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Ur. 3.01.1953 roku. W l. 1971-1977 studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Siedlcach. 11.06.1977 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk J.E. Ks. Bpa Jana Mazura. 
W l. 1979-1981 studia pastoralne z zakresu teologii pastoralnej na Wydziale Teologii KUL w Lubli-
nie, zaś w l. 1981-1984 studia na tymże Wydziale z zakresu teologii moralnej. Licencjat z teologii 
w r. 1983 na podstawie rozprawy „Problematyka moralna w pismach i działalności Towarzystwa Fi-
lomatów i Filaretów”, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Witka. Studia doktoranckie w l. 
1984-1990 w Accademia Alfonsiana - Instytut Teologii Moralnej, Uniwersytet Lateraneński w Rzy-
mie a w r. 1990, doktorat na podstawie rozprawy „Rendete testimonianza della vostra speranza. 
L̀ imperativo della speranza nel pensiero di Giovanni Paolo II (1978-1989)”. W l. 1990-2006 praca 
dydaktyczna w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach oraz w Instytucie Teologicznym 
w Filii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Promotor kilkudziesięciu prac magister-
skich. Od 01.10.2007 r. praca naukowo – dydaktyczna w Katedrze Teorii Prawa w Instytucie Prawa 
Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.

Nadzieja jest motorem życia człowieka. 
Stanowi istotne jego wyposażenie. Nazy-
wana bywa mięśniem sercowym ludzkie-
go życia. Kiedy nadzieja ustaje, wkracza 
śmierć. Nadzieja nie jest jednak jakąś tylko 
cudowną myślą, darmową hipotezą. Ona 
musi pojawić się w codziennym zachowa-
niu, dzień po dniu stawiać czoła trudnym 
zadaniom. Nadzieja zawiera w sobie boga-
ty zakres zdolności i celów. Można powie-
dzieć, że ma ona swoją duchowość, któ-
rą trzeba poznać i stale się jej uczyć, aby 
mogła dobrze służyć życiu1. Z tej właśnie 
racji ważnym jest odczytywanie ducho-
wości nadziei z Pisma świętego, gdyż tam 
znajdujemy jej najpełniejszy obraz. Z tego 
też względu zostaje podjęty w niniejszym 
artykule temat nadziei w Listach święte-
go Pawła. Znajdujemy w nich pełne ujęcie 
nauki o nadziei chrześcijańskiej. Apostoł 
przedstawia nadzieję jako podstawowe 
wyposażenie człowieka wierzącego, które 

otrzymuje od Boga i które jest mu koniecz-
ne do życia. Ukazuje jednocześnie istotne 
formy działania nadziei oraz fundament 
nadziei, jakim jest miłość Boga do ludzi, 
objawiona najpełniej w dziele zbawczym 
Jezusa Chrystusa i docierająca wciąż do 
każdego człowieka przez Ducha Świętego 
w posłudze Kościoła. Jest to podstawa, dla 
której św. Paweł nazywa Chrystusa na-
dzieją człowieka.

1. Cnota nadziei jak podstawowe 
uzdolnienie ChrześCijanina

Św. Paweł mówi o naturze chrześci-
janina i nadzieja należy do istotnych jej 
uzdolnień. Jest ona darem łaski Bożej, któ-
ra objawia się w wierzących wraz innymi 
cnotami boskimi wiary i miłości (por. 1Tes 
1, 2-3). Potwierdza to tekst z 1Tes 4, 13, 
w którym poganie są określani jako nie 
mający nadziei (por. Ef 2, 2). Oczywiście 
chodzi tu o nadzieję zmartwychwstania 
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2  Por. G. Barbaglio, Speranza, [w:] G. Barbaglio (red.), Schede bibliche pastorali, Bologna 1986, t. 7, kol. 

3661; R. Rubinkiewicz, Biblijno-teologiczna wizja nadziei, [w:] J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), Nadzieja 

chrześcijańska a nadzieje ludzkie, Lublin 2003, s. 57-60; S. Bielecki, Chrześcijanin i czas według Listów 

św. Pawła, Lublin 1999, s. 82-86.
3  Por. M. Buscemi, Il fondamento della speranza in Gal 2, 20, [w:] B. Giordani (red.), La speranza. T. 2 

Studi biblico-teologici a apporti del pensiero francescano, Brescia-Roma 1984, s. 59-62; S. Cipriani, Św. 

Paweł. Duchowe nauczanie, Kraków 2006, s. 97-100.

i pełni życia z Chrystusem w wieczności. 
Trzy cnoty boskie są przedstawiane jako 
zbroja chrześcijanina, w której nadzieja 
jest hełmem (por. 1Tes 5, 8)2.

Nadzieja jest postawą wierzących, 
a więc ma za podstawę wiarę. Dzięki wie-
rze przyjmuje ona dzieło zbawienia już 
dokonane przez Boga w tajemnicy śmier-
ci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, 
a następnie w oparciu o tę wiarę otwiera 
się na obietnice wypełnienia się zbawie-
nia w wieczności. Nadzieja jest cnotą, 
a więc podstawowym uzdolnieniem, któ-
re otrzymuje człowiek od Boga wraz z ży-
ciem Bożym. To życie Boże ma swoje źró-
dło w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa, a człowiek je otrzymuje przez 
sakrament chrztu świętego. Boża moc po-
darowana człowiekowi w tym sakramen-
cie uzdalnia go do nowego życia na wzór 
Chrystusa. To nowe życie nacechowane 
jest dynamicznym i eschatologicznym 
skierowaniem. Przebiega ono miedzy „te-
raz” bycia usprawiedliwionym w Chrystu-
sie, co oznacza życie dla Boga i z Bogiem 
oraz przyszłością wypełnienia tego życia 
przez moc Ducha Świętego w wieczno-
ści, która będzie pełnią życia z Bogiem 
i w Bogu, jakiej oczekuje ochrzczony 
w nadziei. Święty Paweł podkreśla, iż 
życie chrześcijanina oparte jest na szcze-
gólnej więzi z Chrystusem. Chrystus żyje 
w wierzącym, a wierzący żyje w Chrystu-
sie (por. Ga 2, 20). Taka więź ustanawia 
nowy stan chrześcijanina, który staje się 
nowym stworzeniem (por. Ga 6, 15). Chry-
stus daje człowiekowi łaskę i przemienia 

go przez Ducha Świętego (por. Ga 3,3; 4,6; 
5, 16-25). Całe życie wewnętrzne i moral-
ne ochrzczonego jest określone przez tę 
więź. Chrześcijanin żyje w Chrystusie, jest 
z Nim zjednoczony, nie żyje już egoistycz-
nie dla grzechu, ale jego życie jest zgodne 
z życiem Chrystusa ukrzyżowanego, który 
żyje w pełni dla Boga3.

Nowa egzystencja chrześcijanina ma 
swój fundament w śmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa. Jest ona darem Chry-
stusa, który z miłości dał swoje życie na 
krzyżu za ludzi, aby wyrwać nas z niewoli 
grzechu i zanurzyć nasze życie w jedności 
z Bogiem (por. Ga 2,20; 3,14; 4,5). Śmierć 
Chrystusa stała się wydarzeniem jedy-
nym i decydującym dla życia człowieka 
w wierze i nadziei. W śmierci Chrystusa 
życie wierzącego ogarnięte jest miłością. 
W tym geście Jego oddania się nam, lu-
dziom wypełnia się tajemnica naszego 
usprawiedliwienia. W swojej śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezus Chrystus przy-
jął w Siebie całą pełnię życia Bożego, zo-
stał uwielbiony, a Jego człowieczeństwo 
przebóstwione stało się przyszłością dla 
każdego człowieka i całej ludzkości. Świę-
ty Paweł miał pełną świadomość trwałej 
wartości śmierci Chrystusa dla zbawienia 
człowieka. Jezus ukrzyżowany przez swo-
ją śmierć w pełni otworzył się dla Boga 
i ludzi, a przez to stał się miejscem skąd 
Duch Święty wchodzi w życie ludzi i hi-
storię oraz jest drogą prowadząca do pełni 
życia poszczególnych osób i całej ludzko-
ści. Duch Święty niesie tę pełnię życia, któ-
ra charakteryzuje Chrystusa zmartwych-
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4  Por. J. Nagórny, Duch Święty w sumieniu chrześcijanina, [w:] A. L. Szafrański (red.), Jan Paweł II, Domi-
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Boga w Duchu Świetym, [w:] A. L. Szafrański, Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem. Tekst i komentarze, 

