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Ks. Maciej Zachara MIC

Jak podaje Katechizm, wiara, na-
dzieja i miłość to cnoty teolo-

galne, które uzdalniają człowieka 
do uczestnictwa w naturze Bożej 
(KKK 1812), są wszczepione przez 
Boga w dusze wiernych, by uzdol-
nić ich do działania jako dzieci 
Boże oraz stanowią rękojmię obec-
ności i działania Ducha Świętego 
w człowieku (KKK 1813). 

W tej triadzie cnót największa 
jest miłość (1 Kor 13,13). Ona też 
pozostanie na zawsze treścią życia 
zbawionych w królestwie Bożym, 
wiara i nadzieja natomiast prowa-
dzą nas w życiu doczesnym. W nie-
bie wiara zostanie zastąpiona przez 
bezpośrednie oglądanie Boga, a na-
dzieja zostanie spełniona. Jak nato-
miast określić rolę wiary i nadziei 
w naszym życiu? Jak mają się do 
siebie te dwie cnoty i czym one się 
od siebie różnią?

Wiara i nadzieja są w gruncie 
rzeczy bardzo sobie bliskie. Mówiąc 
najogólniej, wiara jest fundamen-
tem, z którego wyrasta i na którym 
opiera się nadzieja. Wiara to nie 
tylko przekonanie o tym, że Bóg ist-
nieje, choć oczywiście jest ono ko-
nieczne. Wiara jest przede wszyst-
kim odpowiedzią na przymierze, 
które Bóg zawarł ze swoim ludem. 
Nowe i wieczne przymierze zostało 
zawarte przez Ofiarę Chrystusa, dla-
tego wiara oznacza przyjęcie Jezu-

sa jako jedynego Pana i Zbawiciela 
oraz konsekwentne trwanie w rela-
cji z Chrystusem, a także z Bogiem 
Ojcem i z Duchem Świętym. Wiara 
łączy się z postawą uległego słucha-
nia Słowa Bożego i dostosowywania 
do niego swego życia, czyli posłu-
szeństwa Bogu i Jego przykazaniom. 
Związany z tym jest również intelek-
tualny akt zgody na to wszystko, co 
jest treścią wiary, a co Kościół poda-
je do wierzenia w swoim nauczaniu. 
Wszystko to oznacza postawę zaufa-
nia względem Boga. Dlatego wiara 
chrześcijańska to nie tylko wiara 
w Boga, ale przede wszystkim wiara 
Bogu. I tutaj możemy zobaczyć, jak 
z wiary pojętej jako zaufanie wzglę-
dem Boga wynika postawa nadziei. 
Ufam Bogu, więc pokładam w Nim 
nadzieję.

Nadzieja z samej natury rzeczy 
odnosi się do przyszłości. Jest to 
przede wszystkim nadzieja na osiąg-
nięcie pełni szczęścia w królestwie 
Bożym, w pełnym zjednoczeniu 
z Bogiem we wspólnocie ze święty-
mi, w tym z naszymi ukochanymi, 
którzy już od nas odeszli. Obecnie, 
póki żyjemy na ziemi, możemy 
kosztować tego szczęścia jedynie za-
czątkowo, pośród różnorakich zma-
gań, trudności i upadków. Wobec 
różnych cierpień, których doświad-
czamy w życiu, może w nas pojawiać 
się pokusa zniechęcenia albo wręcz 
powątpiewania o Bogu lub Jego 
mocy czy miłości do nas. Podobna 
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pokusa zniechęcenia może się w nas 
pojawiać w obliczu grzechów na 
świecie, a także w obliczu naszych 
własnych grzechów. Czy warto po-
wstawać, skoro wciąż na nowo upa-
dam? Czy warto trwać w wierności 
Bogu, skoro zło wydaje się często 
atrakcyjne i zwycięskie? Tym, co 
nas wtedy ocala i podtrzymuje, jest 
nadzieja. Wyrastająca z wiary na-
dzieja jest potężną siłą, pozwalającą 
przetrwać największe przeciwności. 
Trochę jak podczas wspinaczki gór-
skiej, nadzieja zdobycia upragnio-
nego szczytu pozwala pokonywać 
zmęczenie ciała, momenty znużenia 
czy chwile grozy, kiedy szlak staje 
się niebezpieczny. Nadzieja wynika 
więc z wiary, niejako rodzi się z niej, 
ale w ważnych i trudnych chwilach 
może być również obroną, wręcz 
ocaleniem dla wiary.

