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WSTĘP

Nadzieja – w rozumieniu chrześcijańskim – bywa czasami rzeczywistością zapomnianą, która schodzi na boczny plan
w naszym życiu. Kiedy popatrzymy na inne cnoty teologalne:
wiarę i miłość, widzimy, że zajmują one więcej uwagi nie tylko w rozprawach filozoficznych czy teologicznych, ale również
w życiu każdego człowieka. Nadzieja nie jest traktowana jako
cnota, którą należy w sobie pielęgnować i rozwijać. Dlatego
będziemy starali się przekonać, że o nadziei można powiedzieć
dużo więcej niż się wydaje, a nawet ukazać, w jaki sposób można żyć nią na co dzień. Ponadto, ukażemy jej wielopoziomową
naturę oraz pokażemy jej wartość, by w ten sposób postarać się
doprowadzić do życia pełnią nadziei. Żeby jednak praktykować
nadzieję każdego dnia, należy dowiedzieć się czym ona jest.
Nadzieja chrześcijańska opiera się na przeświadczeniu, że
kierujemy się ku życiu wiecznemu dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Mając przed sobą taką perspektywę, dążymy do ścisłego
7
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zjednoczenia z Panem Bogiem. Nadzieja kieruje nas ku przyszłości i szczęścia, którym jest dla nas Bóg. Dlatego zagadnienie
nadziei jest stale obecne w życiu człowieka i nie traci ono nigdy
na swojej aktualności, wręcz przeciwnie – patrząc na otaczający
nas dookoła świat widzimy, że potrzebuje on bardziej niż kiedykolwiek niegasnącej nadziei.
W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku teologowie bardzo mocno akcentują i uwydatniają, podjęty przez nas, temat
nadziei. Pojawia się on w licznych publikacjach teologicznych,
w których nadzieja jest rozumiana w szerokim kontekście,
np. łączona jest z miłosierdziem Bożym, wiarą i miłością, czy
też ukazywany jest jej wymiar eschatologiczny. Być może ma
to związek z rozpoczęciem się nowego wieku, który w dobie
wielkich przemian cywilizacyjnych i technicznych, przynosi
wiele pytań i niejasności. Wynika z tego wniosek, że tylko pokładając nadzieję w Bogu, który daje życie wieczne, możemy
przestać się bać i być spokojni o swoją przyszłość.
W niniejszej pracy podejmiemy próbę omówienia zagadnienia nadziei, jakie pojawiało się w polskich publikacjach
teologicznych w latach 2000-2010. Inspiracją do napisania
tej pracy, stał się dokument papieża, Benedykta XVI (2007)
– Encyklika Spe Salvi – O nadziei chrześcijańskiej, który jest
drugą encykliką obecnego następcy św. Piotra. Papież podjął
zagadnienie nadziei, w drugiej kolejności po cnocie miłości,
przez co możemy dostrzec ogromną wartość nadziei ma w życiu każdego człowieka.
W niniejszej pracy zastosujemy przede wszystkim metodę
analityczno-syntetyczną. Dzięki niej przybliżymy zagadnienie
nadziei, które zostanie zbadane w polskojęzycznej literaturze
teologicznej pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Omawiając
powyższe zagadnienie, poruszone przez teologów, wykorzystamy również metodę historyczno-porównawczą, by przedstawić
8

WSTĘP

rozwój zagadnienia, zawarty na kartach Pisma Świętego. Kwestia podjętego tematu budzi w teologach różne opinie i dyskusje. Aby ustosunkować się do nich, szczególnie w kwestiach
sprzecznych, użyjemy również metody oceniająco-krytycznej.
Tematyka niniejszej pracy zostanie zaprezentowana
w trzech rozdziałach, które przedstawiają nasze zagadnienie
z rożnego punktu widzenia, co ukazuje wielowymiarową naturę
nadziei.
W pierwszym rozdziale skupimy się na zagadnieniu nadziei, które jest zawarte w źródle naszej wiary, a mianowicie
w Piśmie Świętym. Nadzieja w Starym Testamencie i życiu narodu wybranego odgrywała ważną rolę. Stanowiła podstawę nadziei na życie wieczne. W naszej pracy przejdziemy od grzechu
pierwszego człowieka – Adama, następnie proroków starotestamentalnych, niektórych ksiąg Starego Testamentu, przez pełnię
nadziei, która opiera się na eschatologicznym akcie zbawienia
w Jezusie Chrystusie i oczekiwaniu na ukazanie się Królestwa
Bożego w paruzji, by następnie zakończyć na rozumieniu nadziei
w nowotestamentalnej wspólnocie uczniów Chrystusa, czyli
pierwotnym Kościele.
Z pierwszego rozdziału płynie nadzieja przebywania z Bogiem dla wszystkich wierzących w Chrystusa. W teologii św.
Pawła uzewnętrznia się eschatologiczny charakter nadziei. Bardzo mocno podkreśla on, że nadzieja uwydatni się w sposób
szczególny w powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Zwraca
uwagę na zbawienie człowieka. Wykluczając ze swojego życia
nadzieję, oddalamy się od szczęścia, jakie przygotował dla nas
Bóg w wieczności. Można się pokusić na mocniejsze stwierdzenie, że życie bez nadziei traci sens.
Nadzieja jako cnota teologalna zostanie przedstawiona
w drugim rozdziale. Tutaj zwrócimy uwagę na nadzieję jako
życie łaski, które jest początkiem czy też antycypacją życia
9
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wiecznego. Jest ona zatem ściśle związana z oczekiwaniem.
Ponadto podkreślimy nadprzyrodzony wymiar nadziei, który
przede wszystkim jest niezasłużonym darem oraz środkiem
zbliżania się do Boga w wieczności. Dalej podejmiemy próbę ukazania nadziei, która objawia się w miłosierdziu Boga.
Jest to szczególna forma miłości i dobroci Bożej. Objawia się
ona nieustannie przez to, że człowiek może doświadczyć opieki
Bożej. Rozlewa się ona w sercach ludzkich, chociażby w sakramencie pokuty i pojednania.
Kolejnym ważnym aspektem miłosierdzia Bożego oraz
nadziei, poruszanym przez nas, będzie zagadnienie wcielenia
Syna Bożego. Ponadto wykażemy, że nie sposób nie mówić
o nadziei, nie wspominając o wierze i miłości, które są z nią ściśle związane. Celem nadziei w tym kontekście jest budowanie
jedności z ludźmi. Teologiczna triada wiary, nadziei i miłości
odnosi się przede wszystkim do przyszłości eschatycznej, ale
nie tylko. Już podczas życia ziemskiego możemy dostrzec jej
pozytywne skutki. Bez żadnych wątpliwości stwierdzimy, że
nadzieja jest łaską darmo daną nam przez Boga jako ufne pragnienie szczęścia wiecznego i środków do niego prowadzących.
W ostatnim rozdziale pochylimy się nad eschatycznym
spełnieniem nadziei. Ostatecznie wypełnia się ona w oczekiwaniu na życie wieczne, które w pełni objawi się podczas
powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Zatrzymamy się nad
zagadnieniem nadziei zbawienia dla wszystkich, gdzie w sposób szczególny będziemy rozważać teologię nadziei według
Wacława Hryniewicza. Jest to bez wątpienia wybitny teolog,
który popełnił wiele publikacji w tym temacie. Patrzy on na
to zagadnienie zbawczej nadziei w sposób szeroki, nie stawiając mu żadnych granic. Nadzieja zbawienia dla wszystkich
nie wygasła, chociaż nie w każdej publikacji ma ona wymiar
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optymistyczny. Sam o. Hryniewicz często podkreśla, że codziennie jest świadkiem Nadziei, która nigdy go nie zawodzi.
W dalszej części rozdziału pochylimy się nad zagadnieniem
utraty nadziei zbawienia, czyli piekła. Stanowi ono dla człowieka ostateczny stan rozpaczy po śmierci, w momencie odrzucenia przez człowieka miłości Boga. Piekło, jako stan wiecznej
kary, jest przeznaczone dla wszystkich, którzy odrzucili miłość
Boga i sami skazali się na wieczną śmierć, bez możliwości zmiany swojego stanu. Zatem możliwość utracenia nadziei na zbawienia okaże się bardzo realna.
Pracę zakończymy pochyleniem się nad problematyką
czyśćca, który w odróżnieniu od piekła, jest pełnią nadziei na
osiągniecie stanu zbawienia w niebie. Stan ten przeznaczony
jest dla wszystkich, którzy – umierając w pojednaniu z Bogiem – potrzebują jeszcze oczyszczenia. Jest to bez wątpienia
wielka szansa dla każdego człowieka, który takiego oczyszczenia
potrzebuje. Proces przemiany, przez który przechodzi człowiek
– w stanie czyśćca – prowadzi do zjednoczenia z Bogiem.
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WYKAZ SKRÓTÓW

AK – 		 Ateneum Kapłańskie, Włocławek – od 		
		 1909 roku.
Com – 		 Communio, Międzynarodowy Przegląd
Teologiczny, Wersja Polska, Poznań – od
1981 roku.
CT – 		 Collectanea
Theologica,
Kwartalnik
teologiczny, Lwów 1931-39, Warszawa –
od 1949 roku.
DiM – 		Jan Paweł II, Encyklika o Bożym
miłosierdziu Dives in Misericordia, Rzym
1980 r.
HD – 		 Homo Dei, Przegląd teologiczno
duszpasterski, Kraków – od 1932 roku.
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KK – 		 Sobór Watykański II, Konstytucja
dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium,
Poznań 1968 r.
KDK – 		 Sobór Watykański II, Konstytucja
duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym Gaudium et spes, Poznań
1968 r.
KKK – 		 Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydanie
II – Poprawione, Poznań 1994 r.
KKKK – 		 Kompendium
Katechizmu
Katolickiego, Kielce 2005 r.

Kościoła

KST – 		 Kaliskie Studia Teologiczne, Kalisz – od 		
		 2002 roku.
P – 		 Pastores, Kwartalnik poświęcony formacji
kapłańskiej, Warszawa – od 1998 roku.
PPow – 		 Przegląd powszechny, Warszawa – od 1883
		roku.
RT – 		 Roczniki Teologiczne, Lublin – od 1949 		
		roku.
Sp – 		 Społeczeństwo, Warszawa – od 1991 roku.
SpS – 			Benedykt XVI, Encyklika Spe Salvi
o nadziei chrześcijańskiej, Poznań 2007 r.
TPow – 		 Tygodnik powszechny, Kraków – od 1945
		roku.
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VP – 		 Vox Patrum, Antyk chrześcijański, Lublin –
od 1981 roku.
VVi – 		 Verbum Vitae, Półrocznik biblijno
teologiczny, Kielce – od 2002 roku.

–

Skróty i cytaty Ksiąg Biblijnych z Pisma Świętego Starego
i Nowego Testamentu z Biblii Tysiąclecia, wyd. Piąte, Poznań
2000 r.
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PIERWSZY

BIBLIJNE
ŹRÓDŁA
NADZIEI

W Piśmie Świętym nieustannie dostrzegamy wiele obietnic, które spełnią się w przyszłości człowieka, a także wiele zagadnień dotyczących oczekiwania na przyjście Jezusa. Każdy
człowiek, który złożył swoją nadzieję w objawiającym się Bogu,
wierzy w to, że jego przyszłość nie tylko ma sens, ale będzie
znacznie lepsza niż teraźniejszość.
Warto przede wszystkim podkreślić, iż nadzieja to nieustanne kierowanie swojego wzroku, umysłu i całej dziedziny
ludzkich zmysłów na Boga, nie tylko dziękując Mu, ale również, by Go prosić o potrzebne dary czy też zwracać się do Niego ze swoimi troskami. Tylko wtedy możemy mówić o tym,
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że nadzieja jest żywa, a jej podstawą jest modlitwa w jej wielorakich przejawach.
Objawienie człowiekowi przez Boga swojego imienia
Jahwe (por. Wj 3,14) jest fundamentalnym odniesieniem dla
ludzkiej nadziei. Człowiek w Biblii nie tylko starał się pokonać
niepewność względem swojej przyszłości, ale nabierał przekonania, że – odwracając się od Boga – zarówno jego przyszłość,
teraźniejszość jak i przeszłość po prostu nie istnieje. Nasycił on
swoje oczekiwania treścią nadziei, dzięki czemu pokonał niepewność, wiążącą się z zatrzymaniem się i ograniczeniem do
formalnej strony ludzkiej nadziei.
Aby spróbować określić czym jest nadzieja w Piśmie
Świętym, należy odpowiedzieć na konkretne pytanie: jakie
znaczenie ma przyszłość w życiu człowieka. Nie może być ona
odbierana jako niewiadoma, ale jako konkretny dar od Boga.
„Nadzieja sprawia, że sprzeczności [...] nie są postrzegane jako
niepokojące problemy, lecz jako ukryte wołanie o sens i konkretne błaganie o pomoc Chrystusa i Jego Kościoła”1. Jest to
wezwanie do prawdy, wolności, miłości i nadziei.
Biblia opiera się na nadziei, która łączy się ściśle z zaufaniem słowu Bożemu i oczekiwaniem na jego wypełnienie. Nadzieja w Biblii ma jednak różne oblicza: odnosi się do Boga,
a z drugiej strony zwraca się w kierunku spraw doczesnych,
materialnych. Opiera się ona także na relacjach międzyludzkich. Człowiek powinien mieć nadzieję, że Bóg uzdolni go do
odwzajemnienia Jego odwiecznej miłości i działania zgodnie
z przykazaniem miłości2.

 	 A. Amato, Nadzieja, której źródłem jest Chrystus, Com 23 (2003),
nr 5, s. 52.
2
 	 Por. W. Hryniewicz, Dlaczego głoszę nadzieję, PPow 2 (2005),
s. 356.

1
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Ukazując zagadnienie podejmowane w pierwszym rozdziale, rozpoczniemy od prezentacji nadziei w Starym Testamencie, przez pełnię nadziei w Chrystusie, aż do aktualizacji
nadziei w nowotestamentalnej wspólnocie uczniów Chrystusa.
Nadzieja w Starym testamencie była ściśle związana z osobą
Jahwe. Wybiera on ludzi, którym ukazuje szczególne obietnice
i dokonuje zawarcia z nimi przymierza. Nowy Testament jest
kontynuacją obietnic Starego Przymierza, a przede wszystkim
jest zapowiedzią przyjścia Jezusa Chrystusa w czasach ostatecznych. Nadzieja ma tutaj wymiar eschatologiczny. Przejawy
nadziei w nowotestamentalnej wspólnocie uczniów Chrystusa,
to przede wszystkim nawiązanie do zrealizowanych obietnic
starotestamentalnych, jak również zwrócenie uwagi na nowe
pojęcia eschatologiczne, w których wyjaśnieniu ważną rolę odgrywa Kościół. Bardzo ważnym elementem Listów Pawłowych
jest nadzieja na zbawienie każdego człowieka oraz paruzja, czyli
powtórne przyjście Chrystusa w chwale.

Nadzieja w Starym Testamencie
Nadzieja w Starym Testamencie, ma zwykle odniesienie do Boga (por. Ps 39,7; Iz 51,5), wynika z Jego obietnic
lub czynów (por. Rdz 49,18) i jest tożsama z Jego imieniem
(por. Rdz 52,9). W wielu wypowiedziach prorockich (por.
Jr 29,11; 31,17; Ez 19,5; 37,11; Oz 2,15; Za 9,12) oraz mądrościowych (por. Hi 8,13; 17,15; 19,11; 27,8; Prz 11,7; 19,18;
24,12; 26,12; 29,20) nadzieja, którą się opisuje, nie ma precyzyjnego odniesienia. „Niejednokrotnie kończy się ona w samym
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człowieku”3. Wynika z tego, że aby zrealizować nadzieję, trzeba
ją powiązać z poczuciem sprawiedliwości.
Biblijna nadzieja kieruje się ku jakiejś przyszłości nieokreślonej, „lecz ku takiej przyszłości, która już się zaczęła, która
zakorzeniona jest w teraźniejszości”4. Jak podkreśla ks. Paweł
Góralczyk, wiąże się ona nie tylko z przyszłością, ale również
z wytrwałością w oczekiwaniu, której przedmiotem jest słowo
Boże. Oczekiwanie z nadzieją, to nieustanne wielbienie Boga
(por. Ps 71,14). Sensem i źródłem nadziei jest sam Bóg (por.
Ps 33,20). Podkreśla on, że przedmiot nadziei odnosi się do
boskich obietnic, które są zarezerwowane dla wybranego przez
Boga narodu. Przynależność do niego daje szansę na jego przeżycie najbardziej trudnych chwil. Jerzy Suchy podkreśla, że
„nadzieja to oczekiwanie czegoś, co rodzi w człowieku nadzieję”5. Jest ona zatem ściśle związana z człowiekiem, który żyje
nadzieją. Ukazują to poszczególne Księgi Starego Testamentu.
Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju (por. Rdz 1,11) dają
opis wtargnięcia na świat grzechu, który doprowadza człowieka do oddalenia się od Boga, a zarazem powodują rozłam międzyludzki. Z drugiej strony podkreśla ona nieustającą opiekę
Boga nad stworzeniem i chęć przywrócenia pierwotnego ładu.
Bóg wiele razy chce spotkać się z grzesznym człowiekiem, gdzie
grzech, który niszczy więź między Bogiem a człowiekiem, zamyka przed ludzkością przyszłość i poddaje ją pod panowanie
złego.
Obraz, który dostrzegamy na pierwszych stronach Starego Testamentu ukazuje nam początek świata i człowieka oraz
kłamstwa co do jego przyszłości. Jest on zanurzony w tajemnicy,
3
 	 E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie. Doczesny i eschatologiczny wymiar
ludzkiej nadziei, Szczecin 2007, s. 97.
4
 	 P. Góralczyk, Jak żyć i po co żyć?, Com 23 (2003), nr 5, s. 127.
5
 	 J. Suchy, Obietnica rękojmią chrześcijańskiej nadziei według świętego Pawła, Lublin 1996, s. 37.
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wobec której człowiek niejednokrotnie pozostaje bezradny.
Człowiek Starego Przymierza wiązał nadzieję głównie ze zbawieniem. Można z tego wysnuć wniosek, że nadzieja odgrywała
ważną rolę w życiu narodu wybranego. Wynika z tego, że była
ona dla niego również podstawą nadziei na przyszłe życie.
Pierwszy człowiek dostał za zadanie czynić sobie ziemię
poddaną (por. Rdz 1,26 nn). Jak podkreśla Zdzisław Pawłowski,
„dopiero Abraham, zarówno w żydowskiej, jak i w chrześcijańskiej tradycji, traktowany jest jako ojciec wierzących, jako ten,
w którym po raz pierwszy zrodziła się postawa, charakteryzująca
żydowską i chrześcijańską relację do Boga”6. Jest on dla wszystkich wzorem nie tylko powołania, ale także stanowi wzór wiary,
zaufania i nadziei. Bóg przenosi go do swojej obietnicy. „Odpowiedzią Abrahama na to przeniesienie jest wiara w oparciu o nadzieję – w zaufaniu wierności Boga”7. Taka postawa jest dla nas
przykładem, ale także pobudza nas do refleksji nad swoją wiarą.
Abraham ukazuje dwa, zupełnie różne rodzaje nadziei.
Z jednej strony jest to nadzieja ludzka, która szuka oparcia we
własnych możliwościach człowieka, a z drugiej strony, wbrew
tej pierwszej, opiera się wyłącznie na mocy Boskiej – nadzieja z Bożej obietnicy8. Dużo łatwiej jest stracić ludzką nadzieję,
która chwieje się, gdy w naszym życiu pojawiają się różnego
rodzaju przeciwności. Wtedy pojawia się Boska nadzieja, która
każe mieć nadzieję wbrew naszej ludzkiej nadziei9. Stoi ona ponad nadzieją ludzką. To czym jest nadzieja w najbardziej pierwotnym sensie widać w postawie Abrahama, w jego naturze
6
 	 Z. Pawłowski, Abraham. Ten, który wbrew nadziei uwierzył nadziei,
VVi 9 (2006), s. 15.
7
 	 G. Sauter, Żywa nadzieja. Główne cechy chrześcijańskiego dyskursu
o przyszłości, Warszawa 1999, s. 72.
8
 	 Por. J. Lemański, Abraham – początek nowej wspólnoty (Rdz 12,14a), VVi 6 (2004), s. 19-33.
9
 	 Por. J. Lourenco, Abraham a nadzieja ludu żydowskiego, Com 17
(1997), nr 5, s. 40-46.
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i wierze10. Dalej w artykule Z. Pawłowskiego czytamy, iż „nadzieja odsłania się tutaj jako podstawowy rys nowej tożsamości Abrahama, ufundowanej na jego posłuszeństwie Bożym
obietnicom”11. Abraham doznaje swojej przemiany pod wpływem Bożego wezwania, które skierował do niego Bóg (por.
Rdz 17,5).
Podstawą nadziei w Pięcioksięgu jest przymierze oraz
wiara w Jahwe, jako najbardziej sprawiedliwego i najpotężniejszego Boga, który kieruje całym światem. Zaufanie do Boga
i podążanie za Nim rozwija się w kontekście obietnic Bożych,
które są kierowane przez Boga do człowieka. Edward Sienkiewicz twierdzi, że chodzi tu o to, „aby człowiek swojej nadziei
nie zatrzymywał jedynie na dobrach stworzonych, nawet jeśli są one wynikiem Bożego błogosławieństwa i przedmiotem
Bożej obietnicy, a przez to również nadziei, której jedynym
i wystarczającym odniesieniem jest sam Bóg, wierny swojemu
przymierzu i obietnicy”12. Nadziei zatem trzeba upatrywać
przede wszystkim w Bogu. Przez to, że człowiek źle ukierunkował swoją nadzieję – jak podaje Pismo Święte – pozostał on
niewierny wobec Pana Boga, a także niewłaściwie zrozumiał
nadzieję. Prorocy jedynie w Bogu upatrywali nadziei Izraela
i innych narodów (por. Iz 51,5)13.
Swoistym przygotowaniem do trwałego przymierza z Bogiem jest postawa i powołanie Mojżesza. „Patrzenie na Mojżesza z nadzieją prowadzi naród do zrozumienia, że realizacja
obietnic należy do Boga, który swoje dzieło zechciał zespolić

 	 Por. W. Chrostowski, Nadzieja w świecie zagrożonym zagładą,
PPow 10 (1984), s. 39.
11
 	 Z. Pawłowski, Abraham..., s. 16.
12
 	 B. Maggionni, Trudna Wiara. Postacie Starego Testamentu. Od patriarchów do niewoli babilońskiej, Kielce 2003, s. 16.
13
 	 Por. W. Słomka, Nadzieja chrześcijańska, w: Nadzieja w postawie
ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1992, s. 134.
10
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z człowiekiem”14. Historia Mojżesza, podobnie jak dzieje patriarchów, pokazuje, że życie nadzieją oznacza całkowite powierzenie się Bogu we wszystkich wymiarach ludzkiej egzystencji.
Bóg bowiem jest dawcą i początkiem wszelkiego życia.
Kontynuując misję Mojżesza, Jozue dokonuje dzieła, które przez całe pokolenia było przedmiotem nadziei Izraela. Jest
on wierny Bogu przez realizację i wypełnienie Jego obietnicy
(por. Joz 1,6). Wraz z objęciem na własność ziemi Kanaan spełniają się wszystkie nadzieje Izraela. Gdy pojawia się grzech, Naród Wybrany przechodzi przez próbę, która doprowadza go do
ponownego złożenia nadziei w kierunku Boga. Nie pozostawiał
On go bez opieki, ale przychodził z pomocą. Prowadził swój
lud ku wyzwoleniu i pobudzał mężów, którym posyłał Swojego
Ducha, by stawali się on wybawcami Izraela, który często schodził z drogi Prawa15. Jak widać, w żadnym okresie historii Narodu Wybranego nie zabrakło ludzi prawych, oddanych Bogu
oraz nie tracących nadziei na powrót do Boga i przestrzeganie
Jego przykazań.
Nadzieje narodu, w którym na wzór państw ościennych,
konstytuuje się władza królewska, związane są Saulem, po którym wybrany przez Boga na ten urząd i namaszczony przez proroka Samuela zostaje Dawid16. Każdy król był odniesieniem materialnym nadziei narodu, którą powinien realizować. Wiemy
jednak, iż kolejni, następujący po Dawidzie i Salomonie władcy
coraz częściej przynosili narodowi rozczarowanie. Okazywano
im więc mniej zaufania, kierując nadzieje na prawdziwego syna