Lublin 1994, s. 93-94; J. Nagórny, Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań współczesności, [w:] J. Nagórny, 

M. Pokrywka (red.), Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie, Lublin 2003, s. 76-77.

wstałego i jest mocą stwórczą, zdolną 
przemienić egzystencję człowieka, czynić 
obecnym Chrystusa zmartwychwstałego, 
który rozpoczął w świecie dzieło nowe-
go stworzenia. Aby doświadczać mocy 
stwórczej Ducha Świętego, trzeba być za-
nurzonym w Chrystusie ukrzyżowanym, 
skąd Duch Święty przychodzi do ludzko-
ści. Trzeba wejść w żywą więź wspólno-
ty z Chrystusem ukrzyżowanym i zmar-
twychwstałym, aby mogła w nas działać 
tajemnica paschalna Chrystusa. W śmierć 
Chrystusa zanurza człowieka chrzest. Jest 
to wydarzenie, w którym człowiek zostaje 
obdarowany nowym życiem i rozpoczyna 
nową drogę życia już związanego z Jezu-
sem (por. Rz 6, 3-5). Jest to nowe życie, 
które prowadzi do pełni w Chrystusie na 
końcu czasów (por. Rz 6,8n)4.

Z nowego stanu człowieka ochrzczone-
go wynika nowy sposób życia. Już nie żyje 
on dla grzechu, ale życie Jego związane 
jest z Jezusem Chrystusem i z Jego mocą, 
żyje dla Boga na wzór Jezusa (por. Rz 6, 10-
11). W chrzcie człowiek otrzymuje wielki 
dar Ducha Świętego, który jest podstawą 
dynamicznej przemiany i nowego życia 
człowieka na ziemi (por. 1Kor 12,13). Duch 
Święty działający we wnętrzu ochrzczo-
nego daje mu moc przezwyciężania jego 
egocentryzmu i samowystarczalności, 
która cechuje człowieka w stanie grzechu 
i umożliwia życie tegoż człowieka dla Boga 
(por. Rz 8, 9). To działanie Ducha Świętego 
objawia się przede wszystkim w codzien-

nym działaniu wierzącego. O tym mówią 
już prorocy, iż w mocy Ducha Świętego 
człowiek będzie zdolny do życia według 
przykazań (por. Ez 36,27). Święty Paweł 
nie oddziela nigdy działania w nas Ducha 
Świętego od działania moralnego człowie-
ka: dar przemienionego serca człowieka 
czyni go zdolnym do działania zgodnego 
z wolą Bożą. Wola Boża natomiast wyra-
ża się w pełni przez realizację przykazania 
miłości Boga i bliźniego (por. Ga 5,14; Rz 
13,8-10). Ścisła jedność działania Ducha 
Świętego i życia moralnego, którą jest mi-
łość Boga i bliźnich, stanowi przestrzeń, 
w której Duch Święty już teraz prowadzi 
dzieło przebóstwienia człowieka upodab-
niając go coraz pełniej do Chrystusa, a tym 
samym jest podstawą nadziei. Droga 
chrześcijanina przez świat z Chrystusem 
naznaczona jest przeciwnościami, ale moc 
Ducha Świętego pozwala je przezwycię-
żać, dlatego idzie on tą drogą ku pełni ży-
cia w wieczności w postawie nadziei (por. 
Flp 3,10-14)5.

Nasza jedność Chrystusem, a więc nasza 
jedność z Jego śmiercią trwa i wydaje owo-
ce dzięki działaniu Ducha Świętego, które-
go podarował ludziom Chrystus przez swo-
ją śmierć i zmartwychwstanie. To właśnie 
Duch Święty umacnia chrześcijanina i do-
skonali w wierze, ożywia i prowadzi do wy-
pełnienia otrzymaną sprawiedliwość, czyni 
owocnym i działającym w miłości egzy-
stencję ludzką, zjednoczoną z Bogiem (por. 
Ga 5,5-6). Tak usprawiedliwieni w Chrystu-
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wa 1981, s. 32-33..

sie chrześcijanie oczekują z ufnością wy-
pełnienia obietnic Bożych (Ga 3,22.24; 5,5), 
przyjścia pełni Królestwa Bożego (Ga 5, 21), 
życia wiecznego (Ga 6, 8)6.

Nowe życie człowieka ochrzczonego 
i jego osobistą więź z Chrystusem widzi św. 
Paweł w trwałej jedności ze wspólnotą Ko-
ścioła. Bycie w Chrystusie (por. Rz 6,11; Ga 
3,27) oznacza uczestnictwo człowieka wie-
rzącego w Kościele, który jest ustanowiony 
przez Chrystusa zmartwychwstałego oraz 
jest miejscem Jego szczególnego działania 
i objawiania się w świecie nowego stwo-
rzenia. Dar szczególny, jaki przynosi Duch 
Święty i który umożliwia wierzącemu żyć 
bez grzechu oraz budować jedność, w któ-
rej on najlepiej się rozwija jako człowiek, 
jest miłość, która od Boga pochodzi, a któ-
rą Duch Święty rozlewa w naszych sercach 
(por. Rz 5,5). Miłość jest tą siłą, która czyni 
człowieka zdolnym do wyjścia od siebie, 
ze swojego egocentryzmu i otwiera go 
na ten sposób życia, którym żyją osoby 
Trójcy Świętej w Bogu. Duch Święty daje 
ochrzczonemu i wspólnocie Kościoła tę 
rzeczywistość, która stanowi też ich przy-
szłość: uczestnictwo w życiu Bożym, prze-
żywane już teraz w relacji z innymi. Duch 
Święty rozwija już teraz nowe stworze-
nie w dzisiejszym świecie, którego pełnia 
objawi się w wieczności. Wierzący żyje 
jeszcze w świecie i działa w nim jeszcze 
ludzka słabość, ale nie jest on jednak sam. 
W nim mieszka Duch Święty, który wpro-
wadza we wnętrze człowieka wolę Bożą 
uświęcania go i który wpisuje w jego wnę-

trze zdolność do miłości (por. Ga 5, 16-25). 
Nowe stworzenie jako pełnia życia Bożego 
w człowieku, które już zostało zapocząt-
kowane, w wieczności nie będzie owocem 
wysiłku osobistego i wspólnotowego ludzi, 
ale będzie absolutnym darem miłości Boga 
dla ludzkości. Natomiast przez nowe życie 
poszczególni ludzie i wspólnota przygo-
towują się na ten dar Boży w wieczności. 
Dlatego nadzieja jako cnota charaktery-
zująca życie ochrzczonego zawsze ten cel 
ukazuje i uzdalnia człowieka do aktyw-
nego oczekiwania obiecanej przez Boga 
przyszłości, jest czuwaniem, aby na nią się 
przygotować (por. 2Tes 3,6n)7.

W listach do Efezjan i Kolosan święty Pa-
weł pisze o celu nadziei, którym jest niebo 
i pełnia życia Bożego w Chrystusie (por. Kol 
1,5.23.27). Wypełnianie się celu ostateczne-
go już zostało rozpoczęte przez Chrystusa 
i dokonuje się w Duchu Świętym przez po-
sługę Kościoła. Ten cel ostateczny nadziei, 
jakim jest chwała świętych w niebie, wy-
pełnia się już teraz w Chrystusie dzięki po-
słudze Kościoła (por. Ef 1, 18; 4, 4)8.

2. Cel nadziei ChrześCijańskiej
Św. Paweł ukazuje działanie cnoty na-

dziei w trzech aspektach: jako oczekiwa-
nie, ufność i stałość. Egzegeci podkreślają, 
iż słowo elpis zwrócone do Boga zawiera 
te trzy momenty: oczekiwanie przyszło-
ści, ufność i wytrwałe dążenie do celu 
oczekiwanego, chociaż niektóre z nich 
w poszczególnych przypadkach mogą 
być bardziej lub mniej zaakcentowane. 
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Duchowość chrześcijan w świetle Listów Pawłowych, dz. cyt., s. 61-63.

