ÅšWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
BÃłg jest pierwszym ÅºrÃłdÅ‚em radoÅ›ci i nadziei czÅ‚owieka - J.PaweÅ‚ II

ÅšWIAT POTRZEBUJE NADZIEI

Musicie byÄ‡ mocni mocÄ… nadziei, ktÃłra przynosi peÅ‚nÄ… radoÅ›Ä‡ Åźycia i nie dozwala
zasmucaÄ‡ Ducha ÅšwiÄ™tego!
Pielgrzym Nadziei - Jan PaweÅ‚ II

NADZIEJA W Å»YCIU CZÅ•OWIEKA

WÅ›rÃłd wielu wypowiedzi na temat czÅ‚owieka, jest takÅźe sÅ‚uszne okreÅ›lenie go jako istoty,
ktÃłra Åźyje nadziejÄ…. Posiadanie nadziei jest przymiotem wyÅ‚Ä…cznie czÅ‚owieka, jest cechÄ…
specyficznie ludzkÄ…. Nadzieja jest bowiem elementem psychicznym, ktÃłry towarzyszy Åźyciu i
rozwojowi czÅ‚owieka.
DziÅ› czÄ™sto pada stwierdzenie o palÄ…cej potrzebie nadziei wobec istnienia niepokojÄ…cych faktÃłw,
ktÃłre odbierajÄ… jÄ… czÅ‚owiekowi. Tu naleÅźy wymieniÄ‡ pewne ideologie i niektÃłre kierunki
filozoficzne, jak n. p. egzystencjalizm. Jego zwolennicy gÅ‚oszÄ… tezÄ™ o istnieniu w Å›wiecie ludzkim
trwogi, opuszczenia, rozpaczy itp. Å»ycie jest cierpieniem i trwogÄ… a przeznaczeniem czÅ‚owieka jest
opuszczenie bez jakiegokolwiek wsparcia â€“ mÃłwiÄ… egzystencjaliÅ›ci. Z tego zaÅ› stanu rodzi
siÄ™ rozpacz, ktÃłra bazuje na tym, Åźe nie moÅźna liczyÄ‡ na kogokolwiek poza nami. SÄ… to gÅ‚osy
pesymistyczne ludzi niewiary. [â€Ś].

Jak sÅ‚usznie zauwaÅźa E. Fromm, â€žgdy znika nadzieja, koÅ„czy siÄ™ Åźycie, faktycznie lub
prawdopodobnieâ€•â€Ś[â€Ś]. NaleÅźy zwrÃłciÄ‡ uwagÄ™ na fakt, Åźe nie tylko poszczegÃłlne
jednostki ludzkie ÅźyjÄ… nadzieja, lecz takÅźe caÅ‚e narody i klasy spoÅ‚eczne oraz caÅ‚a
ludzkoÅ›Ä‡, ÅźyjÄ… nadziejÄ… i wiarÄ…; i jeÅźeli utracÄ… ten potencjaÅ‚, znikajÄ… bÄ…dÅº to z
powodu braku witalnoÅ›ci, bÄ…dÅº to z powodu rozwijajÄ…cej siÄ™ w nich irracjonalnej siÅ‚y
destrukcyjnej.
DziÅ› czÄ™sto pada stwierdzenie o palÄ…cej potrzebie nadziei wobec istnienia niepokojÄ…cych faktÃłw,
ktÃłre odbierajÄ… jÄ… czÅ‚owiekowi. Tu naleÅźy wymieniÄ‡ pewne ideologie i niektÃłre kierunki
filozoficzne, jak n. p. egzystencjalizm. Jego zwolennicy gÅ‚oszÄ… tezÄ™ o istnieniu w Å›wiecie ludzkim
trwogi, opuszczenia, rozpaczy itp. Å»ycie jest cierpieniem i trwogÄ… a przeznaczeniem czÅ‚owieka jest
opuszczenie bez jakiegokolwiek wsparcia â€“ mÃłwiÄ… egzystencjaliÅ›ci. Z tego zaÅ› stanu rodzi
siÄ™ rozpacz, ktÃłra bazuje na tym, Åźe nie moÅźna liczyÄ‡ na kogokolwiek poza nami. SÄ… to gÅ‚osy
pesymistyczne ludzi niewiary. [â€Ś].
KoÅ›ciÃłÅ‚ naucza, Åźe nadzieja eschatologiczna nie pomniejsza znaczenia zadaÅ„ ziemskich;
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 10 December, 2018, 11:31