 	 Por. A. R. Carmona, Nadzieja w Piśmie Świętym, Com 17 (1997),
nr 5, s. 13-14.
15
 	 Por. E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 122.
16
 	 Por. E. Haag, Panowanie i królestwo Boga w Starym Testamencie,
Com 6 (1986), nr 2, s. 7.
14
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Dawida, czyli Mesjasza17. Widzimy przez to, jak Naród Wybrany był spragniony Prawdziwego Wodza, który by poprowadził ich do Boga. Mimo to, ten okres dziejów Izraela pomaga
nam przybliżyć się do tego, jak rozumieli nadzieję Izraelici. Jest
ona nierozerwalnie związana z obietnicą, a także oczekiwaniem na spełnienie się tej obietnicy. Poręką nadziei jest Jahwe
i doświadczenie dokonanego przez Niego wyzwolenia, a także
zawarcie z narodem przymierza18.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, iż „przez
proroków Bóg formuje swój lud w nadziei zbawienia, w oczekiwaniu nowego i wiecznego Przymierza, przeznaczonego dla
wszystkich ludzi, które będzie wypisane w sercach”19. Prorocy
Jahwe wytrwale wzywają do wiary i nadziei, których nigdy nie
może zabraknąć. Rezygnacja z nadziei prowadzi bowiem do
upadku i utraty wartości, które Bóg obiecał człowiekowi. Dlatego prorocy ukazywali potrzebę nadziei i zwrócenia się w stronę Jahwe. Pismo Święte podkreśla, że o nadziei będą przede
wszystkim świadczyć ci, którzy są ubodzy i spragnieni obecności Bożej.
Prorok Izajasz nieustannie podtrzymywał nadzieję narodu,
że Bóg nie opuści ich w trudnych chwilach. Modlił się i prosił
Jahwe o pomoc (por. Iz 37,14 nn). Z kolei prorok Jeremiasz
występował przeciwko tym, którzy prowadzili ludzi do zguby
(por. Jr 23,1). Ezechiel ukazuje, że „naprzeciw nadziei narodu,
który oczekuje powrotu do kraju Izraela, nie mogą stanąć nawet śmierć i grób, gdyż Jahwe otwiera groby, udziela swojego
ducha tym, którzy się w nich znajdują, aby ożyli i wiedzie ich
do kraju”20. Widzimy tutaj jak potężny jest Bóg Jahwe, który
17
 	 Por. J. Finkenzeller, Eschatologia, w: Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, Kraków 2000, s. 32-33.
18
 	 Por. E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 132.
19
 	 KKK, nr 64.
20
 	 E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 147.
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uczyni ich jednym narodem, rządzonym przez jednego króla
(por. Ez 37,22). Prorokiem przywracającym ludzką nadzieję był
również Malachiasz.
Niezwykle często temat nadziei powraca w Księdze Psalmów. Obliczono, iż „powraca ona, w przestrzeni stu pięćdziesięciu Psalmów, ponad osiemdziesiąt razy”21. Nadzieja wyraża
poczucie bezpieczeństwa, które daje osoba godna zaufania, na
której można polegać. Czucie się bezpiecznie polega na braku
obawy przed cierpieniem i śmiercią. Mieć nadzieję to wierzyć,
że uda się pokonać cierpienie i śmierć. Nadzieja jest skierowana do Boga. Można ją jednak także położyć w człowieku (por.
Ps 41,10), w ludzkim narzędziu (por. Ps 44,7), bogactwie
(por. Ps 52,9) bądź w przewrotnym ludzkim zachowaniu (por.
Ps 62,11)22, ale tak ulokowana nadzieja prowadzi do zguby.
Jednym z najbardziej znanych psalmów, które bez wątpienia poruszają temat nadziei, jest Psalm 130. Jest on uznawany
za „najpiękniejszy krzyk nadziei, jaki wyszedł z ludzkiego serca”23. Modlący się błaga w nim o przebaczenie swoich grzechów,
które popełnił, dzieląc się swoją nadzieją na Boże miłosierdzie
ze wspólnotą Izraela. Nadzieja jest podstawą i źródłem wiary
w to, że Bóg wysłucha każdej prośby. Jest to doskonały przykład wierności i zaufania oraz nadziei pokładanej głęboko
w Bogu. Droga nadziei zaczyna się od przebaczenia, które prowadzi do relacji z Bogiem, a następnie do miłości względem
Niego. Dar bojaźni bożej jest we wnętrzu człowieka ludzkim
motywem nadziei dla grzesznika już pojednanego z Bogiem.
Dlatego „odkrycie wielkości Boga, Jego miłości nadaje nowy
kształt nadziei człowieka – grzesznika usprawiedliwionego”24.
 	 A. De Vogüé, Pragnąć życia wiecznego, Kraków 2005, s. 51.
 	 Por. tamże, s. 52.
23
 	 W. Pikor, Grzesznik na drodze nadziei (Ps 130), w: Nadzieja – skąd,
dla kogo i na co?, VVi 9 (2006), s. 49.
24
 	 Tamże, s. 63.
21
22
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Psalm 130 jest przejmującym i wyrazistym świadectwem
nadziei, jaką człowiek może nosić w sobie w obliczu swoich
grzechów. W tej modlitwie nadzieja ma charakter teologiczny, ponieważ odwołuje się do Boga, do Jego bycia Przebaczeniem, Odkupieniem i Miłością. Podstawą nadziei grzesznika
jest odbudowanie relacji miłości człowieka z Bogiem. Człowiek – dzięki nadziei – będzie mógł zwrócić się z całą ufnością,
pewnością i radością do Boga i ku Jego ożywiającemu Słowu.
Psalm 130 ukazuje zatem nową dynamikę ludzkiej nadziei,
która prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, będącym Miłością.
Zjednoczenie to jest największym przejawem Bożej Miłości,
którą okazuje człowiekowi Bóg.
Na szczególną uwagę zasługuje Księga Hioba, w której
główny nacisk jest położony na cierpienia, ale także na pobożność. Mądrością i siłą Hioba jest jego nadzieja, ufność w Bogu,
który nie pozostawia go w trudnych chwilach25. Jest on świadomy tego, że wszystko pochodzi od Boga. W chwilach próby
i cierpienia, którego Hiob nie jest w stanie zrozumieć, mądrość
nie wystarcza. Jedynie nadzieja nie zawodzi. Mimo lęku i niepewności, to właśnie nadzieja pozwala mu wołać do Boga. Jest
to świadectwo nieposkromionej niczym nadziei ludzkiej. Hiob
ma nadzieję na wskrzeszenie z martwych (por. Hi 19,26-27)26.
Stąd płynie nadzieja, która w Księdze Hioba staje się niejako
dźwignią człowieka. Dzięki temu nie zapomina on o Bożych
obietnicach, a także nie poddaje w wątpliwość Bożej wierności.
Wyraźnym przesłaniem nadziei w tej Księdze jest stwierdzenie,
że Bóg jest sprawiedliwy w swoim działaniu.

25
 	 Por. W. Popielewski, Zawierzyć życie Bogu – wiara Hioba i Koheleta, VVi 5 (2004), s. 71-72.
26
 	 Por. A. Rebić, Wiara w zmartwychwstanie w Starym Testamencie,
Com 11 (1991), nr 1, s. 17.
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Postawa Hioba jest bliska autorowi Księgi Koheleta. Wie
on, że życie człowieka podlega woli Bożej. Kolet wskazuje na
nową siłę, którą jest nadzieja i wiara w wszechpotężną moc
Boga, który wszystko zwycięża. „Mądrość okazała się marnością,
ponieważ człowiek nie potrafił pokierować swoim życiem tak,
jak tego chciał”27. Widzimy, że inne cnoty nie są aż tak ważne,
gdyż w chwilach trudnych pozostaje tylko nadzieja.
Edward Sienkiewicz zauważa, że „w apokaliptyce, czyli
w ostatnim etapie oczekiwań na spełnienie się starotestamentalnych obietnic, nadzieja narodu wybranego zwraca się w kierunku eschatologii, a jej przedmiot przybiera charakter transcendentny”28. Wskazuje na to dobitnie Księga Daniela.
Z czasem nadzieja Narodu Wybranego została wystawiona
na ciężką próbę, o czym dowiadujemy się z Pierwszej i Drugiej
Księgi Machabejskiej. Tutaj Bóg jest jedyną nadzieją, bez którego zwycięstwo byłoby niemożliwe. Walczących ożywia nadzieja,
że nie życie ziemskie jest najwyższą wartością, ale życie pozagrobowe, w którym Bóg, w dniu zmartwychwstania, przywróci im
ich ciała (por. 2 Mch 6,26). W Drugiej Księdze Machabejskiej
pojawia się zatem główny przedmiot nadziei, którym jest wiara
w zmartwychwstanie.
Problem nadziei w Starym Testamencie został postawiony
na gruncie przymierza Boga z Narodem Wybranym. Przymierze to obejmuje dwie strony: zarówno Boga jak i naród. Wierność Boga, jak i wierność człowieka jest gwarancją niezawodności nadziei, która jest wyrazem przymierza, zawartego przez
Boga z ludem. Dla Izraelity nadzieją było zaufanie Bogu, który
na stałe wszedł w historię człowieka, dzięki czemu nadzieja nie
ma charakteru statycznego, ale dynamiczny29. Nadzieja nie jest
 	 Por. S. Potocki, Kohelet i jego dzieło, RT 40 (1993), z. 1, s. 54.
 	 E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 168.
29
 	 Por. Tamże, s. 172.
27
28
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tutaj ucieczką od rzeczywistości. Występuje ona jako fundament życia człowieka, który wszystkie swoje oczekiwania złożył
jedynie w Bogu.
Nadzieję należy umieścić w przestrzeni między Obietnicą
Boga, a jej Wypełnieniem. Trzeba dokonać wyboru, „to znaczy
zacząć od jednej lub drugiej Obietnicy historycznej i pokazać
potem typowy dynamizm nadziei: wszelka Obietnica Boża
zmierza do pewnego wypełnienia, lecz ono ukazuje się zawsze
niewystarczające, niezdolne do zaspokojenia samej nadziei”30.
Dlatego Stary Testament podkreśla, że „mieć nadzieję”, i trwać
w nadziei, mimo trudności, nie jest rzeczą łatwą.

Pełnia nadziei w Chrystusie
Problematyka nadziei w Nowym Testamencie jest kontynuacją rozumienia nadziei ze Starego Testamentu, której
ostateczne wypełnienie daje tylko Najwyższy. Uwzględnia
ona ufność w Boga, oczekiwanie, wiarę w przyszłość. Opiera
się na eschatologicznym akcie zbawienia w Jezusie Chrystusie
i oczekuje na ukazanie się Królestwa Bożego w paruzji31. Jezus domaga się złożenia w Nim nadziei, aby mogły spełnić się
wszystkie Jego obietnice. Nowy Testament to przede wszystkim świadectwo ich wypełnienia. Według Gerharda Sautera
„nadzieja rodzi się z tego, że Jezus Chrystus jest postrzegany
jako Ten, który ma przyjść jako Ostatni”32. Jest zatem ukazany
tutaj wymiar eschatologiczny nadziei.
30
 	 A. M. Sicari, Między „Obietnicą” i „Wypełnieniem”, Com 4 (1984),
nr 4, s. 16.
31
 	 Por. J. Lourenco, Abraham a nadzieja ludu żydowskiego, Com 17
(1997), nr 5, s. 45.
32
 	 G. Sauter, Żywa nadzieja..., s. 19.
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E. Sienkiewicz uzasadnia, że „Jezus bardzo wyraźnie kieruje nadzieje ludzkie na obietnicę komunii z Bogiem”33. Dzięki Niemu nadzieja przybiera zupełnie inny, zbawczy charakter.
Prowadzi to do ukazania dzieła Jezusa. Odtąd ludzkie nadzieje
są zakorzenione w założonym przez Jezusa Chrystusa Kościele.
Faktem, którego nie da się nie zauważyć w Ewangeliach
synoptycznych, jak i u św. Jana, jest milczenie: „rzeczownik nadzieja nigdy tam nie występuje”34. Nadzieja, jaką posiadają, jest
taką, której nikt nie oczekiwał, zanim Jezus Chrystus przyszedł
ze swoją wiarą. Zwrotu mieć nadzieję, św. Mateusz i św. Łukasz
używają jedynie raz i to w znaczeniu duchowym35. Z kolei św.
Jan używa tego terminu też tylko raz i to w odniesieniu do
Żydów, do których zwraca się Jezus: „Mojżesz, w którym wy
pokładacie nadzieję...” (por. J 5,45). Ewangeliści pokazują, że
wielka Nadzieja jest zakorzeniona w małych nadziejach każdego dnia i każdej chwili naszego życia.
Idea nadziei w Nowym Testamencie jest zawarta głównie
w ewangeliach, zwłaszcza w przepowiadaniu Jezusa. Szczególnie jest to widoczne, gdy mówi o czasach ostatecznych, nadejściu eschatologicznego Królestwa Bożego i paruzji Syna
Człowieczego. Dobra Nowina, którą głosi Chrystus jest bardzo ważnym przesłaniem, dla tych, którzy jej słuchają. Jezus
głosi królestwo, które ma cechy eschatologiczne: jest bliskie
(por. Mk 1,15), jest wśród nas (por. Łk 17,20 nn), ale pojawia się niespodziewanie (por. Łk 12,39 nn)36. W ewangeliach
synoptycznych odnajdujemy radość, która wspomaga ludzką
słabość. Chodzi o „świadomość, że istnieje Ten, kto również
mi w śmierci towarzyszy i którego kij i laska dodają mi pociechy,

 	

33
34

 	

35
36

E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 176.
A. De Vogüé, Pragnąć..., s. 36.
Por. G. Sauter, Żywa nadzieja..., s. 29.
Por. J. Finkenzeller, Eschatologia… s. 39.
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tak że zła się nie ulęknę, stała się nową nadzieją, wschodzącą
w życiu wierzących”37.
Nowy Testament wzywa do nadziei eschatologicznej.
Termin ten jest użyty, „podobnie jak w Mk 15,43; Łk 2,25;
12,36; 23,51, na oznaczenie oczekiwania Królestwa Bożego,
bądź Królestwa Pana”38. Jej odniesieniem nie jest tylko sąd
w dniu ostatecznym czy też zmartwychwstanie. Rozumiemy
przez nią Królestwo Boże i ostateczne zwycięstwo nad szatanem, które już się rozpoczęło. Człowiek nadziei na poważnie
przyjmuje słowa Jezusa: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20) i odnosi te słowa
do siebie. Trzeba w to uwierzyć; z wiarą i nadzieją przyjąć Jego
Dobrą Nowinę o Królestwie39.
Nowy Testament przekonuje, że „wierzący rodzi się do
nadziei”40, do wejścia z Chrystusem w bliską relację. Wiąże
się to z pokładaniem nadziei w łasce, którą daje Chrystus. On
przyszedł do ludzi, aby pobudzić do nadziei, aby sami stali się
żywą nadzieją. Wszelkie trudności mogą być przezwyciężone
tylko w nadziei, dzięki oparciu swojego życia na Jezusie. Dowodzi to, iż „dla chrześcijan zasadą nadziei jest osoba Jezusa
Chrystusa i Jego orędzie”41. Po raz kolejny osoba Jezusa jest
ukazana jako podstawa wiary i nadziei chrześcijańskiej.
Szczególną szkołą ludzkiej nadziei jest modlitwa Ojcze
nasz (Mt 6,8-15), której Jezus nauczył swoich uczniów. „Lecz
– jak uczy kard. J. Ratzinger – Ojcze nasz jest czymś więcej

SpS, nr 6.
 	 S. Stasiak, Uwielbiony Chrystus i życie wieczne – nadzieją kościoła
apostolskiego w świetle listów pasterskich, w: Nadzieja – skąd, dla kogo i na
co?, VVi 9 (2006), s. 111.
39
 	 Por. J. Nagórny, Życie nadzieją w świetle Pisma Świętego, w: Nadzieja w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1992, s. 102-103.
40
 	 G. Sauter, Żywa nadzieja..., s. 16.
41
 	 A. Amato, Nadzieja..., s. 60.
37
38
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aniżeli katalogiem oczekiwań”42. Można w tej modlitwie wyróżnić dwie części. W pierwszej Jezus pokazuje kim i jaki jest
Bóg. Św. Łukasz, jak i św. Mateusz ukazują prośbę o nadejście
Królestwa Bożego, która prowadzi nas do drugiej części, w której przedstawiane są Bogu wszystkie lęki. Największym z nich
jest utrata wiary, oddalenie się od Boga, utrata Jego błogosławieństwa, a nade wszystko utrata wszelkiej nadziei43. Przynosimy Bogu wszystkie swoje niepokoje po to, by On przemienił je
w nadzieję, gdyż modlitwa uczy nas nadziei. Pełnia chrześcijańskiej nadziei jest spełnieniem wszystkich nadziei, które otrzymał człowiek od Boga w osobie Jezusa Chrystusa44. Możemy
to zrozumieć tylko wtedy, gdy zrozumiemy, czym jest nadzieja.
Modlitwa Ojcze nasz jest dla nas modlitwą wzorcową, której nauczył nas Jezus Chrystus. W modlitwie Pańskiej mamy
do czynienia z nadzieją. Pytanie o nadzieję odsyła nas do samej nadziei, do pragnienia raju czy też Królestwa Bożego, które
jest początkiem modlitwy jako dar Bożego. Modlić się oznacza
poddać się dynamice nadziei45. Dlatego każdy nauczyciel modlitwy jest zarazem nauczycielem nadziei. Chrześcijaństwo jest
religią nadziei.
Szczególną rolę w życiu Jezusa zajmuje Duch Święty. Zapowiada go już prorok Izajasz, a Chrystus zostaje Nim napełniony już w łonie Matki (por. Łk 4,14-21). Pokazuje przez to,
że przychodzi na świat do pokrzywdzonych, którzy utracili nadzieję. Duch Święty ma ich umocnić w nadziei i ufności oraz
nauczyć wszystkiego, co trzeba mówić, kiedy człowiek znajdzie

 	 J. Ratzinger, Nadzieja, Com 4 (1984), nr 4, s. 15.
 	 Por. tamże, s. 15.
44
 	 Por. P. Rabczyński, Wieczny i wcielony Logos – sensem i racją chrześcijańskiej nadziei, w: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe Salvi”
Benedykta XVI, Olsztyn 2010, s. 67.
45
 	 Por. J. Ratzinger, Nadzieja, Com 4 (1984), nr 4, s. 15.
42

43
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się w trudnej sytuacji i będzie musiał obronić swoją wiarę (por.
Łk 12,11 nn)46.
Jezus w czterech ewangeliach, zwłaszcza ewangelii według
św. Łukasza, jest nieustannie w drodze, na której pragnie spotkać człowieka. Ciągle umacnia nadzieję w swoich uczniach:
Na ludzką złość, zazdrość i nienawiść, które dotykają Jezusa
i stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich, którzy dzięki
Niemu odzyskali nadzieję, Jezus podczas drogi do Jerozolimy,
a przede wszystkim w Getsemani i na Kalwarii, odpowiada
bezgraniczną miłością do człowieka47. Ukazuje przez to, że stanowi On dla człowieka wzór relacji międzyludzkich i relacji
z Bogiem. Kresem ludzkiej nadziei nie jest śmierć Jezusa.
Św. Jan ukazuje dyskurs między nadzieją zrealizowaną i tą,
która dokona się w przyszłości. Świadczą o tym słowa: „nadchodzi godzina, owszem już jest” (J 4,23). Nadzieja na wykonanie obietnic Jezusa wynika z wiary w Jego zmartwychwstanie.
W Nowym Testamencie pojawia się także problem fałszywej nadziei. Jezus wytyka Żydom, którzy pokładają nadzieję
w Mojżeszu czy Abrahamie, brak wiary i osłabienie nadziei.
Największym nieszczęściem dla człowieka jest grzech i śmierć.
W ich obliczu bardzo trudno o nadzieję. Tylko Jezus daje
prawdziwą nadzieję, ponieważ niszczy grzech, który oddala
człowieka od Prawdy i od Światła. Popatrzenie na człowieka
przez pryzmat Jezusa ukazuje, że każdy grzech niszczy nie tylko relacje z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem. Św. Jan
nazywa ten stan „nienawiścią światłości” (J 3,20)48. Brak wiary
w Jezusa prowadzi do zamknięcia na Jezusa, a co za tym idzie
odrzucenia nadziei. Sam człowiek ma możliwość wybrania

46
Por. H. Langkammer, Ewangelia Łukasza. Ewangelia o Zbawicielu
i o powszechnym zbawieniu, RT 36 (1989), z. 1, s. 49.
47
Por. J. Finkenzeller, Eschatologia…, s. 43.
48
 	 Por. E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 197.
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nadziei, bądź jej odrzucenia. Utrata nadziei na wyzwolenie, to
nie tylko rezygnacja, ale także doświadczenie niemocy, z której
może uwolnić tylko Syn Boży (por. J 3,5; 8,46). On każdego, który w nadziei otworzy się na Prawdę, przemieni i uświęci.
Natomiast „ten, który się zamyka na Prawdę; na tę Światłość,
pogrąża się w mroku, sam się osądza, wydaje na siebie wyrok,
który jest kresem wszelkiej nadziei”49. W ostateczności taka postawa prowadzi do utraty nadziei i całkowitego zamknięcia się
na jej przyjęcie.
Nadzieja ludzka nie przekracza sprzeczności, jakiej doznaje wolność. Jest ona mała i skromna. Jedynie „dzięki Bożej
nadziei życie wypłynęło ze śmierci”50. Jest tu ukazana prawda,
w której chodzi „o rodzenie w Bogu Ojcu równego sobie Syna,
który dzięki temu, że stał się człowiekiem, rekapituluje w sobie,
jako Słowie Boga, całą historię oraz dodając otrzymanego od
Ojca Ducha, odnawia w śmierci całą ludzkość”51. Stąd wypływa
Boża nadzieja na uwolnienie człowieka od niewolnictwa, śmierci, kłamstwa oraz grzechu.
Każdy, który wierzy w Chrystusa może mieć nadzieję na
prawdziwe życie wieczne, które św. Jan rozumie jako nadnaturalne, nie podlegające śmierci. Wierzący w Chrystusa mogą
mieć nadzieję, że zawsze będą przebywać z Bogiem, bo On
przygotował im miejsce (por. J 14,2)52. Warunkiem jest wiara
w Jezusa Chrystusa.
Pokładający nadzieję w Chrystusie nie są skazani tylko na
swoje możliwości. W Ewangelii św. Jana pojawia się również

 	 S. Mędala, Świat, w: Egzegeza Ewangelii św. Jana, red. F. Gryglewicz, Lublin 1992, s. 354.
50
 	 G. Chantraine, Eschatologia i historia zbawienia, Com 4 (1984),
nr 4, s. 51.
51
 	 Tamże, s. 51.
52
 	 Por. J. Czerski, Życie, w: Egzegeza Ewangelii…, red. F. Gryglewicz,
s. 292-293.
49
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nadzieja na przyjście Jezusa w czasie ostatecznym. Sąd jest nieunikniony. Jest to wyjątkowe ukierunkowanie na ludzką nadzieję, ponieważ człowiek już dziś może wybrać Jezusa lub Go
odrzucić.
Św. Jan z niezwykłym optymizmem ukazuje nadzieję na
zmartwychwstanie. Każdy kto uwierzy w Jezusa ma w nim
udział. Dlatego kard. Angelo Amato pisze: „człowiek nie powinien zatrzymywać się na powierzchni rzeczy, jedynie na analizie kruchości, niepokoju lub słabości współczesnej ludzkości,
lecz powinien się zanurzyć w morskie głębiny, przeżywać głęboko swą wiarę w Jezusa, który jest Źródłem nadziei, wolności,
prawdy i doskonałego człowieczeństwa”53. Nie można skupiać
się tylko na zewnętrznej stronie, ale trzeba zagłębiać się wewnątrz siebie.

