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«Tady jsem, 
abych plnil 
tvou vůli.»

(Žid 10,9)

Toto Slovo nám nabízí 

výklad Ježíšova života, 

pomáhá nám  pochopit 

jeho nejhlubší stránku a 

ukazuje  ZLATOU NIT, která 

spojuje všechny etapy jeho 

pozemského života: 

dětství, skrytý život, 

pokušení,  veřejnou 

činnost až po smrt na 

kříži. .

V každém okamžiku, 
v každé situaci se Ježíš
snažil o jedinou věc: 

splnit
vůli Boha Otce, 
který je Láska.

Nejdůležitější je 
už neplnit 
naši vůli, 
ale vůli Boží;
dokázat říci ne sami sobě, 
abychom řekli ano Jemu. 

Pravá Boží láska
nespočívá v pěkných slovech, 
myšlenkách a pocitech, 
ale ve skutečné poslušnosti
jeho přikázání

Toto slovo je jedno z těch, které 
ještě více zdůrazňuje 
evangelní hledisko 
´jít proti proudu´, 

protože je v rozporu s našimi 
hluboce zakořeněnými sklony: hledat 
svou vůli, jít za svými instinkty, za 
svými pocity. 

«ŽITÍM TOHOTO 
SLOVA SE PUSTÍME

DO BOŽSKÉHO 
DOBRODRUŽSTVÍ»

ZKUŠENOST ZE SVĚTA
Chodím do školy, která je daleko od 

domova. První čtyři roky jsem vždycky 

chodila s bratrem nebo sestrou a to mi 

dělalo velkou radost, protože jsem měla 

vedle sebe někoho z naší rodiny. Ale v 

pátém ročníku jsem zůstala sama a 

cítila jsem rodinu strašně daleko. Bylo 

mi moc smutno a z ničeho jsem neměla 

radost.

Když jsme s ostatními rozjímali Slovo 

života: “ZDE JSEM, ABYCH KONAL TVOU 

VŮLI”, pochopila jsem, že mě Bůh postavil

do této situace, abych mohla poznat, že

každý bližní vedle mě je 

darem a abych i já byla darem pro druhé, tím že je 
budu mít ráda, jako by oni byli mým bratrem nebo 
sestrou. 

Řekla jsem tedy ´ne´ svému sobectví a řekla jsem 
´ano´Ježíši . Začala jsem konkrétně mít ráda 
každého, koho jsem potkala ve škole . 
Cítila jsem se osvobozená od tíhy, kterou jsem 
pociťovala a prožívala jsem nesmírnou radost v srdci.

Nebyla jsem už smutná, ani 
jsem necítila, že by mi 
chyběla rodina, protože jsem 
objevila, že ve škole mám 
mnohem větší rodinu. 


