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Pytanie zadane przez Autora w tytule może brzmieć

jak obiecujące hasło reklamowe: przeczytaj książkę,
a przekonasz się, że wszystkie trudności i problemy
twojego życia duchowego i wspólnotowego zostaną
rozwiązane. Jednak już pierwsze strony książki ukazują, że tytuł – Jak szukać i znajdować wolę Bożą? – to
poważne postawienie zagadnienia istotnego w życiu
duchowym, a nie tania reklama. Ojciec Józef Augustyn w swoich rozważaniach ukazuje konsekwentnie,
że szukanie i pełnienie woli Bożej łączy się z trudem,
zaangażowaniem i duchowym zmaganiem.
Jest to jednak trud celowy. Istota woli Bożej to
bowiem zawsze nasze uczestnictwo w nieskończonej miłości Boga oraz w Jego życiu. Ten wspaniały
dar samego Boga oraz Jego wolę, która jest przecież
tożsama z Jego miłością, On sam czyni naszym zadaniem – zobowiązaniem serca. Mamy na nie odpowiadać przez całe życie. Przyjmowanie miłości zakłada
bowiem nieustanne udzielanie na nią odpowiedzi.
Zadanie związane z szukaniem woli Bożej nie
polega jednak tylko na samym jej wypełnianiu, ale
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najpierw na dostrzeganiu znaków Bożej obecności
i działania, na rozeznawaniu ich, dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji oraz wprowadzaniu
ich w codzienne życie osobiste i wspólnotowe. Rozeznanie duchowe i podejmowanie decyzji odnoszących się do woli Bożej może być nieraz tak samo
trudne jak samo jej pełnienie. Czasami bywa nawet
trudniejsze.
1. Autor jest jezuitą, który od wielu lat udziela
rekolekcji ignacjańskich z prowadzeniem indywidualnym. Służy też ludziom jako kierownik duchowy, pomagając im w dokonywaniu istotnych dla
nich życiowych wyborów. Prezentowane w książce
wprowadzenie w problematykę szukania i pełnienia
woli Bożej wyrosło więc na gruncie licznych spotkań
i rozmów Ojca Augustyna z ludźmi zaangażowanymi zarówno w rozwój osobistego życia wewnętrznego, jak i w życie Kościoła.
To właśnie ów bezpośredni kontakt Autora
z ludźmi pragnącymi pełnić wolę Bożą w sposób
świadomy, wolny i zaangażowany, z ich nierzadko
trudnymi problemami, sprawia, że rozważania te
budzą zaufanie. Człowiek postrzegany jest w nich
w sposób integralny. Chociaż bowiem wymiar duchowy i moralny szukania i pełnienia woli Bożej
ukazuje Autor jako zasadniczy i ostateczny, to jednak
uwzględnia on także wymiar emocjonalny i wspólnotowy, psychiczny i społeczny.
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Rozeznawanie duchowe, szukanie i pełnienie woli Bożej – w interpretacji Ojca Augustyna – to de facto poszukiwanie pełnego i dojrzałego człowieczeństwa, które realizuje się zarówno w relacji do Boga,
jak i w budowaniu autentycznych więzi rodzinnych,
wspólnotowych i społecznych. Wola Boża z jednej
strony obejmuje i integruje wewnętrznie człowieka,
jego wymiar duchowy i moralny oraz emocjonalny
i psychiczny, a nawet – w pewnym sensie – fizyczny.
Z drugiej strony, poszukiwanie woli Bożej otwiera
człowieka na budowanie coraz dojrzalszych relacji rodzinnych i wspólnotowych: otwieranie się na
bliźnich, korzystanie z ich życzliwości czy pomocy,
okazywanie współczucia oraz wsparcia duchowego
i moralnego wszystkim potrzebującym.
2. W rozważaniach Ojca Augustyna teologia łączy się z życiem osobistym, rodzinnym, wspólnotowym i społecznym. To właśnie dzięki woli Bożej człowiek może odzyskać własną tożsamość we
wszystkich wymiarach. Utrata tożsamości dokonuje
się bowiem zarówno wówczas, gdy pomniejsza się
lub wręcz ignoruje duchowy i moralny wymiar, jak
również kiedy lekceważy się i pomija wymiar psychiczny i społeczny.