Nadzieja w nowotestamentalnej
wspólnocie uczniów Chrystusa
Ewangelie skupiają się na różnych aspektach terminu
nadzieja, podczas gdy św. Paweł jest uznawany za teologa
nadziei54. W swoich pismach bardzo dużo miejsca poświęca
zagadnieniu nadziei, analizując ją w bardzo szerokim kontekście. Dlatego też słownictwo i tematyka teologicznie pojętej
nadziei, pojawia się w pełni u św. Pawła: „Nadzieja jest niezbędną właściwością chrześcijańskiego życia i główną cechą
teologii Pawła”55. Początkowo jeden z największych wrogów
i prześladowców wyznawców Chrystusa, nawraca się i gorliwie
 	 A. Amato, Nadzieja..., s. 51.
 	 Por. E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 203.
55
 	 Por. J. Nagórny, Życie nadzieją w świetle Pisma Świętego, w: Nadzieja w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1992, s. 98-99.
53
54
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wyznaje wiarę w naukę Chrystusową. Rozumie bardzo głęboko
„potrzebę właściwego wkomponowania wiary, nadziei i miłości
w struktury ludzkiej egzystencji”56.
Należy zauważyć, że „wychodząc z Ewangelii odkrywamy
nagle, że Dzieje Apostolskie w całkowicie jasny sposób określają przedmiot chrześcijańskiej nadziei: zmartwychwstanie”57. Św.
Paweł nieustannie do niego wraca podczas uwięzienia. Uważa,
że nadzieja i zmartwychwstanie były głównymi powodami jego
zatrzymania zarówno w Jerozolimie, w Cezarei, jak i w Rzymie. Św. Paweł podkreśla w Dziejach Apostolskich, że nadzieja,
która wypełniła się przez zmartwychwstanie Jezusa ma swoje
źródło już w proroku Dawidzie. Wymiar ten jest bardzo często
uwypuklony zarówno w Dziejach Apostolskich jak i w Listach
św. Pawła. Tak więc „Dzieje Apostolskie ściślej określają nasze
oczekiwanie: życie wieczne, na które czekamy, nie jest ani zwolnieniem od śmierci, ani jej przedłużeniem poprzez egzystencję
oddzielonej od ciała duszy”58. Tak jak Chrystus wszedł do swojej chwały przez śmierć i zmartwychwstanie, tak samo będzie
z chrześcijaninem.
Św. Paweł w swoich listach ukazuje nadzieję w perspektywie paruzji. Ukazuje wyraźnie, że Królestwo Boże zostanie
zrealizowane w pełni w czasach ostatecznych. Nie obędzie się
jednak bez trudności, bowiem odbędzie się to w atmosferze
prześladowań i tylko ci, którzy pozostaną wierni Chrystusowi
do końca otrzymają wielką zapłatę w niebie (por. Mt 5,11-12)59.
Dlatego Apostoł mocno podkreśla, że obok wiary i miłości
potrzebna jest nadzieja – postawa gotowości i oczekiwania.
56
 	 J. Neumann, Nadzieja jako kryterium wiary w przesłaniu encykliki
„Spe Salvi” Benedykta XVI, w: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe
Salvi” Benedykta XVI, Olsztyn 2010, s. 104.
57
 	 A. De Vogüé, Pragnąć..., s. 37.
58
 	 Tamże..., s. 38.
59
 	 Por. J. Nagórny, Życie nadzieją…, s. 98-99.
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Św. Paweł nie tylko nawiązuje do zrealizowanych obietnic
Starego Testamentu, ale także formułuje wiele nowych określeń eschatologicznych, w których termin nadzieja odgrywa
ważną rolę. „W jego listach Kościół jest nazywany eschatologiczną wspólnotą nadziei, ugruntowaną w Boskim akcie zbawienia
w Chrystusie, życiu w mocy Ducha Świętego i dążeniu w kierunku pełnej realizacji zamierzeń Boga”60. Św. Paweł, z uwagi
na to, że skupia dużą uwagę na tematach eschatologicznych,
jest nazywany Apostołem eschatologii.
Nadzieja chrześcijanina trafia na przeszkody i jest poddawana próbom. Chodzi tutaj o pokonanie grzechu i śmierci,
która zostanie zwyciężona definitywnie (por. 1 Kor 15,26), co
doprowadzi do ostatecznego zwycięstwa Jezusa Chrystusa61.
Albowiem „Boże działanie, niezależnie od tego jak bardzo może
być ono dla nas niezrozumiałe, nie jest bez nadziei, więcej, dokonuje się właśnie dlatego, iż ma nadzieję w perspektywie”62.
Wniosek, który można stąd wysnuć wynika z przekonania,
że życie człowieka bez nadziei traci sens.
W Pierwszym i Drugim Liście do Tymoteusza (por. 1 Tm
6,11; 2 Tm 3,10), a także w Liście do Tytusa (por. Tt 2,2)
nadzieja zostaje zastąpiona terminem wytrwałość63. Apostoł
Paweł zastanawia się czy Chrystus jest podstawą, czy też przedmiotem nadziei. Według niego przedmiotem nadziei jest przyjście Królestwa niebieskiego. „Chrystus zaś przez wypełnienie
dzieła Boga – Zbawiciela (Theo soter) sprawił, że elpis dzoes
aioniou – nadzieja życia wiecznego (Tt 3,7) zyskała mocny

 	 E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 204.
 	 Por. J. Ratzinger, Eschatologia – śmierć i życie wieczne, Poznań
1984, s. 110.
62
 	 A. Gieniusz, Nadzieja dla niewinnie cierpiącego stworzenia
(Rz 8,19-22), w: Nadzieja – skąd, dla kogo i na co?, VVi 9 (2006), s. 87.
63
 	 Por. E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 206.
60
61
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fundament”64. Apostoł jest przeznaczony do przekazania tej
prawdy innym ludziom. Jego posługa jest ukierunkowana ku
przyszłości, a jej źródłem jest sam Jezus Chrystus, który jest nazywany przez niego Naszą nadzieją. Gwarantem jest tutaj sam
Bóg – Zbawca, który cały czas działa w życiu człowieka. Stąd
„nadzieja chrześcijan dotyczy ich udziału w ostatecznym kształcie owego zbawienia”65. Eschatologia po raz kolejny pojawia się
zatem u św. Pawła, zwracając uwagę na zbawienie człowieka.
Św. Paweł ukazuje, że z wiarą i miłością nieodzownie
związana jest nadzieja, która jest swoistym wyjściem na spotkanie dóbr przyszłych, wiecznych (por. 1 Tes 1,10; 2 Tes 1,4;
Rz 5,2; 8,17; Flp 3,20) oraz ufności (por. 1 Tes 2,19; 2 Kor 1,10)
i cierpliwości w ich oczekiwaniu (por. 1 Tes 1,3; Rz 5,4)66.
Te trzy elementy: oczekiwanie, ufność i cierpliwość tworzą
Pawłowe pojęcie nadziei. Jak podkreśla św. Paweł w Liście do
Tesaloniczan: „ci, którzy nie wierzą, że Jezus umarł i zmartwychwstał, nie mają nadziei (por. 1 Tes 4,13-14)”67. Według
niego przedmiotem ludzkiej nadziei jest Chrystus, który cierpiał, umarł i zmartwychwstał.
Św. Paweł w Liście do Efezjan stanowczo podkreśla, że ludzie nigdy wcześniej nie posiadali żadnej obietnicy. Podkreśla
on, że ludzie często żyją bez Boga i bez nadziei (por. Ef 2,12).
Podobną myśl św. Paweł przekazuje w Liście do Tesaloniczan
(por. 1 Tes 4,13). Nadzieją dla wierzących w Chrystusa jest
zmartwychwstanie Zbawiciela. Na podstawie obydwu tekstów
obecny papież Benedykt XVI wyciąga wniosek, iż „według

 	 S. Stasiak, Uwielbiony..., s. 108.
 	 Tamże, s. 109.
66
 	 Por. S. Urbański, Nadzieja w modlitwie chrześcijańskiej, w: Nadzieja…, red. W. Słomka, s. 170.
67
 	 P. Rabczyński, Wieczny i wcielony Logos…, s. 67.
64
65
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Pawła nadzieja jest cechą chrześcijanina, a beznadziejność cechą ateisty”68.
Przez swoje słowo św. Paweł stara się pobudzić do nadziei.
Według niego należeć do Chrystusa, to mieć nadzieję, znaleźć
się w zasięgu nadziei. Ponadto w Liście do Efezjan pada fundamentalne stwierdzenie: Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich poprzedzone jest zdaniem, że
zostaliśmy powołani do jednej nadziei (Ef 4,4-6). W Liście do
Efezjan (Ef 1,15) św. Paweł wspomina jedynie wiarę i miłość,
ale nadzieja jest tam również obecna (por. Ef 1,12). Według
Apostoła nadziei chrześcijańskiej powinna towarzyszyć wytrwałość, która jest darem Ducha Świętego (por. 1 Tes 1,3)69. Dojrzałość nadziei dokonuje się przez cierpienia i prześladowania.
Nadzieja polega na tym, że śmierć nie zniszczy wspólnoty z Chrystusem i człowiek, po przejściu przez bramę śmierci,
nadal będzie z Nim przebywał na wieki. Św. Paweł podkreśla przede wszystkim nadzieję w zmartwychwstanie. Według
nauczania św. Pawła nadzieja „zawieść nie może” (Rz 5,5)
i dlatego Apostoł Narodów domaga się od wyznawców Chrystusa nadziei niezawodnej, opartej na Chrystusie. Mówiąc
o nadziei, św. Paweł ma na myśli coś, co wznosi człowieka do
Boga. Śmierć postrzega w kluczu nadziei, jako pójście za Chrystusem w chwale Boga Ojca, do której Zbawiciel już wszedł
(por. Flp 1,23; 2 Kor 5,8)70.
Nadzieja w listach św. Pawła wiąże się z popaschalną wizją Chrystusa i z oczekiwaniem na Jego powtórne przyjście71.
E. Sienkiewicz zauważa, że dzień paruzji jest wyrazem pełni
tego, czego dotyczy nadzieja, i dlatego ku niej wierzący mają
 	 J. Ratzinger, Nadzieja..., s. 3.
 	 Por. tamże, s. 7.
70
 	 Por. E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 208.
71
 	 Por. A. Jankowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987, s. 50.
68
69
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oczekiwać Chrystusa72. Jest On nie tylko gwarantem ludzkiej
nadziei, ale także jej źródłem. To, co spotyka nas w życiu powinno być ukierunkowane na Chrystusa, a przede wszystkim
na spotkanie z Nim w chwale.
Apostoł w Liście do Tytusa porusza temat nadziei życia
wiecznego stwierdzając, że jego zadaniem jest rozwijanie tej
nadziei. „Nadzieja życia wiecznego ukazana jest jako podstawa
wypełnianej posługi apostolskiej”73. Dzięki Jezusowi, wszyscy
Jego wyznawcy stali się „w nadziei dziedzicami życia wiecznego”
(Tt 3,7)74. To Jezus Chrystus jest pełnią wszystkiego, co ofiarował człowiekowi Bóg. Wysłużył On nam dar pewności nadziei,
który jest udzielany przez Ducha Świętego.
U św. Pawła – podobnie jak w Ewangeliach synoptycznych – pojawia się apokaliptyczny obraz paruzji, przedstawiony
jako pochód wiernych na spotkanie Pana. Apostoł chce podkreślić głęboką nadzieję na przyjście Pana. Będzie ono ruiną
wszystkich doczesnych nadziei, czyli tych, które nie zostały ulokowane w Chrystusie. Będzie to dzień odpłaty dla tych, którzy
prześladują chrześcijan. Wierzący, którzy pokładają nadzieję
w Chrystusie nie mają się czego obawiać. Zauważamy, że ufność jest rozumiana jako nadzieja na zbawienie. Paruzja posiada
nierozerwalny związek zmartwychwstania Chrystusa z nadzieją
wierzących w Niego.
Warto zauważyć, że „św. Paweł w Liście do Rzymian odsłania paradoksalny charakter [...] wiary, a istotę tego paradoksu widzi w posiadaniu nadziei wbrew nadziei”75. Św. Paweł
ukazuje chrześcijańską nadzieję jako atrybut całego stworzenia
(por. Rz 8,22). Rozumie ją jako wypełnienie Boskich obietnic

Por. J. Finkenzeller, Eschatologia…, s. 100.
 	 S. Stasiak, Uwielbiony..., s. 110.
74
 	 Por. tamże, s. 108.
75
 	 Z. Pawłowski, Abraham..., s. 15.
72
73
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Izraela: „Kiedy Paweł mówi, że chlubimy się nadzieją chwały
Bożej (Rz 5,2), ma na myśli, choć tego jasno nie nazywa, nasz
stan po zmartwychwstaniu”76. Ma on dla niego tak duże znaczenie, że nie wyobraża sobie nawet zbawienia bez zmartwychwstania. „Do tego czasu jesteśmy zbawieni tylko w nadziei
(Rz 8,24) – wspólnej dla całego stworzenia – nadziei, że również
i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć
w wolności i chwale dzieci Bożych (Rz 8,21)”77.
Nadzieja odnosi się do samego Boga, który spełnił swoją
obietnicę dla Abrahama i ocalił Jezusa od śmierci. Jest On zatem pełnym spełnieniem obietnicy Boga, jaką otrzymał Abraham. Zmartwychwstanie Chrystusa jest więc początkiem nowego wieku nadziei, zdeterminowanego przez obietnice, dane
przez Boga w Jezusie Chrystusie. Mocą i źródłem chrześcijan
jest nie tylko wierność Bogu, ale także dar Ducha Świętego,
który daje podstawy dla nadziei w teraźniejszości.
W Liście do Rzymian św. Paweł podkreśla jak żyć w nadziei. Życie to jest szczególnie trudne w obliczu cierpienia, ale
chrześcijanie starają się cieszyć nawet nim. Przez to ich nadzieja
wzrasta, dzięki czemu nie zostaną okryci hańbą. Nadzieja jest
dla wierzących źródłem siły, ponieważ jest ugruntowana na
Chrystusie w mocy Ducha Świętego. Jest ona nierozerwalna
z działaniem Ducha Świętego i nowym życiem, otrzymanym
od Pana.
Bliski związek nadziei i Ducha Świętego jest także widoczny w Pierwszym Liście do Koryntian. Duch Święty rozlewa
nadzieję, która powiązana jest z ofiarą Jezusa Chrystusa. Ma
ona ścisły związek z wytrwałością i cierpliwością, która bazuje
na podążaniu za Chrystusem (por. 1 Tes 1,3) oraz oczekiwaniu

 	 A. De Vogüé, Pragnąć..., s. 39.
 	 Tamże, s. 39.
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życia wiecznego, które jest jej odwiecznym celem (por. Tt 1,2;
3,7)78.
W 1 Tm 1,1-2 Apostoł nazywa Chrystusa naszą nadzieją. Rola Jezusa jest bardzo ważna. Stanowi On nie tylko fundamenty, ale także filary nadziei, która została nam dana, ponieważ Jezus się nam objawił. Paweł podkreśla, że całe życie
powinno opierać się na nadziei, którą jest sam Chrystus. Możemy określić Go jako Nadzieję Kościoła. Została ona nam dana
podczas Epifanii. Największą i najgłębszą treścią życia Kościoła
jest nadzieja życia wiecznego, która „nie może obezwładniać
chrześcijan, żyjących we wspólnocie eklezjalnej w ich codziennym życiu i działaniu”79. Św. Paweł podkreśla tu kolejny ważny
aspekt nadziei, który wiąże się ze wspólnotą Kościoła.
W Listach Janowych termin nadzieja niemal się nie pojawia. „Z uwagi na to, że w J 5,45 mowa jest o ślepej nadziei,
pokładanej przez Żydów w Prawie, a w 2 J 12 i 3 J 14 o nadziei
autora jednego i drugiego listu co do kontaktu z ich adresatami, jedynym tekstem, który zasługuje na dłuższe pochylenie się
nad nim pozostaje 1 J 3,3”80. Podkreśla on, że chrześcijańska
nadzieja wiąże się z uzyskanym przez chrześcijan stanem dziecięctwa Bożego. Jan używa sformułowania: pokładać nadzieję
(1 J 3,3a), przez co podkreśla pewność nadziei. Ks. Stanisław
Haręzga podkreśla, iż „ukierunkowanie tej nadziei opisane
jest tutaj za pomocą mającego dwa znaczenia zwrotu ep’auto –
w Nim, w występujący w nim zaimek osobowy autos egzegeci
odnoszą do Boga albo Chrystusa”81. Jest to myślenie nawiązujące do świętego Pawła, według którego przedmiotem ludzkiej

 	 Por. S. Stasiak, Uwielbiony..., s. 115.
 	 Tamże, s. 119.
80
 	 S. Haręzga, Będziemy do Niego podobni – nadzieja chrześcijan według 1 J 3,1-3, w: Nadzieja – skąd, dla kogo i na co?, VVi 9 (2006), s. 121
81
 	 Tamże, s. 126.
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nadziei jest być podobnym do Jezusa. Zasadniczą treścią nadziei
jest eschatologiczna perspektywa podobieństwa do Chrystusa.
Listy Pasterskie odzwierciedlają teologię wynikającą
ze wskazań dotyczących życia Kościoła. Z jednej strony jest
przedstawiana postawa nadziei jako obietnica Boża i osoba
Jezusa Chrystusa, a z drugiej to Chrystus stanowi przedmiot
chrześcijańskiej nadziei. „Przed współczesnym człowiekiem,
dzieckiem miłości, który wydaje się błądzić po prawdziwym
itinerarium mentis in nihilum, staje Jezus ze swoją Ewangelią
i swoim Kościołem, ucząc przyszłości i nadziei”82. To w nim
dokonało się całe wypełnienie nadziei. Dużym wyzwaniem
dla człowieka jest danie odpowiedzi na to wezwanie. Człowiek
wierzący i przeniknięty nadzieją bez problemu da się poprowadzić ku Chrystusowi.

***
Reasumując wywody pierwszego rozdziału pracy, należy
podkreślić, że z wypowiedzi wspomnianych wyżej autorów
tchnie dogłębne przeświadczenie o głębokiej wierze w swoje
przekonania. Poruszane zagadnienie nadziei jest wyjaśnione
bardzo precyzyjnie. W rozdziale tym mogliśmy zobaczyć, jakie
zagadnienia nauki o nadziei ukazywane są w Piśmie Świętym
Starego i Nowego Testamentu. Charakterystyczne tematy tych
ujęć to przede wszystkim: ukazanie nadziei w aspekcie obietnic, które Bóg przekazuje wybranym przez siebie prorokom,
w celu ich realizacji i wypełnienia. Historia Narodu Wybranego dobitnie ukazuje ludzi prawych, którzy z wielkim

 	

82
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zaangażowaniem służyli z oddaniem Bogu, pokładając w Nim
niepowierzchowną nadzieję.
Osoba Jezusa Chrystusa, przedstawia nowy wymiar nadziei, który zawarty jest w Nowym Testamencie. Nadzieja bazuje tu na eschatologicznym akcie zbawienia, które dokonało
się w Jezusie. Wzywa On do złożenia w Nim nadziei, by mogły
się wypełnić wszystkie Jego obietnice. Innym ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na królestwo Boże, które również
związane jest z ostatecznym przyjściem Jezusa Chrystusa.
Warto zwrócić uwagę na specyficzny wymiar nadziei, zawarty w Dziejach Apostolskich i Listach Świętego Pawła. Ma
ona tutaj charakter oczekiwania na nadejście królestwa Bożego,
które wypełni się w czasach ostatecznych. Radości nadchodzącego królestwa dostąpią tylko ci, którzy do końca będą wierni
Jezusowi Chrystusowi. Nadzieję cechuje tutaj postawa gotowości i oczekiwania na powtórne przyjście Zbawiciela, którego
oczekują wierzący. W następnym rozdziale będziemy mogli zaprezentować i przybliżyć, oparty na tradycji nowotestamentalnej, wymiar chrześcijańskiej nadziei.

