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Nadzieja a Opatrzność
BoŜa
Nadzieja i Opatrzność BoŜa
są terminami, którymi ludzie
posługują się w codziennym
Ŝyciu, ale teŜ często są one
przedmiotem wielu naukowych
rozwaŜań w psychologii, filozofii,
czy teologii.

Katechizm Kościoła
Katolickiego podaje, iŜ nadzieja,
obok wiary i miłości, naleŜy do
jednej z trzech cnót teologalnych,
w których wyraŜa się stosunek
człowieka do Boga.

Sandro Botticelli, Madonna z Dzieciątkiem i Św. Janem

Nadzieja pozwala człowiekowi oczekiwać, Ŝe osiągnie on szczęście
Królestwa niebieskiego i Ŝycie wieczne, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i
opierając się nie na własnych siłach, ale na mocy łaski Ducha Świętego1.

Nadzieja zatem upatruje w Bogu najwyŜsze Dobro, którego człowiek
całym swym sercem pragnie. Opatrzność BoŜa natomiast oznacza zrządzenia,
przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich
ostatecznego celu2.
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Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1817, Pallottinum, Poznań 1994.
TamŜe, nr 321.

Czytamy w Katechizmie Kościoła
Katolickiego, Ŝe Bóg stworzył świat
uporządkowany i dobry według swej
mądrości. Wszystko co Bóg stworzył
ma właściwą sobie mądrość i doskonałość,
ale nie wyszło całkowicie wykończone
z rąk Stwórcy. Jest ono stworzone
w
„drodze”
(...)
do
ostatecznej
doskonałości, którą ma dopiero osiągnąć
i do której Bóg je przeznaczył. Człowiek
wyposaŜony w rozum i wolną wolę
z nadzieją zdąŜa do swego ostatecznego
przeznaczenia, poniewaŜ w jego sercu
zaszczepione zostało pragnienie owej
doskonałości, którą ma nadzieję osiągnąć.
BoŜą Opatrznością są więc „wszelkie
zrządzenia, przez które Bóg prowadzi
swoje stworzenie do tej doskonałości”1.
Sandro Botticelli, Trójca Św. (fragment)

Tak więc wszystko co człowieka spotyka, dobro i zło, choroba
i cierpienie, Ŝycie i śmierć mieszczą się w wymiarze BoŜej Opatrzności
uwzględniającej wolny wybór dokonywany przez człowieka. Bóg współdziała
z człowiekiem we wszystkim, co jest dla niego dobre. Dopuszcza nawet zło,
grzech, ale szanując wolność swego stworzenia, w sposób tajemniczy potrafi
wyprowadzić z niego dobro nadając sens wszelkiemu ludzkiemu działaniu2.

Struktura nadziei jako dyspozycji psychicznej człowieka
Nadzieja jest naturalnym stanem egzystencji człowieka, jest tą dyspozycją
psychiczną, która pozwala nadać swojemu działaniu i całemu Ŝyciu sens. Jest
ona czynnikiem aktywizującym i ukierunkowującym ludzkie czynności, gdyŜ
dzięki niej człowiek moŜe podejmować skutecznie róŜne cele, ale takŜe czuć się
w Ŝyciu bezpiecznie oraz oczekiwać spełnienia swych dąŜeń, realizacji planów
oraz posiadać przeświadczenie, Ŝe wszelki trud Ŝycia, jego sukcesy i poraŜki,
a takŜe śmierć ma głęboki sens i znaczenie. Wszystko to bowiem zmierza do
ostatecznego przeznaczenia, którym jest Bóg.
Człowiek mający nadzieję spodziewa się zaistnienia sprzyjających
okoliczności umoŜliwiających osiągnięcie jakiegoś dobra. Zatem człowiek ma
nadzieję np., Ŝe ukończy z powodzeniem szkołę, Ŝe zdobędzie dobrze płatną
pracę, Ŝe operacja chorego w rodzinie zakończy się sukcesem, Ŝe nowo wybrana
izba do parlamentu będzie bronić interesów najbiedniejszych. Człowiek mający
nadzieję na osiągnięcie jakiegoś dobra podejmuje działanie, aŜeby zrealizować
swe zamierzenia, osiągnąć waŜny dla siebie cel.
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TamŜe, nr 302.
TamŜe, nr 311.

