
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O wierze

Droga uświęcenia jest wspaniała, ale nie cudowna. Ci, którzy nią idą, chodzą przez wiarę. 
I może nie ma w tym nic bardziej godnego uwagi, ani cudownego, że poprzez taką prostą 
zasadę może być osiągany taki wielki rezultat.

Kiedy ludzie dochodzą do stanu BOSKIEGO ZJEDNOCZENIA tak, że zgodnie 
z modlitwą Zbawiciela stają się jedno z Chrystusem w Bogu, to już więcej nie pokazują 
na  zewnątrz  wyraźnych  czynów,  ale  ich  stan  charakteryzuje  się  głęboką  i  boską 
odpowiedzią.

Stałym  działaniem  jest  działanie  wiary,  która  prowadzi  do  moralnego  i 
religijnego  zjednoczenia  z  boską  naturą;  wiara,  która  poprzez  wielką  łaskę  Bożą  jest 
mocna i niezłamana.

Ukazanie się absolutnej pewności i jedności w tym błogosławionym stanie jest 
wzmacniane  może  przez  całkowitą  wolność  umysłu  od  wszelkich  gorliwych, 
niespokojnych działań. Dusza jest nie tylko w jedności z sobą jeżeli chodzi o to, o czym 
już wspominałem, ale również ma jedność odpoc^nienia.

Ten  stan  ustawicznej  wiary  i  konsekwentnego  odpoczywania  w  Bogu  jest 
czasami zdominowany przez stan bierny. Dusza w takich chwilach przestaje rozpoczynać 
działania,  które  poprzedzają  łaskę  Bożą.  Decyzje  jej  poświęconego  osądu  są  głosem 
Ducha Świętego w duszy. Ale jeżeli ona najpierw słucha biernie, to z kolei do niej należy 
poddanie czynnej i  efektywnej współpracy we wskazanym obowiązku. Czym bardziej 
podatna i giętka jest dusza na Boże propozycje, tym bardziej rzeczywiste i sprawne jest 
jej działanie, chociaż jest ono pozbawione podniecenia i kłopotów.

Czym więcej dusza otrzymuje od Boga, tym więcej powinna oddawać dla Niego 
to,  co od niego otrzymała.  To cofanie się i  przepływ, jeżeli  tak to można wyrazić,  to 
komunikowanie  ze  strony Boga  i  odpowiadające  temu  działanie  ze  strony  człowieka 
stanowią porządek Łaski z jednej strony i działania i wierności stworzenia z drugiej.

Francois Fenelon (1696)            

17



Bądź wola Twoja

Nasza wola zachowana dla Jezusa

Chyba nie ma takiego punktu, w którym by oczekiwanie było tak ograniczone poprzez 
doświadczenie jak to. Wierzymy, że Bóg może dla nas uczynić tyle, ile już uczynił i nic 
więcej. Przyjmujemy to jako oczywiste, że gdzieś musi być wytyczona granica i dlatego 
wybieramy sobie nakreślenie tej granicy tam, gdzie kończy się doświadczenie i miałaby 
się rozpoczynać wiara.  Nawet  jeżeli  zaufaliśmy Mu i doświadczyliśmy,  że zachowuje 
nasze członki i nasz umysł, to wiara zawodzi tam, gdzie chcemy iść głębiej i mówimy: 
„Zachowaj moją wolę!"

Jednak jedynym powodem, jaki musimy podać jest to, że chociaż prosiliśmy Go, 
żeby wziął naszą wolę, to nie widzimy, żeby ona była całkowicie Jego, ale że nasza wola 
wyskakuje ciągle na nowo. I  bez względu na to jakie błędy są w tym argumencie,  to 
myślimy, że sprawa została całkowicie załatwiona poprzez fakt, że ktoś, kogo oceniamy 
dobrze i kto jest o wiele lepszy niż my, ma takie same doświadczenia i nawet nie wydaje 
się, żeby miał nadzieję na coś lepszego. To jest rozstrzygające!