przeciwnie, jeÅźeli zabraknie podstawy religijnej i nadziei Åźycia wiecznego, to godnoÅ›Ä‡ ludzka bywa
czÄ™sto naruszana, a ludzie pogrÄ…ÅźajÄ… siÄ™ w beznadziejnoÅ›ci i rozpaczy.
Przeto naleÅźy mieÄ‡ na uwadze to, czego Å›wiat oczekuje dzisiaj od ludu BoÅźego, to realistyczne
orÄ™dzie nadziei, to odwaga istnienia i znoszenia boleÅ›ci, ktÃłre nam towarzyszÄ… od urodzenia, z
nadziejÄ…, ktÃłra odnawia Åźycie, z nadziejÄ… chrzeÅ›cijaÅ„skÄ…, ktÃłra jest skutecznym Å›rodkiem
zaradczym przeciwko ogÃłlnej nieufnoÅ›ci i rozpaczy dzisiejszego Å›wiata.
By mÃłc Å‚atwiej sprostaÄ‡ temu zadaniu naleÅźy dobrze pojÄ…Ä‡ znaczenie i sens sÅ‚owa
â€žnadziejaâ€•. Zacznijmy od krÃłtkiego rysu historycznego sÅ‚owa â€žnadziejaâ€•.
W staroÅźytnoÅ›ci greckiej termin â€žnadziejaâ€• byÅ‚ pojÄ™ciem Å›wieckim, a nie specjalnie
religijnym. OznaczaÅ‚ on najpierw jakieÅ› ogÃłlne oczekiwanie, ktÃłre z kolei zaczÄ™to okreÅ›laÄ‡
przymiotnikami: â€ždobreâ€• lub â€žzÅ‚eâ€•.
W Nowym Testamencie nadzieja jest natomiast oczekiwaniem tylko czegoÅ› dobrego, skierowanego na
przyszÅ‚oÅ›Ä‡, poniewaÅź oczekiwanie tego rodzaju odnosiÅ‚o siÄ™ do zbawczego dzieÅ‚a Boga w
Jezusie Chrystusie. W ten sposÃłb nadzieja staje siÄ™ jednÄ… z charakterystycznych cech chrzeÅ›cijan.
Åšw. PaweÅ‚ zaÅ› byÅ‚ tym, ktÃłry dostosowaÅ‚ grecki termin nadziei na uÅźytek
chrzeÅ›cijaÅ„skiego pojÄ™cia egzystencji.
JuÅź bowiem w Starym Testamencie historia Izraela pokazuje, jak sÅ‚owo Boga Jahwe lub obietnica
BoÅźa, bÄ™dÄ…c powodem oczekiwania, wzbudzaÅ‚a w czÅ‚owieku nadzieje. JuÅź w powoÅ‚aniu
Abrahama moÅźna byÅ‚o rozpoznaÄ‡ cechy strukturalne nadziei: rozkaz i obietnica; rozkazem byÅ‚o,
by udaÄ‡ siÄ™ w drogÄ™, obietnica zaÅ› wskazywaÅ‚a na cel, na ziemiÄ™, ktÃłrÄ… miaÅ‚
otrzymaÄ‡. A wiÄ™c wiara Abrahama Å‚Ä…czy siÄ™ z ufnoÅ›ciÄ… w przyszÅ‚oÅ›Ä‡ obiecanÄ…
przez Boga, czyli z nadziejÄ….
Na podstawie powyÅźszych rozwaÅźaÅ„ moÅźna okreÅ›liÄ‡ nadziejÄ™ jako oczekiwanie przyszÅ‚ego
dobra.. Taka definicja nadziei u nikogo nie wzbudza sprzeciwu i moÅźna jÄ… zaakceptowaÄ‡. W swej
istotnej treÅ›ci schodzi siÄ™ ona z klasycznÄ… definicjÄ… nadziei podanÄ… przez Å›w. Augustyna,
ktÃłry przypisaÅ‚ jej dwie cechy: a) dobro, b) w przyszÅ‚oÅ›ci.
Faktycznie, ten kto siÄ™ spodziewa lub kto Åźywi nadziejÄ™, zawsze czegoÅ› oczekuje. Oczekiwanie
jest wiÄ™c cechÄ… charakterystycznÄ… pojÄ™cia â€žnadzieiâ€•, lecz nie jedynÄ… i nie
wyÅ‚Ä…cznÄ…. Samo oczekiwanie nie jest jeszcze nadziejÄ…, poniewaÅź moÅźna oczekiwaÄ‡ czegoÅ›
obojÄ™tnego lub przykrego, a wtedy nie moÅźna mÃłwiÄ‡ o nadziei. NadziejÄ™ ma siÄ™ wÃłwczas, gdy
ta jest naznaczona pragnieniem lub tÄ™sknotÄ… nie za jakimkolwiek przedmiotem czy rzeczÄ…, lecz
tylko za tym, co naprawdÄ™ uwaÅźa siÄ™ za dobre dla siebie lub dla innych.