Nadzieja jest waŜnym
motywatorem ludzkiego
działania ukierunkowującym
osobę na zdobycie określonego
celu. Cel, ku któremu zmierza
człowiek, zawsze stanowi dla
niego jakąś wartość lub dobro,
jednakŜe jego zdobycie jest
obwarowane pewną dozą
niepewności. Człowiek nigdy
nie jest pewny osiągnięcia celu,
jednak ma nadzieję, i ona właśnie
jest siłą popychającą go do
podejmowania działań.
Dzięki nadziei człowiek
odnajduje sens swego
działania, a takŜe
swego Ŝycia
Paolo Uccello, Nadzieja
JednakŜe zdarza się takŜe tak, Ŝe ludzie tracą nadzieję i wtedy nie wierzą,
Ŝe uda im się zrealizować zamierzone cele, Ŝe osiągną upragnione dobro.
Wówczas wpadają w stan beznadziei, tracąc nadzieję na realizację
jakiegokolwiek przedsięwzięcia, wpadają w stan przygnębienia, depresji, apatii.
WyraŜa się to często w takich stwierdzeniach jak np.: to jest beznadziejne; to nie
ma zupełnie sensu; nie ma nadziei na to, Ŝe się coś dobrego wydarzy; czyjś stan zdrowia
jest beznadziejny; nie mam juŜ nadziei na wyzdrowienie swoje lub kogoś; nie ma Ŝadnej
nadziei na coś lepszego; straciłem nadzieję i wszystko się zawaliło. Przykładem
zupełnej utraty nadziei był Judasz, który nie wierzył, Ŝe Jezus – Bóg wybaczy
mu jego zdradę i dlatego postanowił skończyć ze swoim Ŝyciem.
Ludzie na ogół mają świadomość, Ŝe w realizacji kaŜdego celu oraz
w formułowaniu planów i zamierzeń, nadzieja jest bardzo istotna i dlatego
starają się ją podtrzymać, a takŜe aktywnie poszukiwać źródeł, skąd mogliby ją
czerpać. To pragnienie i zarazem podstawowa potrzeba człowieka wyraŜa się
m.in. w takich stwierdzeniach, jak: odzyskałem nadzieję; nadzieja wróciła; zrobię
wszystko, aby przywrócić komuś nadzieję; trzeba mieć nadzieję; ja nigdy nie tracę
nadziei.
Jest wiele sposobów odzyskiwania nadziei, a takŜe źródeł z których
moŜna czerpać nadzieję. Ludzie mówią: oni są moją nadzieją; moim źródłem nadziei
jest...; gdyby nie ... juŜ dawno straciłbym nadzieję; Bóg jest moją największą nadzieją;
jestem człowiekiem zawierzenia i ufam Opatrzności BoŜej.
Nadzieja, zgodnie z tradycją psychologiczną, a takŜe z mądrością
obiegową zaliczana była niegdyś do zbioru emocji. Jednak w świetle
współczesnych
osiągnięć
psychologii
poznawczej,
zdaniem
Józefa
Kozieleckiego, naleŜy zrewidować ten pogląd. Autor ten nadzieję rozumie jako
wielowymiarową strukturę poznawczą, której centralnym składnikiem jest przekonanie,