Rezultatem tego, jak i każdej innej konkluzji bez wiary jest albo zniechęcenie i 
depresja, albo co gorsze, cicha zgoda w niepoddanej woli, że jest to coś, co się już nie 
zmieni.

Ale przejdźmy teraz od naszych myśli do Bożych. One rzeczywiście nie są takie 
jak  nasze!  On  mówi,  że  jest  w  stanie  uczynić  o  wiele  więcej  niż  my prosimy albo 
myślimy. My prosimy Go, żeby wziął  naszą wolę i uczynił ją Swoją wolą. A czy On 
naprawdę ma na myśli to co mówi? Jeżeli tak, to czy nie powinniśmy Mu zaufać, że 
uczyni to, o co prosimy i czego pragniemy i nie mniej, ale więcej? „Czy jest  coś  zbyt 
trudne dla Pana?" „Czy On powiedział, a nie uczyni tego?"

Rzeczywistość Bożej mocy

Jeżeli On nam daje wiarę, aby wierzyć, że otrzymamy to, o co Go prosiliśmy, a razem z 
tym  niewypowiedzianą  resztę  poddania  naszej  woli  całkowicie  Jego  miłości,  to  jaką 
podstawę mamy, żeby sobie wyobrażać, że jest to tylko ulotny cień, który nie trwa nawet 
godziny,  ale  musi  być  koniecznie  wykorzystany  zanim  nadejdzie  następne  tchnienie 
doświadczenia czy pokusy? Czy On sobie drwi z naszego pragnienia zachowując się tak, 
jak widziałem kiedyś starszą osobę, która zachowywała się jak dziecko, przyjmując jakiś 
marny podarunek bez wartości tylko po to, żeby się przypodobać dziecku i potem zaraz 
go wyrzuciła, kiedy tylko dziecko odwróciło swoja uwagę? Czy przyjęcie nie jest raczej 
obietnicą zatrzymania, jeżeli tylko zaufamy Mu w tym bez bojaźni?

Nie dajemy Mu możliwości, żeby dowiódł Swojej wierności tej wielkiej 
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obietnicy,  ponieważ nie chcemy wypełnić warunków przyjęcia i  uwierzenia w to.  Ale 
chętnie wierzymy wszystkiemu co słyszymy o niezadowalającym doświadczeniu innych!

Albo  zacznijmy  od  innego  słowa.  Job  powiedział:  „Wiem,  że  Ty  wszystko 
możesz," ale my odwracamy się i mówimy: „O tak, wszystko, ^  wyjątkiem zachowania 
mojej woli!" A czy odważymy się dodać: „I wiem, że Ty tego nie możesz uczynić"? To 
jednak  mówimy  każdego  dnia,  tylko  innymi  słowami.  I  jeżeli  nie  słowami,  to 
wypowiadamy to w sercach bez wiary, a Bóg to słyszy. Co Wszechmogący ma na myśli  
jeżeli to nie oznacza, jak uczymy nasze małe dzieci „Może wszystko"?

Prosiliśmy o tę wielką rzecz wiele razy nie zdając sobie może sprawy jak wielką 
prośbę wyśpiewujemy w starej porannej pieśni: „Strzeż mojego pierwszego źródła myśli i 
woli!" To sięga korzenia sprawy, ale oznacza, że wola została już poddana Jemu, aby ją 
zachowywał i strzegł.

Boże działanie w nas

Może nie uświadomiliśmy sobie dostatecznie grzechu jedynej alternatywy. Nasza wola 
należy  albo  do  nas,  albo  do  Boga.  Może  się  to  wydawać  małym  i  raczej 
usprawiedliwionym grzechem w oczach ludzkich, żeby przeprowadzać swoją wolę, ale 
zobaczmy w jakiej kategorii stawia to Bóg (2 Piotra 2:10)!

