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                     Trzy cnoty teologiczne określają naszą postawę wobec Boga i 
ludzi. Uzdalniają one chrześcijan do życia w jedności z Trójcą Świętą. Ich 
początkiem, motywem i przedmiotem jest Bóg Trójjedyny. 
                         Cnoty teologiczne kształtują, pobudzają i charakteryzują 
działanie moralne chrześcijanina . Kształtują one i ożywiają wszystkie cnoty 
moralne. Są wszczepione przez Boga w dusze wiernych, by uzdolnić ich do 
działania jako dzieci Boże i do zasługiwania na życie wieczne. Stanowią one 
rękojmię obecności i działania Ducha Świętego we władzach człowieka.1 
 
 
 
 
                                            WIARA 
 
 
 
                          Wiara jest wyznaniem Jezusa jako Boga i Zbawiciela. Oznacza 
uznanie zbawienia jako daru, a więc objawia sens oparcia się na Bogu, który nas 
umiłował w Chrystusie i w Nim nas zbawił.2 
                           Jest cnotą teologiczną, dzięki której wierzymy w Boga i w to 
wszystko, co On nam powiedział i objawił, a co Kościół święty podaje nam do 
wierzenia, ponieważ Bóg jest samą prawdą.  
                           Przez wiarę " Człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu". 
Dlatego wierzący stara się poznać i czynić wolę Bożą. " Sprawiedliwy z wiary 
żyć będzie" ( Rz 1,17). Żywa wiara " działa przez miłość" ( Ga 5,6). 
                           Dar wiary trwa w tym, kto nie zgrzeszył przeciw niej. Jednak 
bez uczynków wiara jest martwa.( Jk 2,26); wiara, pozbawiona nadziei i miłości, 
nie jednoczy wierzącego w sposób pełny z Chrystusem i nie czyni go żywym 
członkiem Jego Ciała.3  
                           Uczeń Chrystusa powinien nie tylko zachowywać wiarę i żyć 
nią, ale także wyznawać ją, odważnie świadczyć o niej i szerzyć ją:" Wszyscy... 
winni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża 
wśród prześladowań, których Kościołowi nigdy nie brakuje". 

                                                           
1 KKK 1812, 1813. 
2 Ks. Cz. Rychlicki. Wiara, nadzieja ,miłość, Płock 2001, str. 253. 
3 KKK 1815. 
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                           Służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia:" Do 
każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi tego 
zaprę się i ja przed moim Ojcem , który jest w niebie" ( Mt 10,32-33)4  
 
                      Trzeba by zadać sobie pytanie:" Co to znaczy wierzyć?" 
                        
                       Wierzyć - odpowiada Jan Paweł II - znaczy przyjmować i 
uznawać za prawdziwe i odpowiadające rzeczywistości to, co jest treścią 
wypowiedzi czyli słów drugiej osoby ze względu na jej wiarygodność. 
Wiarygodność ta stanowi w danym wypadku o szczególnym autorytecie osoby. 
Jest to autorytet prawdy. Tak więc mówiąc " wierzę" wyrażamy równocześnie 
dwoiste odniesienie do osoby i do prawdy: do prawdy ze względu na osobę, 
która cieszy się autorytetem prawdomówności.5  
                        " Bogu objawiającemu należy okazać " posłuszeństwo wiary" 
przez które człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu, okazując " pełną 
uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego i dobrowolnie uznając przez 
Niego dane".6 
                           Jest rzeczą oczywistą, że poznanie przez wiarę różni się od 
poznania czysto rozumowego. Tym niemniej Bóg nie mógłby objawiać się 
człowiekowi, gdyby człowiek z natury nie był zdolny do poznania jakiejś 
prawdy o Nim. Tak więc obok " wiem", właściwego dla ludzkiego rozumu, staje 
" wierzę", właściwe dla  chrześcijanina : poprzez wiarę bowiem wierzący ma 
dostęp, aczkolwiek w sposób niepełny do tajemnicy wewnętrznego życia 
objawiającego się Boga7 czyli widzimy, że wiara prowadzi do tajemnicy Boga. 
 
