
Zaufanie  Bogu 
 

               Zawsze moŜesz być wdzięczny, poniewaŜ wiesz, Ŝe Bóg wykorzystuje 
kaŜdą sytuację, obojętnie jak cięŜka i trudna by się wydawała. Przez wszystkie 
wydarzenia chce cię wychowywać i prowadzić bliŜej siebie.  
 
Skąd masz wiedzieć, Ŝe Ŝyjesz w przestrzeni BoŜej woli? 
 
Oto znak: jeŜeli martwisz się czymś, to znaczy, Ŝe nie jesteś całkowicie oddany 
woli BoŜej, choćbyś nawet sądził, Ŝe  Ŝyjesz w zgodzie z Jego wolą. Kto Ŝyje 
według woli BoŜej, ten niczym się nie martwi. JeŜeli czegoś mu trzeba, to 
oddaje właśnie to i siebie samego Panu, składa to w Jego ręce. Jeśli nie 
otrzyma czego potrzebował, jest spokojny tak, jakby otrzymał. Nie lęka się, 
cokolwiek by się działo, poniewaŜ wie, Ŝe to jest wolą Boga. Kiedy przyjdzie nań 
jakaś choroba, wtedy myśli tak: Potrzeba mi jej, bo inaczej Bóg by jej nie 
zesłał. W ten sposób zachowuje pokój na ciele i duszy"'  
                                                                                tekst starca, Silvana (1866-1938) 
 
"Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz8, 28).  

 
Świadectwo świętych nieustannie potwierdza te prawdę: 
 
 Święta  Katarzyna ze Sieny mówi do  tych, którzy gorsza się i buntują przeciw 
temu, co im się zdarza: 
 "Wszystko pochodzi z miłości, wszystko jest skierowane ku zbawieniu 
człowieka, Bóg czyni wszystko tylko w tym celu".  
 
Święty Tomasz More  przed swoim męczeństwem pociesza córkę: 
 "Nic nie moŜe się zdarzyć, jeśli nie  chciałby tego Bóg. A wszystko, czego On 
chce, chociaŜ mogłoby wydawać się  nam najgorsze, jest dla nas najlepsze" 
 
 Juliana z Norwich:  
"Poznaje wiec przez łaskę BoŜa, ze powinnam mocno trzymać się wiary i z nie 
mniejszym  przekonaniem wierzyć, ze wszystko będzie dobre...I zobaczysz, ze 
wszystko będzie dobre" . 
 
Święta  Teresa  od  Jezusa  
„ UwaŜam  za  wielką  niedoskonałość,  córki  moje  takie  ciągłe  w  lada  
cierpieniu  narzekanie.  Od   tego  powstrzymajcie  się  o  ile  moŜecie.” 



 
Realizacja  woli  BoŜej  powoduje  wybór  najmniejszego  cierpienia,  jeŜeli  
idziesz  droga  woli  BoŜej  to  najmniej  cierpisz. 
 
Pisze  współczesna  święta  Patronka  Europy   Edyta  Stein  / Teresa  Benedykta  
od  KrzyŜa/   
            „ Co  nie  leŜało  w  moich  planach - leŜało  w  planach  BoŜych.  Coraz  
Ŝywsze  staje  się  we  mnie  przekonanie,  płynące  z  wiary,  ze  gdy  się  patrzy  
na  świat  po  boŜemu – nie  ma  przypadków,  ze  cale  moje  Ŝycie,  aŜ  po  
najdrobniejsze  szczegóły,  jest  z  gry  nakreślone  w  planach  BoŜej  
Opatrzności  i  układa   się  przed  wszystko  widzącym  Bogiem  w  doskonałą  i  
sensowna  całość.” 

           JeŜeli całym sercem ufasz, Ŝe wszystko jest w rękach Boga, moŜesz teŜ 
szczerze powierzyć Mu wszystkie swe pragnienia.  

         Nawet jeśli modlisz się o to, aby Bóg odmienił daną sytuację, twoja modlitwa 
opiera się na przeświadczeniu, Ŝe Bóg wszystko prowadzi do tego, co najlepsze.  

             Postępując tak, nie będziesz zawiedziony ani zgorzkniały, jeśli modlitwa 
spełni się w inny sposób, niŜ pragnąłeś. 

           To cudowne, Ŝe dziękczynienie wielokrotnie przemienia sytuacje trudne do 
rozwiązania. JeŜeli dziękujesz za to, co uciąŜliwe, to moŜe się to odmienić, nawet 
jeśli o to nie prosiłeś.  

            MoŜna to teŜ wytłumaczyć z psychologicznego punktu widzenia. JeŜeli 
zmienia się twoje wewnętrzne nastawienie, zaczynasz inaczej patrzeć na wszystko. 
Danej sytuacji nie widzisz juŜ tylko z własnego pesymistycznego punktu widzenia, 
ale widzisz ją taką, jaka jest w rzeczywistości. 

           Nierzadko zdarza się jednak i tak, Ŝe dana sytuacja w swej materii takŜe się 
zmienia. Bóg jest jak nauczyciel. Daje swym uczniom coraz trudniejsze lekcje, aby 
coraz intensywniej mobilizowali swoje moŜliwości. JeŜeli Bóg daje ci trudną 
lekcję, a ty reagujesz z wdzięcznością, to cel został osiągnięty. Zdałeś egzamin i 
trudna sytuacja nie ma juŜ sensu. Dlatego znika. 

          Zapewne potem przyjdą sytuacje jeszcze trudniejsze, one jednak będą dla 
ciebie szansą, byś jeszcze bardziej rozwinął twe wrodzone zdolności, aby ślepo 
ufać, Ŝe wszystko, co Bóg czyni, jest dobre. 


