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" I już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie 

przez przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i 

doskonałą wolą Bożą." - Rzymian 12:2 

 

    Zanim będziemy mogli "sprowadzić niebo w dół", aby wola Boża działa się na ziemi - tak jak ma to miejsce już w niebie 

(Mt 6:9), musimy wiedzieć, co jest wolą Boga oraz co "dzieje się" w niebie. Te dwie rzeczy nie mogą zostać odkryte przez 

człowieka.  Mogą zostać jedynie objawione przez kogoś, kto był w niebie i osobiśc ie zaznajomił się z wolą Bożą. A kiedy 

kwestie te zostały ujawnione, to na każdym z nas spoczywa, abyśmy "sami doświadczyli" lub "byli w stanie poznać" (Good 

News Translation) albo "wiedzieli co jest dobrą i miłą i doskonałą" (New Living Translation) wolą Bożą. 

 

    Na szczęście jest ktoś, kto osobiście zna, zarówno Ojca i Jego doskonałą wolę.  Tym kimś jest Syn Człowieczy - Jezus 

Chrystus z Nazaretu. O nim jest napisane: 

 

"Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u 

piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie." - Jana 1:18 

 

"Ponadto nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił — Syna 

Człowieczego." - Jana 3:13 

     

    Człowiek patrzy na życie przez przesłonięty wąski obiektyw w oparciu o ograniczone zrozumienie wszechświata i 

ograniczone zrozumienie prawdziwej osobowości Boga Ojca. W swoim rozumowaniu nie ma pojęcia o Bożym planie dla 

ludzkości, jeśli nie bada sprawy duchowo, a jedynie poprzez swój ludzki umysł:  

 

"Ale człowiek fizyczny nie przyjmuje spraw ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem; i 

nie może ich poznać, ponieważ osądza się je duchowo. Natomiast człowiek duchowy 

osądza doprawdy wszystko, lecz sam nie jest osądzany przez żadnego człowieka. 

Albowiem „któż poznał umysł Jehowy, żeby mógł go pouczać?” My wszakże mamy 

umysł Chrystusowy." - 1 Koryntian 2:14-16 

 

    Tak więc, kluczem do zrozumienia doskonałej woli Bożej jest, zaprzestanie pozwalania aby kształtował nas sposób 

myślenia i "wola" ludzi, a następnie przekształcenie naszego sposobu myślenia tak, aby był zgodny z  umysłem Jezusa 

Chrystusa - tego kto zna i objawił doskonałą wolę Bożą.     

 

Jezus Objawia Wolę Bożą 
 

   

    Jezus jest ucieleśnieniem woli Ojca na ziemi. On jest "odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego 

istoty" (List do Hebrajczyków 1:3) Przez swoje życie i służbę, Jezus "przyniósł niebo w dół." W każdym swoim posunięciu, 

był pewien, iż spełnia wolę Bożą. 

 

"Jezus powiedział do nich: „Moim pokarmem jest wykonywanie woli tego, który mnie 

posłał, i dokończenie jego dzieła." - Jana 4:34 

 



"Ja nie mogę nic uczynić z własnej inicjatywy; sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest 

prawy, ponieważ nie szukam własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał."  - Jana 5:30 

 

"ponieważ zstąpiłem z nieba nie po to, żeby wykonywać wolę swoją, lecz wolę tego, który 

mnie posłał."- Jana 6:38 

 

    Niemożliwe jest, aby poznać i czynić wolę Ojca w inny sposób, niż tylko, przez osobę Jezusa.  

 

"Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 

inaczej, jak tylko przeze mnie."- Jana 14:6   

 

  Dlatego najprostszym sposobem, aby czynić wolę Bożą jest, naśladowanie Jezusa - przyjąć umysł Chrystusowy i być 

prowadzonym przez Ducha Prawdy. (Jana 16:13) Musimy porzucić wszystkie sposoby, które nie są zgodne z umysłem i 

duchem Jezusa i odrzucić wszystkie pomysły, które są z nimi sprzeczne. Więc, co dokładnie dla nas będących na ziemi  

jest wolą Bożą?   