Ŝe w przyszłości człowiek otrzyma dobro (osiągnie waŜny cel) z określonym stopniem
pewności1.
J. Kozielecki wyróŜnił cztery rodzaje nadziei: nadzieja pasywna, nadzieja
aktywna, nadzieja partykularna, nadzieja generalna2.
Nadzieję pasywną stanowią przekonania jednostki, Ŝe po okresie
biernego oczekiwania, osiągnie ona poŜądany wynik lub cel z określonym
stopniem prawdopodobieństwa. Przekonaniu temu zazwyczaj towarzyszą
pozytywne emocje. Jednak w takich sytuacjach człowiek zachowuje się biernie,
tzn. nie robi nic, aby zwiększyć szansę osiągnięcia oczekiwanego dobra.
Zazwyczaj jednak w swoich działaniach człowiek posługuje się nadzieją
aktywną, gdyŜ czynnie angaŜuje się w dąŜeniu do wyznaczonych przez siebie
celów. Nadzieja aktywna polega na umiejętnym wykorzystywaniu przez
jednostkę swoich zdolności i dyspozycji psychicznych do wykonywania zadań
i osiągania zamierzonych celów.
Zarówno nadzieja aktywna i pasywna mają charakter partykularny
(pojedynczy), poniewaŜ związane są ściśle z sprecyzowanym celem, który
człowiek pragnie osiągnąć.
Człowiek według nadziei partykularnej formułuje róŜnorodne cele, od
bardzo prostych, np. kupując buty ma nadzieję, Ŝe będą wygodne, po bardzo
skomplikowane, np. walcząc o słuszną sprawę dla ogółu ludzkości3.
Poza nadzieją partykularną wyróŜnia się nadzieję generalną, nazywaną
ogólną lub absolutną, która teŜ moŜe być aktywna lub pasywna. Nadzieja taka
nie odnosi się do konkretnego wyniku, stanu rzeczy lub celu, lecz jest trwałym
ogólnym przekonaniem, Ŝe w przyszłości, bliŜszej lub dalszej, zrodzą się nowe, waŜne
zadania, których, rozwiązanie nasycone będzie pozytywnymi wartościami i dobrami4.
Nadzieja taka pozwala osiągać znaczące i doniosłe cele, a takŜe podejmować
i realizować osobiste i społeczne interesy. Nadzieja generalna jak sama nazwa
wskazuje, nie odnosi się do konkretnej przestrzeni, czasu czy nawet czynu lecz
jest zgeneralizowana, to znaczy człowiek Ŝyje według nadziei i w nadziei.
Nadzieja jako wielowymiarowa struktura poznawcza składa się z kilku
integralnych, konstytuujących ją elementów. NaleŜą do nich: składnik
poznawczy, emocjonalny, temporalny, afiliatywny i sprawczy5.
Składnik poznawczy zajmuje centralne miejsce i stanowi system
przekonań czyli myśli, sądów, skojarzeń, wyobraŜeń jednostki o osiągnięciu
w przyszłości doniosłego dla niej celu, poŜądanego wyniku, bądź teŜ jakiegoś
dobra, wartości czy szczęścia.
Składnik emocjonalny, afektywny odgrywa w nadziei podstawową rolę,
poniewaŜ przekonanie o osiągnięciu celu zawsze jest nasycone emocjami,
uczuciami, a często takŜe namiętnościami. Na ogół nadzieja związana jest
z oczekiwaniami, co do mających nastąpić wydarzeń, zjawisk czy sytuacji,
wywołuje emocje o znaku dodatnim. Wtedy człowiek przeŜywa radość,
J. Kozielecki, Psychologia nadziei. Wydawnictwo Akademickie „śAK”, Warszawa 2006, 37.
TamŜe, 38n.
3 TamŜe, 40n.
4 TamŜe, 42.
5 Dokładną charakterystykę tych składników przedstawia J. Kozielecki w ksiąŜce Psychologia
nadziei, dz. cyt., 42-47.
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podekscytowanie, zadowolenie, dumę, szczęście. Niekiedy jednostka przeŜywa
takŜe emocje ujemne, a więc niepokój, nerwowość, niepewność, rozczarowanie,
zmartwienie, smutek. Jednak i takie uczucia pełnią bardzo waŜną rolę,
poniewaŜ są sygnałem, Ŝe być moŜe człowiek popełnił jakiś błąd, który wymaga
korekty i naprawienia. JednakŜe emocje pozytywne w strukturze nadziei pełnią
dominującą rolę i są niezwykle istotnym jej składnikiem.
Składnik temporalny pozwala na umieszczenie nadziei w czasie
