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Ever since my early childhood I have had a strong desire for fulfilment, and my 

life as a single person just made me feel even stronger this desire. I believe it 

does not come from being single, because I felt it right from early childhood, 

but this is a common experience of everyone deep down, and St. Augustine 

beautifully puts across the reason for this desire as he writes: ‘“You have made 

us for Yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in You.”  

Today’s readings are trying to answer the big-big question: how, and by what 

means can this desire be fulfilled. The readings present us basically two ways: 

1. By seeking God’s ways of fulfilment, 2. By seeking the world’s ways of 

fulfilment. 

God’s ways of fulfilment are as follows according to the book of Wisdom and 

the Psalm 

- A. Seek God’s wisdom, which you receive as a gift, for example by 

praying for wisdom (cf. Wisdom 7:7) and by realising how short your life 

is compared to eternal life (cf. Psalm 90: v12). Every funeral I celebrate 

reminds me of this. 

- B. Value God’s wisdom more than anything else, and compare everything 

else to it, like earthly power or influence, precious stones, gold or beauty 

or fame or celebrity status, as absolutely nothing or insignificant (cf. vv. 

8-10). 

- C. Learn to love God and neighbour in God’s ways (see Jesus’ examples) 

According to Psalms the way of fulfilment is  

- Praying for God’s love to fill your heart (cf. v. 14) and thank Him each 

day for His blessings (v. 14). Parents, you should do this every day with 

your child, at least one of you, in the evening before going to bed.  

- notice and acknowledge the works of the Lord in your daily life (cf. v 

16), instead of taking everything as a result only of your decisions or of 

the decisions of other people. No, God the Father is behind every 

blessings and every tests that you experience (as Job says). It is important 

to talk about them together as a family or in your private prayers, because 

it increases your awareness of how much God cares about you. 

- Ask God to give success to the works of your hands and not simply strive 

for success by your own efforts (cf. v 17). 

The letter to the Hebrews also gives advice as to how to be fulfilled by God 

It highlights the importance of the Word of God in this process, which, if you 

listen to it through reading the Bible and reflecting on one or two words each 

time, it sheds the light of Truth on the obstacles and your inner blockages that 



prevent you from being happy. These can be childhood or adult experiences that 

left you with hidden frustration or anger or unforgiveness that you may not even 

be aware of, but once the light of Truth is shed upon them they disappear and 

God’s love and mercy fills these areas in you that were once filled with anger 

and frustration. 

Finally in the Gospel reading Jesus himself gives advice on how to be fulfilled 

by God 

Jesus tells you, just as to the young man, that you need to accept and realise that 

it is only when you are completely free and choose Jesus’ way that you can be 

fulfilled. Listen carefully how this comes across in the Gospel reading. The 

young man must have lost both of his parents, because in Jewish society the 

only way a young man can be rich is if he has lost his parents and received their 

inheritance. So the young man is no longer attached to his parents. He is free to 

do what he can. There is only one thing that still prevents him from being 

completely free is his riches that he inherited. Riches come with a sense of inner 

security while here you are alive, so giving it up means you are completely 

detached and empty inside, with no sense of security. God can only fill a space 

inside you that is empty and made ready for Him. Jesus doesn’t want this young 

man to be left feeling totally lost and empty, but encourages him to follow Him 

if he is ready to empty himself of his riches. Jesus has something to give Him, 

which will fulfil his heart’s desire, and yours as well. 

 

Od wczesnego dzieciństwa odczuwałem silne pragnienie spełnienia, a moje 

życie, jako w pewnym sensie samotnej osoby, sprawiło, że to pragnienie bylo 

jeszcze silniejsze. Wierzę, że nie wynika to z bycia ksiedzem, bo czułem to od 

wczesnego dzieciństwa, ale jest to wspólne doświadczenie wszystkich w głębi 

duszy, a św. Augustyn pięknie ukazuje powód tego pragnienia, pisząc: 

„Stworzyłeś nas dla siebie, Panie, a nasze serce jest niespokojne, dopóki nie 

spocznie w Tobie”. 

Dzisiejsze lektury próbują odpowiedzieć na wielkie pytanie: jak i jakimi 

środkami to pragnienie może zostać spełnione. Czytania przedstawiają nam 

zasadniczo dwie drogi: 1. Poszukując Bożych dróg spełnienia, 2. Poszukując 

dróg do spełnienia świata. 