 

    Swoim słuchaczom w Kazaniu na Górze, Jezus przedstawił doskonałą wolę Bożą. Po wyliczaniu wielu rzeczy - podając 

dowody na to co jest wolę Bożą, tak to podsumował:  

 

"Macie zatem być doskonali, tak jak wasz Ojciec niebiański jest doskonały." - Mateusza 

5:48 

 

    Jest to uniwersalna wola Boża - że człowiek, wraz z wszystkimi stworzeniami Bożymi - w niebie i na ziemi - ma "być 

doskonały." Oczywiście, dla nas to jest względna doskonałość, ponieważ niemożliwe jest dla ziemskiego człowieka aby był 

tak doskonały, jak nasz niebiański Ojciec. Jest to zalecenie aby nieustannie działać.  Innymi słowy, nasz Ojciec nie 

oczekuje od nas tego, że osiągniemy absolutną doskonałość, podczas naszego pobytu na ziemi; celem jest dążenie do 

tego a to jest częścią wiecznej przygody.  (Dla wskazania, dlaczego musimy być doskonali, zobacz do artykułu Heavenly 

Contemplations.)  

 

    Dla nas, możemy przedstawić wolę Bożą, mówiąc: ". Musisz być doskonały w swojej dziedzinie, tak jak Ojciec niebiański 

jest doskonały w swoim królestwie" To właśnie ukazywał Jezus - doskonały człowiek w ziemskim królestwie.  Pozostaje On 

gotowy, zdolny i chętny pomóc nam dostrzec boski ideał doskonałości, spełniając doskonałą wolę Bożą: 

 

„Skoro więc otacza nas tak wielki obłok świadków, my też odłóżmy wszelki ciężar  i 

grzech, który nas łatwo omotuje, i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu, 

uważnie wpatrując się w Naczelnego Pełnomocnika i Udoskonaliciela naszej wiary, 

Jezusa. Dla zgotowanej mu radości zniósł on pal męki, gardząc hańbą, i zasiadł po 

prawicy tronu Boga. Istotnie, zważajcie bacznie na tego, który zniósł tak nieprzyjazną 

mowę grzeszników, przeciwną ich własnemu dobru, abyście się nie znużyli i nie ustali w 

waszych duszach.” - List do Hebrajczyków 12:1-3 

 

    Ponieważ wola Boża jest doskonała, jest kilka rzeczy, które możemy założyć.  Na przykład, że jest święta, sprawiedliwa, 

dobra, wielka, prawdziwa, piękna, wieczna i niezmienna. Nigdy nie niszczy lecz przynosi zawsze korzyści. Ma 

zastosowanie w każdym ziemskim przedsięwzięciu - nie ma nic co człowiek robi, czego nie można by było ulepszyć 

poprzez zastosowanie woli Bożej.   

 

    Nic nie może przeszkodzić woli Bożej. Nawet wtedy, gdy nie przejawia się w indywidualnych sprawach, zawsze panuje 

nad całością.  Z ludzkiego punktu widzenia wola Boża może wydawać się trudna a realizacja jej powolna, jednak jest ona 

naturalna, pewna i stała w realizacji - jak naturalny przepływ wody. (Izajasza 55:11) Nie ma nic, co człowiek może zrobić, 

aby poprawić wolę Bożą lub coś do niej dodać.  I możemy być pewni, że wszelkie próby modyfikacji lub rozcieńczenia jej 

byłoby głupotą, a nawet złem. Rozmyślny bunt przeciwko woli Bożej jest grzechem. 

 

    Czynienie woli Bożej, wymaga od nas szukania Boga i dzielenia się z Nim naszym "wewnętrznym" życiem. Jeśli tak 

czynimy, stajemy się coraz bardziej do Niego podobni.  Dosłownie i w przenośni, zbliżamy się do naszego Ojca. Stajemy 

się "doskonali tak jak nasz Ojciec w niebie jest doskonały".  

 

    Spełnianie woli Bożej nie oznacza, że będziemy dokonywać "doskonałych" wyborów. Jesteśmy niedoskonałymi istotami, 

żyjącymi w niedoskonałym świecie.  Oznacza to, że robimy to co najlepsze i słuszne w tych okolicznościach. Ponieważ 

proces doskonałości jest stopniowy, wynika, że będziemy musieli przejść cierpienia i próby, aby "wyćwiczyć" wolę Bożą. 

Ale radości znacznie przewyższają cierpienia, ponieważ głównym błogosławieństwem spełniania woli Bożej jest to, że 

otrzymamy "paszport" do nieskończoności, tajemnicy przetrwania po śmierci - życie wieczne.  