                           Wiara, dar Boga dla człowieka, oprócz tego, że jest cnotą 
teologiczną, jest również trwałym usposobieniem jego duszy, czyli trwałą 
postawą wewnętrzną. I od tej strony wiara domaga się jakby stałej " uprawy" na 
gruncie duszy ludzkiej ze strony człowieka wierzącego. " Uprawa" ta stanowi 
równocześnie świadomą współpracę z łaską wiary. 
                           I w tym miejscu zadaję sobie pytanie: Czy moja wiara 
prowadzi mnie do tajemnicy Boga, czy w tej wierze postępuję czy cofam się 
jako człowiek na drodze do Boga? Co muszę czynić, żeby moja wiara nie była 
martwa?  
                           Wiem, że wiara jest podstawą mojego zjednoczenia z Bogiem, 
choć dokonuje się w pełni w miłości, jednak ona jest jako pierwsza i dlatego 
wymaga " uprawy", pielęgnacji, nieustannego rozwoju. Żeby ją pielęgnować i 
uprawiać potrzebna jest Eucharystia, Pismo święte, stan łaski uświęcającej, ale 

                                                           
4 KKK 1816. 
5 Jan Paweł II, Co to znaczy wierzyć, W-wa 1988, str 28. 
6 Tamże, str 29. 
7 Tamże, str 33. 
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myślę, że również potrzebne są podstawy, które wyniosło się z domu. Uczciwe, 
ogromne, zdrowe zaangażowanie naszych Rodziców i chrzestnych jak również 
wszystkich domowników pomaga dziecku wzrastać w wierze, bez odchyleń w 
jedną lub w drugą stronę, pomoc ta bardzo pomaga młodemu chrześcijaninowi 
przetrwać wszystkie " burze" wieku dorastania jak i konflikty w wieku 
dojrzałym i trwać w wierze przed Bogiem aż do śmierci. 
 
 
 
                                                NADZIEJA  
 
 
 
                     Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako 
naszego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność 
w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy 
łaski Ducha Świętego.8 
                     Cnota nadziei odpowiada dążeniu do szczęścia, złożonemu przez 
Boga w sercu każdego człowieka; podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują 
działania ludzi; oczyszcza je, by ukierunkować je na Królestwo niebieskie; 
poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia wiecznego. Żywa nadzieja chroni przed 
egoizmem i prowadzi do szczęścia  w miłości.9 
                      Nadzieja chrześcijańska rozwija się od początku przepowiadania 
Jezusa w ogłoszeniu błogosławieństw(...) Zapewnia nam radość nawet w czasie 
próby:" Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi" ( Rz 12,12)10. 
                      (...) We wszelkich okolicznościach każdy powinien mieć nadzieję, 
że z łaską Bożą " wytrwa do końca"...11 
                       W rozważaniach o nadziei nasuwają mi się takie pytania:" 
dlaczego po 2 tysiącach lat chrześcijaństwa tak wielu ludzi dziś traci nadzieję, 
ufność w Boga , tylu ludzi jest ogarniętych depresją, frustracją, tylu ludzi szuka 
ratunku u wróżek, w horoskopach, w gwiazdach, itp.? Dlaczego tylu ludzi 
biegnie do terapeutów, psychologów , a nie do spowiedników, a przez nich nie 
szuka ratunku u Boga? Co zrobić, żeby nasza nadzieja chrześcijańska naprawdę 
pomagała nam w życiu doczesnym i była rękojmią na życie wieczne?  
                        Otwarte granice przyniosły wiele zła, wiele nowinek. Liberalne 
wychowanie, nastawienie od dziecka przeciwko Kościołowi, krytykanctwo 
wszelkich autorytetów powodują oddalenie się od Boga. Bóg przestał być dziś 
dla ludzi KIMŚ NAJWAŻNIEJSZYM. Nowinki o Jezusie Chrystusie zza 
granicy, różne teorie wbijane do głowy dzieciom i młodzieży na lekcjach 