Jest prawdÄ…, Åźe czÅ‚owiek, ktÃłry Åźyje nadzieja, jest caÅ‚kowicie zwrÃłcony ku przyszÅ‚oÅ›ci; on
poniekÄ…d rzutuje wszystkie swoje czynnoÅ›ci i aspiracje w przyszÅ‚oÅ›Ä‡. PrzekraczajÄ…c zaÅ›, w
sposÃłb zamierzony, granice teraÅºniejszoÅ›ci, zmierza poza rzeczywistoÅ›Ä‡ widzialnÄ… tu i teraz.
PrzyszÅ‚oÅ›Ä‡ jest zatem przymiotem koniecznym i strukturalnym nadziei i odgrywa rolÄ™
zasadniczÄ….
Ponadto cechami charakterystycznymi nadziei sÄ…: obietnica kogoÅ› wiarygodnego, ufnoÅ›Ä‡ oraz
coÅ› w rodzaju pewnoÅ›ci. Jest prawdÄ…, Åźe nikt nie bÄ™dzie siÄ™ spodziewaÅ‚ jakiegoÅ› dobra,
jeÅ›li ono nie bÄ™dzie mu obiecane. Poza tym ten, kto otrzymaÅ‚ obietnicÄ™, ÅźÄ…da jakiejÅ›
gwarancji, Åźe bÄ™dzie mÃłgÅ‚ osiÄ…gnÄ…Ä‡ upragniony cel, jakim jest dobro.
Nadzieja zawiera w sobie takÅźe ufnoÅ›Ä‡, ktÃłra jest uczuciem pewnoÅ›ci, pochodzÄ…cym z zaufania
bez zastrzeÅźeÅ„ do kogoÅ› lub czegoÅ›. UfnoÅ›Ä‡ i jakiÅ› rodzaj pewnoÅ›ci sÄ… elementami
uzupeÅ‚niajÄ…cymi nadziei; bez nich nadzieja bywa zawiedziona, staje siÄ™ prÃłÅźna, a nawet szybko
zanika.
JeÅ›li wyÅźej wspomniane skÅ‚adniki towarzyszÄ… nadziei, a ona zbliÅźa siÄ™ do swej koÅ„cowej fazy
realizacji, wtedy wstÄ™puje w czÅ‚owieka radoÅ›Ä‡ i optymizm. Optymizm jako tendencja ducha
ludzkiego do zwracania uwagi w Åźyciu przede wszystkim na aspekty dobre i do osÄ…dzania przychylnie
ludzi i zdarzeÅ„, jest staÅ‚ym elementem nadziei i towarzyszy jej od samego poczÄ…tku aÅź do
koÅ„ca, to znaczy aÅź do momentu osiÄ…gniÄ™cia celu.
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Nie ulega wÄ…tpliwoÅ›ci, Åźe tego rodzaju nadzieja charakteryzuje kaÅźdÄ… religiÄ™, a w sposÃłb
szczegÃłlny chrzeÅ›cijaÅ„skÄ…. ByÄ‡ chrzeÅ›cijaninem bowiem znaczy mieÄ‡ nadziejÄ™. JuÅź Å›w.
PaweÅ‚ zwracaÅ‚ uwagÄ™, Åźe chrzeÅ›cijanie rÃłÅźniÄ… siÄ™ od tych, ktÃłrzy â€žnie majÄ…
nadzieiâ€• (Tes 4,13). W naszych zaÅ› czasach niemiecki teolog protestancki J. Moltmann podkreÅ›la,
Åźe nadzieja towarzyszy kaÅźdemu zdarzeniu zbawczemu i kaÅźdej prawdzie chrzeÅ›cijaÅ„skiej. StÄ…d
nic dziwnego, Åźe nadzieja byÅ‚a obszernie omawiana w ksiÄ™gach teologicznych jako jedna z trzech
cnÃłt teologalnych.
Nadzieja w naszych czasach, dziÄ™ki takim postaciom jak sÅ‚. BoÅźy Jan PaweÅ‚ II, nazwany
pielgrzymem nadziei oraz dziÄ™ki pewnym teologom jak J. Moltmann, ktÃłry zapoczÄ…tkowaÅ‚ nowy
kierunek zwany â€žteologiÄ… nadzieiâ€•, cnota ta wzbudziÅ‚a ponownie powszechne
zainteresowanie w Å›wiecie teologicznym.
W tym miejscu wypada dodaÄ‡, Åźe poczÄ…wszy od XIII wieku, duÅźo miejsca poÅ›wiÄ™cali nadziei
teologowie franciszkaÅ„scy tacy jak: Å›w. Antoni, Å›w. Bonawentura bÅ‚. Jan Duns Szkot i inni, aÅź
do naszych czasÃłw. Nadzieja jako cnota teologalna znajdowaÅ‚a teÅź wÅ‚aÅ›ciwe sobie miejsce w
kaznodziejstwie franciszkaÅ„skim, zwÅ‚aszcza w XV wieku u takich kaznodziei jak Å›w. Bernardyn ze