Zgodnie z Księgą Mądrości i Psalmem drogi spełnienia się Boga są następujące: 

- A. Szukajcie Bożej mądrości, którą otrzymujecie w darze, na przykład modląc 

się o mądrość (por. Mądrość 7, 7) i uświadamiając sobie, jak krótkie jest wasze 

życie w porównaniu z życiem wiecznym (por. Ps 90: w12). Przypomina mi o 

tym każdy pogrzeb, który uroczyscie odprawiam. 



- B. Ceń mądrość Bożą bardziej niż cokolwiek innego i porównuj do niej 

wszystko inne, takie jak ziemska moc lub wpływy, drogocenne kamienie, złoto 

lub piękno, sława lub status celebrytów, jako absolutnie nic lub nic nieznaczące 

(por. ww. 8-10) . 

- C. Naucz się kochać Boga i bliźniego na Boży sposób (patrz przykłady Jezusa) 

Według Psalmów droga spełnienia to: 

- Modlitwa o Bożą miłość, aby wypełniła twoje serce (por. w. 14) i dziękuj Mu 

każdego dnia za Jego błogosławieństwa (w. 14). Rodzice, powinniście to robić 

codziennie z dzieckiem, przynajmniej z jednym z was, wieczorem przed 

pójściem spać. 

- dostrzegaj i uznawaj dzieła Pana w swoim codziennym życiu (por. w. 16), 

zamiast brać wszystko tylko z własnych decyzji lub decyzji innych ludzi. Nie, 

Bóg Ojciec stoi za każdym błogosławieństwem i każdą próbą, której 

doświadczasz (jak mówi Job). Ważne jest, aby rozmawiać o nich razem w 

rodzinie lub w prywatnych modlitwach, ponieważ zwiększa to świadomość 

tego, jak bardzo Bogu zależy na tobie. 

- Proś Boga, aby zapewnil powodzenie dziełom twoich rąk, nie mysl tylko o 

dazeniu do sukcesu własnym wysiłkiem (por. w. 17). 

List do Hebrajczyków zawiera też radę, jak spełnić się przez Boga: 

Podkreśla znaczenie Słowa Bożego w tym procesie, które, jeśli słuchasz go, 

czytając Biblię i zastanawiając się za każdym razem nad jednym lub dwoma 

słowami, rzuca światło Prawdy na przeszkody i twoje wewnętrzne blokady, 

które cię powstrzymują od bycia szczęśliwym. Mogą to być doświadczenia z 

dzieciństwa lub zycia doroslego, które pozostawiły w tobie ukrytą frustrację, 

gniew lub nieprzebaczenie, których możesz nawet nie być świadomy, ale kiedy 

światło Prawdy zostanie na nie rzucone, znikają, a Boża miłość i miłosierdzie 

wypełnia te obszary w tobie, które były kiedyś pełen gniewu i frustracji. 

Wreszcie w czytaniu Ewangelii sam Jezus udziela rad, jak zostać spełnionym 

przez Boga: 

Jezus mówi ci, jakbys byl niedoswiadczonym mlodziencem, że musisz 

zaakceptować i zdać sobie sprawę, że tylko wtedy, gdy jesteś całkowicie wolny 

i wybierzesz drogę Jezusa, możesz się spełnić. Posłuchaj uważnie, jak to 

wygląda w czytaniu Ewangelii. Młody człowiek musiał stracić oboje rodziców, 

ponieważ w społeczeństwie żydowskim jedynym sposobem, w jaki młody 

człowiek może być bogaty, jest utrata rodziców i otrzymanie ich spadku. Tak 

więc młody człowiek nie jest już przywiązany do swoich rodziców. Może robić, 

co chce. Jest tylko jedna rzecz, która wciąż uniemożliwia mu całkowitą 

wolność, to bogactwa, które odziedziczył. Bogactwo daje poczucie 



wewnętrznego bezpieczeństwa, kiedy tu żyjesz, więc rezygnacja z niego 

oznacza, że jesteś całkowicie oderwany i pusty w środku, bez poczucia 

bezpieczeństwa. Bóg może wypełnić w tobie tylko pustą i przygotowaną dla 

Niego przestrzeń. Jezus nie chce, aby ten młody człowiek czuł się całkowicie 

zagubiony i pusty, ale zachęca go do pójścia za Nim, jeśli jest gotowy ogołocić 

się ze swoich bogactw. Jezus ma Mu coś do zaoferowania, co spełni pragnienie 

jego serca, a także twoje. 