 

"Szlachetne to i miłe w oczach naszego Wybawcy, Boga, którego wolą jest, by ludzie 

wszelkiego pokroju zostali wybawieni i doszli do dokładnego poznania prawdy." - 1 List 

do Tymoteusza 2:3-4 

 

"Albowiem wolą mego Ojca jest, żeby każdy, kto widzi Syna i w niego wierzy, miał życie 

wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim”.- Jana 6:40 

 

    To jest Bożym atutem. Nie dzięki wysiłkom, uzyskamy życie, lecz dzięki wierze w Jezusa Chrystusa i spełnianiu woli 

Bożej, tak jak On to czynił.  Nie ma innego sposobu.  

 

Wola Boża obejmująca wszystkie zagadnienia 

     

    Bożą wolą jest to, aby każdy z nas był doskonały.  Spełniamy wolę Bożą robiąc to co najlepsze i słuszne w danych 

okolicznościach. Chociaż nasze postępowanie może ulec zmianie, intencje zawsze są takie same - robić rzeczy, które 

zadowolą Ojca. To jest droga do sukcesu: 

 

„ A ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie pozostawił mnie samego, ponieważ zawsze  

czynię to, co się jemu podoba.”- Jana 8:28-29 

 

    Wola Boża obejmuje wiele aspektów życia ziemskiego i to wyjaśnia, dlaczego istnieje tak wiele różnych sposobów, za 

pomocą których wola Boża została opisana w Biblii.  Na przykład:         

 

"Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. W związku ze wszystkim składajcie 

podziękowania. To bowiem jest względem was wolą Bożą w jedności z Chrystusem 

Jezusem." - 1 Tesaloniczan 5:16-18 

 

"Przez wzgląd na Pana podporządkujcie się wszelkiemu stworzeniu ludzkiemu: czy to 

królowi jako wyższemu, czy to namiestnikom jako posłanym przez niego w celu 

wymierzania kary złoczyńcom, a udzielania pochwały czyniącym dobro. Taka bowiem 

jest wola Boża, żebyście, czyniąc dobro, niejako nałożyli kaganiec ignoranckiej mowie 

ludzi nierozsądnych." - 1 Piotra 2:13-15 

 

"Niech więc też ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, polecają swe dusze wiernemu 

Stwórcy, czyniąc to, co dobre." - 1 Piotra 4:19 

 

"Nie dajcie się wprowadzić w błąd, bracia moi umiłowani. Każdy dobry dar i każdy 

doskonały podarunek pochodzi z góry, bo zstępuje od Ojca świateł niebiańskich, a u 

niego nie ma zmienności obracania się cienia. Ponieważ tak chciał, więc nas zrodził 

słowem prawdy, abyśmy byli niejako pierwocinami jego stworzeń." - Jakuba 1:16-18 

           

    W każdym wypadku, wola Boża jest wyrażana w inny sposób, jednak wspólnym wątkiem jest to, że każdy z  nich opisuje 

najlepsze i odpowiednie postępowanie w okolicznościach wymienionych w tym fragmencie.  We wszystkich sprawach, 

musimy przedłożyć Bożą drogę postępowania nad wszelkimi innymi alternatywami. Współpraca z Bogiem i spełnianie Jego 

woli, musi być naszym świadomym wyborem.  Jest to idealny i skuteczny sposób na życie.   

 

    Parodią jest to, że współczesny człowiek już od 2000 lat przez cały czas czyta i gorączkowo studiuje to co zostało 

zapisane a nie zna woli Bożej.  Świadczy to o braku prawdziwego uznania dla życia i nauk Mistrza, które głosił gdy był na 

ziemi.  W tym dniu, nawet ci, którzy twierdzą, że podążają za Jezusem, obierają za wzór, nie Jezusa, ale dawnych 

proroków, tak jak by Jezus nigdy nie przyszedł. Wybrali ich prawo - prawo Mojżeszowe i przyjęli elementarny obraz Boga 

jako gniewny, krwiożerczy i chętny, aby znaleźć błąd i ukarać. Jako ludzie mamy wiele do zrobienia aby sprowadzić niebo 

w dół. Straciliśmy 2000 lat. 

