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Zapewne każdy z Was moi drodzy młodzi posiada swoje plany i marzenia. Gdy się tak poważnie 
zastanowimy to każdy ma swój obraz dalszego życia. W sumie każdego dnia marzymy o tym co będzie 
jutro, za tydzień, za rok, za 10 lat i jeszcze dalej.  

W każdym z naszych marzeń jawi się jeden zasadniczy cel.  Człowiek dąży do szczęścia. Bo przecież 
każdy z nas wybrany przez Boga, powołany do życia, jest przeznaczony do szczęścia. Dokładnie tak 
moi drodzy: Bóg pragnie ludzkiego szczęścia, gdyby tak nie było, Syn Boży nie zstąpił by na ziemię, 
nie dokonał dzieła odkupienia człowieka.  

Zapytano mnie na katechezie w jednym z liceum, czy Bóg też posiada jakieś marzenia. Dobry temat na 
medytację i rozważanie. Doszedłem w świetle Bożego Słowa do wniosku, że owszem nasz kochający 
Bóg też posiada marzenia. O czym zatem marzy Bóg? Odpowiedź jest jedna. Wystarczy byś patrząc 
codziennie w swoje lustro zdawał sobie sprawę, że to właśnie ty jesteś marzeniem Boga. On marzy o 
Tobie, o Twoim szczęściu, o Twoich dobrych relacjach. Jakie to świetne uczucie, wiedzieć, że 
Najwyższy i najdoskonalszy Bóg marzy o mnie.  

Spójrzmy zatem na nasze marzenia i sposoby w jaki sposób próbujemy je realizować. Marzymy o 
dobrobycie a zatem potrzebujemy wykształcenia, umiejętności do solidnej pracy, a także pomocy 
życzliwych nam ludzi. Dlatego świadomie wybieramy kierunki kształcenia, taką a nie inną uczelnię oraz 
otaczamy się ludźmi, którzy w podobny sposób myślą i wartościują. Swoimi zdolnościami staramy się 
od początku świadomie własny ogród życia. Czyż nie tak było w odczytanym dzisiaj fragmencie Bożego 
Słowa? Gospodarz miał marzenie o pięknej winnicy, która będzie mu przynosiła konkretne plony, a 
zatem będzie dawała jakiś zysk. Uzyskane w ten sposób dochody pozwolą gospodarzowi realizować 
inne cele, więc doprowadzą go do poczucia szczęścia. Jego marzenie bardzo konkretnie zaczęło się 
materializować: „założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznię, zbudował wieżę i oddał w ręce 
rolników”. Jednak coś nie zadziałało. Gdzieś wkradł się jakiś błąd, który wszystko popsuł i więcej 
naraził gospodarza na wielkie cierpienie. Jak mówi nam przypowieść zabito jego syna. Marzenie 
przyniosło ból. Co zatem nie zadziałało? Pojawili się inni, którzy odebrali gospodarzowi radość i 
nadzieję. A może z innej perspektywy to  
w gospodarzu zabrakło nadziei dobrze ulokowanej. Całą swoją nadzieję złożył w ręce robotników, 
których zatrudnił w swojej winnicy. Niestety to zawiodło. Bo człowiek potrafi być zawodny. Dlatego 
św. Augustyn radzi: „ Mieć nadzieję oznacza wierzyć 
 w przygodę miłości, mieć zaufanie do ludzi, skoczyć w nieznane i zdać się całkowicie na Boga”.  

Winnica potrzebowała czegoś więcej niż tylko ludzkie starania. Potrzebowała interwencji samego Boga, 
który przecież jak wiemy jest Dobrym Pasterzem, takim, który nie zawodzi i wie jakimi drogami 
poprowadzić człowieka by w jego życiu spełniło się najpiękniejsze marzenie: pełnia zbawienia i radość 
życia w wieczności  
u boku Mistrza.  

Jakie zatem masz marzenia i jakimi drogami podążasz by je zrealizować? Czy jest tam miejsce na Pana 
Boga? Tegoroczna maturzystka przyszła kilka dni przed egzaminami  
i opowiedziała mi ciekawą historię ze swojego młodzieńczego życia. Opowiadała, że jej religijność wraz 
z wiekiem stawała się oschła ( kto tak nie miał?), do tego stopnia, że w końcu powoli odkładała 



modlitwę, opuszczała Eucharystię, tłumacząc sobie, że przecież jest w renomowanym liceum i musi 
dużo się uczyć. W końcu mając plany na swoją przyszłość wybrała uczelnię, dowiedziała się o 
koniecznej liczbie punktów by móc dalej studiować i zaczęła się panicznie bać. Doświadczała tego, jak 
wiele ma braków swojej wiedzy, zaczęła się obciążać myślami destruktywnymi, że sobie nie poradzi, 
nie da rady. Więc jeszcze więcej dodatkowych zajęć, korepetycji. Znalazła się prawie na skraju 
załamania. Aż wreszcie dostrzegła w swoim pokoju krzyżyk  
z bierzmowania. Wiadomo: „ Jak trwoga to do Boga”. Zaczęła się modlić. Na początku słabo jej to szło, 
ale jak sama mówi nie poddała się. Ostatecznie zaczęła czuć większy spokój, w szkole zaczęło się lepiej 
układać i nadzieja dawała jej coraz większy spokój, że się uda. Pojawiły się inne możliwości na 
przyszłość. Zdała się na Boga. Wychodząc z egzaminu maturalnego szepnęła do mnie „ Bóg wie lepiej 
co dalej, ja zrobiłam co mogłam”.  

Kochani Moi tak wiele razy skupiamy się w naszym życiu by wszystko dobrze wyszło, kupujemy coraz 
lepsze nowinki techniczne, otaczamy się niezawodnymi środkami,  
a i tak nie czujemy tego co nazywamy szczęściem. Bowiem każdemu z nas potrzeba przede wszystkim 
Boga i nadziei, która płynie od Niego. Św. Jan Paweł II uczył nas: „Syn Boży, który z miłości do 
człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć 
przenikliwy wzrok, aby je dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się jego 
narzędziami”.  

Jeśli zatem zaprosisz Jezusa Chrystusa do swoich marzeń, w Nim złożysz nadzieję  
i będziesz modlił się nie tylko o realizację swoich marzeń, ale także o wypełnienie Jego marzenia wobec 
ciebie, będziesz prawdziwie człowiekiem nadziei. Więcej inni patrząc na Ciebie dostrzegą jak wielkie 
dzieła czyni Bóg w Twoim życiu i też tego zapragną. A zatem budując własną winnicę marzeń, buduj 
ją razem z Chrystusem.  
I pomimo trudów i przeciwności podnieś głowę i „Idź naprzód z nadzieją”. Jesteś marzeniem Boga. 


