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„Oto idę,  
abym  

spełniał  
wolę  

Twoją” 
(Hbr 10,9)  

To Słowo jest kluczem 
do odczytania życia 
Jezusa i pomaga nam 
uchwycić głębię 
i ZŁOTĄ NIĆ, która wiąże 
wszystkie etapy Jego 
ziemskiej egzystencji: 
dzieciństwo, życie 
ukryte, pokusy, 
działalność publiczna  
aż po śmierć na krzyżu. 

W każdej chwili, w każdej 
sytuacji Jezus starał się  
tylko o jedno:  

wypełniać wolę Ojca,  
Boga, który jest Miłością. 

Najważniejsze jest,  
abyśmy wypełniali nie naszą, 
ale Bożą wolę; abyśmy potrafili 
powiedzieć sobie „nie”,   
aby Jemu powiedzieć „tak”. 

Prawdziwa miłość do Boga 
nie polega na pięknych 
słowach, ideach i uczuciach, 
ale na prawdziwym 
posłuszeństwie  
Jego przykazaniom. 

To jedno ze słów, które  
najbardziej uwypukla 
ewangeliczny aspekt pójścia  
pod prąd, który sprzeciwia się 
mocno zakorzenionej w nas 
skłonności do pełnienia własnej 
woli, podążania za naszymi 
instynktami i uczuciami. 

„ŻYJĄC  
TYM SŁOWEM, 

WKROCZYMY NA 
DROGĘ BOSKIEJ 

PRZYGODY” 

DOŚWIADCZENIA ZE ŚWIATA 

Przez pierwsze cztery lata szkoły 

(mieszkam w internacie, a więc daleko  

od domu) zawsze jeździłam z bratem  

lub siostrą i to dawało mi wiele radości,  

bo miałam blisko siebie kogoś z mojej 

rodziny. Na piątym roku zostałam sama  

i czułam wielką tęsknotę za moją rodziną. 

Nic nie dawało mi radości. 

Kiedy z innymi młodymi rozważaliśmy 

Słowo Życia: „Oto idę, abym spełniał  

wolę Twoją”, zrozumiałam, że Bóg 

postawił mnie w takiej sytuacji,  

abym w każdym, kto jest obok mnie 

mogła odkryć dar dla mnie  

i abym ja też umiała podarowywać się innym, 
kochając ich tak, jakby byli moim bratem lub 
siostrą. 
Więc powiedziałam NIE mojemu egoizmowi i TAK 
Jezusowi i zaczęłam konkretnie kochać każdego, 
kogo spotykałam w szkole. 
Poczułam się wolna od ciężaru, jaki mnie 
przytłaczał i doświadczyłam ogromnej radości  
w sercu. 
Nie odczuwałam już braku 
mojej rodziny  
i nie tęskniłam za nimi, 
ponieważ w szkole 
odkryłam jeszcze większą 
rodzinę. 