Sieny, Å›w. Leonard z Porto Maurizio i inni.
Nadzieja chrzeÅ›cijaÅ„ska bierze swÃłj poczÄ…tek z wiary. KtÃłra jest jej bazÄ…; owocem zaÅ› nadziei
jest miÅ‚oÅ›Ä‡. TÄ™ niewidzialnÄ… rzeczywistoÅ›Ä‡ przedstawiano obrazowo przy pomocy zielonej i
bujnej roÅ›liny, zÅ‚oÅźonej z korzenia, Å‚odygi i kÅ‚osÃłw. Z korzenia wyrasta Å‚odyga, ktÃłra
przenoszÄ…c substancje odÅźywcze, przyczynia siÄ™ do powstania owocÃłw w kÅ‚osach. KorzeÅ„
wyobraÅźa wiarÄ™, z ktÃłrej wypÅ‚ywa nadzieja przedstawiona jako Å‚odyga. Nadzieja zatem, tak jak
Å‚odyga w roÅ›linie, peÅ‚ni rolÄ™ poÅ›rednika miÄ™dzy wiarÄ… i miÅ‚oÅ›ciÄ…, ktÃłra nigdy nie
przestanie istnieÄ‡ zgodnie z tym, co powiedziaÅ‚ Å›w. PaweÅ‚: â€žTak wiÄ™c trwajÄ… wiara,
nadzieja, miÅ‚oÅ›Ä‡, te trzy: z nich zaÅ› najwiÄ™ksza jest miÅ‚oÅ›Ä‡â€• (1 Kor 13,13).
Z powyÅźszego wynika, Åźe nadzieja zajmuje miejsce Å›rodkowe pomiÄ™dzy wiarÄ… i miÅ‚oÅ›ciÄ…,
miÄ™dzy zuchwalstwem a zniechÄ™ceniem. Zatem nadzieja jest w pewnym sensie syntezÄ… wiary i
miÅ‚oÅ›ci. W rzeczywistoÅ›ci przedmiotem, do ktÃłrego zmierza umysÅ‚ jest prawda; przedmiotem
woli jest miÅ‚oÅ›Ä‡. Nadzieja Å‚Ä…czy jedno z drugim, gdyÅź z wiary bierze swÄ… podstawÄ™ i
pewnoÅ›Ä‡ obietnic, a z miÅ‚oÅ›ci czerpie siÅ‚Ä™ i tak prowadzi do osiÄ…gniÄ™cia coraz
wiÄ™kszego dobra, aÅź do NajwyÅźszego Dobra â€“ Boga.
Na podstawie powyÅźszych refleksji naleÅźy stwierdziÄ‡, Åźe nadzieja w Åźyciu kaÅźdego czÅ‚owieka
odgrywa bardzo waÅźnÄ… rolÄ™. Ona bowiem naleÅźy do istotnych skÅ‚adnikÃłw czÅ‚owieka. Bez
nadziei nie moÅźna by prowadziÄ‡ Åźycia autentycznie ludzkiego. Dla osoby chorej brak nadziei oznacza
bliskÄ… Å›mierÄ‡. Nadzieja usuwa zniechÄ™cenie i biernoÅ›Ä‡ ÅźyciowÄ…. Gdzie niepomyÅ›lny
przebieg zdarzeÅ„ kaÅźe czÅ‚owiekowi mÃłwiÄ‡: â€žkoniec wszystkiegoâ€•, tam nadzieja jako
ogromna siÅ‚a duchowa, pozwala usÅ‚yszeÄ‡ sÅ‚owa: â€žkoniec nie, to poczÄ…tek, naprzÃłd!â€•,
dajÄ…c nowy impuls dziaÅ‚aniu. CzÅ‚owiek jako istota â€žulepiona z nadzieiâ€•, odczuwa jej
potrzebÄ™ na kaÅźdym kroku.
Nadzieja jest konieczna gdy czÅ‚owiek pragnie osiÄ…gnÄ…Ä‡ perspektywy i cele, gdy pragnie
opanowywaÄ‡ i ujarzmiaÄ‡ siÅ‚y przyrody, doskonaliÄ‡ siebie, podbiÄ‡ kosmos oraz osiÄ…gnÄ…Ä‡
szczÄ™Å›cie i zbawienie. W tych okolicznoÅ›ciach nadzieja przestawia dynamicznÄ… siÅ‚Ä™ i bodziec,
sprÄ™ÅźynÄ™ postÄ™pu, brak obawy; wÃłwczas jest ona motywem do nieustannego poszukiwania tego,
co wiÄ™ksze i co lepsze.
I tej roli nadzieja nie przestanie speÅ‚niaÄ‡ tak dÅ‚ugo, dopÃłki nie osiÄ…gnie celu ostatecznego i nie
spotka siÄ™ z MiÅ‚oÅ›ciÄ…, ktÃłrej wraz z wiarÄ… ustÄ…pi miejsca na zawsze.
Grzegorz Bernard BÅ‚och OFM
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KoÅ›ciÃłÅ‚ naucza, Åźe nadzieja eschatologiczna nie pomniejsza znaczenia zadaÅ„ ziemskich. ByÄ‡
chrzeÅ›cijaninem bowiem znaczy mieÄ‡ nadziejÄ™