przyszłym. Oczywiście, Ŝe na wybory człowieka mają wpływ jego
doświadczenia z przeszłości, jak teŜ aktualne sytuacje i zdarzenia, to jednak
nadzieja jest zawsze zorientowana na przyszłość. W nadziei rola okresu
przeszłego i teraźniejszego jest wtórna w porównaniu z przyszłym, który
równocześnie wpływa na sposób przeŜywania teraźniejszości oraz sposób
interpretowania przeszłości. Nadzieja ma jeszcze głębszy wymiar, który
J. Kozielecki ujął trafnie w następującej sentencji ... nie ma nadziei bez przyszłości i
nie ma przyszłości bez nadziei1.
WaŜnym składnikiem nadziei jest afiliatywność czyli odniesienie do
innych ludzi (np. rodziców, przyjaciół, sąsiadów, osób duchownych,
nauczycieli, lekarzy i pozostałego personelu medycznego czy ogólnie
ludzkości), a takŜe instytucji społecznych, Kościoła, tradycji, zjawisk
przyrodniczych, dzieł kultury. J. Kozielecki podkreślił, Ŝe szczególnie doniosłe
znaczenie dla wielu ludzi ma odniesienie do Boga, wiary, wyznawanej religii,
wartości transcendentnych2.
Składnik sprawczy nadziei posiada dynamiczny charakter i stąd wpływa
na procesy psychiczne i społeczne człowieka. Pełni on funkcję motywacyjną,
skierowaną na osiągnięcie celów i doniosłych wyników. Czynnik ten zwiększa
aktywność człowieka, stymuluje czynności planowania umoŜliwiające
rozwiązywanie problemów i tworzenie uŜytecznych społecznie dzieł. Decyduje
takŜe o trwałości ludzkiego działania, przez co w wielu sytuacjach wpływa na
poczucie powodzenia jednostki i w przypadkach trudności chroni przed
przeciwnościami losu. Czynnik ten przede wszystkim wpływa na poczucie
sensu Ŝycia.
Według znanego psychologa Eriksona nadzieja kształtuje się około
pierwszego roku Ŝycia i jest szczególnym przeświadczeniem jednostki o dwóch
ogólnych i powiązanych ze sobą właściwości świata: Ŝe jest on uporządkowany
i sensowny oraz Ŝe jest generalnie przychylny ludziom3.
Koncepcja nadziei Eriksona została rozwinięta i ubogacona przez
J. Trzebińskiego i M. Ziębę. Wprowadzili oni pojęcie nadziei podstawowej, która
róŜni się nieco od nadziei rozumianej jako poczucie, Ŝe rzeczy będą układały się
pomyślnie4. Poziom nadziei podstawowej traktowany jest jako waŜny czynnik
osobowościowy. UmoŜliwia on reagowanie jednostki na dwa rodzaje sytuacji –
na sytuacje nowości i sytuacje rozpadu dotychczasowego ładu. W sytuacjach nowości
nadzieja podstawowa zwiększa gotowość do podejmowania nowych wyzwań
J. Kozielecki, Psychologia... dz. cyt. 45.
TamŜe, 45.
3 J. Trzebiński, M. Zięba. Nadzieja, strata, rozwój, w: Psychologia Jakości śycia, 1, 5.
4 TamŜe, 5.
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i budowania nowego ładu. Nadzieja podstawowa moŜe bardziej wpływać na
umiejętność adaptacji w nowym środowisku niŜ optymizm i wiara we własne
moŜliwości oraz kompetencje. Nadzieja odgrywa takŜe bardzo duŜą rolę
w sytuacji straty i rozpadu dotychczasowego ładu w Ŝyciu jednostki. Pozwala
ona na szybsze i łatwiejsze przezwycięŜanie kryzysu i powstanie oraz
ukształtowanie postawy konstruktywnej, dąŜącej do zbudowania nowego
porządku.
J. Trzebiński i M. Zięba uwaŜają, iŜ nadzieja podstawowa stanowi
względnie stałą strukturę w osobowości człowieka. Podstawy nadziei kształtują
się u jednostki we wczesnym dzieciństwie, ale jej poziom zmienia się
nieustannie w ciągu całego Ŝycia. Czynnikami, które wpływają na zmianę
poziomu nadziei są róŜne wydarzenia przełomowe w Ŝyciu człowieka, które
mogą zarówno zwiększać, jak i zmniejszać poziom nadziei podstawowej.
Nadzieja jako wielowymiarowa dyspozycja psychiczna musi odnosić się
do nieprzemijającej pewności i wartości.

