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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

NADZIEJA  
 
 Pokładanie nadziei w Bogu oznacza dążenie do Niego z dobrymi uczyn-

kami. W Psalmie 36 mówi się: „Miej ufność w Panu i postępuj dobrze”.  
 
 Trzeba pokładać wielką nadzieję w Panu, ponieważ kto ma w Nim na-

dzieję, nie zawiedzie się. Bóg nie porzuca tak, jak ludzie, którzy często 
porzucają swoich przyjaciół; i nigdy Go nie brakuje tak, jak brakuje na-
szych dóbr szczęścia. (św. Albert) 

 
 Nie pokładajmy nadziei w sobie samych, lecz w Bogu. (św. Augustyn)  

 
 Ci, którzy nie pokładają nadziei w niepewnych bogactwach, nie do-

puszczają też pychy do duszy. 
 
 Gdyby nasz płacz nie docierał do Twoich uszu, nie pozostałaby nam 

żadna nadzieja. 
 
 Miejcie nadzieję w Tym, co uczynił was tym, czym jesteście i udzielił 

wam łaski i sprawiedliwości. (św. Augustyn) 
 
 Nadzieja sprawia, że rośnie miłość, a miłość sprawia, że rośnie na-

dzieja. Z pewnością nadzieja w Boską dobroć sprawia, że rośnie miłość 
ku Jezusowi Chrystusowi. (św. Alfons Maria Liguori) 

 
 Jezu mój, siło moja i jedyna nadziejo moja, w Tobie jedynym cała na-

dzieja moja, ufność moja nie będzie zawiedziona. (św. Faustyna Ko-
walska) 

 
 Tak mówi doświadczenie: tam gdzie działają liczne sprzeczności, tam 

też rozkwita największa nadzieja. (św. Ignacy Loyola) 
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 Mógłbym uczynić o wiele więcej, gdybym miał więcej nadziei. (św. Jan 

Bosko) 
 
 Gdy w Bogu złożymy nadzieję, uzyskamy wolność i bezpieczeństwo. 

 
 Nadzieja jest niczym łańcuch mocny zwisający z nieba – podnosi nasze 

dusze, ciągnąc z wolna ku szczytom tych, którzy się jej silnie trzymają, 
i ratując z nawałnicy nieszczęść doczesnych. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Każdy, kto posiada nadzieję, spodziewa się zdobyć to wszystko, czego 

pragnie, a czego jeszcze nie posiada. 
 
 Nadzieja chrześcijańska jest spodziewaniem się od Boga wszystkiego, 

co jest potrzebne do osiągnięcia życia w zjednoczeniu z Bogiem. 
 
 W nadziei człowiek jest umocniony wlaną cnotą nadziei. Przez nią Bóg 

dysponuje go do zawierzenia Mu we wszystkim. Jakakolwiek bowiem 
nadzieja odnosi się do szczęśliwości wiecznej, to jednak zawiera w so-
bie także zaufanie Bogu odnośnie życia doczesnego. (św. Jan od 
Krzyża) 

 
 Nadzieja nie oznacza dostrzec światło, lecz ufność z zamkniętymi 

oczami, że Pan posiada je w pełni i żyje w tej jasności. On jest Światłem. 
 
 Wydaje się, że panuje spokój. Lecz nieprzyjaciel Boga nie śpi... – Czuwa 

również Serca Jezusa! To jest moja nadzieją. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Nadzieja nigdy nie jest zanadto wielką, bo nie może tak wielkich rzeczy 

spodziewać się od Boga, żeby On nie pragnął, aby jeszcze większych od 
Niego wyglądano. 

 
 Nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje. (bł. 

Honorat Koźmiński) 
 
 Nieraz uśmiech twój wlać może do duszy zniechęconej, smutnej, zbo-

lałej jakby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie 
wszystko stracone, że Bóg czuwa. 

 
 Im ciemniej naokoło, tym jaśniej musi nam świecić światło nadziei, 

świętej ufności w Bogu. (bł. Urszula Ledóchowska) 
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 Maryja jest Matką. Jest Orędowniczką u Miłosierdzia, i jest także Jego 

Matką. A więc chcę złożyć w Niej nadzieję. 
 
 Nadzieja ma swój konieczny fundament w wierze. Nie ma nadziei ten, 

kto w nic nie wierzy. (św. Leopold Mandić) 
 
 A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w ser-

cach naszych prze Ducha Świętego, który został nam dany. (św. Paweł, 
Rz 5, 5) 

 
 A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wie-

rze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. (św. Pa-
weł, Rz 15, 13) 

 
 (Miłość) we wszystkim pokłada nadzieję. (św. Paweł, 1 Kor 13, 7) 

 
 W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. (św. Paweł, Rz 8, 24) 

 
 Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. (św. 

Paweł, Hbr 10, 35) 
 
 Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny za-

ufania Ten, który dał obietnicę. (św. Paweł, Hbr 10, 23) 
 
 ... złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawcą wszystkich lu-

dzi, zwłaszcza wierzących. (św. Paweł, 1 Tm 4, 10) 
 
 Moją wielką radością jest nadzieja na 

przyszłą chwałę. (św. Edyta Stein) 
 
 ... nadzieja zakłada pragnienie. Żeby cze-

goś się spodziewać, trzeba przedtem 
tego pragnąć. 

 
 ... nie należy do cnoty nadziei ta nadzieja, 

którą ktoś pokłada w sobie albo w innym 
człowieku, lecz jedynie nadzieja, którą 
pokładamy w Bogu. (św. Tomasz z 
Akwinu) 
 