41

ROZDZIAŁ
DRUGI

TEOLOGALNY
DAR NADZIEI

Nadzieja, oprócz wiary i miłości, stanowi – darowaną
u usprawiedliwieniu człowieka grzesznego – cnotę teologalną.
Cnoty te formułują jedno życie teologalne i są podstawą życia
duchowego. Nadzieja rozumiana w nurcie teologalnym pociąga za sobą postawę wierności i zaufania. Występuje także jako
oczekiwanie, spodziewanie się czegoś.
W teologii duchowości istnieją dwa sposoby patrzenia na
cnoty teologalne: teologiczny i antropologiczny. Pierwszy z nich
zwraca uwagę na życie łaski, będące początkiem życia wiecznego. Uwzględnia on miłość, która nigdy nie ustaje. Patrzymy na
to z punktu widzenia dynamizmu duchowego. Drugi sposób,
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z punktu widzenia struktury duszy, uwypukla oddziaływanie
cnót na poszczególne jej władze1.
Nadzieja ogarnia zamiar czy też pragnienie, aby posiąść
Boga, opierając się na Nim. Jest ona darem niezasłużonym, łaską. Oczyszcza wszystko, co jest w człowieku związane z jego
zmysłami, a także emocjami. Nadzieja jest środkiem, który
nieustannie zbliża człowieka do Boga. Dzięki niej tworzy się
w człowieku postawa nieustannego kroczenia ku Bogu oraz
spełniania swoich duchowych ambicji. Sprawia, że mimo trudów i przeciwności w człowieku budzi się potrzeba bycia z Bogiem. Inne pragnienia schodzą wtedy na dalszy plan.
Mówiąc o nadziei w wymiarze teologalnym, warto podkreślić, że oczekujemy na spotkanie z Bogiem w wieczności.
Przechodząc przez bramę śmierci, człowiek odbiera wszystko
to, co ogarniał w nadziei. Wynika stąd, że nadzieja zawieść nie
może (por. Rz 5,5) i prowadzi do osiągnięcia szczęścia w pełni. Nadzieja jest zakorzeniona w wierze w Chrystusa i Jego
zbawczej obietnicy2. Św. Tomasz podkreślił, że nadzieja jako
cnota jest ruchem woli ludzkiej w kierunku dobra przyszłego
oraz oczekiwaniem na szczęśliwość wieczną, pochodzącą z łaski
i zasług3.
Cnoty teologalne ze swojej natury kierują człowieka
ku Bogu. Umożliwiają one kontakt duchowy, w którym nie
uczestniczą zmysły w sposób bezpośredni. Dzięki nadziei pokładanej w Bogu, człowiek nie zapomina o wysiłku trwania
przy Bogu. Pozwala to przezwyciężyć wszelkie przeciwności.
Nadzieja teologalna posiada w sobie element bojaźni. Jej celem
 	 Por. M. Zawada, Zagadanie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża,
Kraków 1999, s. 126.
2
Por. Z. Kunicki, Mocne nadzieje i płonne obietnice. Wokół krytyki
iluzji politycznych, w: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe Salvi”
Benedykta XVI, Olsztyn 2010, s. 27.
3
Por. M. Zawada, Zagadanie…, s. 126.
1
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jest nie tyle przyswojenie dóbr nadprzyrodzonych, co posiadanie i kosztowanie samego Boga. W ten sposób Bóg staje się
dobrem dla każdego z nas. Złożyć nadzieję w Bogu oznacza
spełnić się w Nim.
W niniejszym rozdziale pracy ukażemy teologalny wymiar
cnoty nadziei. Zajmiemy się jej istotą i przedmiotem, które stanowią podstawę tegoż zagadnienia. Dalej przejdziemy do ukazania miłosierdzia Bożego jako motywu nadziei, a następnie –
w płynny sposób – przejdziemy do relacji, jakie łączą nadzieję
z wiarą i miłością.
Istota i przedmiot aktu teologalnej
nadziei
Nadzieja jest ufnością lub oczekiwaniem, które wyraża się
w postawie człowieka i zaangażowaniu jego woli. Postawa nadziei charakteryzuje się oczekiwaniem na zdobycie albo zrealizowaniem się trudnego dobra4. Utrata nadziei doprowadza do
smutku, a nawet rodzi rozpacz. Nadzieja jest przede wszystkim
darem Boga, na który człowiek nie jest w stanie niczym sobie
zasłużyć5.
Cnota teologalna, o której pisze Marian Zawada, jest
uzdolnieniem duszy, które stanowi nadprzyrodzony, jedyny
i właściwy środek do zjednoczenia z Bogiem we władzach duchowych człowieka. Nadzieja staje się cnotą wtedy, gdy prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. W sensie teologalnym jest
mocą nieskończoną, ponieważ zwraca uwagę na posiadanie

 	 Por. Z. Pańpuch, Nadzieja, w: Powszechna encyklopedia filozofii,
t. 7, Lublin 2006, s. 472.
5
 	 Por. J. Jezierski, Nadzieja w perspektywie sądu ostatecznego i piekła,
w: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe Salvi” Benedykta XVI, Olsztyn 2010, s. 75.
4
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dobra nieskończonego6. Nadzieja nie jest teoretyczną wiedzą.
„Jest ściśle związana z praktykowaniem i doświadczaniem przez
chrześcijanina na co dzień żywej wiary w Jezusa jako Syna Bożego”7. Możemy zatem wysnuć wniosek, że nadzieję cechuje
szczególny dynamizm, który nie pozwala człowiekowi stać
w miejscu.
Jak zauważa ks. Czesław Rychlicki „nadzieja jest cnotą
teologalną, dzięki której pragniemy – jako naszego szczęścia
– Królestwa niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność
w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach,
ale na pomocy łaski Ducha Świętego”8. Mówiąc o nadziei, należy zwrócić uwagę na „fundament nadziei chrześcijańskiej,
którym jest Zbawiciel człowieka, Jezus Chrystus ukrzyżowany,
złożony w grobie i Zmartwychwstały”9. 		
Należy uwypuklić nie tylko ludzki wymiar życia Jezusa,
ale również boski. Chrystus, podobnie jak każdy z nas, również był człowiekiem. Człowiek ma wprawdzie nadzieję, ale
jest ona udzielaniem się Boga, który daje się człowiekowi
w sposób „ciemny” i ogólny. Prawdą jest też to, że rodzimy
się i umieramy samotnie. Podczas tej drogi towarzyszy nam
jedynie Jezus Chrystus10. „Cnota wprowadza w strukturę człowieka zdolność posiadania Boga na sposób nadprzyrodzony,
czyli taki, w jaki Bóg posiada sam siebie”11. Możemy zatem
zauważyć, że nadzieja należy do porządku nadprzyrodzonego,

 	 Por. M. Zawada, Zagadanie..., s. 127 - 128.
 	 S. Haręzga, Będziemy..., s. 129.
8
 	 C. Rychlicki, Wiara, nadzieja, miłość wobec wieczności: z zagadnień
współczesnej eschatologii, Płock 2001, s. 125.
9
 	 A. Gendera, Dynamizm nadziei chrześcijańskiej: refleksja w kontekście charakterystycznych rysów nauczania Jana Pawła II, KST 3 (2004),
s. 156.
10
 	 Por. J. Lewandowski, W nadziei jesteśmy odkupieni. Komentarz do
encykliki Benedykta XVI „Spe Salvi”, Warszawa 2008, s. 23.
11
 	 M. Zawada, Zagadanie..., s. 128.
6

7
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a nie naturalnego. Bóg w zjednoczeniu z człowiekiem przyobleka duszę w nadprzyrodzoną zdolność. Działanie ludzkie staje
się niejako działaniem boskim. Nadzieja charakteryzuje się bowiem dynamizmem, który ma nadprzyrodzone źródło, a także
sposób działania.
Każda cnota teologalna daje duszy podobieństwo ontyczne, czyli uczestniczy ona nie tylko w tej samej naturze, którą
posiada Bóg, ale również tworzy ją. „Wnętrze człowieka zostaje
obdarzone zdolnością do proporcjonalnego, nadprzyrodzonego posiadania Boga przez uczestniczenie w posiadaniu Boga”12.
Dokonuje się to w sposób ściśle upodabniający. Warto dodać,
że nadzieja jest cnotą teologiczną, „dzięki której człowiek-pielgrzym z wielkim zaufaniem oczekuje na wieczne szczęście, na
środki konieczne do jego osiągnięcia, pochodzące od samego
Boga”13. Nadziei nie należy jedynie odczuwać czy też o niej myśleć, ale również ją praktykować, czyli wprawiać się do niej14.
Po raz kolejny mocno podkreślony jest wymiar eschatologiczny
nadziei. „Pozwolić się prowadzić chrześcijańskiej nadziei, to
powierzyć siebie Chrystusowi i zaufać Mu we wszelkich okolicznościach życia”15. Należy zauważyć i mocno podkreślić
fakt, że Boga nie można wyrzucić z żadnej dziedziny naszego
życia. Nadzieja jest formą zawierzenia Bogu, a w jej centrum
jest Chrystus, na którym koncentruje się nie tylko wiara, ale
i nadzieja Kościoła.
Joseph Ratzinger zauważa, iż pierwszym miejscem uczenia się nadziei jest modlitwa, która jest nadzieją dokonującą się16. Bliski duchowo i teologicznie obecnemu papieżowi,
 	 Tamże, s. 130.
 	 W. Pallotti, Kacper del Bufalo jakim go znałem, Warszawa 1993,
s. 40.
14
Por. C. Bamberg, Lęk i nadzieja, HD 72 (2003), nr 267, s. 71.
15
 	 J. Nagórny, Jan Paweł II – świadek nadziei, RT 51 (2004), z. 3, s. 7.
16
 	 Por. J. Ratzinger, Patrząc na Chrystusa, Warszawa 1991, s. 44.
12
13
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św. Augustyn zilustrował nadzieję jako ćwiczenie pragnienia.
W modlitwie oczyszczają się pragnienia i nadzieje. W sensie
chrześcijańskim nadzieja jest zawsze nadzieją dla innych. „I jest
to nadzieja czynna, w której walczymy, aby rzeczy nie zmierzały ku perwersyjnemu końcowi”17. Dalej papież Benedykt XVI
podkreśla, iż Bóg jest fundamentem nadziei18. Widzimy tutaj,
że cnota ta ściśle łączy się z całym człowiekiem, każdą dziedziną
jego życia. Dzięki niej utrzymujemy świat otwarty na Boga,
który jest podstawą nadziei. W ten sposób można mówić o niej
jako nadziei w pełni ludzkiej.
Przedmioty ludzkiej nadziei mogą być różne. Należy ją
złożyć w Kimś, kto przerasta wszystkie rzeczy. Dariusz Drążek w jednym ze swoich artykułów podkreśla: „Nie w czymś
innym poza Panem Bogiem twoim pokładaj nadzieję, ale sam
Pan niechaj będzie twoją nadzieją”19. W związku z tym możemy stwierdzić, że gdy odwracamy się od Boga, zaczyna brakować nadziei i codzienne życie zaczyna męczyć. Zawsze można
żywić nadzieję, nawet jeśli w życiu jest oczywiste, że nie ma
się czego spodziewać. „Ludzie, którzy mają nadzieję na Boga,
doznają już w tym świecie uczucia słodyczy Bożej miłości:
Zgotowałeś tę słodycz, pokładającym w Tobie nadzieję”20. Tylko
nadzieja może dodać odwagi, by dalej iść naprzód, pokonując
wszelkie życiowe przeciwności i dać człowiekowi radość i pokój
serca. „Królestwo Boże jest darem i właśnie dlatego jest wielkie
i piękne, i stanowi odpowiedź na nadzieję”21. Należy go zatem
oczekiwać, bo tylko w nim spełni się nasza nadzieja.

SpS, nr 34.
Por. J. Lewandowski, W nadziei…, s. 153.
19
 	 D. Drążek, Opowieść o nadziei chrześcijanina w „Objaśnieniach
Psalmów” świętego Augustyna, VVi 9 (2006), s. 146.
20
 	 Tamże, s. 146.
21
SpS, nr 35.
17
18
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A. Gendera bardzo mocno podkreśla, iż „nadzieja chrześcijańska, jako jedna z cnót teologalnych, jest darem Boga, wymaga jednak odpowiedzi ze strony człowieka, włączając troskę o jej
wzrost”22. Nie można jej zatem kupić, ale trzeba o nią usilnie
prosić, a po jej otrzymaniu pielęgnować ją. Nadzieja wyzwala człowieka od lęku i pobudza w nim moralną cnotę męstwa.
Umacnia się ona przez przykłady życia świętych.
Nadzieja jako cnota teologalna jest proporcjonalna oraz
współmierna, czyli podobna do Boga, a także do celu – zjednoczenia z Nim. Jej teologiczna funkcja polega na wyzwoleniu
wszystkich od rozpaczy, a przede wszystkim na zbawieniu23.
Można więc śmiało stwierdzić, że nadzieja jako cnota prowadzi
do Boga, który jest skierowany na człowieka i bierze go w posiadanie. Istota nadziei – wraz z wiarą i miłością – oraz istota
Boga odpowiadają sobie, zgadzają się ze sobą. Można ją połączyć również z cierpieniem, które wypełnia się w kontekście nadziei i zbawienia, o czym przekonuje nas papież Benedykt XVII
w encyklice Spe Salvi24.
Cnota teologalna stanowi nasze podobieństwo do Boga,
dlatego słusznie nazywamy ją cnotą boską. Jako dar nadprzyrodzony posiada również boską naturę. Łączy to, co boskie
i ludzkie, tj. uwzniośla władze duchowe człowieka25. Dzięki nadziei możemy więc – w sposób dostępny dla pielgrzymujących
do domu Ojca – dosięgnąć Boga w Jego istocie. Cnota przekracza bowiem wszelkie granice natury stworzonej. W perspektywie natury stworzonej „każda próba jest również w pewnej

 	 A. Gendera, Dynamizm..., s. 151.
 	 Por. J. Lewandowski, W nadziei już jesteśmy zbawieni. Komentarz
do encykliki Benedykta XVI „Spe Salvi”, Ząbki 2009, s. 8.
24
Por. Tenże, Cierpienie i nadzieja. Komentarz do encykliki Benedykta
„Spe Salvi”, AK 100 (2008), z. 3, s. 487.
25
 	 Por. M. Zawada, Zagadanie..., s. 132.
22
23
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mierze próbą nadziei i stawia nam pytania”26. Tylko od nas
zależy, czy będziemy starać się szukać na nie odpowiedzi i strać
się stosować je w swoim życiu.
Z teologalną cnotą nadziei, która buduje wewnętrzne
życie chrześcijanina ściśle powiązana jest odwaga. A. Gendera pisze, iż „nadzieja staje się dla chrześcijan niewyczerpanym
źródłem odwagi, siły i zaufania”27. Jest zatem niezbędna każdemu, ponieważ wyzwala od śmierci, lęku i od grzechu. Dalej
cytowany autor podkreśla, że nadzieja „pobudza odwagę do
przezwyciężania lęku przed sprawami ziemskiego życia i ukierunkowuje człowieka na to, co wieczne i niezmienne”28. Odwaga rodzi się z nadziei i w pewnym sensie sama jest nadzieją
chrześcijańską, która nieustannie towarzyszy człowiekowi.
Cnota teologalna jest bezpośrednim środkiem zjednoczenia. Poza nadzieją nic nie może związać w jednoczeniu przeobrażającym pamięci z Bogiem: ani żadne pojęcie, ani łaska.
One nie posiadają cechy podobieństwa do Boga. Nadzieja
jako cnota wnosi Boga do naszego wnętrza tak, że bezpośrednio Go posiadamy. Wymaga więc ona bardzo dużego wysiłku
człowieka, by spotkać Boga i otworzyć Mu serce. Nieustannie
popycha człowieka do coraz pełniejszego życia.
M. Zawada uważa, iż cnota nadziei przenika pamięć
w sposób bezpośredni i podkreśla, że „niesie również w sobie
element nie podpadający pod zmysły, wymykający się rozumowaniu i obrazom wyobrażeniowym, w oparciu o które działa
pamięć”29. Przez to pamięć nie gromadzi pojęć, ale jest dotykana przez Boga w nadziei. Nadzieja wnosi prawdę posiadania,
lecz jest ono pozbawione formy. Człowiek w nadziei posiada

 	
 	
28
 	
29
 	
26
27
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J. Philippe, Powołani do życia, Kraków 2009, s. 73.
A. Gendera, Dynamizm..., s. 155.
Tamże, s. 155.
M. Zawada, Zagadanie..., s. 134.
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świadomość obecności Boga w swoim sercu i duszy. Nadzieja
jest wypełniona ufnym oczekiwaniem, że człowiek i świat zostaną odnowieni pełnią łaski Odkupienia30. W nadziei chodzi
o przebudzenie, ożywienie w ludzkości życia, które zostało nam
dane przez Boga31.
Dalej ten sam autor – sytuując nadzieję w kontekście sakramentalnym – podkreśla, iż nadzieja jest cnotą, dzięki której
możemy przejść od dóbr doczesnych do wiecznych. „Dobra
wieczne możemy posiąść w sakramencie nadziei (in sacramento
spei), przy czym, naszą nadzieją jest Chrystus”32. Po raz kolejny osoba Jezusa Chrystusa jest bez wątpienia najważniejszym
elementem stawianego przez nas problemu. Przedmiot nadziei
jest posiadany w miłości, natomiast jest ukazywany przez wiarę.
Dzięki nadziei kierujemy naszą przyszłość, wolę, myśl ku temu
co nas czeka. Zmierzają one ku dobru wiecznemu. Pamięć stanowi istotny element ludzkiej nadziei, bez której człowiekowi
trudno byłoby żyć i rozwijać się ku pełni człowieczeństwa.
Nadzieja pojawia się w dwóch formach: doczesnej (ludzkiej) i nadprzyrodzonej. Śmierć nadziei polega na oczyszczeniu i zmianie natury. W nocy nadziei spotyka się to, co boskie
z tym, co ludzkie, powodując cierpienie. Nowa nadzieja zastępuje tylko ludzką nadzieję, nadzieją teologalną. Nadzieja teologalna zaczyna działać, kiedy człowiek zostaje oderwany od ludzkich spraw, a kieruje swoje życie do Boga. „Nadzieja pomaga
nie zaprzestać i iść dalej krok po kroku”33. Dzięki temu pełniej
kształtujemy w sobie ludzką nadzieję, aż do spełnienia w Bogu.
W procesie oczyszczenia i zjednoczenia pamięci z Bogiem
w nadziei teologalnej człowiek zostaje wypełniony chwałą Boga
Por. Z. Kunicki, Mocne nadzieje…, s. 27.
Por. H. de Lubac, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, Kraków
1988, s. 192.
32
 	 M. Zawada, Zagadanie..., s. 177.
33
C. Bamberg, Lęk…, s. 71.
30
31
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i posiada Go poprzez nadzieję w nadprzyrodzonym życiu. Jest
ona szczególnym boskim darem, który przemienia ludzkie
serca i umożliwia wierzącym współuczestniczącą antycypację
zapowiadanego Królestwa Bożego34. Polega ono na doskonałości właściwej działaniu nadprzyrodzonemu. Nadzieja jest
wartością w życiu człowieka, która nieustannie powinna mu
towarzyszyć.
Rozwój nadziei wyraża się w oderwaniu od dóbr innych
niż Bóg. Wzrasta ona w miarę, jak staje się On rzeczywiście
i skutecznie pełnią dobra, w którym każde inne dobro jest posiadane i zawarte. W jednej z publikacji M. Zawady czytamy:
„Nadzieja wzrasta w miarę, jak zanika jakiekolwiek zaufanie
człowieka do siebie samego, w miarę, jak wzrasta niezłomna
ufność i pewność wobec pomocy Boga, słowa Jego obietnicy,
Jego potęgi, miłości miłosiernej”35. Możemy więc stwierdzić,
że nadzieja nie jest czymś statecznym, ale dynamicznym i podlega stałemu rozwojowi.
Częstym przypadkiem jest pokładanie nadziei nie tylko
w samym sobie, ale również w innych często bliskich osobach.
Taka postawa jest częsta i bierze swoją podstawę w nieufności
w moc Bożą. Dzieje się tak dlatego, że „człowiek zawierzył zanadto swej wartości i sile, zaniedbując wartość prawdy”36. Takie myślenie może prowadzić do odwrócenia się od Boga i skierowania się ku innym wartościom. Wszystkie nadzieje, które
są złudne nie mogą doprowadzić człowieka do szczęścia. Jest to
więc duże niebezpieczeństwo.
Specyfiką chrześcijańskiej nadziei jest pokładanie ufności
w Osobie Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II pisze, iż nadzieja chrześcijanina czerpie swą moc z życia, męki i zmartwychwstania
 	
 	
36
 	
34
35
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Por. Z. Kunicki, Mocne nadzieje…, s. 27.
M. Zawada, Zagadanie..., s. 220-221.
W. Chudy, Drogi nadziei, VVi 9 (2006), s. 151.

TEOLOGALNY DAR NADZIEI

Chrystusa, a także z Jego ciągłej łączności z Kościołem, który
pielgrzymuje przez wieki37. Wynika z tego, że nadzieja pokładana w Chrystusie pobudza w człowieku pragnienie samego Boga.
Nadzieja w Panu jest postawą niestrudzonego i ufnego wędrowania ku Bogu. „Jest rzeczą bardzo ważną, ażeby przekroczyć
próg nadziei, nie zatrzymywać się przed nim, ale pozwolić się
prowadzić”38. Wynika z tego, że bez Jezusa nadzieja traci swój
sens.
Nadzieja wymaga formowania. Jest to jeden z elementów
wychowania do wiary. Kultura nadziei jest bez wątpienia potrzebna dla właściwego funkcjonowania pośród świata. „Nie da
się bez nadziei i bez ufności – ufnego zawierzenia Bogu – rozpatrywać prawd wiary”39. „Jedną z zasadniczych przyczyn gaśnięcia nadziei, a co za tym idzie wzrostu lęku człowieka, jest
dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa”40.
Po raz kolejny podkreślona jest osoba Jezusa Chrystusa, która
konieczna jest do rozwoju nadziei w życiu człowieka.
Nadzieja jest nie tylko sposobem życia chrześcijańskiego,
ale również drogą ku najwyższemu Dobru, którą dla osoby
wierzącej jest Bóg. Nadzieja „jest nie tylko oczekiwaniem na
coś, lecz jest nade wszystko relacją międzyosobową; jest takim
rodzajem przyjaźni i solidarności, które prowadzą do zawierzenia i powierzenia siebie”41. Doświadczenie bliskości z Jezusem
rodzi w człowieku postawę nadziei, która jest dla niego wzmocnieniem. Oprócz tego „nadzieja chrześcijańska jest związana
z drogą, którą przeszedł sam Chrystus”42.
 	 Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 140.
 	 W. Chudy, Drogi..., s. 159.
39
 	 T. Mahrburg, Nie da się wierzyć bez nadziei, Więź 42 (1999), nr 4,
s. 110.
40
 	 A. Gendera, Dynamizm..., s. 153.
41
 	 J. Nagórny, Jan Paweł II – świadek nadziei, RT 51 (2004), z. 3,
s. 11.
42
 	 Tamże, s. 11.
37
38
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Cnota nadziei jest cnotą typową dla człowieka-pielgrzyma,
„który zna wprawdzie Boga i wieczne powołanie przez wiarę, ale
jeszcze nie dostąpił wizji uszczęśliwiającej”43. Nadzieja ludzka
nie jest zastępowana przez nadzieję boską, ale są one włączone
w porządek zbawczy.
Nadzieja nadprzyrodzona wciela się w nadzieje ludzkie,
które są godne człowieka i odpowiadają prawdzie o człowieku. Znakiem nadziei dla chrześcijanina jest Kościół, który założył sam Jezus Chrystus. Kościół pośród problemów, zawodów nadziei i odejść pragnie przekazać członkom optymizm,
wytrwałość, bo nie może nie być znakiem nadziei44. Człowiek
jest bowiem powołany, by być świadkiem radości i nadziei.
„Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie
ludzkie klęski, może być tylko Bóg – Bóg, który nas umiłował
i wciąż nas miłuje aż do końca, do ostatecznego <<wykonało
się!>>”45.
Miłosierdzie jako motyw nadziei
Miłosierdzie Boże jest jednym z wymiarów chrześcijańskiej nadziei. „Miłosierdzie jawi się w Ewangelii jako zasada
pedagogiczna o uniwersalnym zastosowaniu”46. Jezus Chrystus w Kazaniu na Górze powiedział: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Przekonuje On
nas o tym, że błogosławieństwo staje się udziałem tych, którzy
43
 	 Jan Paweł II, Kat. Duch Święty zadatkiem eschatologicznej nadziei
i sprawcą wytrwania aż do końca (3.03.1991), nr 1, w: Wierzę w Ducha
Świętego Pana i Ożywiciela, Watykan 1992, s. 387.
44
 	 Por. Tenże, Kat. Świadectwo nadziei w Kościele – wspólnocie prorockiej (27.05.1992), nr 1., w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II.
Kościół, Kraków – Ząbki 1999, s. 127.
45
 	 J. Grzybowski, Nadzieja jako zaufanie miłości, P 4 (2008), Warszawa 2008, s. 128.
46
 	 W. Hryniewicz, Dramat nadziei zbawienia. Medytacje eschatologiczne, Warszawa 2003, s. 186.
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innym okazują miłosierdzie. Człowiek, okazując miłosierdzie
drugiemu, postępuje jak prawdziwy naśladowca samego Boga.
Jezus ukazuje oblicze Boga jako miłosiernego Ojca. On sam jest
pełen przebaczenia i miłosierdzia, które kieruje do ludzi.
Warto podkreślić, że miłość i miłosierdzie są podstawą
ludzkiego życia, które ma zawsze odniesienie do nadziei47. Mariusz Bernyś w jednym z artykułów dostrzega, iż „podstawą
miłosierdzia jest dobroć, bo do jej istoty należy udzielanie się,
a więc wszystko, co Bóg stworzył, pochodzi od niej (...), miłosierdzie zaś polega na tym, że Bóg usuwa ze świata braki”48.
Miłosierdzie istnieje we wszystkim tym, co stworzył Bóg i dał
człowiekowi w posiadanie. Tym, co jest najpiękniejsze w postawie samego Boga są miłosierne plany, Boża opatrzność oraz
– jak uczy papież Leon Wielki – samo miłosierdzie Boże, które
nie ma granic49. Wynika z tego prawda, że nadzieja ludzka ściśle
łączy się z miłosierdziem i czuwa nad człowiekiem.
Wierzyć w nadzieję oznacza wierzyć w przebaczenie,
w Boże miłosierdzie50. Przebacza się wiele razy, co ściśle wiąże się także z Bożym miłosierdziem, którego tajemnice zostały odkryte przez Objawienie51. Przez to człowiek doświadcza
zwycięstwa nad nieufnością i zdradą, a ludzka nadzieja, nie ma
nic wspólnego z utopią i nie można jej sprowadzić do żadnej

F. Dziuba, Jana Pawła II wyobraźnia i wezwanie do miłosierdzia,
w: Spotkanie miłości z miłosierdziem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Lucjanowi Balterowi SAC z okazji 70. Rocznicy urodzin
i czterdziestolecia pracy naukowej, red.: P. Góralczyk, Ząbki 2006, s. 81.
48
 	 M. Bernyś, Miłosierdzie jako przymiot Boga”, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, red. L. Balter, Kolekcja Communio 15, Poznań 2003, s. 46.
49
 	 Por. J. Krasiński, Przez wiarę i nadzieję ku cywilizacji miłości, Sandomierz 1987, s. 419.
50
 	 Por. T. Węcławski, W teologii chodzi o Ciebie, Kraków 1995,
s. 89-102.
51
 	 Por. J. Krasiński, Przez wiarę..., s. 420.
47

55

ROZDZIAŁ DRUGI

futurologii52. E. Sienkiewicz – w swojej książce o nadziei chrześcijańskiej – pisze, iż „świadkowie tej nadziei mają ogłosić ludziom wszystkich czasów, że Pan zmartwychwstał i pokonał
śmierć, która dotąd była kresem wszelkich ludzkich nadziei,
i posłał do nas swojego Ducha”53, który przychodzi przekonać
świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (por. J 16, 7nn).
Nadzieja, która wypływa z takiego doświadczenia, polega na
odkryciu związku z Bogiem wśród swojej codzienności.
Przymioty Bożego miłosierdzia w żadnej mierze nie stoją
w opozycji do innych przymiotów Bożych. Wielkość Bożego
miłosierdzia określają terminy, które pragną oddać osobiste
spotkania z Bogiem miłosierdzia: morze miłosierdzia, przepaść miłosierdzia, bezdenny ocean miłosierdzia, płaszcz miłosierdzia i inne54. Wyrażają one prawdę, że miłosierdzie jest
szczególną formą Bożej miłości i dobroci, którymi Bóg obdarza człowieka55. Nie sposób nie zauważyć, że „miłosierdzie
Boże jest odwieczną doskonałością Stworzyciela, Odkupiciela
i Uświęciciela w Jego stosunku do stworzeń, a w szczególności
do ludzi; przez nie Bóg wyprowadza stworzenia z nędzy i uzupełnia ich braki”56. Jest ono zatem pomocą, którą ofiarowuje Pan Bóg człowiekowi. Miłosierdzie objawia się przez Boga,
który sam jest bogaty w miłosierdzie. Oprócz tego plan miłości
Boga i Jego miłosierdzia wypełnia się dzięki działaniu Ducha
Świętego57.