Nadzieja w Listach św. Pawła ma bardzo 
jasny cel ostateczny. Jej przedmiotem 
jest ostateczne zbawienie wierzących, 
zmartwychwstanie i chwała zbawionych, 
udział całego stworzenia w chwale dzieci 
Bożych, chwalebne przyjście Jezusa zmar-
twychwstałego na końcu czasów i prze-
kazanie wszystkiego Bogu Ojcu9. 

Na pierwszym miejscu w ukazywanym 
przez św. Pawła ostatecznym celu nadziei 
wysuwa się chwalebne przyjście Jezusa 
zmartwychwstałego na końcu czasów 
zwane paruzją Pana (por. 1Tes 4, 15-17). 
W przywołanym tekście Apostoł posłu-
gując się zrozumiałymi dla środowiska 
wierzących obrazami opisuje chwalebne 
przyjście Chrystusa zmartwychwstałego, 
ale celem tego opisu nie jest przedsta-
wianie jego szczegółów, lecz przekazanie 
podstawowej prawdy wierzącym wyrażo-
nej słowami, gdy się to stanie „zawsze bę-
dziemy z Panem” (1Tes 4, 17). Oczekiwanie 
chwalebnego przyjścia Mesjasza na końcu 
czasów było już przedmiotem nadziei ludu 
Bożego w Starym Testamencie. Historię 
swoją lud przeżywał razem z Bogiem, któ-
ry swój lud nawiedzał, aby go prowadzić. 
To nawiedzenie Bóg obiecuje także na koń-
cu czasów. Prorocy zapowiadają to przyj-
ście jako „dzień Jahwe” (por. Am 5, 18; Jl 
1, 15; Iż 2, 12n). W tym dniu Bóg ustanowi 
w pełni swoje Królestwo, doprowadzi do 
pełni dzieło stworzenia i przymierze, jak 
też osądzi narody. Ten dzień zostanie zain-
augurowany przyjściem Mesjasza (por. Za 
9, 9; Dn 7, 13n). Nowy Testament ukazuje 
jasno, iż Mesjaszem jest Chrystus zmar-
twychwstały i oczekiwanie Jego przyjścia 
opiera się nie tyle na wypełnieniu zapo-

wiedzi proroków, ile na prawdziwości Jego 
zmartwychwstania. Jego przyjście staje się 
„dniem Pana” (1Tes 5, 2; 1Kor 1, 8; 5,5; 2Kor 
1, 14; 2Tes 2, 2). Oczekiwanie przyjścia 
Chrystusa zmartwychwstałego w chwale 
na końcu czasów, aby dopełnić dzieła zba-
wienia opiera się o nauczanie samego Je-
zusa, o Jego słowo na temat przyjścia Syna 
Człowieczego (por. Mk 13, 26; 14, 62). Jest 
oczekiwaniem wydarzenia, które przynie-
sie pełnię wyzwolenia i radości zbawio-
nych (por. Łk 21, 28; Mk 13, 24-27)10.

Treść celu nadziei, który zapowiada 
chwalebne przyjście Pana, konkretyzuje 
związana z tym dniem obietnica końcowe-
go zmartwychwstania umarłych. Nadzieja 
chrześcijańska ukazując ludziom przyszłe 
zmartwychwstanie opiera swoją pewność 
na prawdziwości zmartwychwstania Jezu-
sa z Nazaretu. Św. Paweł podkreśla w Pierw-
szym Liście do Koryntian, iż my wszyscy 
zmartwychwstaniemy, ponieważ Chrystus 
zmartwychwstał (1Kor 15, 13-26). Pew-
ność nadziei zmartwychwstania umarłych 
opiera się zatem na prawdziwości zmar-
twychwstania Jezusa i na więzi człowieka 
wierzącego z Nim. Więź ta opiera się o fakt 
chrztu, przez który człowiek jest zanurzo-
ny w śmierć Chrystusa i otrzymuje moc 
życia, jaką przynosi mu Duch Święty, który 
wskrzesił Chrystusa z martwych (por. Rz 8, 
11). Przez wiarę proces zmartwychwstania, 
który osiągnie pełnię w zmartwychwsta-
niu na końcu czasów, już się rozpoczął jako 
pierwociny życia, które mocą Bożą dąży 
do pełni. Św. Paweł podkreśla jednak, iż to 
zmartwychwstanie umarłych jest tajemni-
cą wiary i będzie dziełem wszechmocy Bo-
żej (por. 1Kor 15, 35-38)11.
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12  Por. G. Rosse`, Il messaggio del Nuovo Testamento sul futuro dell`uomo e del mondo, art. cyt., s. 95-

96; por. też J. Buczek, Pneumatologia w nauczaniu “środowym” Jana Pawła II, [w:] A. L. Szafrański (red.), 

Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem. Tekst i komentarze, Lublin 1994, s. 256-257; S. Nowosad, Nadzieja 

na “visio Dei” w życiu moralnym, [w:] J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), Nadzieja chrześcijańska a nadzieje 

ludzkie, Lublin 2003, s. 148-149.

Mówiąc o zmartwychwstaniu umarłych 
św. Paweł mówi o stanie człowieka, który 
uczestniczy w chwale nieba i należy do 
tego stanu zmartwychwstanie ciała. Bę-
dzie ono miało nowy stan ciała uwielbio-
nego, który nie jest porównywalny z cia-
łem ziemskim. Jednakże będzie jedność 
osobowa człowieka, który na ziemi ma 
ciało ziemskie i w niebie będzie miał ciało 
uwielbione (por. 1Kor 15, 42-44). Apostoł 
mówi tu o stanie człowieka zmartwych-
wstałego, którego ciało jest w pełni prze-
mienione i charakteryzuje się przymiota-
mi Boga: niezniszczalność, chwała, moc, 
Duch Święty. Chodzi tu o przebóstwienie 
natury ludzkiej, która oznacza jednocze-
śnie najpełniejsze jej uczłowieczenie. To 
przebóstwienie człowieka dokonuje się 
dzięki pełnej jedności człowieka z Bo-
giem. Jedność ta skutkuje pełną jednością 
w samym człowieku, jego ciała i duszy. 
Dlatego ciało człowieka zostanie przenik-
nięte w pełni mocą duchową i stąd św. 
Paweł mówi o „ciele duchowym” (por. 
1Kor 15, 44). Ciało to nie straci swojego 
charakteru, ale zostanie dogłębnie prze-
mienione i wyniesione do poziomu życia, 
które przewyższa stan ziemski, gdzie 
nie będzie już zepsucia i śmierci. W my-
śli św. Pawła człowiek w pełni zbawiony 
nazywany jest człowiekiem duchowym, 
w którym dusza przeniknięta mocą Du-
cha Świętego, będącego podstawą życia 
niebieskiego formuje egzystencję ciele-
sną, uwolnioną od obciążeń przestrzenno 
– czasowych rzeczywistości tego świata. 
Jest to spirytualizacja ciała, która stanowi 
pełny rozwój jego natury. Dzieje się tak 
dlatego, że człowiek zmartwychwstały, 

ożywiony przez Ducha Świętego uczest-
niczy z całą swoją naturą duchowo – cie-
lesną w życiu Boga (por. 1Kor 15, 35-53; 
Rz 8, 11). Celem ostatecznym nadziei jest 
zatem stan człowieka, który ma charak-
ter osobowy i chrystocentryczny, określa-
ny jako pełne „bycie z Chrystusem” (por. 
1Tes 5, 9-10; Flp 1, 23; Rz 14, 7-9)12.

Mówiąc o celu ostatecznym człowieka 
św. Paweł nie zapomina także o świecie, 
w którym żyje człowiek. On będzie miał 
udział w chwale człowieka. O tym uczest-
nictwie stworzenia w pełni chwały zba-
wionej ludzkości mówi Apostoł w Liście do 
Rzymian (por. 8, 18-23). Tekst ten nie mówi 
o przyszłości stworzenia w sposób nauko-
wy. Autor bierze w nim pod uwagę przede 
wszystkim cierpienia aktualne, które zdają 
się sprzeciwiać stanowi odkupienia czło-
wieka, jego dziecięctwu Bożemu, które już 
otrzymał. Św. Paweł mówi o cierpieniach 
cechujących życie doczesne człowieka 
i całego stworzenia oraz wyjaśnia, iż one 
towarzyszą przeciwnościom, jakie będą 
trwały do nadejścia końca czasów. One to 
poprzedzają narodziny do pełni nowego 
życia, a zatem nie oznaczają opóźniania 
się nadejścia objawienia chwały dzieci Bo-
żych. Los świata według Apostoła wiąże 
się z losem człowieka. Świat nie oznacza 
tu jedynie rzeczywistości fizycznej z jej 
prawami, ale jest on stworzeniem Bożym, 
które zmierza do celu, do jakiego zmierza 
ludzkość w nim mieszkająca. W swoim 
spojrzeniu na świat św. Paweł kieruje się 
względem antropologicznym i zbawczym. 
Interesuje go Boży plan wobec świata. Pod-
stawą tego spojrzenia jest Chrystus zmar-
twychwstały i Jego zbawcze działanie wo-
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13  Por. G. Rosse`, Il messaggio del Nuovo Testamento sul futuro dell`uomo e del mondo, art. cyt., s. 