El Greco Chrystus

Nadzieja jako cnota teologalna i miara zawierzenia
Opatrzności BoŜej
Wiara, nadzieja i miłość są cnotami teologalnymi złączonymi ze sobą na
podobieństwo Trójcy Św. Wiara polega na uznaniu i przyjęciu Objawienia
BoŜego i samego objawiającego się Boga jako Stwórcy, Boga Ojca, Jezusa
Chrystusa i Ducha Św. Nadzieja i miłość wypływają z wiary i są z nią bardzo
ściśle związane tak, Ŝe Ŝadna z nich nie moŜe istnieć samodzielnie. Jeśli rozwija
się jedna, rozwijają się inne, jeŜeli upada któraś z nich, wraz z nią upadają inne.
ChociaŜ Św. Paweł w Hymnie o miłości pisze, Ŝe z tych cnót największa jest
miłość, to jednak stwierdza, Ŝe cnoty te „trwają”, a człowiek teraz niedoskonale
poznaje, stąd najlepiej i najłatwiej moŜe odczytać w swoim sercu właśnie miłość.
C. Peguy w poemacie Nadzieja
ujmuje te trzy cnoty pisząc tak:
Cnota, którą kocham najbardziej,
rzecze Bóg, to nadzieja, natomiast
wiara to mnie nie zadziwia,
gdyŜ jak dalej przekonuje poeta,
nietrudno jest wierzyć, poniewaŜ
wystarczy spojrzeć na piękny świat
stworzony przez Boga1.
Miłość poety teŜ nie zadziwia,
bo bez miłości nie w sposób Ŝyć, mając
przecieŜ w Synu BoŜym tak
namacalnie przekazaną
miłość Boga do człowieka.
Jednak nadzieja zadziwia
samego Boga...
Ŝe te biedne dzieci widzą, jak
wszystko się toczy, i wierzą,
Ŝe jutro będzie lepiej2.
Fra Bartolomeo, Chrystus w koronie cierniowej

C. Peguy przedstawia wiarę, nadzieję i miłość jako trzy siostry: wiara
i miłość są duŜymi siostrami trzymającymi małą siostrzyczkę nadzieję pośrodku, ale to właśnie ta mała siostra pociąga tamte za sobą. Bez nadziei
wszystko by się zatrzymało; wiara przeszłaby w niewiarę, a miłość przemieniła
w obojętność. Tak więc mała siostra nadzieja daje Ŝycie jednej i drugiej siostrze.
Nadzieja jest obok wiary i miłości tą cnotą teologalną, dzięki której
człowiek urzeczywistnia pragnienie osiągnięcia Ŝycia wiecznego czyli szczęścia
Królestwa niebieskiego.
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C. Peguy, Poezje. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1978, 39-45.
TamŜe, 43.

Cnota nadziei odpowiada więc - jak czytamy w Katechizmie:
dąŜeniu do szczęścia, złoŜonemu przez Boga w sercu kaŜdego człowieka;
podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują działania ludzi; oczyszcza je, by
ukierunkować je na Królestwo niebieskie; chroni przed zwątpieniem; podtrzymuje w
kaŜdym opuszczeniu; poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia wiecznego. śywa nadzieja
chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia miłości1.
Faustyna Kowalska pisze:
często Ŝyłam nadzieją przeciw
nadziei i posunęłam swoją
nadzieję do zupełnego
zaufania Bogu (Dz. 386)2.
Jan Twardowski
określa nadzieję:
... jako cierpliwość czekania
na to, Ŝe spełnią się wszystkie
BoŜe obietnice3.
Karol Wojtyła, który juŜ
w samym tytule poematu
„Nadzieja, która sięga poza
kres” zawarł najwaŜniejszą
cechę nadziei, tak pisze:
...I tak jestem wpisany
w Ciebie nadzieją
poza Tobą istnieć
nie mogę...4.

Anioł z Mostu Aniołów, Rzym

Nadzieja jest zatem rzeczywistością niezmiernie bogatą. Odnosi się do
codziennych prostych czynności ludzkich jak i bardzo złoŜonych okoliczności,
wymagających od człowieka głębokiego zawierzenia nadziei nawet wbrew
nadziei, czyli jakby dokonania transcendencji siebie w kierunku tego
prawdziwego i pełnego Dobra, zaszczepionego w jego sercu, a którego rozum
ludzki nie jest w stanie ogarnąć.