 	 Por. A. Strukelj, Nadzieja zawieść nie może, Com 17 (1997), nr 5,
s. 53.
53
 	 E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 298.
54
 	 Por. J. Machniak, Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia u Bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, Kraków 1999, s. 255 - 256.
55 Por. tamże, s. 257.
56
 	 M. Bernyś, Miłosierdzie…, s. 46.
57
Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia
dla dzieci zmarłych bez chrztu: dokument watykański, Radom 2008, s. 82.
52

56

TEOLOGALNY DAR NADZIEI

Pierwszym dziełem miłosierdzia jest wcielenie. To, że Jezus zjednoczył się w ciele ze śmiertelnikami było wynikiem Jego
wielkiego miłosierdzia, ale nie wyrzeczeniem się boskiej mocy.
Dzieło odkupienia było przejawem sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego, przez co człowiek może mieć nadzieję na życie
wieczne. Nadzieja tak bardzo przewyższa naszą codzienność, ale
zarazem jest dla na nas nakazana, tak jak każdy obowiązek58.
Oprócz tych darów na uwagę zasługuje również łaska ufności
w Boże miłosierdzie.
Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o sakramencie
pokuty i pojednania, który jest w oczywisty sposób nazywany
sakramentem miłosierdzia, podczas którego człowiek oczyszcza
się z wszystkich grzechów. To dzięki niemu mamy nadzieję, że
Pan Bóg przebaczy nam wszystkie grzechy, które popełniliśmy
przeciw Jego woli. Każdy człowiek potrzebuje miłosierdzia bożego, bo dzięki niemu jesteśmy oczyszczeni, a poza tym przygotowuje nas do napełnienia naszej duszy w Eucharystii59. J. Krasiński zauważa, że „miłosierdzie Boże ustanowiło ten sakrament,
miłosierdzie Boże w nim działa i miłosierdzie Boże jest przezeń
udzielane”60. Bóg dał go człowiekowi okazując mu w ten sposób swoją wielką miłość.
Oprócz sakramentu pojednania, również Eucharystia jest
przejawem miłosierdzia Bożego. Można śmiało powiedzieć, że
Eucharystia jest szczytem Bożego miłosierdzia, które dokonuje
się na ziemi. Ponadto sakrament chorych został ustanowiony
po to, by budził w chorym uczucie czy też postawę ufności

58
 	 Por. P. Pawlukiewicz, Bóg dobry aż tak? O Bożym miłosierdziu myśli
kilka, Warszawa 2000, s. 9.
59
Por. K. M. Rudnicki, Miłosierdzie Boże, a potrzeby duszy współczesnego człowieka, w: Teologia Miłosierdzia Bożego. Materiały z sympozjów
ekumenicznych w Łodzi w latach 1991, 1992 i 1994, red. P. Jaworska,
Płock 2003, s. 114.
60
 	 J. Krasiński, Przez wiarę..., s. 427.
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w Boże miłosierdzie. Dzięki niemu łatwiej jest znieść wszelkie pokusy szatana. Dlatego nadzieję należy zawsze pokładać
w osobie Jezusa Chrystusa61.
Miłosierdzie to źródło, z którego wszystko bierze istnienie.
Dlatego „Jan Paweł II – mówiąc o Bogu objawiającym się jako
Miłosierdzie – ujmuje to zwięźle: jako Miłość, która dźwiga,
podnosi z upadku, zaprasza do ufności”62. Papież wielokrotnie
wzywał miłosierdzie na pomoc współczesnemu człowiekowi
i zalecał zaznawać miłosiernej miłości Boga63. Bez „orędzia
o Bożym miłosierdziu bardzo trudno być człowiekiem nadziei
w świecie współczesnym”64. Po raz kolejny widać, iż nie można
mówić o nadziei oddzielając ją od Bożego miłosierdzia.
Miłosierdzie – o ile jest właściwie rozumiane – nie oznacza pobłażliwości i permisywizmu. Tylko dzięki łasce, którą
otrzymujemy od Pana Boga, jesteśmy w stanie zastosować
w swoim życiu wszystkie chrześcijańskie postawy, które budują w nas prawdziwego człowieka. Nie tylko groźby i kary
przemieniają nas, ale również Boże miłosierdzie. To głoszenie
miłosierdzia stało się głównym zadaniem chrześcijanina w dzisiejszym świecie. Ono umożliwia człowiekowi powrót do Ojca.
Prawo do miłosierdzia mają wszyscy, nawet najbardziej zatwardziali grzesznicy, jeśli tylko żałują za grzechy i ufają Bogu65.
Myśl ta płynie z przekonania, że miłosierdzie otwiera wszystkie,
nawet najbardziej oporne serca, dając im nowy początek i nowe
szanse66. Każdy, kto doświadcza bądź doświadczył Bożego

Por. SpS, nr 26.
 	 J. Nagórny, Jan Paweł II..., s. 18.
63
 	 Por. Jan Paweł II, Bóg bogaty w miłosierdzie. Jan Paweł II w Ojczyźnie 16-19 sierpnia 2002, Kraków 2002, s. 107.
64
 	 J. Nagórny, Jan Paweł II..., s. 19.
65
Por. E. Boniewicz, Głośmy orędzie Bożego miłosierdzia, Częstochowa 2000, s. 11.
66
 	 Por. W. Hryniewicz, Dramat nadziei..., s. 187 – 189.
61
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miłosierdzia, odnajduje nawet po długim czasie nowe życie
i nową motywację67.
W teologii pojawiają się różne głosy odnośnie do problemu pojawienia się tego wielkiego daru od Boga, jakim jest miłosierdzie. Niektórzy teologowie upatrują, że to pojawienie się
grzechu doprowadziło do zrodzenia się miłosierdzia, ponieważ
wcześniej nie było ono potrzebne Bogu, gdyż była w Nim tylko
miłość. Także nauka św. Tomasza stwierdza, że miłosierdzie
Boże jest ściśle związane z ludzką nędzą68. Jeżeli wiąże się z nim
ludzka niedola, to możemy śmiało stwierdzić, że jest tam również miejsce na nie tylko ludzką, ale przede wszystkim boską
nadzieję na wydobycie się z wszelkiego zła. Miłosierdzie nie
łączy się ściśle z pomocą, ale jest ono ucieczką i schronieniem
dla wszystkich dusz, a szczególnie tych, którzy się pogubili
w swoim życiu69.
Patrząc z innego punktu widzenia, możemy stwierdzić, że
Bóg objawia siebie człowiekowi od początku stworzenia przez
miłosierdzie. Dostrzegamy to zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie. Śmiało można stwierdzić, za bp Kazimierzem Romaniukiem, że miłosierdzie Boże jest jednym z większych i podstawowych tematów teologii biblijnej70. Zajmuje
ono ważne miejsce w nauce dzisiejszego Kościoła.
Mówiąc o Bożym miłosierdziu, należy wspomnieć o Kościele, który również jest jego przejawem. To w nim głoszone jest miłosierdzie Boże. Jan Paweł II stwierdza, że „Kościół
wyznaje miłosierdzie Boga samego, Kościół nim żyje w swoim

 	 Por. tamże, s. 189.
 	 Por. M. Bernyś, Miłosierdzie..., s. 47.
69
 	 Por. L. Balter, Kult Miłosierdzia Bożego w świetle „Dzienniczka”
bł. Faustyny, w: Miłosierdzie źródłem nadziei, red. J. Oleszko, Ząbki 1998,
s. 13.
70
Por. K. Romaniuk, Biblijny traktat o miłosierdziu, Ząbki 2004,
s. 250.
67
68
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rozległym doświadczeniu wiary, a także w swoim nauczaniu –
wpatrując się wciąż w Chrystusa, koncentrując się na Nim, na
Jego życiu i Ewangelii, na Jego krzyżu i zmartwychwstaniu, na
całej Jego tajemnicy”71. Wynika z tego, że Kościół nie może istnieć czy też działać i rozwijać się bez głoszenia nauki o Bożym
miłosierdziu, które jest nieskończone.
Głosząc miłosierdzie, Kościół głosi również nadzieję powtórnego przyjścia Jezusa oraz nadzieję na lepszą przyszłość.
Nie można oderwać miłosierdzia od nadziei. Te dwa aspekty
Bożej miłości ściśle ze sobą współpracują. O miłosierdziu Bożym możemy mówić tylko wtedy, gdy mamy świadomość, że
dostąpimy również miłosierdzia ze strony tych, którym owe
miłosierdzie czynimy. „Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i jakie jej zagraża”72. Jest
to bez wątpienia podstawowe zadanie wspólnoty Kościoła.
Bóg jest miłosierdziem, które nas stwarza, odkupuje, wydobywa z nicości, ratuje od zła i prowadzi do szczęścia73. Jan
Paweł II podkreślił, że tylko „w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”74. Jest ono więc potrzebne każdemu z nas, by w pełni być człowiekiem Bożej radości. Dalej
podkreśla, że tylko wyobraźnia Bożego miłosierdzia pozwala
dostrzec w twarzy Jezusa Chrystusa twarz Dobrego Ojca, który przemawia do ludzkiej wyobraźni przez konkretne czyny

 	 DiM, nr 13.
 	 Tamże, nr 15.
73
 	 Por. M. Kowalczyk, Papieskie zawierzenie miłosierdziu Bożemu
w perspektywie ostatecznego spełnienia zbawczej misji Chrystusa i Kościoła”,
w: Bóg bogaty w miłosierdzie, red. L. Balter, Kolekcja Communio 15,
Poznań 2003, s. 359.
74
 	 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej z okazji konsekracji
Świątyni Bożego miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r.,
w: Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 2002, Poznań 2002,
s. 18.
71
72
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i słowa: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)75. Jeżeli człowiek
w ten sposób zrozumie istotę Bożego miłosierdzia, to może
mieć niezachwianą nadzieję na zbawienie. Ma ono zatem wymiar pozytywny i buduje w człowieku pozytywne cechy.
Marian Kowalczyk podkreśla, że „ta właśnie prawda
o Bogu – nieskończonej Miłości, aktualizowana nieustannie
dzięki ludzkiej wyobraźni miłosierdzia, staje się ostatecznym
źródłem nadziei świata i drogowskazem naszej odpowiedzialności za świat, który ma się stawać nowym stworzeniem”76. Jak
podkreśla błogosławiony Jan Paweł II, wyjaśnienia tajemnicy
Bożego miłosierdzia domagają się ludzkie serca, ich nadzieje
i cierpienia, ich zwątpienia i oczekiwania77. Dlatego z ufnością należy podjąć trud poszukiwania i przybliżania się do tej
rzeczywistości.

Relacja nadziei do wiary i miłości
Wiara, nadzieja i miłość to trzy dary Boga, warunkujące
autentyczny dialog zbawienia. Są one także uznawane za cnoty boskie w wertykalnym i horyzontalnym wymiarze78. Jako
dar Boga, mają one charakter nadprzyrodzony i nie można ich
uzyskać przez własne działania. „Wymiar wertykalny cnót teologicznych (odniesienie do Boga) jest wymiarem zasadniczym
i z niego wypływa wymiar horyzontalny (relacja do ludzi) tychże

75
Tenże, Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej, Kraków-Błonia,
18 sierpnia 2002 r., w: Pielgrzymka Ojca Świętego…, s. 23.
76
 	 M. Kowalczyk, Papieskie..., s. 366.
77
 	 Por. DiM, nr 1.
78
 	 Por. J. Wal, Wiara, nadzieja i miłość jako podstawowe warunki dialogu zbawienia”, RT 54 (2007), z. 6, s. 389.
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cnót”79. Należy tu zwłaszcza podkreślić nadprzyrodzony dar
wiary, który ściśle powiązany jest z nadzieją, a także miłością
do człowieka. Nadzieja nie jest cnotą statyczną, aktywizującą
się dopiero w momentach trudności, cierpienia lub śmierci.
Jest ona cnotą, która „w ścisłym powiązaniu z wiarą, w sposób zasadniczy rzutuje na chrześcijańskie życie we wszystkich
istotnych jego wymiarach”80. Wchodzi ona zatem w relacje
z pozostałymi cnotami teologalnymi.
Jeśli chodzi o kolejność cnót teologalnych, to
w 1 Kor 13,13 pojawia się następująca: wiara, miłość, nadzieja.
Z kolei w 1 Tes 5,8 nadzieja pojawia się na drugim miejscu.
„Natomiast w Pierwszym i Drugim Liście do Tymoteusza
(1 Tm 6,11; 2 Tm 3,10) oraz w Liście do Tytusa (Tt 2,2; por.
Ap 2,19) nadzieja zostaje zastąpiona terminem wytrwałość”81.
List do Efezjan wspomina jedynie parę: wiara i miłość, ale nadzieja również jest tam obecna82. Nie ma zatem jednoznacznie
określonej kolejności, według której powinniśmy wymieniać te
trzy, ściśle ze sobą połączone cnoty.
Wiara jest podstawowym aktem życia chrześcijańskie83
go” . Jest ona nie tylko świadomym wyborem człowieka, ale
również darem Boga. Często słowo wiara i nadzieja są używane
zamiennie84. Człowiek odpowiada na nią nie tylko, gdy wierzy
w Boga, ale także, gdy Mu zawierza każdego dnia. Mówiąc

 	 Tamże, s. 389.
 	 A. Jucewicz, Dynamika życia chrześcijańskiego w perspektywie nadprzyrodzonej nadziei w świetle encykliki „Spe Salvi”, w: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe Salvi” Benedykta XVI, Olsztyn 2010, s. 115.
81
 	 E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 206.
82
 	 Por. S. Urbański, Nadzieja w modlitwie…, s. 170.
83
 	 J. Ratzinger, Patrząc..., s. 8.
84
 	 Por. SpS, nr 2.
79

80
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o nadziei, należy podkreślić, że „do nas należy wybór między
nadzieją a rozpaczą, ze wszystkimi ich konsekwencjami”85.
Celem nadziei ma być między innymi budowanie jedności
z ludźmi, których spotykamy w swoim życiu. Wezwanie do nadziei oznacza także „oczekiwanie na pomoc od Boga, a nie tylko
od naszej własnej pomysłowości”86. Ważnym wymiarem wiary,
nadziei i miłości jest codzienne przyjmowanie krzyża. Wszystkie te cnoty pomagają człowiekowi w jego niesieniu, a także
pomagają pokonywać przeszkody teraźniejszości i kierować się
ku przyszłości. Zmniejszenie nadziei w naszym życiu wynika
z odrzucania swojego krzyża, który pomaga wzrastać w nadziei.
Chrześcijańska nadzieja opiera się głęboko na cnocie wiary. Nadzieja umacnia wiarę w Boga Stworzyciela i Odkupiciela.
Jak czytamy u Mariana Zawady, „istota wiary polega na dobrach, których się spodziewamy, a więc czego jeszcze nie posiadamy”87. Wiara to głębokie zaufanie, że Bóg jest obecny wśród
nas i nie zapomina o nas. Mówi ona nam, że „nie jesteśmy sami
w otaczającym nas świecie, ale ponad nami jest jeszcze Ktoś,
o wiele potężniejszy od nas, który obdarza nas swoją miłością”88.
Wiara i nadzieja są ze sobą połączone, o czym „autor Listu do
Hebrajczyków mówi, że wiara jest hypostasis <<tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których
nie widzimy>> (Hbr 11,1)”89. Wiara przygotowuje nas do tego,
czego spodziewamy się w nadziei. To połączona wiara i nadzieja
nadaje życiu nowy sens i nowe podstawy i kieruje nas ku wolności, która prowadzi do miłości nie tylko do Boga, ale również do
bliźniego i siebie samego. Dzięki tym trzem cnotom człowiek
 	 M. Bednarz, Między wiarą i miłością nadzieja, Kraków 1974, s. 119.
 	 Por. J. Philippe, Powołani..., s. 72.
87
 	 M. Zawada, Zagadanie..., s. 135.
88
 	 Por. A. Szorc, Moc wiary, nadziei i miłości, HD 72 (2002), nr 2,
s. 100.
89
 	 J. Grzybowski, Nadzieja..., s. 123.
85
86
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staje się wolny i widzi nadzieję w przyszłości. Nadzieja i wiara
stają się niejako substancją miłości90. Owocami wiary i nadziei
są cierpliwość, wytrwałość i stałość. Podstawę tych trzech cnót
stanowi pewność Przymierza, która oznacza pewność spełniania się obietnicy.
Możemy się przekonać, że wiara jest fundamentem
wszystkich religijnych czynności i bez niej człowiek nie może
być zbawiony. Józef Krasicki pisze, iż „bez wiary nikt nie otrzymuje usprawiedliwienia, ani też nie osiągnie żywota wiecznego.
Nikt nie może być zbawionym, jeśliby wpierw nie uwierzył”91.
Wiara jest fundamentem, który opiera się na autorytecie nieomylnego Boga, jest zaufaniem i zawierzeniem Bogu, który
nieustannie czuwa nad nami. Warto dodać, że „chrześcijańska nadzieja jawi się jako kategoria uniwersalna oraz krytyczna,
która w swym oglądzie idei postępu jest w stanie nadać mu
właściwą wartość i sprawiedliwą ocenę”92. Tylko dzięki wierze
i niegasnącej nadziei możemy uznać i zaakceptować prawdziwość istnienia i prawdomówność Boga. O autentycznej wierze
mówimy tylko wtedy, gdy człowiek jest gotowy zdać się tylko na Boga i Jemu powierzyć wszystkie swoje radości troski
dnia codziennego. Dlatego „wiara domaga się wiary w Boga
i odrzucenia tego wszystkiego, co się jej sprzeciwia, jak na
przykład: dobrowolnego wątpienia, niewiary, herezji, apostazji, schizmy”93. Odejście od wiary to jednocześnie odejście od
Pana Boga. Innym poważnym problemem może być wątpienie.
Może ono doprowadzić do duchowego zaślepienia, jeśli jest
dobrowolnie podtrzymywane. Niewiara to przede wszystkim

 	 Por. Tamże, s. 124.
 	 J. Krasiński, Przez wiarę..., s. 11.
92
Z. Kunicki, Mocne nadzieje…, s. 29.
93
 	 KKKK, nr 442.
90

91
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lekceważenie prawdy objawionej lub dobrowolna odmowa wyrażenia zgody na nią94.
Faktycznie rzecz biorąc, trzeba podkreślić, iż te trzy cnoty
teologalne, czyli wiara, nadzieja i miłość mają jako naturalny
odpowiednik trzy władze człowieka: rozum, pamięć i wola. Posiadają one swoją naturę działania: rozum jest uwrażliwiony na
prawdę, a wola na dobro95. Z kolei pamięć wchodzi w posiadanie chwały Boga. Można w tym dostrzec, że wiara, nadzieja
i miłość nie odnoszą się tylko do stanu duchowego człowieka,
ale również są one powiązane ściśle z wymiarem naturalnym
każdego człowieka. Teologiczna triada wiary, nadziei i miłości
odnosi się przede wszystkim do przyszłości eschatycznej, ale jej
pozytywne skutki dostrzegane są wyraźnie już w czasie życia
ziemskiego96.
Św. Paweł, w Liście do Koryntian, wypowiada znamienne
słowa: „Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy: z nich
zaś największa jest miłość” (1 Kor 13,13). Wiara ściśle związana z nadzieją, jest przede wszystkim wezwaniem do czystej
i prawdziwej miłości Boga, naszego bliźniego i również samych
siebie97. Obok wiary i miłości u św. Pawła spotykamy również
wyodrębnioną nadzieję. Wiara i miłość idą w parze, a nadzieja za nimi podąża. Widać tutaj bardzo jasno, że celem nadziei
jest pobudzanie do wiary i miłości. Jak zauważa A. De Vogüé,
„wierzymy i kochamy, ponieważ mamy nadzieję”98. Patrząc na
te trzy cnoty, możemy ustawić je w sposób chronologiczny. Na
samym początku pojawia się wiara. Ona prowadzi do miłości,

 	 Por. KKK, nr 2088-2089.
 	 Por. M. Zawada, Zagadanie..., s. 239.
96
 	 Por. W. Turek, „Kto pokłada w Nim tę nadzieję” (1 J 3,3) w interpretacji niektórych pisarzy łacińskich okresu patrystycznego, VP 26 (2007),
t. 49, s. 692.
97
 	 Por. J. Philippe, Powołani..., s. 72.
98
A. De Vogüé, Pragnąć..., s. 43.
94
95
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a ta z kolei daje wiarę w życie. Na samym końcu zostaje nadzieja, która skierowana jest ku przyszłości. Nie możemy zatem jednoznacznie określić kolejności, według której możemy
uszeregować analizowane cnoty. Nie można właściwie zrozumieć nadziei bez wiary i miłości99. Są one ze sobą nierozłącznie
związane.
Adalbert de Vogüé podkreśla, że wiara jest początkiem,
miłość teraźniejszością, a nadzieja przyszłością. Tylko miłość
pozostaje na zawsze, wiara ustąpi miejsca widzeniu, a nadzieja
posiadaniu oczekiwanych dóbr100. Wielkość nadziei polega na
tym, że potrafi ona zniknąć przed celem, do którego prowadzi.
Kiedy już wszystko się wypełni, będzie ona niczym. Wszystko,
na co nadzieja przygotowuje człowieka, wypełni się w miłości.
To miłość jest wpisana w serce człowieka od samego początku
jego istnienia i to ona nadaje sens ludzkiemu życiu. Została
ona wszczepiona człowiekowi przez Boga, dlatego człowiek
potrafi kochać; nosi w sobie pragnienie miłości. Cnota miłości
przenika się z pozostałymi dwiema cnotami oraz wzajemnie się
uzupełnia. Miłość jest także zdolnością przebaczania. Ta ludzka nie zawsze przebacza, ale Boska – zawsze101. Nadzieja jest zatem rzeczywistością potrzebną, która obejmuje całą przyszłość.
Jest gotowością polegania na drugim człowieku102.
Bóg nie nakazuje rzeczy niemożliwych, co najwyższej
trudne. Ponadto „Jezus obiecuje nam swe wsparcie i moc Ducha Świętego w przyjmowanych sakramentach”103. On daje je
nam po to, by nas umocnić na drodze do świętości. Miłość
jest siłą potężną, którą każdy człowiek musi w sobie odkryć,
by dzielić ją z drugim człowiekiem. Należy dzielić się nią
Por. J. Ratzinger, Patrząc..., s. 46.
Por. A. De Vogüé, Pragnąć..., s. 44.
101
 	 Por. A. Szorc, Moc wiary..., s. 114.
102
Por. R. Johann, Wiara, nadzieja, miłość, Warszawa 1971, s. 178.
103
 	 Tamże, s. 114.
99