96-97; por. też S. Bielecki, Chrześcijanin i czas według Listów św. Pawła, dz. cyt., s. 185-194.
14  Por. S. Bielecki, Chrześcijanin i czas według Listów św. Pawła, dz. cyt., s. 215; S. Cipriani, Św. Paweł. 

Duchowe nauczanie, dz. cyt., s. 151-162; W. Misztal, Duchowość chrześcijan w świetle Listów Pawło-

wych, dz. cyt;, s. 161-167.
15  Por. G. Rosse`, Il messaggio del Nuovo Testamento sul futuro dell`uomo e del mondo, art. cyt., s. 

97-100; G. Danneels, Nadzieja. Społeczeństwo dotknięte depresją, dz. cyt., s. 43-45.

bec świata. Przez swoje zmartwychwsta-
nie Chrystus stał się Panem nie tylko histo-
rii i ludzkości, ale też całego stworzenia, 
mając władzę poddania Sobie wszystkiego 
(por. Fl 3,21; Kol 1, 15-20; 1Kor 8,6; 15, 23-
28). Stworzenie ma zatem swoje miejsce 
w nadziei chrześcijańskiej, która dotyczy 
pełni przyszłego życia człowieka13.

Święty Paweł patrzy na cel ostateczny 
nadziei starając się go uchwycić w całości 
planu Bożego i zauważa, iż ma on swoje 
ostateczne spełnienie w pełnej jedności 
człowieka i świata w Chrystusie z Bogiem 
Ojcem. W Pierwszym Liście do Koryntian 
czytamy: „wszystko jest wasze, wy zaś 
Chrystusa, a Chrystus Boga” (1Kor 3, 22). 
W Chrystusie człowiek otrzymał na nowo 
miejsce, które wyznaczył mu Stwórca 
w swoim planie. Apostoł mówiąc o tym 
skupia swoją uwagę na celu ostatecznym, 
który leży u podstaw całego dzieła zba-
wienia w Chrystusie. Jest nim Bóg Ojciec, 
który w Chrystusie wypełnił swój plan 
zbawienia ludzkości. Spojrzenie na Boga 
Ojca jako początek i cel ostateczny dzieła 
stworzenia i odkupienia wyraża wyznanie 
wiary św. Pawła z Pierwszego Listu do Ko-
ryntian. Czytam tam: „dla nas istnieje tyl-
ko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko 
pochodzi i dla którego my istniejemy oraz 
jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego 
wszystko się stało i dzięki któremu także 
my jesteśmy” (1Kor 8,6). W Chrystusie ob-
jawiło się pełne miłości zbawcze zwróce-
nie Boga Ojca do ludzi i w Chrystusie ludz-
kość jako nowe stworzenie, uczestniczy 
w pełnym miłości zwróceniu Syna Bożego 

do Boga Ojca. Ojciec jako Stwórca świata 
jest celem ostatecznym człowieka. On jest 
jedynym Bogiem, od którego wszystko po-
chodzi i do którego wszystko zmierza14. 

Ten temat jasno podkreśla św. Paweł 
mówiąc o zmartwychwstaniu Chrystusa, 
w którym wszyscy otrzymali życie. Zmar-
twychwstanie Chrystusa daje życie ludz-
kości i światu, a tym samym ustanawia 
królestwo Boże oraz oddaje je Bogu Ojcu, 
„aby Bóg był wszystkim we wszystkich” 
(por. 1Kor 15, 20-28). Apostoł ukazuje, iż 
Bóg Ojciec przez Chrystusa prowadzi do 
końca dzieło zbawienia człowieka. Bóg 
sam będzie wszystkim we wszystkich 
i ustanowi pełnię królowania w świecie. 
Zarazem jest też tu mowa o roli Chrystu-
sa Zmartwychwstałego w obecnym świe-
cie. On już teraz ma władzę poddać sobie 
potęgi świata, w szczególności śmierć, 
która przeszkadza objawieniu się pełni 
odkupienia. On ma moc zmartwychwsta-
nia dla ludzkości i dlatego gwarantuje 
pełnię odkupienia, a tym samy ostatecz-
ny cel nadziei człowieka. Gdy zostanie 
osiągnięty ten cel ostateczny, objawi się 
w pełni „bycie dla Boga”, które cechuje 
życie i działanie Chrystusa oraz objawi 
się pełnia miłości Boga Ojca wobec czło-
wieka, który już teraz w Duchu Świętym 
może wołać Abba, Ojcze (por. Rz 8, 15)15. 

3. nadzieja ChrześCijańska jako 
zaufanie do Boga i oCzekiwanie 
wypełnienia się oBietniC BożyCh

Nadzieja jako postawa człowieka piel-
grzyma w mocy Chrystusa przez Ducha 
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16  Por. G. Barbaglio, Speranza, art. cyt., kol. 3661-3662.
17  Por. S. Moysa, Nadzieja zawieść nie może, dz. cyt., s. 35-36; S. Bielecki, Chrześcijanin i czas według 

Listów św. Pawła, dz. cyt., 217-218.
18  Por. S. Moysa, Nadzieja zawieść nie może, dz. cyt., s. 25-26; K. Romaniuk, „Nie pozwólcie sobie wydrzeć 

nadziei” (Hbr 1035), [w:] P. Kurzela, A. Liskowacka (red.), Głosić Ewangelię nadziei. Program duszpasterski na 

rok 2004/2005, Katowice 2004, s. 19; S. Cipriani, Św. Paweł. Duchowe nauczanie, dz. cyt., s. 12-20.

Świętego ku wieczności nacechowana 
jest stałością i zaufaniem, można po-
wiedzieć niewzruszonym zaufaniem 
do Boga i Jego miłości. Św. Paweł ak-
centuje stałość nadziei w Panu Jezusie 
Chrystusie (por. 1 Tes 1, 3). W Pierw-
szym Liście do Koryntian św. Paweł 
wiąże nadzieję ze stałością – cierpli-
wością (13, 7). Tę stałość nadziei pod-
kreśla szczególnie wiersz 13, 13, gdyż 
mówi, że nadzieja pozostanie także 
w wieczności i będzie ona w formie za-
ufania – stałości, że Bóg zachowa peł-
nię darów, których udzielił w niebie16. 
Nadzieja jako zaufanie złożone w Bogu 
i w Jezusie Chrystusie ukazuje św. Pa-
weł, gdy mówi „mamy w Nim nadzieję, 
że będzie nas wybawiał”( 2 Kor 1, 10). 
Jest to zaufanie złożone w czasie tru-
dów życia podejmowanych w codzien-
ności, a zarazem zaufanie to kieruje się 
ku wieczności i wyznaje, iż Bóg wyba-
wi go podobnie od śmierci obdarzając 
zmartwychwstaniem, jak wybawia go 
z obecnych przeciwności (por. 1 Kor 15, 
19). Nadzieję jako oczekiwanie obieca-
nej przyszłości, którą jest pełnia odku-
pienia, św. Paweł ukazuje w Liście do 
Galatów (5, 5). To samo widać w Liście 
do Filipian (1, 20), gdzie z nadzieją jako 
oczekiwaniem wiąże się nadzieja jako 
zaufanie. Nadzieję jako oczekiwanie 
ostatecznego celu, którym jest niebo 
podarowane w Jezusie Chrystusie, pre-
zentuje św. Paweł, gdy uczy; „Nasza bo-
wiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd 
też jako Zbawcy wyczekujemy Pana na-
szego Jezusa Chrystusa” (Flp 3, 20)17.