 

    Tak! Musimy pozbyć się tej idei prymitywnego postrzeganie Boga i Jego woli, przez pryzmat zemsty.  Prawdziwy Bóg nie 

odpowiada "oko za oko, ząb za ząb". (Mt 5:38-42) Te czasy dawno już minęły:                     

 

"Ale teraz zostaliśmy uwolnieni od Prawa — ponieważ umarliśmy względem tego, co nas 

mocno trzymało — abyśmy byli niewolnikami w nowym sensie przez ducha, a nie w 

starym sensie przez spisany kodeks." - List do Rzymian 7:6 

 



"Zaświadczam im bowiem, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według dokładnego 

poznania; bo nie znając prawości Bożej, lecz starając się ustanowić własną, nie 

podporządkowali się prawości Bożej. Gdyż Chrystus jest końcem Prawa, aby każdy, kto 

wierzy, osiągnął prawość." - Rzymian 10:2-4 

 

"Ciałem swoim zniósł nieprzyjaźń — Prawo przykazań złożone z postanowień — żeby w 

jedności z samym sobą stworzyć z dwóch ludów jednego nowego człowieka oraz 

zaprowadzić pokój i żeby oba ludy w pełni z Bogiem pojednać w jednym ciele przez pal 

męki, ponieważ uśmiercił sobą nieprzyjaźń." - Efezjan 2:15-16 

 

    Cokolwiek miało miejsce w poprzednich pokoleniach, Jezus z Nazaretu przyniósł nowe objawienie - nowe wino, które 

położyło kres i zastąpiło stare sposoby.   

 

"Bóg, który dawno temu przy wielu okazjach i wieloma sposobami przemawiał do 

naszych praojców za pośrednictwem proroków, przy końcu tych dni przemówił do nas za 

pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił 

systemy rzeczy." - Hebr. 1:1-2 

 

         

    Jeśli mamy poprawnie rozeznać wolę Bożą, musimy patrzeć na przykład i nauczanie Jezusa. Jego słowa zastępują 

słowa dawnych proroków tak więc, jeśli dochodzi do konfliktu, zawsze wybieramy słowa i przykład Jezusa w rozeznaniu, w 

jaki sposób czynić wolę Ojca.  Bez dyskutowania o wartościach proroków, musimy zrozumieć, że działali oni ze znaczną 

niekorzyścią odnośnie mądrości i wiedzy o Jezusie przez którego zostało wszystko stworzone i, który istniał przed nimi 

(Jana 1:1-3) i rzeczywiście zstąpił z nieba (Jana 3:13), a wraz z nim prawda i lepsze zrozumienie.   

 

    To Jezus, a nie prorocy, ukazał wszystkim - także nam dzisiaj żyjącym - wszechogarniającą i doskonałą wolę Bożą. 

Jezus jest przykładem wykonywania woli Bożej, która powinna przenikać do naszego świata, jeśli chcemy zostać 

wyratowani od samo-zniszczenia z naszych własnych rąk. Jeśli to czynimy, możemy mieć nadzieję i pracować nad " 

możliwością Niniwczyków", którą zapoczątkował Jonasz. (Zobacz Turning Back Destruction.) Jak rozumieć zwrot, że Jezus 

jest nazywany: "coś więcej niż Jonasz"?                     

 

Coś więcej niż Jonasz  

 

    Pewnego razu, gdy Jezus wypędził demona, faryzeusze poprosili go o znak, jako dowód, że to co czyni, jest za sprawą 

Boga.  

 

"On, odpowiadając, rzekł do nich: „Pokolenie niegodziwe i cudzołożne stale szuka znaku, 

ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku proroka Jonasza. Bo tak jak Jonasz był 

w brzuchu ogromnej ryby trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi 

trzy dni i trzy noce. Mieszkańcy Niniwy wstaną na sąd z tym pokoleniem i je potępią, 

okazali bowiem skruchę ze względu na to, co głosił Jonasz, a oto tu więcej niż Jonasz."- 

Mateusza 12:39-41 

 

    Jedynym znakiem, który dał Jezus to jego orędzie zbawienia. Tak jak w przypadku Jonasza, dowód władzy Jezusa 

możemy zaobserwować na podstawie zmian zachodzących w sercach ludzi, którzy go słuchają. To właśnie ta wiadomość - 

nie cuda, prowadzi do zbawienia. Podobnie jak mieszkańcy Niniwy, wszyscy, którzy usłuchali Jezusa i zawrócili do 

prawdziwego Boga zostali uratowani od klęski, która nawiedziła Jerozolimę w 70 n.e.  

