
Tydzień 2 Ośmiel się wierzyć

Ośmiel się marzyć 

1. Wyobraźnia kształtuje nasze życie. 

To, o czym myślimy, czego pragniemy oraz jak postrzegamy siebie i rzeczywistość ma 
większą siłę oddziaływania niż okoliczności dookoła nas.  

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Używając logiki wyjdziesz z punktu A i 
dojdziesz do punktu B. Wyobraźnia nie ma granic, z nią możesz iść wszędzie.” (Albert 
Einstein) 

2. Wyobraźnia jest jakby „zmysłem” wiary.  

Jest to zdolność widzenia oczami serca, umysłu rzeczy których nie widać oczami 
ciała, ale które mogą się wydarzyć. Dzięki niej możemy przez wiarę mieć pewność, że 
rzeczywistości objawione przez Boga są prawdziwe i istnieją. Jest ona nam dana 
przez Boga.  

„Wiara jest gwarancją tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych 
rzeczywistości, których nie widzimy.” (Hbr 11,1)  

„Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego 
powołania.” (Ef 1,18)

3. „Wielcy” ludzie mieli „wielkie” marzenia, wizje i pragnienia. Takimi ludźmi byli Abraham, 
Józef, Mojżesz, Matka Teresa, brat Roger, Marek Kotański, Martin Luther King. 

„Mam marzenie, że pewnego dnia naród nasz wzniesie się na wyżyny prawdziwego 
sensu swojej wiary i uzna za prawdę oczywistą, że wszyscy ludzie zostali stworzeni 
równymi.” (Martin Luther King, 28.08.1963, „I have a dream”, przemówienie uznane 
powszechnie za najsłynniejsze w historii)  

4. Mieć „wielkie” marzenia i cele to związać swoje życie, pragnienia, dążenia z czymś 
większym niż my sami i nasze życie z jego strefami komfortu i przyjemności. Trudno sobie 
wyobrazić, że tylko po to mielibyśmy istnieć, aby żyć komfortowo i przyjemnie. 

„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego 
powodu, znajdzie je.” (Mt 16,25) 

„Dla mnie bowiem żyć  – to Chrystus, a umrzeć  – to zysk.” (Flp 1,21)

5. Boże „marzenie” jest rozpięte nad życiem każdego z nas. To Jego pomysł na to, jaką 
osobą możemy się stać, jakie dobro możemy wnieść wykorzystując do tego nasze zasoby - 
talenty, czas, pieniądze, to co posiadamy. To nasze powołanie osobiste, tylko dla mnie.  
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„Każdy ma swoje własne powołanie i misję w życiu; Każdy musi nieść 
przydzielone mu zadanie, które domaga się wypełnienia. Dlatego nie może być 
zastąpiony, ani jego życie nie może być powtórzone. Dlatego też jego zadanie 
jest unikalne, jak również konkretna sytuacja, sposobność do jego 
wykonania.”  (Victor Frankl)  

6. „Boże” marzenia są zawsze związane jakoś z Jego Kościołem, szeroko pojętym dobrem 
ludzi i tym, aby stawał się lepszym miejscem dla wszystkich.  

7. Nie powinniśmy się bać naszych marzeń, wizji, pragnień kiedy jesteśmy przy Jezusie, 
ponieważ on sprowadzi je do właściwej perspektywy. Ważna jest szczerość, przezroczystość, 
wypowiedzenie i czekanie na odpowiedź.  

Jan i Jakub z dzisiejszej Ewangelii byli takimi „krwistymi”, topornymi marzycielami. 
Oczami wyobraźni i wiary widzieli siebie w chwale przy Jezusie, blisko niego. Byli 
gotowi przejść całą drogę, by się to stało. 

„Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po 
lewej Twej stronie»”. (Mk 10,37) 

8. Jezus mówi co to znaczy być „wielkim” człowiekiem.  

Wielki człowiek „daje” gdzieś i komuś bezinteresownie swoje życie, bo „więcej 
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.” (Dz 20,35).  
„Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą...” (Mk 10,45)  
„Ja jestem pośród was jak ten, który służy” (Łk 22,27)  

9. Wyobraźnia może być użyta do realizacji marzeń oderwanych jedno od drugiego i 
będących tylko „odżywianiem” własnego egoistycznego „Ja”. 

„ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których 
dążenia są przyziemne…” (Flp 3,19).  

10. Duch Święty i modlitwa zasilają naszą wyobraźnię Bożymi marzeniami.  

Ćwiczenie  
1. Zacznij marzyć o „wielkich rzeczach” w twojej rodzinie, przyjaźni, małżeństwie, pracy, 
wspólnocie, parafii, obecnych zaangażowaniach. Zadawaj sobie pytania, takie jak: 

Co jeśli…? 
Dlaczego by nie…?  
Dlaczego nie ja ... ? 
Jeśli ja, to od jakiej modlitwy mógłbym zacząć i jaki byłby mój pierwszy krok?  

2. Poświęć na tę refleksję wydzielony czas modlitwy 15-30 min. 