Pełny obraz nadziei chrześcijańskiej 
prezentuje List św. Pawła do Rzymian. 
Mówiąc o Abrahamie św. Paweł uka-
zuje ścisłą więź wiary i nadziei, która 
ma przede wszystkim formę zaufania 
złożonego w Bogu i w Jego słowie nio-
sącym obietnicę, porzucenie ludzkich 
zabezpieczeń oraz przyjęcie z wiarą 
Bożej obietnicy (por. 4, 17)18. Fragment 
(5, 1-5) opisuje bogatą naturę człowieka 
uświęconego przez łaskę Bożą. Nadzie-
ja cechuje naturę człowieka wierzącego 
wraz z darem pokoju, dostępem do ła-
ski Bożej i chlubieniem się chwałą Boga. 
W sytuacjach prześladowań i przeciw-
ności nadzieja objawia się jako wytrwa-
łość w znoszeniu ciężaru przeciwności. 
Dzięki nadziei uzdalniającej do męstwa 
i cierpliwości w podejmowaniu trudów 
życia chrześcijanin przygotowuje się do 
przyjęcia daru chwały nieba. Nadzieja, 
która niesie umocnienie człowiekowi 
w trudach życia obecnego i gwaran-
cję wypełnienia się celu ostatecznego, 
jest zakotwiczona w darach zbawie-
nia, jakie wierzący już posiadają. Cho-
dzi przede wszystkim o aktualny stan 
pokoju z Bogiem, który jest owocem 
usprawiedliwienia dokonanego przez 
śmierć Chrystusa (por. Rz 5,6). Jest to 
pojednanie, którego człowiek dostępuje 
przez Chrystusa (Rz 5, 10.11). Ten pokój 
– pojednanie z Bogiem jest rozumiany 
jako stan łaski. Tenże stan łaski pobu-
dza wierzącego do chlubienia się chwa-
łą Boga wśród przeciwności czasu obec-
nego, ale z nadzieją, która nie zawodzi, 
ponieważ jest zakotwiczona w miłości 
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19  Por. S. Bielecki, Chrześcijanin i czas według Listów św. Pawła, dz. cyt., s. 206-212. 217-218; G. Danne-

els, Nadzieja. Społeczeństwo dotknięte depresją, dz.cyt., s. 38-42.
20  Por. Z.I. Herman, La speranza per la vita presente e per il futuro escatologico. Indagine esegetica su 

Rm 5,1-11, [w:] B. Giordani (red.), La speranza. T. 2 Studi biblico-teologici e apporti del pensiero france-

scano, Brescia-Roma 1984, s. 104-107; S. Bielecki, Chrześcijanin i czas według Listów św. Pawła, dz. cyt., 

s. 201-206; W. Misztal, Duchowość chrześcijan w świetle Listów Pawłowych, dz. cyt., s. 167-179..
21  Por. G. Barbaglio, Speranza, art. cyt., kol. 3663; por. też S. Moysa, Nadzieja zawieść nie może, dz. 

cyt., s. 33-34.

Bożej, rozlanej w sercach naszych przez 
Ducha Świętego (por. Rz 5, 5)19. 

Wierzący może więc mieć pewność, 
że jego nadzieja nie zawiedzie, gdyż już 
teraz jest obdarowany takimi łaskami, 
które w zupełności uzasadniają jego na-
dzieje na pełnię życia z Bogiem w wiecz-
ności. Dary obecne ukazują rzecz o wiele 
trudniejszą do dokonania – zbawienie 
w Jezusie Chrystusie – niż przyszła pełnia 
zbawienia. Krok najważniejszy już został 
uczyniony przez Boga: śmierć Chrystusa 
za grzeszników (por. Rz 5,6) przyniosła 
usprawiedliwienie (por. Rz 5,1.9) pokój 
i pojednanie z Bogiem (por. Rz 5, 1.10.11) 
stan łaski (por. Rz 5,2). Wszystko to rodzi 
nie tylko nadzieję na przyszłą chwałę 
(por. Rz 5,2), ale także wytrwanie w ak-
tualnych przeciwnościach (por. Rz 5, 3-4). 
Obecność Ducha Świętego, który świad-
czy o miłości Bożej, rozlanej w naszych 
sercach (por. Rz 5,5), gwarantuje, że ta na-
dzieja nie zawodzi. Nadzieja prawdziwa 
zakorzeniona jest w teraźniejszym dziele 
zbawienia. Nadzieja na przyszłą chwałę 
wyrasta z obecnych darów zbawienia, 
w które wyposażony jest chrześcijanin20.

Nadzieja ma więc formę ufności zło-
żonej w Bogu, w miłości Bożej rozlanej 
w sercach wierzących przez Ducha Świę-
tego. Ufność tę cechuje pewność płynąca 
z wiernej miłości Boga objawionej w Je-
zusie Chrystusie i ogarniającej człowieka 
w Duchu Świętym. W tym fragmencie wi-
dać wyraźnie życie człowieka jako dzieło 
Boga i jego samego. Życie to podobne jest 

do drogi, którą on przemierza z Bogiem 
ku pełni człowieczeństwa w wieczności. 
Na tej drodze Bóg wyposaża człowieka 
w istotną zdolność nadziei. Ma ona formę 
oczekiwania chwały, następnie stałości 
i wytrwałości w przeciwnościach oraz za-
ufania do zbawczych dzieł Boga21.

Omawiając tę postać nadziei trzeba po-
nownie przywołać fragment Listu do Rzy-
mian 8, 18-25. Św. Paweł mówi tu o celu 
nadziei chrześcijańskiej, jakim jest peł-
ne objawienie się chwały dzieci Bożych 
w wieczności i cel ten wiąże się z oczeki-
waniem pełni życia całego stworzenia. Do 
celu tego należy także zmartwychwstanie 
ciała człowieka, a więc pełnia odkupienia 
całego człowieka, jego duszy i ciała. Cały 
świat stworzony będzie także uczestni-
czył w przemianie, która stanie się udzia-
łem dzieci Bożych w chwale zmartwych-
wstania. Wobec tego celu nadzieja chrze-
ścijańska jako postawa przybiera formę 
oczekiwania z niecierpliwością i utęsk-
nieniem. Postawa nadziei przybiera więc 
formę ufności złożonej w wierności Boga, 
iż dopełni tego dzieła zbawienia, które już 
definitywnie rozpoczął. Św. Paweł ukazu-
je tu także trzecią formę cnoty nadziei. 
Oczekiwanie na ostateczne wypełnie-
nie się zbawienia kształtuje doczesność 
wierzących, ponieważ już teraz posia-
dają oni godność dzieci Bożych w Duchu 
Świętym i mają już zdolności do nowego 
życia. Nadzieja konkretyzuje się i działa 
w doczesności przez wytrwałość, z którą 
podejmuje ona czas obecny, naznaczony 
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trudem i przeciwnościami. Cnota nadziei 
ukazuje człowiekowi jego zdolności, które 
już posiada, aby czynić dobro z pomocą 
Bożą. Nadzieja prowadzi do współpracy 
z Panem Bogiem i innymi ludźmi w bu-
dowaniu już rozpoczętego definitywnie 
Królestwa Bożego, którego obiecana peł-
nia objawi się w wieczności. Nadzieja 
uczy człowieka angażowania się w wybór 
dobra i czynienia go według Bożego pra-
wa. Ucząc tego wskazuje ona na wierną 
miłość Pana Boga, dzięki której dobro jest 
możliwe i mobilizuje również człowieka 
do wiernego podejmowania dobra22. 

To nowe życie wierzącego człowieka, 
które wyraża się nowym działaniem – mi-
łością i oczekiwaniem Królestwa Bożego 
opiera się na zbawieniu dokonanym przez 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chry-
stusa. Swoją męką i śmiercią Chrystus dał 
nowy sens dla trudów, cierpienia i śmier-
ci, które towarzyszą życiu ludzi na ziemi. 
Jezus Chrystus przez odkupienie nie usu-
nął ich z życia ludzi, ale je odkupił, uświę-
cił. Jak wyjaśniał to nam Jan Paweł II, Pan 
Jezus oddzielił je od grzechu, a zjedno-
czył z miłością i ze Sobą. Tym samym dał 
trudom, cierpieniu i śmierci zdolność da-
wania życia i uczynił je miejscem Swojej 
obecności, a więc uświęcania23. 