A na  pewno  jesteśmy  bez  wymówki,  kiedy  mamy taką  obietnicę:  „To  Bóg 
według  upodobania  Swego  sprawia  w  was  chcenie  jak  również  wykonanie"  (Filipan 
2:13). Jak wspaniale to wypełnia naszą najgłębszą beznadziejność—„On sprawia w was 
chcenie"]  Módlmy  się  o  siebie  i  innych,  abyśmy  poznali:  „Jak  nadzwyczajna  jest 
wielkość Jego mocy względem nas, którzy wierzymy" (Efezjan 1:19).

Nie jest powiedziane: „względem nas, którzy boimy się i wątpimy"; bo jeżeli nie 
wierzymy, to nie będziemy ugruntowani. Jeżeli nie wierzymy w to, co Bóg mówi, że 
może uczynić, to zobaczymy to naszymi oczami, ale jeść tego nie będziemy (2 Królewska 
7:1-2). „Oni nie weszli z powodu niewiary" (Hebr. 3:19).

Bardzo pocieszające jest,  kiedy pamiętamy że ta wielka obietnica:  „Lud twój 
chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie" (Psalm 110:3) jest dana Chrystusowie przez 
Ojca.  Pan  Jezus  trzyma  tę  obietnicę,  a  Bóg  ją  wypełni  dla  niego.  On  sprawi  w  nas 
chcenie, ponieważ obiecał to Jezusowi, że tak uczyni. A co to znaczy, że sprawi chcenie, 
jeżeli nie to, że nasza wola będzie przyjęta i zachowana. 

Poddanie woli

Każde  prawdziwe  poddanie  woli  jest  oparte  na  miłości  i  poznaniu  i  zaufaniu  temu, 
któremu się  poddajemy.  Mamy ludzką  analogię  tak  często  przed  naszymi  oczami,  że 
dziwne jest to, iż nie przypisujemy tej możliwości Bogu.
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Czy uważamy, że jest to coś niezwykłego i wysokomyślnego, kiedy oblubienica 
świadomie  woli  ubierać kolor, który nie był jej ulubionym, ponieważ jej mąż lubi ją w 
tym oglądać? Czy jest to nienaturalne, że ona bez rozczarowania zrobi to, o co ją prosi 
mąż,  albo  pójdzie  z  nim tam, gdzie  on  ją  prosi,  nawet  bez  pytania  czy wyjaśniania, 
zamiast robić czy iść tam gdzie ona by wolała iść, gdyby go nie znała i nic kochała? Czy 
jest to zdumiewające, jeżeli to trwa poza dzień ślubu i jeżeli rok po roku jest dla niej 
przyjemnością, żeby podobać się jemu, bez względu na to co przedtem robiła czy lubiła? 
Jednak w tym przypadku nie otrzymuje ona obietnicy ani mocy z jego strony, żeby sobie 
życzyła czego chce.

A ten,  który tak wspaniale się  uniża,  aby się nazywać Oblubieńcem swojego 
kościoła i który ubiega się o naszą najpełniejszą miłość i ufność obiecał i ma moc, aby 
sprawić w nas chcenie. Czy nie chcemy się trzymać Jego obietnicy i spolegać na Jego 
potężnej mocy i powiedzieć nie ufając w swoje zdolności, ale patrząc tylko na Jezusa—

„Trzymaj moją wolę, gdyż jest ona Twoja 
Ona już nie należy do mnie!"

Jesteśmy w stanie poznawać wspaniałość Bożej woli tylko w takiej proporcji, w 
jakiej nasza wola jest poddana Jego woli.

   Gdyż to jest splendor, Blask majestatu,
   Tajemnica piękna,
   Gdybyśmy tylko zobaczyli
   Obłok chwały
   Który otacza ciebie i mnie.

   Splendor, który jest oświecony 
   Jednym przenikającym płomieniem, 
   Cudowna Miłość, doskonała Miłość, 
   Najsłodsze imię naszego Ojca; 
   Gdyż jego Imię i Jego istota 
   I Jego wola są tym samym!

