
Materiały dla grup dzielenia – Wybieram wszystko, czego Ty chcesz!

4. Wola Boża jest naszym prawdziwym oparciem 

Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie 
Twe przykazania.                                                       (Ps 119, 6) 

Wiara jest uczestnictwem w życiu Boga, przylgnięciem 
do Niego jako jedynego Pana, a także oparciem się wyłącznie 
na Nim. Oparcie się na Chrystusie i całkowite powierzenie się 
Jemu wyraża naszą pełną ufność wobec Niego. Człowiek jest 
ukierunkowany na szukanie poczucia bezpieczeństwa, na 
szukanie oparcia, co oznacza, że jest ukierunkowany na 
zawierzenie. Jest ukierunkowany na to, żeby mieć jakiś 
system zabezpieczeń, żeby na coś liczyć, żeby się czemuś czy 
komuś powierzyć. Poczucie bezpieczeństwa to podstawowy, 
najbardziej elementarny wymóg ludzkiej psychiki. Jego brak, 
czy to w sytuacji zagrożenia, czy zabrania nam jakiegoś 
oparcia, rodzi lęk. To ten rodzący się w nas lęk sprawia, że 
nasze dążenie do poczucia bezpieczeństwa jest bardzo silne. 

Można mówić o opieraniu się na czymś i poczuciu 
bezpieczeństwa w sensie rzeczowym – gdy liczymy na to, co 
posiadamy; mogą to być np. pieniądze, uzdolnienia, 
umiejętności. Można też umacniać swoje poczucie 
bezpieczeństwa w sensie osobowym – gdy liczymy na 
kontakty i międzyludzkie relacje ukierunkowane na 
rea l izowanie j ak ichś naszych p lanów. Poczuc ie 
bezpieczeństwa w sensie rzeczowym wiąże się często z 
naszym ukierunkowaniem się na przyszłość. Człowiek o 
silnym oddźwięku psychicznym próbuje przewidzieć, co 
będzie w przyszłości, próbuje zobaczyć nawet jej szczegóły i 
stara się do wszystkiego przygotować, by nie być 
zaskoczonym. Chce w ten sposób jakby zapanować nad 
przyszłością , szukając w tym oparcia i poczucia 
bezpieczeństwa. 
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W naszym życiu takie poszukiwanie poczucia 
bezpieczeństwa występuje ciągle. Student, który idzie na 
egzamin, opiera swoje bezpieczeństwo na pamięci, na tym, 
czego się nauczył, albo na swoich zdolnościach. Może też 
liczyć na tak zwany los szczęścia, ale zawsze będzie próbował 
na czymś się oprzeć, czy to w sensie rzeczowym, czy 
o s o b o w y m . W s z y s t k i e j e d n a k l u d z k i e s y s t e m y 
bezpieczeństwa są niedoskonałe i nie mogą być doskonałe, 
ponieważ oparte są jedynie na naszych planach czy 
kalkulacjach; dlatego muszą zawodzić, i wtedy dochodzi do 
kryzysu. Jeśli zawierzasz sobie, swoim zdolnościom, temu co 
posiadasz bądź ludziom, z którymi jesteś związany, to 
wcześniej czy później będziesz musiał się zawieść. 

Aby nasza wiara była oparciem się na Chrystusie i 
powierzeniem się Jemu, musimy uznać, że tylko On jest 
naszym prawdziwym zabezpieczeniem. Płynące z wiary w 
Jego Słowo całkowite zawierzenie Chrystusowi jest jedyną 
właściwą odpowiedzią na Jego niezgłębioną miłość ku nam. 

(Rozważania o wierze, cz.III, wstęp do rozdz.I. Wiara 
jako  oparcie się na Chrystusie i powierzenie się Jemu) 

Wyobraź sobie, że znajdujesz się na linie nazwanej liną 
woli Bożej, a pod nią rozciąga się sfera twojej woli własnej, 
twoich planów i zamierzeń. Gdy twoja wola sprzeciwia się 
Bogu, ta sfera staje się przerażającą, niebezpieczną przepaścią.   

Idąc po linie woli Bożej, musisz więc być bardzo czujny. 
Musisz pamiętać, że tylko wtedy, gdy na niej pozostajesz, 
robisz to, czego Bóg od ciebie oczekuje. 
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Każdy z nas, krocząc po tej linie, spotyka innych ludzi i 
styka się z tym wszystkim, co niesie życie.  

Na przykład ktoś obdarzony talentem muzycznym styka 
się na drodze swojego życia z fortepianem. Ponieważ Bóg 
oczekuje, że będziemy wykorzystywali talenty, jakimi 
zostaliśmy obdarzeni, stąd wolno nam sądzić, że jest wolą 
Bożą, by człowiek muzycznie uzdolniony grał. Wyobraź sobie 
jednak, że fortepian, na którym ma on grać, też jest 
zawieszony na specjalnych linach, których wytrzymałość jest 
dokładnie taka, by muzyk mógł grać na fortepianie, ale za 
mała, by mógł oprzeć się na nim. Jeżeli więc muzyk oprze się 
na fortepianie – co oznaczałoby oparcie się na muzyce – 
spadnie razem z nim w przepaść woli własnej. Muzyk, idąc po 
linie woli Bożej, może grać, ale	 n i e 	 m o z ̇ e 	 o p i e r a c ́ 	
s i ę 	 n a 	 m u z y c e . 

Podobnie możesz wyobrazić sobie, że idąc po linie woli 
Bożej, spotykasz nakryty do posiłku stół. Wiesz, że wolą Bożą 
jest, byś jadł, że Bóg tego od ciebie oczekuje. Stół jednak też 
zawieszony jest na specjalnym systemie lin, których 
wytrzymałość ściśle odpowiada wadze stołu i znajdujących się 
na nim potraw. Nie możesz więc oprzeć się na stole – co 
symbolizowałoby opieranie się na jedzeniu. 

Jedynym prawdziwym i niezawodnym oparciem 
człowieka jest wola Boża. 

  
Jedynie opierając się na niej możesz żyć pełnią życia, 

zachowując wolność serca.  

(Zeszyt RRN nr 10, II.1. Kochać Boga to nieustannie 
wybierać Jego wolę)
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