Cała zatem rzeczywistość negatywna, 
która towarzyszy życiu człowieka na zie-
mi, przez uczestnictwo w dziele Chry-
stusa ukrzyżowanego (por. Rz 6,1nn; Fil 

3) nabiera nowego znaczenia. Nie jest 
znakiem upadku i beznadziei, ale zna-
kiem spotkania z Bogiem (por. 2Kor 12, 
7-19). Cierpienie i cała trudna strona ży-
cia człowieka na ziemi, jeśli są przeży-
wane z Chrystusem, stają się uprzywi-
lejowanym miejscem, z którego płynie 
życie i moc Ducha Świętego, w którym 
Chrystus zmartwychwstały działa i ob-
jawia Swoją moc. W tym przeżywaniu 
przez człowieka trudów życia i cierpie-
nia z Chrystusem, przez akceptację krzy-
ża codziennego Duch Święty rozwija już 
teraz moc zmartwychwstania, którą On 
ukazał w Chrystusie ukrzyżowanym 
(por. 2 Kor 4,11; Flp 3, 10). Te krzyże 
codziennego życia należą do tajemni-
cy Paschalnej i ukazują potęgę Krzyża 
Chrystusowego. Wszystkie negatywne 
strony życia człowieka łączone z Krzy-
żem Chrystusa są znakiem nadziei, któ-
ra nie zawodzi, ponieważ właśnie na 
krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa 
jest oparta (por. Rz 4, 3-5). Cała trudna 
strona życia doczesnego człowieka nie 
budzi desperacji, ale dla wierzącego sta-
je się wezwaniem do cierpliwości, którą 
umacnia nadzieja. Przez uczestnictwo 
swoim cierpieniem w cierpieniach Chry-
stusa wierzący uczestniczy w narodzi-
nach nowego świata. Duch Święty, któ-
ry mieszka w sercu wierzącego, otwiera 
go na moc przemieniającą miłości Bożej 
(por. 2 Kor 1, 8-10)24.
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Największym trudem, jaki dotyka do-
czesne życie człowieka, jest grzech, po-
nieważ przerywa lub osłabia jego więź 
z Bogiem, źródłem prawdziwego życia 
i siły człowieka. Święty Paweł uczy, iż 
grzech wszedł na świat i w życie człowie-
ka już na początku dziejów (por. Rz 5,14) 
oraz znacząco wpływa na doczesne życie 
ludzi. Grzech wszedł na świat przez pod-
stęp złego ducha i jest przyczyną wielo-
rakiego zła (por. Rz 5, 10.21). Niszczy on 
żywą więź człowieka z Bogiem, destruk-
cyjnie działa na osobę samego grzeszni-
ka, na jego relację z innymi ludźmi i ze 
światem. Stanowi przyczynę cierpienia 
i śmierci ludzkości. Jest nienormalnym 
stanem dla człowieka. Jednakże nie 
grzech jest w samym początku ludzkie-
go istnienia, ale miłość Boga i łaska. Na-
dzieja wskazuje wierzącym właśnie na tę 
prawdę, iż człowiek nie został stworzony 
przez Boga jako grzesznik, ale do przyjaź-
ni z Bogiem. Kochający Bóg nie pozosta-
wił człowieka samego w stanie grzechu, 
lecz dokonał zwycięstwa nad grzechem 
i jego głównym sprawcą, złym duchem 
przez dzieło dokupienia Jezusa Chrystusa. 
Owa zwycięska moc Boża nad grzechem 
dostępna jest dla człowieka i działa stale 
w świecie przez Ducha Świętego (por. Tt 
3, 4-7). Nadzieja otwiera oczy wierzącym 
na wierną miłość Boga wobec człowieka 
grzesznego i prowadzi go do nawrócenia, 
a więc do przyniesienia zła grzechu Bogu, 
gdyż jedynie On może z grzechu uwolnić. 
Nadzieja ukazuje grzech jako pokonany 
przez Boga i dlatego człowiek może go 
mocą Bożą zwyciężać. Cnota nadziei po-
kazując grzesznikowi wierną miłość Boga 
pozwala przezwyciężyć lęk przed Bogiem, 
jaki budzi w nim grzech, aby mógł wrócić 
do Boga. O tej wiernej miłości Boga, ob-
jawionej w odkupieniu Jezusa Chrystusa 

i wciąż ogarniającej ludzi przez Ducha 
Świętego mówi św. Paweł w Liście do 
Rzymian: „Bóg okazuje nam swoją miłość 
właśnie przez to, że Chrystus umarł za 
nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” 
(Rz 5,8). Następnie podkreśla: „Bóg … On, 
który nawet własnego Syna nie oszczę-
dził ale Go za nas wszystkich wydał, jakże 
miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie 
darować” (Rz 8, 31-32). Nadzieja kształtu-
je więc w człowieku grzesznym postawę 
nawrócenia, dzięki której Bóg może uwol-
nić go z grzechu i obdarzyć nowym życie, 
prawdziwą wolnością i nową zdolnością 
do dobrego życia25.

Pierwszą część Listu do Rzymian św. Pa-
weł zamyka słowami nadziei i pociechy. 
Wszystko, co wierzący w sytuacji trudów 
doczesnego życia doświadcza, znajduje się 
w mocy miłości Chrystusa ukrzyżowane-
go, który jest objawieniem miłości Boga 
i podstawą nadziei. Ta pewność nadziei 
na zwycięstwo jest nie dlatego, że czło-
wiek ma siłę ze stoicką cierpliwością sta-
wiać czoła trudnościom, ale dlatego że we 
wszystkich tych sytuacjach spotyka miłość 
osobistą i ożywiającą Boga wobec niego. 
„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała 
we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). 

4. jezus Chrystus nadzieją Człowieka 
Postawa nadziei związana jest z rado-

ścią (por. 12, 12; 15, 4), jaka płynie z celu 
nadziei, jej motywów, którymi są dzieła 
zbawienia w Jezusie Chrystusie docierają-
ce do ludzi w miłości Ducha Świętego. Dla 
tych właśnie racji Bóg już zbawiający i pro-
wadzący jeszcze ludzi do pełni zbawienia 
nazywany jest przez św. Pawła Bogiem na-
dziei (por. 15, 13). Dla św. Pawła nadzieja 
ma przede wszystkim charakter osobowy 
i jest nią Jezus Chrystus jako Zbawiciel 
człowieka. Apostoł kontynuuje w tej kwe-
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stii spojrzenie Starego Testamentu, który 
nadzieją nazywa Boga Jahwe, jedyne źró-
dło życia i zbawienia. Tytuł ten przypisy-
wany Bogu ma charakter soteriologiczny. 
Bóg jest nazywany nadzieją w wielu miej-
scach Starego Testamentu (por. Jr 17,7; Ps 
13,6; 21,19; 39,5; 60,4; 70,5; 90,9; 141,6; 
Syr 34,14), ponieważ jest źródłem zbawie-
nia, życia i wszelkiego dobra. Nadzieja jest 
tytułem Boga, który opisuje Jego relację do 
ludzi znajdujących się w wielorakich po-
trzebach. On to jest Panem historii, działa 
w niej i On jedynie może przyjść z praw-
dziwą pomocą. Ten tytuł nadziei wobec 
Boga podkreśla, że jedynie On zbawia czło-
wieka i próżna jest wszelka nadzieja, jeśli 
nie opiera się na Bogu. Stary Testament 
zapowiada także wypełnienie się zbawie-
nia Bożego, które przyniesie Mesjasz, dla-
tego też On będzie nadzieją, gdyż przez 
Niego Bóg będzie zbawiał (por. Rdz 49,10; 
Iz 11,10; 42,4). W pełni czasów Bóg doko-
nał definitywnego zbawienia ludzi przez 
Swojego Syna Jezusa Chrystusa, dlatego 
też ten tytuł nadziei zostaje w Nowym 
Testamencie odniesiony do Chrystusa-Me-
sjasza. Nadzieją jest Chrystus, ponieważ 
jest Bogiem i Zbawicielem, który zbawił 
i wciąż przychodzi, aby dawać zbawienie. 
Stąd też starotestamentalne słowa „mieć 
nadzieję w Bogu” zastępuje Nowy Testa-
ment słowem „mieć nadzieję w Chrystu-
sie” (por. Ef 1,12)26.