Na odwrót, w proporcji do tego, jak widzimy ten splendor Jego woli, będziemy 
mogli chętnie czy bardziej pełnie poddać Jemu naszą wolę. Dopóki nie oddamy naszego 
ciała jako żywą ofiarę, nie będziemy mogli doświadczyć co to jest ta dobra, doskonała i 
przyjemna Boża  wola.  Ale  doświadczając  tego  w taki  sposób,  będziemy mogli  coraz 
lepiej widzieć tę ciągła prezentację w naszej rozumnej służbie, która będzie się stawała 
coraz bardziej radosną ofiarą chwały.
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Objawienie Jego miłości

Powiązanie w Rzymian 12:1-2 pomiędzy naszą ofiarą,  którą On tak łaskawie nazywa 
przyjemną dla Niego i nasze zrozumienie, że Jego wola jest przyjemna dla nas jest bardzo 
uderzające.  Jednym z powodów tego powiązania może być  to,  że tylko  miłość może 
naprawdę  zrozumieć  miłość,  a  miłość  z  obu  stron  jest  sednem  całej  transakcji  i  jej 
rezultatów.

Najpierw On nas umiłował.  Potem odkrycie tego prowadzi nas do miłowania 
Jego.  Potem,  ponieważ  On  nas  kocha,  to  też  zabiega  o  nas  i  pragnie,  abyśmy  się 
całkowicie poddali Jego woli, aby działanie Jego miłości w i dla nas nie miało żadnych 
przeszkód. Potem, ponieważ my Go kochamy, to uznajemy Jego roszczenia i poddajemy 
się Jemu. Kiedy tak się poddamy, to On nas pociąga bliżej do Siebie (2 Kronik 29:21) i 
dopuszcza nas, mówiąc obrazowo, do bliższej intymności, abyśmy mogli lepiej i bliżej 
oglądać  Jego  doskonałość.  Wtedy  zjednoczenie  tych  doskonałości  staje  się  dla  nas 
jaśniejsze.

Teraz  nie  tylko  widzimy Jego  sprawiedliwość  i  miłosierdzie,  które  płyną  w 
indywidualnym  strumieniu  z  krzyża  Chrystusa,  ale  widzimy,  że  one  nigdy  nie  były 
rozdzielone, chociaż to dziwne zniekształcenie poprzez ciemne, fałszywe szkło grzechu 
sprawiało, że tak wyglądały, ale że obie są tylko emanacją Bożej świętej miłości. Kiedy 
wiemy i wierzymy tej świętej miłości, to widzimy dalej,  że Jego wola nie jest czymś 
oddzielnym, ale  tylko miłością  (i  dlatego wszystkimi  Jego  atrybutami)  w działaniu—
miłość,  która  jest  najważniejszą  treściąjego  istoty  i  wszysddmi  innymi  atrybutami, 
manifestacjami o kombinacjami tej niewypowiedzianej istoty, gdyż Bóg jest Miłością.

Potem ta  wola  Boża,  która  w dawnych czasach  wydawała  się  taką  surową i 
straszną mocą może być postrzegana jako miłość z mocą; miłość, która mówi „Chcę". 
Kiedy już to zrozumiemy (Nie tak bardzo poprzez wiarę jak przez samą miłość),  nie 
możemy postąpić inaczej jak tylko przyjąć ją, gdyż nie jest to już kwestia zaufania, że w 
jakiś sposób jest tam gdzieś ukryty element miłości w niej, ale zrozumienia, że to  jest  
miłość—i nie może już być od niej oddzielona tak samo, jak nie mogą być oddzielone 
promienie słońca od ich światła i ciepła.

Miłość uznana musi na pewno być miłością przyjętą i  odwzajemnioną. A tak, 
kiedy ta wyobrażana surowość Bożej  woli zostanie zagubiona w Jego miłości, wtedy 
upartość naszej woli topi się w tej miłości i zniknie w naszym przyjęciu jej.