 

    W naszych czasach, możemy z pewnością oczekiwać że zostaniemy uratowani od klęski, jeśli zwrócimy uwagę na 

nauczanie i przykład większego Jonasza - Jezusa Chrystusa.  Rzeczy takie jak te: 

 

„Wy jesteście światłem świata. Nie można ukryć miasta położonego na górze. Lampę 

zapala się i stawia nie pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w 

domu. Podobnie niech wasze światło świeci przed ludźmi, żeby widzieli wasze szlachetne 

uczynki i wychwalali waszego Ojca, który jest w niebiosach." - Mateusza 5:14-16 

   

„Przestańcie osądzać, żebyście nie byli osądzeni; bo jakim sądem osądzacie, takim 

będziecie osądzeni, i jaką miarą odmierzacie, taką wam odmierzą." - Mateusza 7:1-2 

 

„Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie; 

takie w istocie jest znaczenie Prawa i Proroków." - Mateusza 7:12  



 

"Ale wy nie dajcie się nazywać Rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, natomiast wy 

wszyscy jesteście braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest 

wasz Ojciec, ten niebiański. Ani nie dajcie się nazywać ‚wodzami’, bo jeden jest wasz 

Wódz, Chrystus. Lecz największy wśród was ma być waszym sługą. Kto by się 

wywyższał, będzie ukorzony, a kto by się korzył, będzie wywyższony." - Mateusza 23:8-12             

 

"Wtedy prawi odpowiedzą mu tymi słowy: ‚Panie, kiedy widzieliśmy ciebie głodnym i cię 

nakarmiliśmy, lub spragnionym — i daliśmy ci pić? Kiedy widzieliśmy cię obcym i 

przyjęliśmy cię gościnnie, lub nagim — i cię odzialiśmy? Kiedy widzieliśmy cię chorym 

lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie?’ A król, odpowiadając, rzeknie im: ‚Zaprawdę 

wam mówię: W jakiej mierze uczyniliście to jednemu z najmniejszych spośród tych 

moich braci, w takiej uczyniliście to mnie’." - Mateusza 25:37-40 

 

    Taką postawę i styl życia Jezus przyniósł na ziemię. Głoszenie chrześcijaństwa nie jest gwarancją zbawienia. Zbawienie 

człowieka zależy od wykonywania woli Bożej w sposób jaki prezentował nam Jezus:  

 

„Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko 

ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach." - Mateusza 7:21 

    

 Wykonywanie woli Bożej nie jest trudne ani skomplikowane. Pamiętajmy, co powiedział nam Jezus:  

 

"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, a ja was 

pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodnie 

usposobiony i uniżony w sercu, a znajdziecie pokrzepienie dla dusz waszych. Albowiem 

moje jarzmo jest miłe, a moje brzemię lekkie”.  - Mateusza 11:28-30 

     

    Tak, powiedziano nam, aby dążyć do doskonałości, ale możemy to robić w ten najlepszy i właściwy sposób w tych 

okolicznościach. Możliwość ta jest wszechogarniająca i ma zastosowanie w każdej sytuacji. Ze swej natury, obejmuje 

bezinteresowne i uprzejme usługiwanie dla naszych rodzin, naszych braci i naszych sąsiadów. Kiedy pracujemy nad 

sprowadzeniem nieba w dół, pokazujemy uznanie dla życia i służby Jezusa. On nie żył i umarł na próżno.  

 

    Ważniejsze niż wykonywanie woli Bożej,  niech będzie to aby stała się ona naszą wolą.  Kiedy wola Ojca jest twoim 

prawem, jesteś blisko królestwa. A kiedy wola Ojca jest twoja wolą, to jesteś w królestwie. Aby zatem nasze serca rosły ku 

Bogu - który jest duchem - poszukujmy Go, przez wzgląd na inteligentne odkrycie Jego woli poprzez Jezusa Chrystusa.   

 

    Pamiętaj, że jesteśmy synami wiary, Ojca, gotowego przyjąć nas do nieba.  Mamy nadzieję życia. Nie powinniśmy 

myśleć w kategoriach: koniec nadchodzi, ale raczej naszej wiecznej przyszłości, przekształcenia się "z chwały w chwałę" (2 

Koryntian 3:18), aż dotrzemy do absolutnej doskonałości i obecności samego Ojca, który może to spełnić.  To jest właśnie 

wola Ojca dla nas. 

 

     W następnym artykule z tej serii, zastanowimy się, jak możemy sprowadzić niebo do naszych domów, gdzie zaczyna 

się nasza służba dla Boga - "Niebo W Domu". 

 

     Czekamy na wasze komentarze. 

 

"Elaia Luchnia" 
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