Św. Paweł o „Chrystusie nadziei” mówi 
przede wszystkim w Liście do Kolosan 
1,27: „Jest nią Chrystus pośród was – na-
dzieja chwały” oraz w Pierwszym Liście 
do Tymoteusza 1,1: „Paweł, apostoł Chry-
stusa Jezusa według nakazu Boga naszego, 

Zbawiciela i Chrystusa Jezusa, naszej na-
dziei”. Kontekst tych dwóch tekstów jest 
trynitarny, zbawczy i ukazujący ostatecz-
ny cel człowieka, a więc eschatologiczny. 
Chrystus jest nazywany tutaj nadzieją, 
ponieważ jest przyczyną zbawienia doko-
nanego w pełnej jedności i zależności od 
Boga Ojca. Zbawienie już dokonane przez 
Chrystusa wypełnia się w mocy Ducha 
Świętego i znajdzie swoją pełnię na końcu 
czasów. Chrystus jest nadzieją, ponieważ 
stale przychodzi i jest obecny wśród ludzi 
w Duchu Świętym jako Zbawiciel. Przy-
chodzenie to powoduje wzrost uczestnic-
twa wierzących w życiu Bożym, otwartym 
ludziom raz na zawsze przez misterium 
paschalne Jezusa w Kościele27.

Chrystusa jako nadzieję ukazuje Apostoł 
również w Liście do Efezjan. Najpierw w Ef 
1,12 mówi o sobie i nawróconych spośród 
Żydów, że złożyli nadzieję w Chrystusie. 
W Ef 2,12 św. Paweł przypomina nawró-
conym poganom, iż przed nawróceniem 
byli bez Chrystusa i bez nadziei. Apostoł 
jasno podkreśla, że przedmiotem nadziei 
chrześcijan jest Chrystus, ponieważ jest 
Bogiem i Zbawicielem. Bóg sam w Jezu-
sie Chrystusie dokonał zbawienia i obja-
wił ludzkości ostateczną przyszłość pełną 
chwały. Jezus Chrystus jest nadzieją nie 
tylko dlatego, że dokonał zbawienia, ale 
też dlatego że został z ludźmi jako Zba-
wiciel do końca czasów i jako Bóg ciągle 
działa w świecie i w ludziach przychodząc 
ze skuteczną pomocą w Duchu Świętym. 
W listach pastoralnych św. Paweł nazy-
wa Chrystusa nadzieją wierzących, tak 
jak Stary Testament nazywał Boga Jahwe 
nadzieją Izraela (por. 1Tm 1,1)28. Tenże list 
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pokazuje nadzieję także jako postawę, 
która jest ufnością złożoną w Bogu, a nie 
w bogactwach, dobrach doczesnego świa-
ta (por. 4, 10; 6, 17). O przedmiocie nadziei 
mówi też List do Tytusa. Jest nim życie 
wieczne (por. 1, 2; 3, 7), chwała Boga i Zba-
wiciela naszego, Jezusa Chrystusa (por. 2, 
13). Nadzieja chrześcijańska nie jest zatem 
jakąś abstrakcyjną ideą lub konstrukcją 
filozoficzną. Jest nią Jezus Chrystus jako 
Bóg człowiek, który dokonał zbawienia 
ludzkości i wciąż żyje wśród ludzi, aby po-
przez posługę Kościoła doprowadzać dzie-
ło zbawienia do pełni w wieczności. Na-
dzieja zaś jako cnota uzdalnia człowieka 
do złożenia całego zaufania w Chrystusie 
i do związania całego życia z Nim29.

Więź człowieka z Bogiem – nadzieją 
trwa i rozwija się dzięki modlitwie. Na-
dzieja ukazuje człowiekowi tę podsta-
wową formę jego kontaktu z Bogiem 
i prowadzi do jej praktykowania. Cnota 
nadziei prowadzi bowiem człowieka do 
Boga miłującego, uczy zaufania do Niego 
i otwierania Mu serca przez miłość a tym 
samym do żywego dialogu, do żywej rela-
cji, jaka nawiązuje się poprzez modlitwę. 
Wskazuje na to św. Paweł ucząc, iż to wła-
śnie Bóg pierwszy człowieka do modlitwy 
uzdalnia i ją umożliwia. W Liście do Rzy-
mian czytamy: „… otrzymaliście ducha 
przybrania za synów, w którym możemy 
wołać: Abba, Ojcze” (Rz 8, 15). Duch Świę-
ty uzdalnia zatem i uczy człowieka modli-
twy. Tę samą prawdę znajdujemy w Liście 
do Galatów: „Na dowód tego, że jesteście 
synami, Bóg wysłał do serc naszych Du-
cha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze” 
(Ga 4, 6). Dzięki modlitwie chrześcijanin 
zwraca się więc do Boga i nawiązuje 

z Nim jako jedynym źródłem prawdzi-
wego dobra żywą więź. Poprzez modli-
twę wyraża człowiek Bogu za to dobro 
wdzięczność, uznanie, zwraca się z proś-
bą w potrzebach, składa wyrazy skru-
chy i przebłagania z zło. Cnota nadziei 
wskazuje, iż ta żywa więź modlitwy jest 
możliwa dzięki Duchowi Świętemu, który 
wciąż człowieka modlitwy uczy i do niej 
uzdalnia. Te właśnie prawdy ukazuje św. 
Paweł, gdy podkreśla, że całe życie chrze-
ścijanina winno być przeniknięte modli-
twą dzięki Duchowi Świętemu. Apostoł 
zachęca wiernych; „Módlcie się każdym 
czasie” (Ef 6, 18). W Liście do Rzymian 
uczy zaś, iż „Duch przychodzi z pomocą 
naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy 
się modlić jak trzeba, sam Duch przyczy-
nia się za nami w błaganiach, których nie 
można wyrazić słowami”(Rz 8, 26)30.

Duch Święty modli się w chrześcijani-
nie, uzdalnia do modlitwy jako rozmowy 
z Bogiem. Przez tę więź otwiera się czło-
wiek na miłość Boga i Jego życiodajną po-
moc. Dzięki modlitwie rozwija się w czło-
wieku zaufanie do Boga, coraz owocniej-
sza staje się jego współpraca z Bogiem 
w czynieniu dobra i pełniej ukazuje się 
cel doczesny oraz wieczny. Duch Święty 
wprowadza poprzez modlitwę w chrze-
ścijańskie „teraz” przyszłość ostateczną, 
czyni obecnym w ludziach zbawcze dzieło 
Chrystusa dokonane na krzyżu i sprawia, 
aby się wypełniało ku wieczności. W cza-
sie modlitwy przychodzi Duch Święty 
i obdarowuje modlącego się bogactwem 
Bożego życia. Widać więc, iż nadzieja za-
chęca człowieka do modlitwy, a modlitwa 
umacnia i rozwija nadzieję.
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zakońCzenie
Podsumowując świadectwo św. Pawła 

o nadziei należy stwierdzić, iż ukazuje on 
niezwykle bogaty jej obraz. Nadzieja jest 
przede wszystkim uzdolnieniem koniecz-
nym do życia człowiekowi, które Bóg każ-
demu pragnie podarować w sakramencie 
chrztu wraz z nowym życiem Bożym. Ży-
cie to zostało otwarte wszystkim ludziom 
poprzez dzieło zbawcze Jezusa Chrystu-
sa, który chce docierać do ludzi w mocy 
Ducha Świętego przez posługę Kościoła. 
Cnota nadziei niesie człowiekowi trzy pod-
stawowe uzdolnienia. Jasno ukazuje osta-
teczny cel życia, budzi zaufanie do Boga 
oraz prowadzi do pracowitego i wytrwa-
łego przygotowania się na wypełnienie 
obiecanej przez Boga pełni życia w niebie. 
Ostateczny cel nadziei objawia najpełniej 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest po-
czątkiem nowego życia nie tylko dla Nie-
go, ale też dla wszystkich ludzi, ponieważ 
Chrystus został wskrzeszony z martwych 
jako pierworodny wśród braci, jako pier-
worodny spośród umarłych (por. 1Kor 15, 
20-57; Rz 8, 29; Kol 1, 18; Dz 26, 23). Jego 
zwycięstwo jest zwycięstwem naszym, 
ponieważ jest wypełnieniem definityw-
nym obietnic Bożych i rozpoczęciem 
przyszłości nowej nie tylko dla ludzkości, 
ale dla historii całego świata (por. Kol 1, 
15-20; Ef 1, 10.20-25). Zmartwychwstanie 
Chrystusa jest podstawą nadziei chrześci-
jańskiej, ponieważ w nim już dokonało 
się odnowienie człowieka i świata, już zo-
stał zwyciężony grzech, śmierć, już czło-
wiek został obdarowany nowym życiem 
w Chrystusie i już została zapowiedzia-
na – obiecana w Chrystusie zmartwych-
wstałym pełna realizacja tego zbawienia. 
Przyszłość człowieka i świata już stała się 
obecna, ale jeszcze nie wypełniona. Zmar-