Uwzględnienie wszystkich wymiarów życia
w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej ma ogromne konsekwencje w naszej codzienności. Trzeba bowiem podjąć wysiłek porządkowania życia emocjonalnego, aby wezwania, które Bóg kieruje do każde-
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go osobiście, nie mylić z przejawami własnych obaw,
lęków, niezdrowych ambicji czy innych namiętności.
Takie ujęcie problemu chroni nas przed biernością
w szukaniu i pełnieniu woli Bożej oraz przed upatrywaniem jej w naszych nie zawsze uporządkowanych potrzebach i pragnieniach.
Nasza codzienność bywa nierzadko zabiegana,
pełna pośpiechu, a nieraz i zagubienia. Nie umiemy
na chwilę się zatrzymać, spojrzeć w głąb siebie, na
relacje rodzinne i wspólnotowe, zastanowić się nad
tym, co tak naprawdę dzieje się w nas i z nami. Nie
umiemy też dostrzegać w porę pojawiających się
przed nami szans i niebezpieczeństw. Zbyt często
oczekujemy od innych praktycznych rad, wskazówek i podpowiedzi, które mogłyby być – w naszym
odczuciu – gotowymi receptami na szczęśliwe i udane życie. Tę sytuację wewnętrznego chaosu i zagubienia wykorzystuje dziś wielu fałszywych proroków, którzy robią na tym dobry interes, „za drobną
opłatą” podsuwając nam gotowe recepty.
Rozważania Ojca Augustyna przekonują, że nikt
nie rozwiąże naszych problemów – osobistych, rodzinnych i wspólnotowych – w nas samych i za nas
samych. Nie dają one też gotowych rozwiązań na nasze niepokoje, wątpliwości i pytania, jakie rodzą się
w nas, gdy zaczynamy z całą powagą szukać Boga
i Jego najświętszej woli. Sytuacja każdego człowieka
jest inna i dlatego wymaga osobistego rozeznania,
a nierzadko również pomocy kompetentnych i doświadczonych duchowo osób.
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Podana przez Autora metoda rozeznawania indywidualnego i wspólnotowego, która zawiera wiele
cennych wskazówek dla wejścia w proces rozeznawania duchowego oraz podejmowania decyzji osobistych i wspólnotowych, nie jest receptą i nie daje
w sposób automatyczny gwarancji znalezienia woli
Bożej. Szukanie, znajdowanie i pełnienie woli Bożej
pozostaje bowiem zawsze aktem wiary. Podane metody ukierunkowują jedynie osobiste i wspólnotowe
poszukiwania.
3. Niniejszą książkę można porównać z przewodnikiem po wysokich górskich szczytach. Autor,
korzystając z bogatego doświadczenia, opisał i nakreślił pewne szlaki. Dał nam też świadectwo, że
warto chodzić po górach i wspinać się po nich. Nie
wystarczy jednak czytanie książkowego przewodnika. Trzeba podjąć osobiste ryzyko wędrowania
i wspinania się.
Pierwsze wydanie rozważań Jak szukać i znajdować wolę Bożą? ukazało się w 1993 roku. Przez dwadzieścia lat książka była wielokrotnie wznawiana
i dostępna na rynku. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom na tytuł, Ojciec Augustyn przygotował nowe wydanie – zmienione i nieco skrócone
oraz dostosowane do bezpośredniego zastosowania
przez Czytelnika w codzienności życia. Obok wersji
książkowej ukazuje się jednocześnie audiobook.
Tym, którzy wzięli do ręki tę książkę, chciałbym
życzyć, by z odwagą i hojnością serca podjęli trud
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wędrowania po szlakach życia duchowego, korzystając z refleksji Ojca Augustyna. I choć szukanie
i pełnienie woli Bożej jest zadaniem bardzo trudnym, to jednak to jedyna droga człowieka do szczęścia – doczesnego i wiecznego.
Ks. Tadeusz Huk