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1818.
F. Kowalska, Myśli. Doświadczenia duchowe. Modlitwy, Gaudium, Lublin 2002, 116.
3 J. Twardowski, Elementarz księdza Twardowskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, 98.
4 K. Wojtyła - Jan Paweł II, Nadzieja, która sięga poza kres, w: Pieśń o Bogu ukrytym. Poezje,
Spółdzielnia Wydawnicza ANAGRAM, Warszawa 1999, 179-181.
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Św. Augustyn stwierdził, Ŝe niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie
spocznie w Panu, a Jan Paweł II powiedział, Ŝe człowiek nie jest w stanie zrozumieć
samego siebie bez Chrystusa i dlatego „przekracza próg nadziei”.
Nadzieja zawiera się między wiarą i miłością, a więc stanowi pomost
między wiarą a miłością. Tak więc nadzieja wypływać musi z wiary, a zmierzać
ku dobru, czyli w rezultacie ku Miłości, bo pragnienie serca ludzkiego
zaspokoić moŜe tylko taki rodzaj Miłości - transcendującej człowieka,
przekraczającej śmierć, dąŜącej do pełni szczęścia. JeŜeli w sercu ludzkim
istnieje wskutek zaszczepienia przez Boga takie ogromne pragnienie Miłości, to
znaczy, Ŝe musi być kiedyś spełniona.
Nadzieja musi mieć związek z rzeczywistością, z rozumnym działaniem
ludzkim, z decyzją uwzględniającą wolną wolę człowieka. Działanie to dotyczy
kaŜdej dziedziny ludzkiego Ŝycia. Człowiek musi coś zrobić, Ŝeby dać
moŜliwość spełnienia się tego dobra, oczekiwania, szczęścia; np. student, który
ma nadzieję na zdanie egzaminu - podejmie trud nauki, chory, który ma
nadzieję na wyzdrowienie, podejmie odpowiednie leczenie, człowiek mający
nadzieję na Ŝycie wieczne, będzie zachowywał BoŜą naukę itd.
Nadzieja zatem wiąŜe się z działaniem człowieka, z dąŜeniem ku
jakiemuś dobru, czy osiągnięciu w przyszłości jakiejś wartości, szczęścia.
Szczęście jest tym dobrem i wartością, do którego człowiek zdąŜa i co ma
nadzieję osiągnąć. Jednak to, co człowiek w przyszłości osiągnie zaleŜy od jego
decyzji dokonanych aktualnie, a takŜe w przeszłości i dotyczy to wszystkich
sytuacji Ŝyciowych.
Nie znaczy to, Ŝe błędne decyzje,
pomyłki Ŝyciowe, upadki, grzech
przekreślają moŜliwości osiągnięcia
doskonałości i pełnego szczęścia. JeŜeli
człowiek powstaje na powrót z upadku
z nadzieją i zawierzeniem Bogu,
Opatrzność BoŜa moŜe przemienić jego
Ŝycie.
Nadzieja pozwala człowiekowi na
nastawienie się ku przyszłości, pozwala
ludziom doświadczyć przemijalności
cierpienia, męki, bólu, krzyŜa i zła.

Harmenszoon van Rijn Rembrandt,
Powrót syna marnotrawnego
(fragment)

Człowiek nadziei wie, Ŝe wszystko na tej ziemi ma swój kres i doczesne
dobro i zło, i cierpienie i choroba, i Ŝe nie naleŜy się obawiać nawet
największego wroga, poniewaŜ nikt duszy zabić nie moŜe, a nad wszystkim
czuwa Opatrzność.

Rozwijanie nadziei drogą do pogłębienia zawierzenia
Opatrzności BoŜej
Zazwyczaj ludzie odkrywają czym była dla nich nadzieja wtedy, gdy ją
tracą. Nadzieja nie występuje u ludzi zawsze w takim samym stopniu. RóŜne
sytuacje Ŝyciowe wpływają na to, Ŝe człowiek moŜe mieć róŜny poziom nadziei,
który implikuje podjęcie określonych decyzji i działań o charakterze
egzystencjalnym często mający wymiar ostateczny.
Z doświadczenia ludzkiej nadziei wypływa heroizm człowieka. To
nadzieja pozwala człowiekowi na podjęcie czynów heroicznych. Człowiek
mając nadzieję na osiągniecie jakiś waŜnych wartości, podejmuje ekstremalne
działania; np. Ŝołnierz gotów jest ponieść śmierć w obronie ojczyzny, matka dla
dziecka podejmuje się niekiedy wielkich wyrzeczeń, policjant decyduje się na
schwytanie groźnego przestępcy. Heroizm człowieka nie uwidacznia się jedynie
w czynach wielkich i nieprzeciętnych.

Rafał Kalinowski uwaŜał, Ŝe heroizm nadziei wyraŜa się przede
wszystkim w cierpliwym znoszeniu przeciwności. Nadzieja nadaje sens
takŜe śmierci, a nawet ją przezwycięŜa. Nadzieja jest więc najwłaściwszą dla
ludzi perspektywą odkrywania i oglądania prawdy o człowieku i o świecie.