twychwstanie Chrystusa nie jest jedynie 
wypełnieniem. Niesie ze sobą cały dyna-
mizm wypełnienia i obietnicy. Przyszłość 
historii jest przyszłością Chrystusa, jest 
wypełnieniem całkowitego wyzwolenia 
człowieka i świata w chwale Boga. Zmar-
twychwstanie Chrystusa nie jest wypeł-
nieniem wszystkiego. Ono rozpoczęło 
historyczny proces skierowany ku osta-
tecznemu celowi, jakim jest zniszczenie 
śmierci i zwycięstwo życia oraz pełna re-
alizacja sprawiedliwości Bożej31. 

Obecność dynamiczna Ducha Świętego, 
który przychodzi do ludzkości i świata 
w mocy Chrystusa zmartwychwstałego, 
prowadzi ludzi i rzeczy do pełnej dojrza-
łości oraz budzi w chrześcijaninie nadzie-
ję jako postawę nie tylko dążenia ku przy-
szłości, ale też zaufania do Boga i pracowi-
tego oczekiwania wypełnienia się Bożych 
obietnic. Chrześcijanin wie jednak, że na 
świecie dotkniętym grzechem i jego skut-
kami: skłonnością człowieka do grzechu, 
cierpieniem oraz śmiercią potęga Boga 
staje się zrozumiała w świetle krzyża, 
ponieważ rodzi się z zupełnego zniszcze-
nia wszelkich oczekiwań i zabezpieczeń 
doczesnych. Stąd nadzieja chrześcijańska 
nie boi się trudów i przeciwności. Jest na-
dzieją ukrzyżowaną, która czerpie całą 
moc do życia od Boga, otwiera się na dar 
zmartwychwstania i uczy rezygnować 
z zabezpieczeń doczesnych (por. Rz 4, 17). 
W tajemnicy śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa ma najistotniejsze podstawy 
nadzieja chrześcijańska jako cnota, która 
jest darem mocy Bożej, zaangażowaniem 
się w historię, otwarciem na przyszłość 
ostateczną i zaufaniem złożonym w mi-
łości Boga, najpełniej objawionej przez 
Chrystusa. Św. Paweł podkreśla właśnie, 
iż miłość Boga objawiana wciąż na nowo 
ludziom przez Ducha Świętego jest pod-



ARTYKUŁY

217
32  Por. G. Piana, Speranza, [w:] S. De Fiores i T. Goffi (red.), Nuovo dizionario di spiritualita, Cinisello 

Balsamo 1985, s. 1510.

stawą niezawodnej nadziei, która obja-
wia się jako ufność składana w miłującym 
Bogu oraz pracowite przygotowanie się 
na obiecane szczęście wieczne w niebie. 
Nadzieja ta uczy człowieka przeżywać 
trudne strony jego życia i rozumieć, że do 
ich podejmowania ma moc od Boga32. 

Ukazane świadectwo św. Pawła o na-
dziei jest przede wszystkim świadec-
twem o Bogu, który jest Bogiem nadziei 
dla człowieka. Ten tytuł przypisuje Pi-
smo święte Bogu w Starym Testamencie, 
a w Nowym Testamencie odnosi go do 
Chrystusa. Bóg jest tak nazywany, gdyż 
budzi nadzieję w człowieku poprzez fakt 
obdarzania go z miłości dobrem. Z miło-
ści go stwarza i pełnią miłości obdarowu-
je w Chrystusie poprzez dzieło odkupie-
nia. Obdarowująca miłość Boga objawia 
się przez Ducha Świętego, który przyno-
si ludziom w teraźniejszości potrzebne 
dary dla dobrego życia prowadzącego ku 
szczęśliwej wieczności. Wśród istotnych 
darów potrzebnych do życia człowiekowi 
na ziemi Duch Święty podarowuje cnotę 
nadziei. Ona to ma tę niezwykłą zdolność 
ukazywania człowiekowi celu ostatecz-
nego i w jego świetle uczy widzieć dobra 
doczesne jako cele cząstkowe, które do 
celu ostatecznego prowadzą oraz ukła-
da je w hierarchię ważności. Nadzieja ta 
uświadamia człowiekowi też jego obecny 
stan dziecka Bożego, który staje się jego 
udziałem dzięki wierze. W mocy tego 
życia człowiek może już teraz budować 
na ziemi Królestwo Boże sprawiedliwo-
ści, solidarności, pokoju i miłości, a jego 
pełnia stanie się udziałem całej ludzkości 
w Chrystusie na końcu czasów. 

Aby to nowe życie Boże mogło w czło-
wieku owocować, konieczna jest żywa 
więź człowieka z Bogiem, która rozwija 

się dzięki nadziei. Ona to właśnie budzi 
w człowieku zaufanie do Boga, gdyż uka-
zuje obecną w świecie Jego miłość i uzdal-
nia do odpowiedzi człowieka miłością na 
miłość Boga. To świadectwo o nadziei Bóg 
daje ludziom w Kościele i pragnie tak oży-
wiać nadzieję w wierzących, aby oni sami 
stawali się świadkami nadziei i prowadzi-
li innych do Boga, który chce być nadzieją 
dla każdego człowieka. Świadectwo św. 
Pawła o nadziei ważne jest każdemu czło-
wiekowi, ale szczególnie cenne jest lu-
dziom młodym, gdyż ukazuje mocne fun-
damenty życia człowieka i jego jasne per-
spektywy. Apostoł podkreśla, iż człowiek 
bez nadziei jest pozbawiony siły do życia, 
a prawdziwą nadzieję może on czerpać 
jedynie od Boga. Dlatego mówi o niewie-
rzących w Chrystusa, iż są pozbawieni 
Boga i nadziei. Z tej też racji zależy bar-
dzo Apostołowi na rozwijaniu w ludziach 
żywej wiary i więzi z Bogiem, aby mieli 
także wyrastającą z wiary nadzieję oraz 
potrzebne stąd zdolności do życia.

streszCzenie
W Listach św. Pawła znajdujemy pełne 

ujęcie nauki o nadziei chrześcijańskiej. 
Przedstawia on nadzieję jako podsta-
wowe uzdolnienie człowieka, konieczne 
do życia. Apostoł ukazuje istotne formy 
działania nadziei oraz fundament na-
dziei, którym jest miłość Boga do ludzi 
objawiona najpełniej w dziele zbawczym 
Jezusa Chrystusa i docierająca wciąż do 
ludzi przez Ducha Świętego w posłudze 
Kościoła. Poprze to świadectwo o miłości 
Bóg pragnie ożywiać nadzieję w wierzą-
cych, aby oni stawali się świadkami na-
dziei i prowadzili innych do Boga, który 
chce być nadzieją każdego człowieka.
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sommario
Nelle lettere di san Paolo troviamo la 

piena dottrina sulla speranza cristiana. 
Apostolo presenta la speranza come la ca-
pacita` fondamentale del cristiano che e` 
necessaria per la vita umana. Mostrando 
la speranza come virtu` san Paolo indica 
anche le sue forme essenziali e il suo fon-
damento che si trova nell`amore di Dio 
verso gli uomini, rivelato in Gesu` Cristo 

e sempre presente per la vita umana nello 
Spirito Santo particolarmente per mezzo 
del servizio della Chiesa. Attraverso que-
sta testimonianza dell`amore Dio vuole 
ravvivare sempre di nuovo la speranza 
nei cristiani perche` essi diventino i te-
stimoni della speranza che portano gli 
altri a Dio che e` la vera speranza di ogni 
uomo. 
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„przyjaciele są tyle warci, ile po nich pozostaje”
   (W. Grzeszczyk)