100
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z drugim człowiekiem, bo do tego wezwał sam Jezus Chrystus.
On jest dla nas modelem prawdziwej miłości, którą obdarzył
człowieka104.
Należy obdarzać drugiego taką miłością, jaką mamy do
siebie samych, albo jeszcze większą, na miarę Jezusa. Pierwsze
przykazanie nakazuje nam miłować Boga ponad wszystko, jak i
również cały stworzony przez Niego świat. Polega to na wyzbyciu się obojętności, niewdzięczności, oziębłości, znużenia, lenistwa duchowego i nienawiści Boga, która wyrasta z pychy105.
Należy kochać każdego człowieka w taki sposób, w jaki Bóg
ukochał każdego z nas. Jest to bez wątpienia wysoko postawiona poprzeczka, ale przecież Chrystus ukochał nas aż po śmierć
na drzewie krzyża. Przez to pokazał, że Jego miłość nie była
tylko teorią. Dlatego na drugiego człowieka należy patrzeć z miłością, gdyż On również jest dzieckiem Bożym. Andrzej Szorc
ukazuje, jakie są istotne powinności człowieka w stosunku do
drugiego: „Kochać bliźniego miarą miłości Jezusa: miłością
ofiarną, przebaczającą, uszlachetniającą”106. To niewątpliwie
trudne, ale z Bogiem wszystko jest możliwe. Miłość inspiruje
wszystkie pozostałe cnoty. Miłość można postawić ponad inne
cnoty. To ona porządkuje je między sobą. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „miłość wzmacnia i oczyszcza naszą ludzką zdolność miłowania”107. Prowadzi ona wiarę
i nadzieję do nadprzyrodzonej doskonałości. Dlatego należy ze
szczególną troską dbać o jej rozwój w naszym życiu. Dzięki niej
bowiem inne cnoty rozwijają się.
Wiara, nadzieja i miłość to najważniejsza broń w walce duchowej. Jest ona „ufnym otwarciem się na zbawienie w Jezusie

 	
 	
106
 	
107
 	
104
105

Por. J. Krasiński, Przez wiarę..., s. 401.
Por. KKKK, nr 442.
A. Szorc, Moc wiary..., s. 112.
KKK, nr 1827.
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Chrystusie”108. Stanowi ona duchową moc dla każdego człowieka, który wierzy. Aby skutecznie bronić nadziei pokładanej
w Bogu, należy tą nadzieją żyć. Przekonać drugiego człowieka
o wartości prawdy chrześcijańskiej może tylko ktoś, kto w swoim życiu nią żyje109. Jak podkreśla Jacques Philippe: „wszelka
próba jest wezwaniem do czynienia aktów wiary, aktów nadziei, i do miłowania w sposób bardziej prawdziwy”110. Tylko
Pismo Święte, zawierające słowo samego Boga, jest w stanie
pobudzić nas w wierze. Nadzieja i wiara uwalnia wierzącego
od bezwzględnego zaufania we własne siły i stwarza sytuację,
w której człowiek otwiera się całkowicie na Boga111. Słowo
Boże jest dla nas niezawodną siłą w walce. „Oto największe dobrodziejstwo Słowa, kiedy Duch Święty daje nam zrozumienie:
Słowo budzi w sercu ogień wiary, nadziei i miłości”112. Należy
dbać o rozwój w sobie miłości do Słowa Bożego, bowiem z nim
– jako jednorodzonym Synem Boga – ściśle wiążą się wiara i nadzieja. „Dla człowieka i jego zbawienia <<Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas>> (J 1,14), co daje wyraz temu, że
język zbawienia musi być komunikatywny, nawiązujący relacje
z bliźnimi”113. Jest to prawda, którą należy przyjąć, aby osiągnąć zbawienie. „W tym kontekście trzy cnoty: wiara, nadzieja
i miłość nie tylko stanowią nieodzowne warunki dialogu, ale
stają się swoistym metajęzykiem dialogu, jest to przede wszystkim metajęzyk uczestnictwa w życiu Boga i ludzi”114. Aby
osiągnąć pełnię doskonałości wiary, miłości i nadziei, należy
T. Sikorski, Nadzieja wbrew wszelkiej nadziei, Com 4 (1984), nr 4,
s. 36.
109
 	 Por. A. Nossol, Chrześcijańska preegzystencja – istnienie i życie dla
innych, CT 49 (1979), z. 2, s. 13.
110
 	 J. Philippe, Powołani..., s. 50.
111
 	 Por. C. Rychlicki, Wiara, nadzieja, miłość…, s. 125.
112
 	 J. Philippe, Powołani..., s. 51.
113
 	 Por. J. Wal, Wiara..., s. 402.
114
 	 Tamże, s. 402.
108
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prowadzić dialog nie tylko z Panem Bogiem, ale także z drugim człowiekiem. Wtedy nadzieja tych, którzy zostali dotknięci
przez Jezusa, zamieni ich życie na służbę Bogu i ludziom. Ponadto pozwoli odnaleźć nadzieję zagubionym i tym, którzy nie
mają jeszcze prawdziwej nadziei115. To niezwykle ważne zadanie dla każdego chrześcijanina.
Alojzy Szorc dostrzega, że „życie ludzkie jest oparte jest
na wierze i zaufaniu”116. Bez nich nie da się budować żadnych
trwałych relacji. Sam Jezus powiedział, że wiara może osiągnąć
wszystko to, co jest niemożliwe dla ludzkiego człowieczeństwa.
Dzięki niej możemy znaleźć rozwiązanie wielu problemów, które wymykają się spod naszej kontroli i władzy.
Wiara i nadzieja pokładane w Bogu pomagają człowiekowi
powstać z największych tragedii życiowych. Tam, gdzie nie ma
wiary, miłości i nadziei, tam nie ma Boga. Przyszłość nie ma
wtedy najmniejszego sensu. Dlatego przyszłość należy budować
przede wszystkim na Bogu, a co za tym idzie zachowując cnoty,
o których wyżej już wspomnieliśmy. Sama mądrość uczy nas,
abyśmy nie polegali jedynie na swoich ludzkich zdolnościach,
bo jest to oszukiwanie samego siebie. Nie możemy budować
świata, opierając się tylko na swoich siłach. Jedyna i prawdziwa
nadzieja jest tylko w Bogu. Tylko prawdziwa miłość, którą
ofiarował nam Jezus Chrystus, przychodząc nas świat, może
zmienić i uczynić lepszym świat, w którym żyjemy. „Źródłem
nadziei nie jest bowiem utopia ani badanie przyszłych
możliwości, lecz nowy początek – nowe życie (por. 1 P 1,3)”117.
Rozpoczyna się ono wraz z przylgnięciem w wierze do Jezusa
115
Por. R. Hajduk, Współczesne mity – „Złodzieje nadziei”. Prawda
chrześcijańska w starciu z „postępową mitologią” w świetle encykliki „Spe
Salvi”, w: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe Salvi” Benedykta XVI,
Olsztyn 2010, s. 22.
116
 	 A. Szorc, Moc wiary..., s. 101.
117
J. Moltmann, Bóg nadziei, Lublin 2006, s. 46.
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Chrystusa. Trzeba zauważyć, że fundamentem nadziei jest Bóg,
nie jakikolwiek bóg, ale ten Bóg, który umiłował każdego z nas
aż do końca: każdego z osobna i ludzkość w całości118. Nadzieja
tak pojmowana angażuje w życie świata, przeciwstawiając się
wszystkiemu, co ewidentnie zaprzecza prawdzie chrześcijańskiej i całkowicie się jej sprzeciwia. Jednocześnie budzi pragnienie do poszukiwania pełni życia, którą można jedynie odnaleźć
w osobie Zbawiciela.

***
W drugim rozdziale pracy ukazaliśmy dar nadziei w wymiarze teologalnym. Jest ona tutaj ukazana przede wszystkim
jako cnota, którą można postrzegać w kontekście Bożego miłosierdzia. Warto dostrzec także, że nie jest ona cnotą samotną, bowiem wchodzi w ścisłe relacje z wiarą i miłością. Można śmiało stwierdzić, że nadzieja bez nich traci swoją wartość,
a bez powiązania z wiarą nie może być cnotą teologalną.
Nadzieja jako cnota teologalna ściśle wiąże się z Bogiem
i dąży do przebywania z Nim, co zostało wyżej przedstawione.
Jest ona przede wszystkim darem, który od Niego otrzymujemy. Akcentowanie Bożego miłosierdzia również ściśle wiąże się
z nadzieją, ponieważ jest ono źródłem i motywem nie tylko
samej nadziei, ale stanowi również podstawę wiary i miłości.
Idąc dalej w naszych rozważaniach, w kolejnym rozdziale podkreśliliśmy relacje, które występują między tymi trzema cnotami teologalnymi.
118
 	 Por. R. Rubinkiewicz, Biblijno-teologiczna wizja nadziei, w: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie, red. J. Nagórny, M. Pokrywka,
Lublin 2003, s. 53.
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Nadzieja posiada wiele wymiarów. Nie jest ona związana jedynie z Pismem Świętym, tradycją czy też cnotami: wiarą
czy miłości. Ma ona również inny charakter i śmiało możemy
o niej mówić w aspekcie eschatologicznym. Nadzieja wypełnia się
w oczekiwaniu na życie przyszłe, które w pełni objawi się podczas paruzji Jezusa Chrystusa.
Chrześcijaństwo jest religią nadziei o czym przypomina
chociażby modlitwa Ojcze nasz w słowach: Przyjdź Królestwo
Twoje. „Dlatego też eschatologia, czyli nauka o rzeczach ostatecznych, mówi nie tyle o końcu doczesnej, co o początku
nowej i nieprzemijającej rzeczywistości”1. Nadzieja jest zatem

 	

1

W. Hryniewicz, Dlaczego głoszę nadzieję, PPow 2 (2005), s. 356.
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czymś potrzebnym w życiu człowieka. W tej perspektywie nadzieja jest zaufaniem, które odnosi się do Pana Boga.
Eschatologia podkreśla, że nadzieja posiada wymiar, który
odnosi się do życia przyszłego, ale również skupia się na teraźniejszości. Nadzieja na życie wieczne objawi się w pełni dopiero przy powtórnym przyjściu naszego Zbawiciela. Wacław
Hryniewicz zauważa, że nadzieja jest „wychylona” w przyszłość,
a jednocześnie stąpa mocno po ziemi2. Przez rzeczy ostateczne rozumie się wszystko to, co przychodzi na końcu, a więc:
śmierć, zmartwychwstanie zmarłych, sąd ostateczny, niebo
albo piekło. Wynika z tego, że eschatologia jest „rzeczą” ostateczną, która stawia sobie pytania odnośnie do kresu ludzkiego
istnienia
Eschatologia jest szczególnym miejscem mówienia o nadziei. Dzięki niej możemy w sposób właściwy mówić o nadziei.
Zdaniem J. Ratzingera można ująć eschatologię w formie konfrontacji z teologami przyszłości, czyli nadziei. Stwierdza, że
wszystkie pytania o przyszłość czy też teraźniejszość, a co za
tym idzie cała tematyka nadziei i życia nadzieją jest tematem
eschatologii3. Dzięki nadziei to, czego się spodziewamy, jest
już w pewnym sensie obecne i kieruje nas ku przyszłości. To
Bóg jest dawcą nadziei (por. Rz 15,13), a Jezus Chrystus jest
naszą Nadzieją (por. Kol 1,27). Nadzieja otwiera naszą wiarę
na przyszłość Chrystusa i nadaje naszemu życiu właściwy
kierunek.
Mając na uwadze powyższe stwierdzenia, w ostatnim rozdziale pracy skupimy się na eschatycznym wymiarze nadziei.
Ukażemy w nim zagadnienie zbawienia dla wszystkich. Poruszymy problem możliwości ostatecznego „miejsca” rozpaczy
człowieka po śmierci, a więc piekła, które odbiera nadzieję na
2
3
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Tamże, s. 357.
Por. J. Ratzinger, Eschatologia…, s. 19.
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zbawienie. Całość zamkniemy w temacie czyśćca, który jest pełnią nadziei na osiągnięcie stanu zbawienia w niebie.

Nadzieja zbawienia dla wszystkich
Nadzieja zbawienia dla wszystkich ściśle wiąże się z kolejnymi cnotami, jakimi są: odwaga, pokora, solidarność między
ludźmi. Nie jest ona rzeczywistością statyczną, ale dynamiczną.
Ciągle szuka zrozumienia, chce w pełni zrozumieć, czym jest
tajemnica ludzkiej wolności, która jest zdolna odrzucić Bożą
miłość. Człowiekowi nie wystarcza przeszłość – nawet najpiękniejsza, ale kieruje się on ku przyszłości, która wymaga nadziei4.
Prowadzi ku rzeczywistości, w której nie będzie już lęku, zła,
cierpienia, ale będzie panował pokój i radość.
Trudno jest żyć bez nadziei. Bez niej człowiek staje się zamknięty dla rzeczywistości transcendentalnej. Ona nie zawodzi
i zawieść nie może5. Nadzieja oznacza, że człowiek oczekuje od
przyszłości czegoś, co jest mu jeszcze obce. Szuka, by odnaleźć
tę rzeczywistość6. Józef Tischner stwierdził, że „podstawowym
wymiarem nadziei jest skierowanie jej ku przyszłości”7. Jest
ona dla nas również duchową siłą, dzięki której możemy pokonać przeszkody teraźniejszości. To ona nadaje życiu siłę i moc.
A zatem człowiek żyje dopóty, dopóki do czegoś dąży, ma
pewność, że jest powołany do realizowania siebie w przyszłości.
To oczekiwanie nie powinno być biernie, ale twórcze.

 	 Por. S. Kowalczyk, Kim jest człowiek?, Wrocław 1992, s. 129.
 	 Por. W. Hryniewicz, Bóg wszystkim…, s. 274.
6
 	 Por. G. Kucza, Nadzieja jako centralna kategoria eschatologii chrześcijańskiej, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 23 (2003),
s. 73.
7
 	 J. Tischner, Myślenie wg wartości, Kraków 1993, s. 480.
4

5
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Podstawowe pragnienia człowieka często sięgają ponad
ziemską rzeczywistość. Stąd prawo do mówienia o nadziei
w kontekście eschatologii. W swej nadziei człowiek dąży ku
przyszłości, która może przyjść do niego jedynie jako łaska.
Mieć nadzieję oznacza żyć nadzieją8. Człowiek jest nieustannie
w drodze i pragnie lepszej przyszłości, która staje się fundamentem nadziei. Przedmiotem nadziei jest dobro, które wymaga trudu i wyrzeczenia9. Nadzieja to usilne szukanie dobra
nieobecnego, przyszłego i nieraz trudnego, ale możliwego do
osiągnięcia10. Tym dobrem jest Bóg i wspólnota życia z Nim
w przyszłości. Nadzieja pozwala żyć w teraźniejszości, a zarazem patrzeć optymistycznie w przyszłość. Prowadzi do pełnego
zaufania Bogu i oczekiwania na Jego nadejście.
Brak Bożego fundamentu i nadziei życia wiecznego, jak
podkreśla Sobór Watykański II, prowadzą do uszczerbku godności ludzkiej oraz popadnięcia w rozpacz. Człowiek pozostaje wtedy dla siebie zagadnieniem nierozwiązanym, niejasno
uchwyconym11. Dzięki temu, że nadzieja ukierunkowuje nas
na przyszłość, przeciwstawia się beznadziei i rozpaczy. Wezwanie do nadziei jest podstawowym zadaniem człowieka12. Można więc powiedzieć, że człowiek został powołany do nadziei,
która przewyższa nieraz jego własne możliwości, ale daje też
motywacje do dalszego działania13.

Por. G. B. Hume, Droga pielgrzyma, Warszawa 1987, s. 88.
Por. G. Kucza, Nadzieja…, s. 75.
10
Por. R. Kostecki, Tajemnica współżycia z Bogiem, Kraków 1983,
s. 112.
11
Por. KDK, nr 21.
12
Por. J. Alfaro, Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie człowieka,
Warszawa 1975, s. 20.
13
Por. tamże, s. 29-30.
8

9
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Hans Urs von Balthasar, na krótko przed swoją śmiercią,
przypomniał o prawie i obowiązku nadziei dla wszystkich14.
Według Balthasara na ten problem zwraca uwagę Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, w której przypomina, iż „wolą Boga i Jego zamiarem jest
zbawienie wszystkich ludzi”15. Zauważa również, że ci, „którzy
bez własnej winy nie znają Ewangelii Chrystusowej i Kościoła
Chrystusowego, a szczerym sercem szukają Boga i wolę Jego
przez nakaz sumienia poznają, i starają się pod wpływem łaski
spełnić czynem, mogą osiągnąć życie wieczne”16. Nie jest to jedyny dokument, który zwraca uwagę na tę prawdę. Na uwagę
bowiem zasługuje Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w której czytamy, że Chrystus zbawi przez swoje zmartwychwstanie nie tylko tych, którzy w Niego wierzą, ale również wszystkich ludzi dobrej woli,
w sercu których działa łaska17.
Na gruncie polskim bez wątpienia ważnym „teologiem
nadziei” jest Wacław Hryniewicz, który swoją naukę opiera
na motywach nadziei18. Patrzy on szeroko na problem nadziei
nie stawiając jej żadnych granic, aż dochodzi do zagadnienia
nadziei zbawienia dla wszystkich19. Jego zdaniem nadzieja ta
nie wygasła, chociaż w świadomości ludzi ma ona charakter
pesymistyczny, który ma swoje źródło w nauce św. Augustyna, postrzegającego świat jako nieustanną walkę potępionych

14
Por. V. Grossi, L. F. Ladaria, P. Lecrivain, B. Sesboüé, Człowiek
i jego zbawienie, w: Historia dogmatów, t. II, red. B. Sesboüé, Kraków
2001, s. 409.
15
KK, nr 16.
16
Tamże, nr 15.
17
Por. KDK, nr 22.
18
Por. W. Hryniewicz, Bóg naszej nadziei. Szkice teologiczno-ekumeniczne, Opole 1989, s. 9.
19
Por. tenże, Nadzieja zbawienia dla wszystkich, Warszawa 1990, s. 7.
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z tymi, którzy należą do Boga20. Hryniewicz podkreśla rolę Pisma Świętego, na bazie którego kształtowały się jego poglądy
i zainteresowanie Paschą Chrystusa, które przerodziły się
w teologię nadziei21. Nadzieję na powszechne zbawienie Hryniewicz uznaje za charakterystyczną przede wszystkim dla
chrześcijaństwa wschodniego22.
W. Hryniewicz podkreśla, że tajemnica Paschy Chrystusa
nie ogranicza się tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi23. Płynie stąd wielka nadzieja zbawienia dla wszystkich ludzi. Jeszcze bardziej podkreśla to ks. W. Hryniewicz mówiąc,
że w przekazie biblijnym jest wystarczająco dużo optymizmu
o chrześcijańskiej powinności spodziewania się zbawienia dla
wszystkich ludzi24. W Ewangelii św. Jana czytamy: „Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”
(J 12,32). Według o. Hryniewicza oznacza to, że Jezus wiedząc,
że odniesie zwycięstwo nad grzechem, zapowiada ostateczne
zwycięstwo dobra25. Św. Jan podkreśla, co prawda, że Jezus
Chrystus ostrzega przed sądem i gniewem Bożym, ale jednocześnie wypowiada słowa, które tchną nadzieją na pojednanie
z Bogiem (por. J 3,17). Uniwersalizm nadziei można odnaleźć również w Apokalipsie św. Jana: „I ujrzy Go wszelkie oko
i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi” (Ap 1,7). Dotykamy tutaj powszechnej
wizji zbawienia w odpowiedzi na powszechną skruchę i żal

Por. tenże, Czy tolerancja jest cnotą, RT 43 (1996), z. 2, s. 268-270.
Por. tenże, Dlaczego…, s. 175.
22
Por. E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 323.
23
Por. A. Wierzbicka, Co znaczy chrześcijańskie pojęcie ofiary? Rozmyślanie nad książką ks. Wacława Hryniewicza „Chrześcijaństwo nadziei”,
Znak 56 (2004), nr 10, s. 88.
24
Por. W. Hryniewicz, Czy niewierzący mogą być zbawieni?, Znak 53
(2001), nr 12, s. 108-109.
25
 	 Por. tenże, Bóg ludzkiego dramatu – Bóg nadziei. Rozważania chrystologiczno-eschatologiczne, Znak 44 (1992), nr 2, s. 45.
20
21
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w dniu ostatecznym – z powodu ukrzyżowanego Chrystusa26.
O. Hryniewicz podkreśla, że „pedagogia nadziei powszechnego zbawienia pokazuje Boga o innym obliczu”27. On w swojej
świętości nie lęka się ludzkiego grzechu. Nie jest On Bogiem
bezradnym, ale wychodzi naprzeciw ludzkim oczekiwaniom,
przemienia ludzkie serca, przyciąga do siebie i oczyszcza z wszelkiej nieprawości, bez ingerencji w ludzką wolność, ale przez dobrowolne otwarcie serc.
Również św. Paweł ujawnia swoją wizję nadziei powszechnego zbawienia dla wszystkich. Ukazuje ją przede wszystkim
w swoich listach. Pisząc do Rzymian, wspomina o tym, że wizja Boga przemawia najbardziej jako miłość, która nigdy nie
ustaje (por. Rz 11, 32)28. Dzięki nadziei przybliżamy się do
Boga (por. Hbr 7,19). Uzasadnieniem tej nadziei jest ofiara,
którą złożył Jezus. Nadzieja, o której pisze św. Paweł, „liczy
przede wszystkim na Boga oraz na Chrystusa ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego”29. Jednocześnie zachęca on do trwania
w nadziei, gdyż „godny jest zaufania ten, który dał obietnicę”
(Hbr 10,23). Należy wierzyć w to, że Bóg w swoim ogromnym miłosierdziu przyciągnie ku Sobie i ocali wszystkich ludzi,
a nie pozostawi ich bez pomocy30. Już w samej nadziei, która
przecież zawieść nie może, jesteśmy zbawieni (por. Rz. 8,24).
Św. Paweł mocno podkreśla, że Syn Boży pokonał śmierć,
gdyż nie podlegał jej prawu31. Dzięki temu Chrystus-Baranek

Por. tenże, Piekło i nadzieja, TPow 26 (1997), s. 8.
Tenże, Bóg wszystkim…, s. 257.
28
Por. tenże, Dramat nadziei zbawienia, s. 155.
29
Tenże, Bóg wszystkim…, s. 265.
30
Por. tenże, Nadzieja zbawienia a dramat…, s. 225.
31
 	 Por. A. Nalewaj, „I rozraduje się serce wasze”: J 16,22 w świetle
encykliki „Spe Salvi” Benedykta XVI i we współczesnej egzegezie biblijnej,
w: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe Salvi” Benedykta XVI, Olsztyn 2010, s. 85.
26