                                                           
8 KKK 1817. 
9 KKK 1818. 
10 KKK 1820. 
11 KKK 1821. 
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historii, wychowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie osłabiają ich wiarę, 
a przez to utrudniają rozkwit nadziei chrześcijańskiej. Kiedy człowiekowi 
zabraknie Boga, traci wiarę i nadzieję i nie jest zdolny do miłości; sam znajduje 
się na drodze do nikąd.  
Jak dziś rozwijać nadzieję na życie z Bogiem po śmierci ? Teoretycznie wiemy. 
Ale jak to robić praktycznie? 
                        Wydaje mi się, że trzeba ogromnego wysiłku Kościoła tzn. 
kapłanów, katechetów, rodziców, wychowawców, żeby chronić małe dzieci 
przed złem i w nie inwestować zdrową naukę Jezusa Chrystusa. To jest wielkie 
zadanie dla nauczających wiary w dzisiejszych czasach. Tylko wtedy, kiedy 
oddamy się dzieciom i młodzieży całym sercem i całym umysłem, dobrym 
przykładem , możemy dać im szansę , że w wieku dojrzałym, kiedy będzie im 
trudno , nie pójdą do wróżki, tylko przyjdą, ufni w Bożą i w ludzką pomoc, do 
Kościoła, który przecież jest nadzieją na życie z Bogiem, zadatkiem tego, czego 
oczekujemy w przyszłości. 
 
 
 
                                               MIŁO ŚĆ 
 
 
 
                            Jest cnotą teologalną , dzięki której miłujemy Boga nade 
wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu 
na miłość Boga.12 
                            Jezus czyni miłość przedmiotem nowego przykazania. 
Umiłowawszy swoich " do końca"( J 13,1) objawia miłość Ojca, którą od Niego 
otrzymuje.13 
                            Chrystus umarł z miłości do nas, gdy byliśmy jeszcze 
"nieprzyjaciółmi " ( Rz 5,10). Pan prosi nas, byśmy jak On miłowali nawet 
naszych nieprzyjaciół , stali się bliźnimi dla najbardziej oddalonych, miłowali 
dzieci i ubogich jak On sam.14 
                             Myślę, że najtrudniejszą rzeczą jest miłość nieprzyjaciół. Jest 
to wysoko postawiona przez Jezusa Chrystusa poprzeczka. Dopóki nie spotkamy 
się z krzywdą , nie doznamy jej w wysokim stopniu, słowa Jezusa wydają nam 
się nie takie trudne do praktykowania. Ale kiedy ktoś zrani nas aż do tzw. " 
szpiku kości", wtedy sprawa przebaczenia staje się nieosiągalna. Teoretycznie 
wiemy, że Chrystus dla nas umarł, przebaczył swoim wrogom, uczy nas 
przebaczać w Piśmie świętym. Jest sam jakby naszym Przebaczeniem, daje nam 
wzorce - ludzi, którzy są autorytetami w wierze - choćby jak Jan Paweł II, który 

                                                           
12 KKK 1822. 
13 KKK 1823. 
14 KKK 1825. 
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przebacza swemu zamachowcy - a jednak trudno jest nam o miłość 
przebaczającą. Tej miłości uczy nas również św. Paweł, który mówi w swym 
Hymnie o miłości:" wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim 
pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma." O taką miłość musimy prosić, bo jeżeli 
potrafimy praktykować miłość przebaczającą, to jesteśmy w samym sercu 
Jezusa:" Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich"15 , a jeszcze mocniejsze słowa mogą być naszym życiowym 
credo:" Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą , co czynią"16. 
 
                     Dar z siebie i obdarowanie nim drugiej osoby stanowi istotny 
aspekt miłości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
15 J15,13 
16 Łk 23,34. 
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