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KKK 2822 
Wolą naszego Ojca jest, 

„by wszyscy ludzie zostali zbawieni 
i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). 

„On jest cierpliwy... chce bowiem 
wszystkich doprowadzić do nawrócenia” 

(2 P 3, 9; por. Mt 18, 14). 
Jego przykazaniem, 

streszczającym wszystkie inne 
i wyrażającym całą Jego wolę, jest, 
„abyśmy się wzajemnie miłowali, 

jak On nas umiłował” 
(J 13, 34; por. 1 J 3; 4; Łk 10, 25-37).
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KKK 2823 
„Oznajmił tajemnicę swej woli 
według swego postanowienia, 

które przedtem w Nim powziął… 
aby wszystko na nowo zjednoczyć 

w Chrystusie jako Głowie... 
W Nim dostąpiliśmy udziału my również, 

z góry przeznaczeni zamiarem Tego, 
który dokonuje wszystkiego zgodnie 
z zamysłem swej woli” (Ef 1, 9-11). 

Prosimy usilnie, 
by w pełni urzeczywistnił się na ziemi 

ten zamysł życzliwości, 
tak jak wypełnił się już w niebie.
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KKK 2824 
W Chrystusie, dzięki Jego ludzkiej woli, 
wola Ojca została wypełniona w sposób 

doskonały i raz na zawsze. 
Przychodząc na ten świat, 

Jezus powiedział: „Oto idę... abym spełniał 
wolę Twoją, Boże” (Hbr 10, 7; Ps 40, 7). 

Tylko Jezus może powiedzieć: „Ja zawsze 
czynię to, co się Jemu podoba” (J 8, 29). 

W modlitwie swej agonii godzi się 
całkowicie na tę wolę: „Nie moja wola, 

lecz Twoja niech się stanie” 
(Łk 22, 42; por. J 4, 34; 5, 30; 6, 38). 

Właśnie dlatego Jezus „wydał samego 
siebie za nasze grzechy zgodnie z wolą 

Boga” (Ga 1, 4). „Na mocy tej woli 
uświęceni jesteśmy przez ofiarę 

ciała Jezusa Chrystusa” (Hbr 10, 10).
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KKK 2825 
Jezus, „chociaż był Synem, nauczył się 
posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” 

(Hbr 5, 8). O ileż bardziej zobowiązuje to 
nas, będących stworzeniami 

i grzesznikami, którzyśmy w Nim 
stali się przybranymi dziećmi. 

Prosimy naszego Ojca, by złączył naszą 
wolę z wolą Jego Syna, byśmy pełnili Jego 
wolę i wykonywali Jego zamysł zbawienia 
za życie świata. Sami jesteśmy całkowicie 

niezdolni do tego, ale zjednoczeni 
z Jezusem i dzięki mocy Jego Ducha 

Świętego możemy Mu poddać naszą wolę 
i zdecydować się na wybór tego, 

co zawsze wybierał Jego Syn: 
czynić to, co podoba się Ojcu (por. J 8, 29).
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Jednocząc się z Chrystusem, 
możemy stać się z Nim jednym duchem, 

a przez to pełnić Jego wolę; 
w ten sposób będzie ona 

urzeczywistniać się doskonale 
zarówno na ziemi, jak i w niebie

(Orygenes, De oratione, 26).
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Rozważcie, jak Jezus Chrystus 
uczy nas pokory, wskazując nam, 

że nasze cnoty nie zależą jedynie od 
naszego wysiłku, ale od łaski Bożej. 

Każdemu wiernemu, który modli się, 
nakazuje, by czynił to, 
ogarniając całą ziemię. 

Nie mówi przecież: „Bądź wola Twoja” 
we Mnie lub w was, lecz „na całej ziemi”, 
by został z niej usunięty wszelki grzech, 

a zakrólowała prawda, 
by zostały zniszczone wady, 

a rozkwitły cnoty, i by ziemia 
nie różniła się już od nieba

(Św. Jan Chryzostom, Homiliae
in Matthaeum, 19, 5: PG 57, 280 B).
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KKK 2826 
Dzięki modlitwie jesteśmy w stanie 

„rozpoznać, jaka jest wola Boża” 
(Rz 12, 2; Ef 5, 17), 

i osiągnąć „wytrwałość” 
do jej wypełniania (Hbr 10, 36). 

Jezus poucza nas, 
że do Królestwa niebieskiego 

nie wchodzi się przez wielomówstwo, 
lecz „spełniając wolę... Ojca, 

który jest w niebie” 
(Mt 7, 21).
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KKK 2827 
„Bóg wysłuchuje każdego, 

kto... pełni Jego wolę” 
(J 9, 31; por. 1 J 5, 14). 

Taka jest moc modlitwy Kościoła 
w imię jego Pana, zwłaszcza w Eucharystii. 

Kościół jest komunią wstawiennictwa 
razem z Najświętszą Matką Boga 

(por. Łk 1, 38. 49) i wszystkimi świętymi, 
w których „upodobał” sobie Pan, 

by pragnęli tylko Jego woli.
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Nie naruszając prawdy, 
możemy w taki sposób 
przetłumaczyć słowa: 

„Bądź wola Twoja jako w niebie, 
tak i na ziemi”: 

w Kościele, 
jak i w naszym Panu Jezusie Chrystusie; 

w Oblubienicy, 
która została przez Niego poślubiona, 

jak i w Oblubieńcu, 
który wypełnił wolę Ojca

(Św. Augustyn, 
De sermone Domini in monte, 

2, 6, 24: PL 34, 1279).
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Odpowiedz na pytania:

1. Co jest wolą Boga?
2. W jaki sposób Jezus 
wypełnił wolę Boga?

3. W jaki sposób Jezus uczy ludzi
wypełniać wolę Boga?

4. Jakie znaczenie w wypełnianiu 
woli Boga przez człowieka pełni 

duchowe zjednoczenie z Jezusem?
5. Jaką rolę w wypełnianiu woli Boga 

spełnia modlitwa?
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Dziękuję za uwagę!

Króluj nam, Chryste!