A co z naszymi różnymi ludzki-
mi nadziejami, związanymi z do- 
czesnością? Nadzieja, która chcia-
łaby zamknąć się całkowicie w do-
czesności, byłaby złudna. Jak mówi 
św. Paweł, „jeżeli tylko w tym życiu 
nadzieję w Chrystusie pokładamy, 
jesteśmy bardziej od wszystkich lu- 
dzi godni politowania” (1 Kor 
15,19). Iluzją byłoby oczekiwać, że 
Bóg spełni wszystkie nasze aspira-
cje lub że da nam życie pozbawione 
cierpienia. Mamy wraz z Chrystu-
sem przejść w realiach naszego ży-
cia paschalną drogę przez krzyż do 
zmartwychwstania. Nadzieja mówi 
nam jednak, że Bóg w tym wszyst-
kim nie pozbawi nas niczego, co na-
prawdę dobre i piękne, wspomoże 
nas we wszystkim, co pomaga nam 
być lepszymi i dojrzalszymi oraz że 
wypełni nasze najgłębsze pragnienia 
i tęsknoty. 

Z wiarą i nadzieją ściśle związa-
na jest także miłość. Ona jest tak 
naprawdę duszą zarówno wiary jak 
nadziei. Dlatego ta triada cnót wia-
ra, nadzieja i miłość – to nie są trzy 
odrębne rzeczywistości, ale trzy 
aspekty jednej i tej samej postawy 
duchowej.  ■

Czym 
różni się 
nadzieja 
od wiary?
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UUrodziłem się w 1954 r. Jestem już w wieku eme-
rytalnym, ale pracuję jeszcze na Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto, udzielam 
się w kilku gremiach rządowo-samorządowych, w któ-
rych pełnię różne funkcje, np. wiceprzewodniczące-
go Państwowej Komisji Wyborczej czy członka Rady 
Służby Publicznej. Mam za sobą sporo doświadczeń 
zawodowych. Wiele radości daje mi od lat praca ze 
studentami. Mam za sobą 25 wypromowanych prze-
ze mnie doktorów i kilka tysięcy magistrów. Udało mi 
się to osiągnąć, bo pracowałem równolegle na kilku 
uczelniach, w tym na Uniwersytecie Warszawskim, 
w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, w Pol-
skiej Akademii Nauki i na współzałożonej przeze mnie 
Wyższej Szkole Administracji w Ostrołęce, w której 
byłem zresztą rektorem przez cztery lata.

W latach 2006-2015 pracowałem jako sędzia Trybu-
nału Konstytucyjnego. W przeszłości byłem też m.in. 
dyrektorem Biura Komisji Sejmowych, wiceministrem 
spraw wewnętrznych i administracji, sekretarzem Ko-
mitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Za tę wie-
lość obowiązków krytykowali mnie członkowie mojej 
rodziny i mój promotor prof. Jastrzębski, który uwa-
żał, że się rozdrabniam. Nie oddałem się jednak pra-
cy naukowej, bo z przykrym zdziwieniem odkryłem, 
że nikt z moich kolegów z zakładu na Uniwersytecie 
Warszawskim, na którym pracowałem, nie przeczytał 
nawet mojej rozprawy habilitacyjnej o prawie admi-
nistracyjnym. W 1992 r. podjąłem więc decyzję, żeby 
nie wiązać się wyłącznie z życiem uniwersyteckim. Nie 
mówię o tym wszystkim, aby się chwalić, ale żeby po-
kazać, ze wziąłem na siebie zbyt wiele pracy, co miało 
wpływ na moją rodzinę. Może, gdybym wybierał ina-
czej, pewne sprawy potoczyłyby się inaczej.