27
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zatriumfował nad śmiercią i pokonał Bestię symbolizującą szatana przy powtórnym przyjściu Jezusa (por. Ap 5,6-14
i 19,11-21).
Sąd – według Wacława Hryniewicza – dokonuje się we
wnętrzu osoby, a nie między ludźmi32. Jest on przede wszystkim
pojednaniem z samym sobą i z Bogiem. Ważne jest również
spotkanie z Jezusem Chrystusem, który jest całą Prawdą (por.
J 3,19; J 12,48)33. W rzeczywistości dokona się tylko jeden sąd,
który dokona się po śmierci każdego człowieka, a równocześnie
pod koniec dziejów ludzkich34. Nie powinniśmy się go obawiać, ponieważ sąd wewnętrzny, który na nas czeka u progu
wieczności jest spotkaniem z oczyszczającym Chrystusem, pełnym miłości i miłosierdzia. Podstawą tej nadziei jest perspektywa mocy Krzyża i Zmartwychwstania Jezusa oraz – sięgające
w wieczność – Jego przebaczenie (por. Łk 23,43)35. Podkreśla
się, że Bóg w swoim wielkim miłosierdziu nie odsunąłby się od
człowieka. Oczekuje on nadziei, która byłaby uzdrowieniem,
przemienieniem doczesności i ostatecznym ocaleniem ludzkiej
wolności mocą Chrystusowej Paschy, co stanowi wyraz powszechnej idei zbawienia36. Gdyby tak nie było należałoby mówić o porażce Boga, który nie jest w stanie pomóc człowiekowi
w tak ważnym dla niego momencie. Pogląd o żądzy potępienia
stanowczo należy odrzucić.
Ksiądz Wacław Hryniewicz przede wszystkim chce
przekonać swojego odbiorcę, że nadzieję powszechnego zbawienia dla wszystkich da się przekonująco uzasadnić. Często

 	 Por. W. Hryniewicz, Dlaczego…, s. 170.
 	 Por. tenże, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata.
Zarysy chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. III, Lublin 1991, s. 366.
34
Por. tenże, Bóg naszej…, s. 235.
35
Por. tenże, Krzyż w tajemnicy Boga, w: tenże, Bóg naszej…, Opole
1989, s. 60.
36
Por. tenże, Chrześcijaństwo nadziei, Kraków 2002, s. 360.
32
33
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podkreśla, że on sam jest świadkiem najdroższej nadziei, która
go nie zawodzi37. Hans Urs von Balthasar również podejmuje
tę kwestię, w którą włącza się m.in. Paweł Lisicki. W swoich
wypowiedziach zwraca uwagę na podobieństwa między wspomnianymi teologami, ale nie zauważa też różnic między nimi38.
Pismo Święte nie odpowiada jednoznacznie na stawiany
przez nas problem. Już Biblia podaje, że można w niej znaleźć
„wypowiedzi mówiące o piekle (por. Mt 5,22. 29 n.; 10,28; 23,
33), wiecznej męce (por. Mt 25,46) i ognistym jeziorze (por.
Ap 19,20; 20,10; 21,8)”39. Ale najbardziej istotne jest to, że
Bóg również mówi o tym, że „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Lisicki
podkreśla, że teksty piekielne odnoszą się tylko do niektórych
ludzi, zaś wypowiedzi zbawienne muszą być i są interpretowane
w różny sposób, a więc mogą też mówić o potępieniu jakiejś
części ludzkości40.
Rzeczywistość eschatyczna jest pojmowana jako życie po
śmierci. Utożsamia się ją ze spoczynkiem w wieczności. Istnieje
związek rzeczywistości eschatycznej z doczesnością41. Przyglądając się zagadnieniu powszechnego zbawienia dla wszystkich
widzimy, że Balthasarowi bliższa jest idea powszechnego zbawienia, a „wypowiedzi piekielne pojawiają się – według niego –
w ustach Jezusa przedpaschalnego, wypowiedzi zbawienne (…)
odnoszą się zaś do spełnionego na krzyżu dzieła odkupienia”42.
37
Por. tenże, Abym nie utracił nikogo… w kręgu eschatologii nadziei,
Warszawa 2008, s. 35.
38
Por. P. Lisicki, Udręki nadziei. Kilka uwag o możliwości zbawienia
powszechnego, Więź 40 (1998), nr 10, s. 119.
39
Por. R. Rynkowski, Nadzieję można uzasadnić inaczej, Więź 484
(1999), nr 2, s. 120.
40
Por. P. Lisicki, Udręki nadziei.., s. 121.
41
Por. K. Parzych-Blakiewicz, Eschatyczny wymiar doczesności w świetle encykliki „Spe Salvi”, w: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe
Salvi” Benedykta XVI, Olsztyn 2010, s. 127.
42
Por. P. Lisicki, Udręki nadziei.., s. 122.
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Kardynał nominat podkreśla również, że „nie można uprzedzać
wyniku sądu, nie można mieć żadnej pewności”43 co do ostatecznego zachowania Chrystusa wobec człowieka, a także nie
wyklucza lęku, który jest powiązany z nadzieją. Należy jednak
zwrócić uwagę na to, że Sędzia jest również Zbawicielem. „To
przeświadczenie jest podstawą nadziei, która powinna się zadowalać kościelną modlitwą o zgodne z wolą Boga zbawienie
wszystkich”44.
Człowiek może wybrać stan zatracenia, ponieważ otrzymał od Boga dar wolności, z której może skorzystać. Z drugiej
strony warto podkreślić, że wbrew swojej woli nikt nie może
być zbawiony. Wierzymy wiarą pełną nadziei w powszechność
zbawienia dlatego, że wierzymy w wolność człowieka i miłość
Boga. Pewność nadziei opiera się nie tyle na mądrości, co na
Objawieniu45.
Spór o nadzieję bez wątpienia będzie jeszcze długo trwał.
Należy podkreślić, że nadzieja nie „kroczy” jedną drogą, ale
ma ich wiele. Szanowanie różnych źródeł nadziei jest fundamentem w polemice dotyczącej kwestii zbawienia. Jak podkreśla Corona Bamberg „nadzieja wnosi w największą nawet
bezsilność przekonanie, że nie wszystko stracone”46. Ona nie
pozawala poddać się nawet w godzinie śmierci. Początkowo
nadzieja życia po śmierci była tym rysem, który odróżniał
pierwszych chrześcijan od pogan. Chrześcijanie do dziś wiedzą, że mają przed sobą przyszłość, której co prawda nie znają,
ale mają też pewność, że ich życie nie skończy się w próżni47.
Ta postawa rodzi w nas pewność, że życie przyszłe istnieje już
43
 	 H. U. von Balthasar, Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni?, Tarnów 1998, s. 46.
44
R. Rynkowski, Nadzieję…, s. 123.
45
Por. W. Hryniewicz, Bóg wszystkim…, s. 255.
46
C. Bamberg, Lęk…, s. 66.
47
Por. M. Doldi, Niezawodna nadzieja, Sp 18 (2008), nr 4-5, s. 528.
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teraz i możemy zaczątkowo w nim uczestniczyć. Współczesny
człowiek, ukierunkowany na budowanie cywilizacji opartej na
dobrobycie i wygodzie, często gubi szlak prowadzący do celu
życia doczesnego, którym jest życie wieczne – zbawienie. To jak
postrzegamy życie wieczne ma wpływ na naszą hierarchię wartości i postawy moralne człowieka. Problematyka eschatologiczna jest usuwana z naszego życia, gdyż kojarzy się z cierpieniem,
śmiercią, przez co życie po śmierci wydaje się być jedynie tragedią48. W wymiarze eschatycznym ostatnie słowo zawsze należy
do Boga, który jest „większy od naszego serca i wie wszystko”
(1 J 3,20) i nie pozostawi człowieka samemu sobie, ale będzie
go wspierał i mu pomagał.

Możliwość całkowitej i wiekuistejutraty
nadziei zbawienia, czyli piekła
W tajemnicy Chrystusa rozjaśniają się losy każdego człowieka. Kościół w swoim nauczaniu stwierdza, że piekło, podobnie jak i jego wieczność są faktem. Dusze, które odchodzą
z tego świata w stanie grzechu śmiertelnego, zaraz po śmieci idą
piekła, gdzie spotyka je wiekuiste cierpienie. Kara Boża polega
bowiem na wiecznym oddzieleniu się od Boga49. W sposób jasny i klarowny da się zauważyć, że wypowiedzi Pisma Świętego
i nauczanie Kościoła o piekle są – co potwierdza Katechizm –
wezwaniem do odpowiedzialności i do nawrócenia50. Piekło jest
stanem, dotyczącym tylko tych, którzy odwracają się od Boga
i nie przyjmują Jego miłości, przez co trwają w tym stanie przez

48
49
50

Por. K. Parzych-Blakiewicz, Eschatyczny wymiar…, s. 127.
Por. KKK, nr 1033.
Por. W. Hryniewicz, Dlaczego…, s. 176.
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całą wieczność. Jest to wieczne potępienie, grożące wszystkim, którzy umierają w stenie grzechu ciężkiego51. Wszystko
to rozstrzyga się w momencie śmierci. Warto podkreślić jednak, że Bóg nikomu nie życzy piekła, ale sam człowiek, przez
swoje wybory, skazuje się na wieczne potępienie. To nie Bóg
skazuje człowieka na piekło, ale to sam człowiek wyklucza
się ze stanu nieba52. Skazuje się przez to na wieczne więzienie
w ciemnościach, na wieki połączone z mękami i katuszami bez
żadnej ulgi, przerwy i pociechy53.
Według Magisterium Kościoła katolickiego przemiana
życia jest możliwa jedynie w doczesności. Później nie ma już
możliwości poprawy i nawrócenia54. Tylko w Chrystusie można znaleźć nadzieję na wyjście z ciemności grzechu, bo tylko
On jeden jest Zbawicielem świata. On jest jedynym źródłem,
do którego możemy skierować, by uniknąć kary wiecznej, która odbiera człowiekowi szansę na życie i szczęście wieczne.
Piekło jest utratą zbawczej relacji z Bogiem. Jest to straszna męka dla człowieka, który na wieki oddala się od Trójjedynej Miłości. W Starym Testamencie nazywane jest ono miejscem podziemnym (por. Rdz 37,35), gdzie niczego i nikogo
nie widać (por. Hi 10,22); krajem milczenia (por. Ps 94,17),
królestwem, z którego nie ma powrotu (por. Hi 7,9) czy też
wiecznym więzieniem (por. Iz 24,22); to „miejsce”, które zna
jednak Bóg (por. Hi 26,6)55. Szeol był „krajem ciemności
i cienia śmierci, krajem, gdzie jutrzenka jest czarną nocą, gdzie
51
 	 Por. J. Finkenzeller, Eschatologia. Podręcznik teologii dogmatycznej,
Kraków 1995, s. 199.
52
 	 B. Preder, Droga do Domu Ojca. O rzeczach ostatecznych dla zwykłych ludzi, Częstochowa 2005, s. 43.
53
Por. F. Cozel, Dokąd idziesz. Dokąd zajdziesz czyli jest wieczne niebo i wieczne piekło!, Kraków 1921, s. 83.
54
Por. W. Hryniewicz, Nadzieja uczy inaczej. Medytacje eschatologiczne, Warszawa 2003, s. 135.
55
Por. S. Mrozek, Ostateczny los człowieka, Kraków 2009, s. 91.
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cień śmierci pokrywa nieład, a światłość jest czarną nocą (por.
Hi 10,21)”56. Podobnie rzecz ma się z robakiem. Już od początku symbolizował on grzech i upodlenie człowieka. Na
podstawie różnych badań, Władysław Kopaliński podaje różne
znaczenia tego terminu. Spotykamy tu m.in.: podłość, lenistwo,
zniszczenie, zagładę zmarłych, wieczną karę, chorobę, niepokój, smutek czy wreszcie piekło57. Mówi się także o piekle jako
o śmierci długiej58, której w żaden sposób nie da się przerwać.
Nowy Testament ukazuje piekło jako: otchłań (por. Łk
16,23), piekło ogniste (por. Mk 9,44; Mt 5,22-29), piec rozpalony (por. Mt 13,42-50), jezioro ognia i siarki (por. Ap
19,20), ogień wieczny (por. Mt 18,8), czeluść (por. Łk 8,31),
miejsce męki (por. Łk 16,28), lochy Tartaru (por. 2 P 2,4)
i inne59. Patrząc na te wszystkie określenia, możemy wysnuć
wniosek, że piekło nie jest czymś przyjemnym dla człowieka,
a jedynie prowadzi go do zguby. Jest ono zapłatą i to wieczną
za popełnione grzechy. Odrzucenie miłości Bożej zamyka na
wieczne uczestnictwo w radości i życiu przyszłym ze Stwórcą.
W ten sposób człowiek skazuje się na wieczne przebywanie bez
Niego.
Nauka, która wypływa ze Starego i Nowego Testamentu ukazuje, że po śmierci istnieje stan wiecznej kary, który
jest skutkiem działań człowieka podczas życia. Nienawrócony
grzesznik, czyli taki, który w swoim życiu doczesnym, „posiadający z woli bożej eschatologiczne ukierunkowanie, nie przyjął
daru Bożej łaski, potępia się na wieki, czyli sam dla siebie staje

56
 	 S. Synowiec, Pięcioksiąg. Wprowadzenie do Ksiąg: Rodzaju, Wyjścia,
Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa, Kraków 2000, s. 28.
57
Por. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 354.
58
Por. H. Szmulewicz, Po tamtej stronie życia. Zarys eschatologii, Tarnów 2003, s. 131.
59
Por. S. Mrozek, Ostateczny…, s. 92.
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się jakby swoim własnym piekłem”60. Pismo Święte liczy się
z taką możliwością, dlatego stara się ustrzec przed jej zaistnieniem. Tak jak zbawienie nosi w Piśmie – zwłaszcza u św. Jana
– miano życia wiecznego, tak rozminięcie się z nim słusznie
można nazwać śmiercią wieczną61.
Zasadniczo Biblia głosi naukę o życiu wiecznym, ale stara
się także uchronić człowieka przed karą wieczną, którą może
on otrzymać. Zagrożenie polega na tym, że – będąc w stanie
piekła – człowiek jest pozbawiony na zawsze zbawienia, ponieważ jest ono dobrem, które on sam definitywnie odrzucił.
Oprócz tego człowiek traci możliwość „łączności z Bogiem,
która pociąga za sobą utratę duchowych dóbr, jakie w niebie
złączone są ze szczęśliwością wiekuistą: np. wspólnotę ze świętymi czy poznanie dróg opatrzności Bożej”62. Kara piekła jest
zatem nie byle jaka. Sięga nie tylko sfery zewnętrznej człowieka,
ale przenika jego wnętrze, czyli ducha. To wielkie cierpienie,
z którego nie da się wyjść.
Pierwszą męką w piekle jest samo potępienie, które wiąże
się z odrzuceniem Boga. Inaczej jest ono też nazywane przekleństwem Boga. Z nim związana jest rozpacz, która polega na
stracie, a co za tym idzie również nienawiść – jako owoc tego
przekleństwa63. Jak powiedział sam Pan Jezus: „Idźcie precz
ode Mnie przeklęci!” (por. Mt 25,41). Drugą mękę wyraża
ogień (por. Mt 13,41-42). To cierpienie, które pali, ale nie
niszczy, przenika nie tylko ciało, ale również i duszę. Ma on
w sobie coś duchowego, nie tylko w swojej istocie, ale także

H. Szmulewicz, Po tamtej stronie…, s. 137.
 	 Por. A. Y. Collins, Śmierć druga, w: Encyklopedia biblijna, red.
P. J. Achtemeier, Warszawa 1999, k. 1204.
62
H. Szmulewicz, Po tamtej stronie…, s. 137.
63
Por. L. G. de Ségur, Piekło. Czy istnieje? Czym jest? Co czynić, aby
się do niego nie dostać? Wrocław 1993, s. 32.
60
61
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co do skutków64. Obraz ognia oznacza duchowe samowyniszczenie65, utrwalone na wieczność, duchowe skarłowacenie. Jak
podkreślił św. Tomasz z Akwinu, „ogień piekielny jest nazywany wiecznym jedynie ze względu na to, że się nie kończy”66.
Warto zwrócić uwagę na to, że „żar ognia piekielnego przewyższa wszystkie inne (…), gdyż podsyca go tchnienie Boga”67.
Inną karą, o której mówił sam Jezus Chrystus jest płacz (por.
Mt 24,51). Ma on charakter bardziej wewnętrzny i duchowy
niż zewnętrzny. Te wszystkie obrazy starają się ukazać nam, że
„definitywna utrata bliskości z Bogiem stanowi tragiczną ruinę
ludzkiej egzystencji i w konsekwencji jeden z najdotkliwszych
człowieczych bólów”68. Zadaniem tych opisów jest przekonać
człowieka o tym, że odwrócenie się od Boga, to nie tylko skierowanie się ku mękom i katuszom, ale również, co najbardziej jest
bolesne w swoich konsekwencjach – utrata nadziei na zbawienie.
Jezus jednak nie po to przyszedł na ziemię, by człowieka
pognębić lub wtrącić do piekła. On przyszedł, aby „szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10), ale nie może na siłę wprowadzić
człowieka do nieba, ponieważ szanuje jego wolność69. Boże
przesłanie jest mimo wszystko pełne nadziei i zapowiada
wieczną radość dla zbawionych70. Tylko w tej perspektywie
powinniśmy rozważać rzeczywistość piekła. Przebywający
w piekle nie są znani dla Boga, ale są obcy. Dla człowieka rzeczą

Por. tamże, s. 51.
Por. A. Jankowski, Eschatologia…, s. 113.
66
W. Hryniewicz, Bóg wszystkim we wszystkich. Ku eschatologii bez
dualizmu, Warszawa 2005, s. 37.
67
M. von Cochem, Cztery sprawy ostateczne: śmierć, sąd, piekło, niebo,
Gdańsk 1995, s. 115-116.
68
T. D. Łukaszuk, Ostateczny los człowieka i świata w świetle wiary
katolickiej, Kraków 2006, s. 242-243.
69
Por. B. Preder, Droga do…, s. 44.
70
Por. Z. Kijas, Piekło. Oddalenie od Domu Ojca, Kraków 2002,
s. 100.
64
65
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najważniejszą jest bowiem, aby znał Boga i by On znał nas
i chciał się do nas przyznać na końcu czasów71.
Jak podkreśla Ubaldo Terrinoni „piekło jest również tajemniczym i rzeczywistym objawieniem Boga-miłości, który
„tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”72
(por. J3,16). Ta nowa perspektywa patrzenia na potępienie
ukazuje, że wszystko zależy od przyjęcia, bądź odrzucenia Bożej miłości. Należy więc je rozpatrywać w świetle bezmiernej
miłości Trójjedynego Boga, który pozostawia nam wolny wybór: życie wieczne w szczęściu, bądź w potępieniu.
Kościół wierzy zarówno w szczęście sprawiedliwych jak
i w karę piekła, która spotka każdego, kto odwrócił się od Boga.
Wierzy również, że obejmie ona całe jestestwo człowieka73. Piekło istnieje i zabiera nadzieję na zbawienie człowieka, podobnie jak istnieje miłość Boga i wolność człowieka74. Miłość nie
narzuca się, podobnie jak i wolność, która może odpowiedzieć
Bogu nie. Mimo tej odpowiedzi Bóg nadal miłuje człowieka,
który sam siebie skazuje na samotność i nieszczęście.
Teologia rozważa jednak możliwość złagodzenia kary piekielnej, która jest związana z „nierównością kary”. Bóg pozwala
na złagodzenie męki tych, którzy się oddalili od Bożej miłości, ale nie jest możliwe złagodzenie kary do tego stopnia, żeby
piekło przestało istnieć75. Jest to niemożliwe ze względu na
sprawiedliwość Bożą i wolną decyzję każdego człowieka, który
sam wybiera stan potępienia. Należy podkreślić, że „ten ostatni
pogląd nie jest dogmatem wiary, ale można go określić jako
Por. tamże, s. 122-123.
U. Terrinoni, Po tamtej stronie, Kielce 2007, s. 189.
73
Por. W trosce o pełnię wiary. Dokumenty kongregacji Nauki Wiary
1966 – 1994, tł. Z. Zimowski, J. Królikowski, Tarnów 1995, s. 131.
74
Por. Z. Kijas, Piekło…, s. 281.
75
Por. H. Szmulewicz, Po tamtej stronie…, s. 138.
71
72
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naukę ogólnie przyjętą przez Kościół, w oparciu o liczne fragmenty Pisma Świętego”76 (por. Mt 10,15; Rz 2,6; Ap 13,20).
O. Tadeusz Dionizy Łukaszuk w swojej publikacji eschatologicznej podkreśla, iż „wykluczenie z Królestwa Bożego
i pozbawienie na zawsze udziału w jego radościach, stanowi obraz piekła zarysowany od strony negatywnej, to znaczy od tej,
która mówi czego grzesznik zostanie pozbawiony”77. Oprócz
kontaktu z Bogiem człowiek musi liczyć się także niedopuszczenie do udziału w eschatologicznej uczcie, o której mówi m.in.
przypowieść o mądrych i głupich pannach (por. Mt 25,12). Św.
Jan podkreślał, że kto nie wierzy Synowi Bożemu jest niegodny
ujrzeć życia wiecznego78. Stan piekła jest zanegowaniem stanu
nieba lub – inaczej mówiąc – jest utraceniem przez człowieka prawa do posiadania nieba, „przy założeniu, że niebu przysługuje miano życie wieczne, piekłu odpowiada miano śmierć
wieczna”79. Już teraz mamy pewność, że w jednym ze stanów
się znajdziemy.
Sam człowiek dokonuje już tu na ziemi wyboru, w jaki
stan ducha dostanie się po śmierci. Człowiek żyjący bez Boga,
czyli odrzucający go w swoim życiu, skazuje się na piekło,
a tym samym dokonuje świadomego wyboru frustracji, czyniąc
z siebie podmiot nadający się tylko na wrzucenie do ognia piekielnego, czyli na wieczne potępienie80. To definitywna klęska
człowieka, który skazał się na wieczne przebywanie w takim
stanie. Uświadomienie sobie tej rzeczywistości nie tylko odbiera nadzieję na zbawienie, ale również „ma prawo powodować

Tamże, s. 138.
T. D. Łukaszuk, Ostateczny los…, s. 239-240.
78
Por. L. Stachowiak, Ewangelia wg św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1975, s. 172.
79
T. D. Łukaszuk, Ostateczny los…, s. 242.
80
Por. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 266-270.
76
77
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nieznośny ból, rozkładający się na całą wieczność, założywszy,
że klęska ta jest poza jakąkolwiek możliwością naprawy81.
Możliwość utracenia nadziei na zbawienie jest bardzo realna, „gdyż wpisuje się ona w dynamikę relacji pomiędzy darem łaski i otwartą wolnością”82. Odrzucając łaski płynące od
Boga przez całe życie, sami dokonujemy wyboru na wieczne
życie. Jak podkreśla Wojciech Życiński, „Bóg kocha człowieka
do tego stopnia i tak dalece szanuje jego wolność, że zgadza się,
by ten Jego miłość odrzucił i skazał się na potępienie”83. Uwidacznia się tutaj wielka miłość Boga, ale również zrozumienie
i szacunek dla człowieka. Piekło zostaje otwarte dla tych, którzy świadomie dokonują wyboru przeciw Bogu i wybór ten potwierdzają swoimi czynami i postawami. To efekt nieobecności
człowieka wobec wszechobecnego i wszechmocnego Boga84.
Aby uchronić się przed karą piekła, a tym samym przed
utartą nadziei zbawienia, nie należy zatrzymywać się tylko nad
skupianiem się, by nie popełniać grzechów śmiertelnych, ale
również trzeba walczyć przeciwko złym skłonnościom i stronić przed niebezpiecznymi okazjami do grzechu. Polega to na
staraniu się o życie święte i chrześcijańskie, które zgodne jest
z nauką samego Jezusa Chrystusa85. Warto walczyć o swoje
zbawienie i o to, by nie zniszczyć własnego życia. Niestety, dopiero potępiony odkrywa, że „bezpowrotnie, z własnej winy
stracił Boga; niezwykle gorzkie jest także stwierdzenie, że jego
odrzucenie Boga i nienawiść do Niego są nieodwracalne”86.
To przykre, ale piekło zakorzenia człowieka w złu na zawsze,
pozbawiając go wiecznej szczęśliwości i radości. U bram piekła
81
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widnieje tylko jeden napis: wejście; wyjścia z niego nie ma87.
Mając na uwadze możliwość całkowitej i wiekuistej utraty nadziei zbawienia, czyli piekła, należy podkreślić, że biblijne podstawy od których wyszliśmy, ani tradycja Kościoła nie zawierają stwierdzenia o żadnym człowieku, który został potępiony
i przebywa na wieki w piekle. Jest ono jedynie realną możliwością potępienia.
We współczesnej eschatologii i soteriologii nastąpił przełom. Zmieniło się patrzenie na Boga jak na surowego Sędziego.
Ponadto dziedziny te odrzucają język jurydyczny i penitencjarny przy opisie oraz w interpretacji Sądu Szczegółowego, który
nastąpi zaraz po śmierci i Ostatecznego – u kresu dziejów. Mocniej uwidacznia się eschatologia nadziei kosztem eschatologii lęku.
Idea powszechnego zbawienia staje się coraz mniej obca88.