Frances Ridley Havergal (1879)          
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Twoja droga ze mną drogi Panie 
Ty nie możesz inaczej jak błogosławić 

Wyruszam na morze 
Niezmierzonej miłości i łagodości.

Nie mógłbym wybrać większej błogości
Niż być całkowicie Twój

A mojej woli najwyższą radością jest to,
Aby nieustannie trwać w Tobie.

Nie będę się Ciebie bał, Boże mój!
Nadchodzące dni mogą tylko przynieść
Ich doskonałe konsekwencje miłości,
Twoje większe i głębsze pocieszenie.

W cieniu twojej miłości
Strata przemienia się w zysk;

Wiara owija smutki świata w światłość,
I od razu żyje ponad bólem.

Nie jesteśmy więc zagubieni 
Cieszymy się doskonałością Syna, 
Nie pokonani—bo oto panujemy; 
Pokonany i Zwycięzca są jedno

Twoja wspaniała wola o mój Boże!
Tryumfalnie czynię ją swoją

A wiara tchnie swoje zadowolone „Amen"
Na każde drogie przykazanie Twoje.

Pod splendorem twojego wyboru
Twojego doskonałego wyboru dla mnie odpoczywam;

Nie odważę się żyć teraz poza nią,
W niej muszę być błogosławiony.

W międzyczasie mój duch zakotwiczy się spokojnie
W pięknych regionach ciszy

Piękne, lśniące daleko szerokości
Jeszcze nie zbadana błogość.
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Niech Twoja doskonała, chwalebna wola
Będzie na zawsze spełniona we mnie,

I uczyń moje życie odpowiednim akordem
Wesołej, pięknej harmonii.

Ach! To jest naprawdę życie 
W Królestwie dziwnie słodkim;

A jednak boimy się wejść, 
Zwlekamy i niechętnie idziemy.

Boimy się Twego wspaniałego panowania, 

Ponieważ nie doszliśmy do Twojego serca;
Nie złożyliśmy wszystkiego na Ciebie;
Nie możemy poznać jak dobry jesteś.

Jean Sophia Pigott
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Article Credits: Autorzy artykułów:

„Boża wola"
Gerhard TerSteegen, zaczerpnięte z Hymns ofTerSteegen and Others.  
Tłumaczenie przez Frances Bevan, użyto wydanie bez daty James Nisbet 
& Co. (London) drugie wydanie.

„Na ziemi tak jak w niebie"
Bruce Garrison, Searchlight

„O duchowej współpracy z Bogiem"
Thomas C. Upham, wyjątek z Principles of Interior or Hidden Life, użyto 
wydanie Daldy, Isbister, & Co. (London) z 1875 roku.

„Nasza wola przechodząca w Jego"
Jeremiah Burroughs, zaczerpnięte z The Rare Jewel of Christian 
Contentment. Użyte za pozwoleniem Banner of Truth Trust, Murrayfield 
Road, Edinburgh EH12 6EL, Scotland.

"Duchowa wola"
George D. Watson, zaczerpnięte z A Pot ofOil. Użyte za pozwoleniem 
Harvey Christian Publishers, 3107 Hwy 321, Hampton, TN 37658 USA.

"O wierze"
Francois Fenelon, zaczerpnięte z The Maxims ofthe Saints, użyto wydanie 
bez daty H.R. Allenson (London).

"Nasza wola zachowana dla Jezusa"
Frances Ridley Havergal, zaczerpnięte z Keptfor the Master's Use,  
wykorzystano wydanie bez daty Nisbet & Co (London).

Tłumaczył: Paweł Cieślar
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„Światło Życia” jest publikacją Searchlight. Dodatkowe egzemplarze tego 
pisemka oraz innej literatury chrześcijańskiej można zamówić pod adresem:

Paweł Cieślar
ul. Limanowskiego 5

56-400 Oleśnica
Tel/fax: (071) 314 4554
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