
Boża wola

Sposób w jaki ludzie próbują odkryć Boga, można porównać do tego jak próbuję dostać się do 

najlepszej kolejki w supermarkecie.  

Pewnego razu podjechałem wózkiem z około 18 artykułami do kasy nr 4 ponieważ była tam  

najkrótsza kolejka. Patrząc na ilość produktów tych, którzy stali w kolejce przede mną 

stwierdziłem, że ilość produktów, jakie ludzie mieli była mniejsza niż w jakiejkolwiek innej 

kolejce. I wtedy to się stało.   “Sprawdzenie ceny na 4” Wezwanie powtarzało się, aż wreszcie 

osoba oznaczająca cenami artykuły spożywcze wyszła z korytarza i otrzymała polecenie 

sprawdzenia ceny puszki oliwek. Wybór kasy nr 4 okazał się być złym. Szybko rozejrzałem się 

jakie są możliwości i wybrałem inną. Wycofałem wózek z kolejki do kasy 4 i przesunąłem się na 6, 

jednak inny klient z wózkiem przepełnionym produktami wślizgnął się na miejsce tuż przede mną. 

Spojrzałem na me poprzednie miejsce w kolejce do kasy nr 4 i zobaczyłem jak jest ono zajmowane 

przez klientów unikających mego wzroku, lecz wydających się mieć uśmiech zadowolenia w 

obliczu faktu, że mój brak szczęścia okazał się być ich szczęśliwą niespodzianką.  

Po dokonaniu oceny dostępnych kolejek do kas wybrałem inną, która wydawała się być obiecująca. 

W momencie, gdy pewna staruszką płaciła kasjer wybuchnął słowami: "Na to jest kupon." Na co 

ona wyciągnęła stos kuponów o grubości talii kart i zaczęła je przeszukiwać. Ludzie przed mną 

jęknęli. Ale oto pojawiło się źródło nadziei w postaci anioła w fartuchu sklepowym, który 

chwytając mój koszyk i powiedział: „Zabiorę cię do kasy nr 7." Ten cud z nieba poprowadził mój 

koszyk do kasy nr 7, gdzie nie było innych klientów oprócz szalonego tłumu w kolejce za mną. 

Umieściłem moje zakupy na ladzie i patrzyłem, jak ona szybko skanuje każdą rzecz. Patrzę na 

zadowolonych z siebie klientów w kolejce do kasy nr 4 i sprawdzam gdzie jestem w wyścigu z nimi 

- mam na myśli proces obsługi, ale tam absolutnie nic się nie dzieje. Gdy pozostaje zaledwie sześć 

rzeczy do skanowania taśma zaczyna bulgotać i wypluwa taśmę z czerwoną linią na niej. „Och nie, 

skończyła się taśma." Wygląda jakby odczuwała straszny ból, ale jej współczucie jest dla niej 

samej, nie dla mnie. Kasjerka jęczy: "To zawsze przydarza się mnie. "  

Mam ochotę eksplodować: „Tobie? Czy masz pojęcie przez co przeszedłem? Przeszedłem przez 

sprawdzanie ceny, wypchnięcie z kolejki, zatrzymanie przez mistrzynię zbierania kuponów. I kiedy 

już myślałem, że to koniec tego tobie nagle kończy się taśma.” Uśmiechnięci zadowoleni klienci 

mijają mnie nie patrząc w moim kierunku.  

Ta historia przedstawia w pewnym sensie, jakie podejście czasem mamy, gdy poszukujemy woli 

Bożej. Wiemy, że ona istnieje, i musi być sposób by ją poznać, ale kiedy każdy nasz wybór jest 

ograniczany przez zawiłości życia, robi się to frustrujące. Ponadto nie wydaje się by istniały 

podstawowe zasady, które by działały cały czas.  

 

Modlimy się, ale nie otrzymujemy bezpośrednich odpowiedzi. 

Podejmujemy kroki wiary i kończymy potrzebując pomocy. 

Jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu i jesteśmy źle rozumiani. 

Prosimy o radę i nie jesteśmy usatysfakcjonowani prowadzeniem. 

Szukamy znaków i stajemy się sfrustrowani oczywistym brakiem nadnaturalnej komunikacji. 

Próbujemy działać mądrze, lecz jest zbyt wiele rzeczy, których nie wiemy dotyczących przyszłości. 

Dokonujemy wszelkich właściwych wyborów i nadal wszystko się nie udaje w naszym życiu. 

 

 



Czy pomyślałeś kiedyś, że Boża wola może mieć mniejszy związek z miejscem, w którym żyjemy, 

szkołą, do której uczęszczamy czy osobą, którą mamy poślubić aniżeli z naszym związkiem z 

Bogiem? Możliwe, że znajomość Boga może być ważniejsza niż wiedza, co zrobić na rozdrożu 

dróg przed ważną decyzją. Ray Pritchard powiedział kiedyś, "w znajomości Bożej woli tak 

naprawdę chodzi o znajomość Boga.

Boża wola

Uszereguj poniższe teorie na temat Bożego prowadzenia według ich wiarygodności dla ciebie. 

 

____Boża wola jest jak tajemnicze puzzle a my spędzamy całe życie próbując ją odszyfrować. 

 

____Bóg ma szczególny plan dla twojego życia i by go wypełnić musisz po prostu podejmować 

właściwe decyzje we właściwym czasie.  

 

____ Kiedy Boża wola jest trudna do odgadnięcia wtedy Bóg objawi ci plan dla twojego życia 

poprzez znaki i cuda. 

 

____ Bóg dał ci mózg i oczekuje od ciebie że będziesz używać logiki i rozumu w podejmowaniu 

decyzji w życiu. 

 

____ Bóg objawi ci swoją wolę byś mógł mieć pod dostatkiem informacji by podjąć decyzję. 

 

 

Dlaczego uszeregowałeś powyższe teorie w taki sposób? Jakie historie osobiste lub biblijne znasz 

które mogłyby wesprzeć którąś z tych teorii?

Cytaty

"Najpierw bezwzględnie usuń pośpiech. Teraz jesteś gotowy by usłyszeć Boga." 

Anonim 

 