Czyściec jako pełnia nadziei na
osiągnięcie stanu zbawionych w niebie
Każdy z nas umrze i dostanie się do nieba lub piekła.
Śmierć rozpoczyna życie wieczne, które w stosunku do każdego człowieka w ostateczności zostanie rozstrzygnięte na sądzie,
zaraz po śmierci89. O tym mówi nam Objawienie. Jest jeszcze
jedno miejsce, a ujmując rzecz precyzyjnie stan, do którego
przeznaczeni są wszyscy, „którzy umierają w łasce i przyjaźni
z Bogiem, ale nie są całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci poczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości
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nieba”90. O tym poucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego,
który mocno podkreśla, że to oczyszczenie jest czymś innym
niż kara potępionych, gdyż jest ono konieczne, by wejść do
radości nieba91. Przejść je muszą ci, którzy potrzebują odnowić
przyjaźń z Panem Bogiem, a także wzmocnić swoją kondycję
moralną, która nie pozwala jeszcze na przebywanie ze Stwórcą.
Czyściec jest stanem „doczesnych cierpień, gdzie dusze
sprawiedliwych zmarłych pokutują za grzechy, zanim nie zostaną wpuszczone do nieba”92. Stan ten można więc śmiało
nazwać „poczekalnią” dla nieba, w której znajdą się niektórzy
ludzie po śmierci. Jest on nam dany dzięki Bożemu miłosierdziu, które nie pozostawia człowieka samego, ale wychodzi mu
naprzeciw93.
Katolicka nauka o czyśćcu została zdefiniowana i podana
do wierzenia
już w średniowieczu na dwóch soborach: Lyońskim II
i Florenckim, mających doprowadzić do zjednoczenia z Kościołami Wschodu94. Jak każdy dogmat, także ten o czyśćcu,
wymaga uzasadnienia, wynikającego z Objawienia. I tutaj
spotykamy się z pewnym problemem, albowiem ani w Starym, ani w Nowym Testamencie termin czyściec w ogóle się
nie pojawia. Jak podkreśla Zdzisław Kijas: „fakt ten sprawił,
że wielu teologów odczuwało intelektualny niepokój, czy
aby mówienie o czyśćcu nie sprzeciwia się nauczaniu Biblii,
nie zagraża czystości przekazu biblijnego”95. Mimo to, myśl
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o możliwości odpuszczenia kar po śmierci była już znana w Starym Testamencie.
Patrząc przede wszystkim na II Księgę Machabejską96, która ukazuje, że w Narodzie Wybranym wierzono już w zmartwychwstanie ciał i możliwość wstawiennictwa za wszystkich
zmarłych widzimy, że jest ona związana ze stanem, który określamy czyśćcem, a co za tym idzie odpuszczeniem grzechów
dla dusz czyśćcowych97. Jak podaje Druga Księga Machabejska, za poległych odprawiano modlitwy błagające, aby popełnione grzechy zostały zmazane98. Żołnierze, którzy popełnili
grzech nie dostali się do miejsca wiecznego szczęścia, ani do
miejsca potępienia. Autor podkreśla wyraz wiary żołnierzy
w zmartwychwstanie. Tekst nic nie mówi o tym, w jaki sposób
dokonuje się oczyszczenie zmarłych grzeszników99. Wskazuje
to na fakt, że w życiu pozagrobowym istnieje „stan, w którym
dusze mogą jeszcze dostąpić odpuszczenia grzechów”100. Jest to
niewątpliwie szansa, którą otrzymuje człowiek od Boga, na drodze do zbawienia, albowiem nikt nie może zbliżyć się do Boga
zanim nie przejdzie przez oczyszczenie.
W Nowym Testamencie są dwa teksty, które dowodzą
istnienia stanu, który określamy czyśćcem. Pierwszym jest
wzmianka o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu (por.
Mt 12,31-32), które oznacza sprzeciwianie się woli bożej i odrzucenie łask, dzięki którym człowiek może się nawrócić do
Boga i zbliżyć się do Niego. Ze słów Jezusa wynika, że w życiu
przyszłym niektóre grzechy będą odpuszczone. Nie będą odpuszczone w niebie, gdyż znajdujący się tam ludzie są czyści
96
Por. J. Witko, Czyściec. Wezwanie do modlitwy za zmarłych, Kraków 2009, s. 9.
97
Por. W. Życiński, Śmierć…, s. 64.
98
Por. J. Ratzinger, Eschatologia…, s. 241.
99
Por. Tenże, Śmierć i życie…, s. 201.
100
M. Ziółkowski, Eschatologia, Sandomierz 1958, s. 251.
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moralnie; nie ma też odpuszczenia grzechów w piekle. Wynika
z tego, że musi istnieć jakieś trzecie „miejsce”, gdzie Bóg odpuszcza grzechy, a to nazywamy czyśćcem101. Jest więc między
niebem a piekłem pośredni stan, gdzie dokonuje się odpuszczenie grzechów102.
Również św. Paweł wspomina o czyśćcu (por. 1 Kor 3,1015). Wnioskuje on, że chrześcijanie, „którzy splamieni tylko
lekkimi skazami schodzą z tego świata przed drugim przyjściem
Pańskim, muszą być oczyszczeni za pomocą kar doczesnych,
zanim wejdą do szczęśliwości”103. Paweł zakłada istnienie stanu po śmierci, „w którym zmarłe dusze, oczekując na zmartwychwstanie, oczyszczają się ze swoich przewinień”104. Tchnie
to przekonaniem, że niektórzy, by dostać się do nieba, będą
musieli przejść przez etap, który nie będzie dotyczył wszystkich
ludzi. Oprócz tych tekstów jest jeszcze wiele innych tekstów
biblijnych, „mówiących o sądzie czy też o dniu Jahwe, lecz ich
treść staje się zrozumiała dopiero po wcześniejszym przyjęciu
za prawdziwe dwóch wyżej wspomnianych”105.
Za „założycieli” czyśćca uważani są: Klemens Aleksandryjski i Orygenes, którzy mieli swoją wizję czyśćca106. Niektórzy teolodzy przedstawiali czyściec jako wyrafinowane tortury. Jak podkreśla J. Congar, „miał w nim być np. oddział
lodowy, staw z roztopionym metalem, a nawet wielki kocioł
z wrzącą oliwą i smołą (…). Czasami mówi się jeszcze o dniach
lub latach czyśćca, tak jakby chodziło o urząd śledczy lub więzienie: w ten sposób ujawnia się wyobrażenia posługujące się
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kategoriami z dziedziny zwykłych sankcji karnych”107. Dla innych
z kolei temat czyśćca, „niezależnie od wysiłków Kościoła i tego,
że wiara w czyściec jest nienaruszalnym katolickim dogmatem,
przeżywa swoją marginalizację i funkcjonalny kryzys, zarówno w świadomości teologicznej, jak i w przestrzeni społecznej,
w sferze codziennej religijności”108. Wszystkim tym wypowiedziom przyświeca troska o wierność oficjalnej doktrynie Kościoła109. W dokumentach Soboru Trydenckiego podaje on
jedynie dwie dogmatyczne prawdy: że stan czyśćca istnieje, i że
duszom, które go doświadczają można pomóc przez wstawiennictwo wiernych, a zwłaszcza ofiarę Mszy Świętej110.
Czyściec pojawił się jako trzeci stan, w opozycji do nieba
i piekła, chociaż zdecydowanie bliższy jest temu pierwszemu.
Często nazywamy go przedsionkiem nieba, a co z tym się wiąże,
prawa, które w nim są zawarte utożsamiają się z prawami nieba,
ponieważ w stanie tym króluje Bóg, a tak jest właśnie w czyśćcu111. Jest to stan, który będzie trwał w rzeczywistości eschatologicznej, do końca świata i do sądu powszechnego, który
nadejdzie112. Tradycja Kościoła łączy go „ze stanem pośrednim
i odnosi go do uwolnionej od ciała duszy”113.
Czyściec jest procesem przemiany, który jest konieczny;
w którym człowiek staje się zdolny do jedności z Chrystusem,
z Bogiem, a przez to z całą wspólnotą świętych w Kościele114.
Jego istotą jest oczyszczenie i dojrzewanie, „które właściwie
J. Congar, Chrystus i zbawienie świata, Kraków 1968, s. 228.
Z. Mikołejko, Zmierzch czyśćca, w: Narodziny czyśćca, red. J. Le
Goff, Warszawa 1997, s. 428.
109
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przeżyte prowadzą do spotkania z Bożą miłością”115. To grzechy powszednie i kary doczesne, które wpływają na relację do
Boga, powodują, że dusza potrzebuje po śmierci przejść przez
proces oczyszczenia, by uzyskać świętość, która jest konieczna
do wejścia do radości nieba116. Człowiek sam na siebie nakłada kary, których konsekwencją jest ból i cierpienie. Dlatego
potrzebuje Bożego miłosierdzia, które przychodzi człowiekowi
z pomocą, a także przemiany, która się dokonuje w spotkaniu
z Panem117.
Zatrzymajmy się na chwilę przy naturze czyśćca, którą
wypracowała nauka Kościoła. Sobór Watykański II nazywa
zmarłych przebywających w czyśćcu wiernymi będącymi w stanie oczyszczenia oraz uczniami Chrystusa. Teologia klasyczna
określa te dusze jako Kościół w oczyszczeniu118. Określenia te
wskazują na to, że stan czyśćca daje nam nadzieję na zbawienie,
ponieważ kto znajduje się w czyśćcu już został zbawiony. Niefortunne jest umiejscowienie czyśćca między niebem a piekłem.
Piekło jest stanem wiecznego potępienia i nie ma z niego wyjścia na wieki, „w czyśćcu natomiast dusza jest zbawiona i dzięki miłosierdziu i miłości Boga przygotowuje się do oglądania
Jego oblicza”119. W tym stanie Bóg działa przez swoją miłość,
a dusze wysławiają Go, kochają i uwielbiają. W swoim wielkim miłosierdziu, dał On bowiem im szansę w formie miłości
oczyszczającej, na czyścic120.
Aktualność czyśćca wywodzi się z najgłębszych sfer człowieka i jego skażonej grzechem pierworodnym natury, która
żyje głęboką nadzieją wiecznego oglądania Miłości. Czyściec
115
116
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jest symbolem i urzeczywistnieniem nadziei do przebywania na
wieki w zupełniej nowej dla człowieka egzystencji121. Bardziej
należy zwrócić uwagę nie na cierpienie, które się z nim wiąże,
ale na Bożą miłość. Ona powinna inspirować „dusze wiernych
do radosnego przyjęcia cierpienia zarówno w tym życiu, jak
i w czyśćcu, co może je oczyścić z wszystkich niedoskonałości nieprzystających do Bożej dobroci”122. Wiąże się to również
z pragnieniami dusz czyśćcowych, których nie jest mało. Największym z nich jest przebywanie w tym stanie, wedle najsprawiedliwszego zarządzenia Bożego123.
Jak podkreśla Josef Finkenzeller, wszystkie wyjaśnienia
czyśćca skierowane są ku wspólnemu przekonaniu, że w momencie śmierci człowiek przeżywa intensywne spotkanie Boga
i Chrystusa, które przewyższa wszelkie ziemskie spotkania124.
Ale zanim do niego dojdzie trzeba się na nie przygotować, jeśli
się nie jest w pełni gotowym. I tu z pomocą przychodzi człowiekowi oczyszczenie, a raczej dobrowolne samooczyszczenie się,
„na które decyduje się człowiek zgodnie ze swoim sumieniem,
ale w jasnym blasku światła Bożego: widzi całe swoje życie, jego
plusy i minusy, i na nowo je ocenia”125. Oczyszczenie jest potrzebne ze względu na brak miłości człowieka do Boga, dlatego
jest ono konieczne w obecności Bożej.
Kara czyśćca nie jest w żadnym wypadku karą wieczną, ale
jest przejściowa. Dusze, które ją odbywają, cierpią dobrowolnie w poczuciu i duchu miłości, która jest gorętsza niż ta na
ziemi, gdyż w czyśćcu istnieje jaśniejsze poznanie i pragnienie
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Boga oraz zjednoczenie się z Nim. Dusze mają świadomość, że
są skierowane do celu nadprzyrodzonego126. Przenika je dzięki temu radość, bo nadzieja zbawienia jest coraz bliżej. Tym
bardziej jest ona większa, ponieważ dusze już są po sądzie partykularnym, więc mają świadomość, że będą zbawione. Stan
pełnej radości, zbawienia czyli nieba jest dla nich przedmiotem
nadziei, gdyż nie posiadają jeszcze pełnej świętości127.
Dusza w czyśćcu jest pozbawiona przebywania z Bogiem
i dialogu z Nim. Jest to jej wina, dlatego odczuwa cierpienie,
z powodu niemożności miłowania doskonałego. Ból ten miesza się z radością i on prowadzi do oczyszczenia. Nie ma tu
niewypowiedzianego cierpienia, tak jak w przypadku piekła128.
Nie wykluczamy jednak, że oczyszczenie, które dokonuje się
w czyśćcu może być również bolesne, ponieważ zbawienie jest
uczestnictwem w krzyżu Jezusa Chrystusa129. Czyściec można
porównać do wychodzenia ze stanu ciemności do światła, który towarzyszy każdemu człowiekowi w jego życiu.
Jak już podkreślaliśmy, czyściec wiąże się ściśle z Bożą miłością i niezawodną nadzieją, która przenika dusze czyśćcowe
na zbawienie. Miłosierdzie Boże nie pozostawia człowieka bez
opieki tu na ziemi, jak również w czyśćcu. Miłosierdzie Boże
podnosi, naprawia i czyni człowieka doskonalszym130. Najgłębszym sensem czyśćca jest miłość do Boga i głębokie posiadanie
Go w całej pełni, i uczestnictwo w Jego naturze131. Czyściec
jest swoistym powiedzeniem człowiekowi, że nie jest on jeszcze gotowy do podjęcia pełni szczęścia w niebie i uczestnictwa
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w niebiańskiej uczcie. Jest tam dla nas miejsce, które czeka, ale
musimy się jeszcze oczyścić132.

***
Trzeci rozdział naszej pracy, to ukazanie nadziei od jeszcze
innej strony – eschatycznej. Rozpoczęliśmy od ukazania nadziei
zbawienia dla wszystkich i możliwości, które się z tym zagadnieniem wiążą. Pokazaliśmy, że nadzieja w wymiarze eschatycznym, to nieustanne kierowanie się ku przyszłości, ku śmierci
i spotkaniu z Panem.
Dla kontrastu, dalej ukazaliśmy stan wiecznego potępienia,
jakim jest piekło, które odbiera wszelką nadzieję na zbawienie
i na wieczną ucztę miłości z Bogiem w wieczności. To wieczne
oddalenie od Boga nie jest radością, ani życzeniem Boga, ale jest
wyborem świadomym i wolnym, jaki podejmuje człowiek już
w życiu doczesnym.
Na zakończenie ukazaliśmy jeszcze ostatnią, ale pełną nadzieję, jaką jest szansa na oczyszczenie duszy, czyli czyściec. To
oczyszczenie przygotowuje do obcowania z Bogiem tych, którzy
nie są jeszcze na to gotowi, ale już są uznani za zbawionych.
Wszystko dokonuje się w miłości Bożej, która nie pozwoli na
samozniszczenie człowieka i wieczne męki w piekle. Warto już
w życiu doczesnym żyć tak, by później nie żałować swoich czynów i nie wstydzić się podczas spotkania z Trójjedynym Bogiem.

Por. B. Dodds, Przewodnik po niebie, piekle i czyśćcu, Kraków 2002,
s. 113.
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W niniejszej pracy dokonaliśmy analizy wybranej, polskojęzycznej literatury teologicznej w latach 2000-2010, która podejmuje zagadnienie nadziei. Temat ten jest niezmiernie rzadko
poruszanym u początku XXI wieku. Jest to zrozumiałe, gdyż
nadzieja jest problemem trudnym i delikatnym. Zgłębienie
tegoż zagadnienia wymaga niezwykłej wrażliwości i głębokiej
wiedzy, nie tylko ściśle teologicznej, ale również z zakresu duchowości chrześcijańskiej. Ponadto dzisiejsza kultura i filozofia
głosi wszechobecną tolerancję i pluralizm, często wykluczając
rolę wiary i Boga z życia człowieka, a co się z tym wiąże – odejście od źródła nadziei, istniejącego poza człowiekiem.
Zasadniczym celem niniejszej pracy była nie tylko prezentacja, ale rzeczowa analiza szeroko podjętego zagadnienia
nadziei w polskich publikacjach początku XXI wieku, wraz
z kontekstem eschatologicznym i egzystencjalnym.
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Pracę rozpoczęliśmy od fundamentu wiary chrześcijańskiej, czyli od ukazania, w jaki sposób nadzieja ukazana jest na
kartach Pisma Świętego. Jest ona pojmowana jako obietnica
dana człowiekowi przez samego Boga, który się objawia. Trzeba zaznaczyć, że istnieje różnica pojmowania tego zagadnienia
w Starym i Nowym Testamencie. W Starym Przymierzu nadzieja ma ścisłe odniesienie do Boga. Wiąże się ona ze zbawieniem i zaufaniem do Jahwe, który m.in. przez proroków starotestamentalnych formuje swój lud, w oczekiwaniu na nowe
i wieczne Przymierze. Nadzieja Starego Testamentu daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, które polega na odrzuceniu
strachu przed cierpieniem i śmiercią.
Nowy Testament, jako kontynuacja i wypełnienie Starego
Przymierza, jest niejako rozwinięciem pojęcia nadziei. Opiera
się ona na eschatologicznym akcie zbawienia, które dokona się
w Osobie Jezusa Chrystusa. Jest także oczekiwaniem na ukazanie się Królestwa Bożego w paruzji. Nadzieja chrześcijańska
jest spełnieniem wszystkich nadziei, które człowiek otrzymał od Boga. Jezus przyszedł po to, aby każdy wszedł z Nim
w szczególną relację, a przez to stał się żywą nadzieją. W Nowym Testamencie pojawiają się też problemy: problem fałszywej nadziei i utraty nadziei. Mimo ich występowania, wierzący w Chrystusa może mieć nadzieję na życie wieczne, nie
podlegające śmierci. Wyróżniliśmy również osobę św. Pawła
– teologa nadziei – dla którego stanowi ona przedmiot nauki.
Podkreśla, że wypełniła się ona przez zmartwychwstanie Jezusa.
Oprócz nadziei potrzebna jest również wiara i miłość, przede
wszystkim po to, by pokonać przeszkody i trudności na drodze do zbawienia. Często w literaturze zastępuje się to określenie terminem wytrwałość (por. Tt 2,2). Przez swoje słowa
św. Paweł stara się pobudzić do nadziei wszystkich wątpiących.
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Warto podkreślić, że nadzieja mocno łączy się ze wspólnotą Kościoła, stanowiącej dla Apostoła Narodów Ciało Chrystusa.
Przedmiot nadziei został ujęty przede wszystkim w drugim
rozdziale, gdzie ukazane jest, w jaki sposób nadzieja oddziałuje
na życie człowieka. Dar usprawiedliwienia jest uznawany za jedyny środek do zjednoczenia z Bogiem. Łączy się ona nie tylko
z modlitwą serca, ale również z całym człowiekiem. Rozwija się
w momencie, gdy człowiek zapomina o sobie, a kieruje się do
wszechmocnego Boga, Miłości miłosiernej. To w Osobie Jezusa Chrystusa należy złożyć całą ufność, ponieważ powołanie
człowieka wypełnia się w zjednoczeniu z Bogiem. Dlatego mocno podkreśliliśmy dar Bożego miłosierdzia, które – jako motyw nadziei – czuwa nad człowiekiem i go uświęca. W sposób
szczególny, co podkreśliliśmy w naszej pracy, objawia się ono
w sakramencie pokuty i pojednania. Bóg, Ojciec miłosierdzia
oczyszcza nas, a w sposób doskonały objawia się w Chrystusie,
obecnym w Eucharystii. To ona jest szczytem Bożego miłosierdzia, która realizuje się we wspólnocie Kościoła. Wchodzi ona
w relację z wiarą i miłością, przez co prowadzi człowieka do
wolności i kieruje ku nadziei na przyszłość. Cnoty te ukierunkowują na eschatyczne wypełnienie w Chrystusie.
Tajemnica nieba, piekła i czyśćca przenosi nas niejako
do rozdziału trzeciego, gdzie możemy dogłębnie zapoznać się
z eschatologicznym i egzystencjalnym pojęciem nadziei zbawienia dla wszystkich. Przede wszystkim poruszyliśmy tu naukę
o. Wacława Hryniewicza, który jest wybitnym teologiem w tej
materii. Jego nauka o eschatycznym wymiarze nadziei uświadamia nam, że nadzieja chrześcijańska zobowiązuje każdego człowieka do troski o zbawienie swoje i drugiego człowieka.
Nadzieja w wymiarze eschatologicznym ukazana jest
jako szczęśliwe życie po śmierci. Chrześcijanin wierzy w życie
wieczne, co odróżnia go od pogan. Podkreśliliśmy również rolę
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piekła – stanu definitywnej utraty zbawczej relacji z Bogiem –
które jest „zapłatą” za winy nienawróconego grzesznika, odrzucającego Boga. Szansą jest bez wątpienia czyściec –zagadnienie
zamykające naszą pracę – do którego przeznaczeni są wszyscy,
którzy potrzebują oczyszczenia, by następnie spotkać się z miłosiernym Bogiem. Tu człowiek może przejść proces przemiany i zadośćuczynić za swoje grzechy.
Zasadniczą częścią pracy było ukazanie zagadnienia nadziei w publikacjach literatury polskojęzycznej w latach 20002010. Staraliśmy się wskazywać na źródła nauki i myślenia
poszczególnych teologów. Poruszając kwestie trudne i kontrowersyjne, prezentowaliśmy stanowiska przeciwne, by wyraźniej
ukazać omawiany problem. W wielu kwestiach punktem odniesienia było dla nas stanowisko Magisterium Kościoła, które zawarte jest w licznych dokumentach papieży, jak również
dykasterii watykańskich.

***
Autor zdaje sobie sprawę, że z uwagi na obszerność poruszanego zagadnienia, niektóre tematy pozostały niewyczerpane i otwarte. Niemniej jednak wydaje się, że praca, która jest
wynikiem analizy i syntezy wybranej polskojęzycznej literatury
teologicznej oraz dokumentów Magisterium Kościoła i dykasterii watykańskich – dotyczących zagadnienia nadziei – stanowi zachętę do dalszej pracy badawczej. Na szczególną uwagę
zasługują tematy piekła i czyśćca, które stanowią jeszcze nie
do końca odkrytą rzeczywistość. Bez nadziei, która obejmuje
całą przyszłość, miłość Boga nie mogłaby się nawet zacząć. Zatem, pokładając nadzieję w Bogu, Miłości miłosiernej, który
„nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie”
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(Ez 33,11), kończymy naszą pracę słowami papieża Benedykta XVI, zawartymi w encyklice Spe Salvi: „potrzebujemy małych i większych nadziei, które dzień po dniu podtrzymują nas
w drodze”.
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