Mamy nadziejÄ™ w Åźywym Bogu, Zbawcy wszystkich ludzi, zwÅ‚aszcza wierzÄ…cych.
1 do Tymoteusza 4,10

ChrzeÅ›cijaÅ„stwo narodziÅ‚o siÄ™ ze zmartwychwstania Chrystusa, a wiÄ™c z wydarzenia, w ktÃłrym
ludzka Å›mierÄ‡ zostaÅ‚a przezwyciÄ™Åźona mocÄ… BoÅźÄ…. Znaczenie tego wydarzenia stanowi
rdzeÅ„ chrzeÅ›cijaÅ„skiej nadziei: kresem Åźycia nie jest Å›mierÄ‡, bo w Chrystusie wszyscy
bÄ™dÄ… oÅźywieni (1 Kor 15, 23). Zgodnie z zapowiedziÄ… samego Jezusa (por. J 14, 3), dokona siÄ™
to przy Jego powtÃłrnym, peÅ‚nym chwaÅ‚y przyjÅ›ciu (paruzja), ktÃłre zaowocuje takÅźe
odnowieniem caÅ‚ej stworzonej rzeczywistoÅ›ci; 2 List Å›w. Piotra mÃłwi o nowym niebie i nowej
ziemi, w ktÃłrych bÄ™dzie mieszkaÅ‚a sprawiedliwoÅ›Ä‡ (por. 3,13).

NMP KRÃ“LOWEJ POLSKI

3 maja KoÅ›ciÃłÅ‚ katolicki w Polsce obchodzi uroczystoÅ›Ä‡ NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny KrÃłlowej
Polski. NawiÄ…zuje ona do wydarzeÅ„ z historii Polski: obrony Jasnej GÃłry w 1655 r., Å›lubÃłw krÃłla
Jana Kazimierza - powierzenia krÃłlestwa opiece Matki BoÅźej, a takÅźe do uchwalenia Konstytucji 3
Maja.

ÅšwiÄ™to zostaÅ‚o ustanowione na proÅ›bÄ™ biskupÃłw polskich po odzyskaniu niepodlegÅ‚oÅ›ci po
I wojnie Å›wiatowej. Oficjalnie Å›wiÄ™to obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdziÅ‚ je dla
KoÅ›cioÅ‚a w Polsce papieÅź Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. Å›wiÄ™to zostaÅ‚o
podniesione do rangi uroczystoÅ›ci
wiÄ™cej
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