Psychologowie odróŜniają nadzieję dojrzałą od niedojrzałej i podają
charakterystyczne przymioty dojrzałej nadziei.
J. Kozielecki uwaŜa, iŜ dojrzała nadzieja to taka, która człowieka nie
zawodzi i stąd powinna ona być:
1. aktywna, 2. wzrostowa, 3. świadoma, 4. ekspansywna, 5. realistyczna,
6. regulująca, 7. nastawiona na unikatowe przeŜycia1.
Nadzieja aktywna zakłada pełne zaangaŜowanie się całej osoby
człowieka obejmującej sferę poznawczą, emocjonalną, motywacyjną, wolitywną
i umysłową w osiąganie zamierzonych przez niego celów. Osiąganie doniosłych
celów i nadawanie sensu Ŝycia nie moŜe się dokonywać bez udziału
świadomości człowieka, więc jedynie świadoma nadzieja, czyli zdawanie sobie
w pełni sprawę z celu, do którego się dąŜy, zapewnia realizowanie planów,
zamierzeń, róŜnorodnych działań. Jest to moŜliwe tylko wtedy, gdy nadzieja się
rozwija czyli gdy człowiek stara się o zwiększanie jej poziomu. Progresja nadziei
jest wielokierunkowa, poniewaŜ zakłada rozszerzanie zbioru dziedzin jego
działalności. Jednostka dzięki temu moŜe dokonywać róŜnych wyborów,
stawiać sobie mniej lub bardziej odległe cele o wielu poziomach trudności
i złoŜoności.

1

J. Kozielecki, Psychologia...dz. cyt.,. 136.

Takie działania opierają się na obiektywnych i realnych faktach, którego
podstawę stanowi racjonalne myślenie implikujące waŜny atrybut realistycznej
nadziei.
Dojrzała nadzieja pełni określone funkcje regulujące zachowanie
w kierunku osiągania zamierzonych celów prowadzących w konsekwencji do
poczucia sensu Ŝycia. Ostatni atrybut nadziei został nazwany jako unikatowe
przeŜycia i niepowtarzalne doświadczenia. WiąŜe się on z duchowymi stanami
poznawczymi i emocjonalno-motywacyjnymi warunkującymi głębokie
przeŜywanie oraz transcendencję własnej egzystencji z poczuciem pełnej
samorealizacji, przyczyniając się do szerzenia dobra wokół swego bliŜszego
i dalszego otoczenia. Ten atrybut nadziei stanowi podstawę nadziei
chrześcijańskiej1.
Nadzieja chrześcijańska polega na oczekiwaniu od Boga na to, co Bóg
sam obiecuje człowiekowi; jest więc oczekiwaniem na spełnienie Jego obietnic.
Obietnica powszechnego
i ostatecznego zbawienia ze
wszelkiego zła, grzechu, śmierci,
wyraŜona została przez Jezusa
Chrystusa, który głosił nadejście
Królestwa BoŜego, a Jego śmierć na
krzyŜu i zmartwychwstanie stanowi
gwarancję, Ŝe wszyscy ludzie
zmartwychwstaną
i zapanuje Królestwo, w którym
zostanie zrealizowane wielkie
pragnienie pełnego i trwałego
szczęścia kaŜdego zbawionego
człowieka. Człowiek pokłada
nadzieję w Bogu i powierza swe losy
Opatrzności ufając, Ŝe Bóg prowadzi
go do wiekuistego szczęścia.
Domenico Beccafumie, Św. Trójca

Bóg wyposaŜył człowieka w rozum i wolną wolę, by sam dokonywał
wyboru w dochodzeniu do doskonałości, mając nadzieję i powierzając się
Opatrzności. Człowiek w swym doczesnym Ŝyciu będąc świadomym własnej
ograniczoności, im bardziej powierza swe losy Opatrzności, tym Bóg jeszcze
więcej go obdarza swoimi łaskami i tym waŜniejsze powierza mu zadania do
zrealizowania na ziemi.
Człowiek przyjmujący wszystkie zrządzenia Opatrzności jest
przekonany, Ŝe cokolwiek w jego Ŝyciu się wydarzy ma głęboki sens oraz ma
nadzieję, Ŝe taka postawa gwarantuje mu osiągnięcie szczęścia wiekuistego,
którego pragnienie jest zaszczepione w jego sercu.
1

TamŜe, 136-138.