Do 1980 r. nie chodziłem do kościoła. Mój ojciec był 
człowiekiem wierzącym, ale bardzo źle nastawionym 
do Kościoła. Kiedyś zwierzył się mi, że chodziło o to, iż 
jeden z bliskich mu księży z czasów okupacji okazał się 
donosicielem. Podziemie go nawet za to zlikwidowało. 
Od tamtej pory zerwał z Kościołem, ale nie z wiarą. Kie-
dy bowiem umarł w 1996 r., to w jego portfelu odnaleź-
liśmy obrazek z Matką Bożą, pochodzący chyba jeszcze 
sprzed wojny. Trudno sobie wyobrazić, aby człowiek 
niewierzący nosił przy sobie taki wizerunek.

W roku 1980 r. poszedłem z pieszą pielgrzymką na 
Jasną Górę. Nie było wtedy jeszcze pielgrzymki akade-
mickiej, szedłem w grupie 17., chyba biało-amaranto-
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Codzienna modlitwa 
uchroniła mnie przed rozpaczą

wej. Skłoniła mnie do tego śmierć mojej bliskiej kole-
żanki, Małgosi, która mieszkała na tym samym piętrze 
co ja. Umarła z powodu przedawkowania alkoholu. 
Bardzo pragnęła, abyśmy się pobrali. Ta śmierć mną 
wstrząsnęła. Od tamtej pory nastąpił we mnie czas 
przemiany. Wiara i codzienna modlitwa sprawiły, że 
byłem w stanie to wszystko przetrwać. Boję się, że bez 
tego byłoby bardzo źle. Codziennie czytam naprze-
miennie Księgę Rodzaju i Ewangelię św. Mateusza. Od 
tego czasu nigdy nie opuściłem niedzielnej Mszy świę-
tej i zawsze chodziłem na nią z radością.

W 1983 r. ożeniłem się z Hanią. Wiążą się z nią dwie 
najbardziej doniosłe sytuacje w moim życiu. Pierwsza 
jest taka, że mieliśmy dwoje dzieci, syna i córkę. Druga 
natomiast to ta, że Hania popełniła samobójstwo. Miało 
to miejsce w 2016 r., pięć lat temu. Okazało się, że była 
ciężko chora. Miała schizofrenię. Jest z tym związane 
przeżycie, którego nie mogę zapomnieć. Przed tragicz-
ną śmiercią znajdowała się w szpitalu przy ul. Sobie-
skiego w Warszawie. Wypuszczono ją na przepustkę. 
Wszyscy myśleli, że się jej poprawiło, choć mogła też 
tak grać, że jej lekarz prowadzący nie zauważył jej rze-
czywistego stanu. Odwiedziła szpital w piątek, w sobotę, 
w niedzielę, ale w poniedziałek już tam nie dotarła, bo 
rzuciła się pod pociąg. Gdyby nie wiara i gdyby nie po-
moc ludzi, nie tylko z rodziny, nie wiem, jak by się to 
dla mnie skończyło. Czułem wówczas także obowiązek 
wobec dzieci, dlatego jakoś się otrząsnąłem. Co praw-
da, dzieci były już wtedy dorosłe, bo Kuba miał 32 lata, 
a Jagoda 29, ale u syna też zdiagnozowano schizofrenię. 

Wśród innych bolesnych wydarzeń w moim życiu 
muszę wspomnieć o śmierci jeszcze jednej mojej bli-
skiej mi osoby. Nie wspominam o śmierci moich rodzi-
ców, dziadków, bo to jest w jakiś sposób rzecz naturalna. 
Myślę o tragicznej śmierci innej mojej koleżanki, która 
także mieszkała na tym samym piętrze co ja. Pomimo 
tych wszystkich trudnych doświadczeń, po 1980 r., kiedy 
przeżyłem nawrócenie, nigdy nie zwątpiłem. Dopomogła 
mi codzienna modlitwa, do której wszystkich zachęcam.

 Zbigniew Cieślak
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