Rozdzia 2

Czekaj c na rozpocz cie kampanii ewangelizacyjnej, Rosa
zacz a mie w tpliwo ci, czy warto by o tutaj przyj . Po
pierwsze, to nie by jej pomys . W radiu us ysza a reklam tej
kampanii ewangelizacyjnej, lecz nigdy nie zastanawia a si nad
ni g biej. Potem zaprosi a j Katie – przyjació ka z pracy. Rosa
by a zaskoczona, ale próbuj c zachowa si uprzejmie, zgodzia si przyj . Teraz czu a si tutaj bardzo nieswojo i a owa a,
e nie odmówi a, lecz by o ju za pó no, by co w tej sprawie
zrobi .
Tak wi c, siedz c razem z Katie w górnym sektorze stadionu
miejskiego, Rosa zdecydowa a si skorzysta z tej imprezy najlepiej jak mog a. W ka dym razie mog a to by okazja lepszego
poznania si z Katie. Rosa czeka a na tak okazj . Zawsze podziwia a dobr postaw Katie w pracy i jej reputacj autentycznej
chrze cijanki. By mo e by a to w a nie ta okazja, by odkry ,
dlaczego Katie jest taka odmienna.
W ko cu kampania ewangelizacyjna rozpocz a si . Chór zapiewa pie , a pewien sportowiec opowiedzia histori o tym,

jak zosta chrze cijaninem. Nast pnie zacz przemawia
ewangelista.
Dopiero wówczas znikn y z e przeczucia Rosy dotycz ce
udzia u w kampanii. Nigdy jeszcze nie s ysza a, by kto przemawia w tak urzekaj cy i przekonywuj cy sposób. zy zacz y p yn po jej policzkach. Próbowa a opanowa si , lecz nie mog a.
Po zako czeniu kazania ewangelista zaprosi ka dego, kto
chce za darmo przyj dar Bo ego zbawienia, by zszed na boisko w centrum stadionu. Rosa faktycznie nie rozumia a, o co
w tym wszystkim chodzi, lecz cokolwiek by to nie by o, chcia a
to mie . Jej ycie by o puste i pe ne rozczarowa .
Gdy chór za piewa pie Just as I Am (Tak, jakim jest), Rosa
zacz a schodzi w dó z postanowieniem uporz dkowania swojej relacji z Bogiem. Gdy schodzi a, zauwa y a, e Katie sk oni a
g ow w cichej modlitwie.
Na boisku ewangelista przypomnia Rosie i tym, którzy z ni
byli, drog zbawienia. Nast pnie poprosi grup , by z czy a si
z nim w modlitwie.
Gdy tylko modlitwa zako czy a si , m oda kobieta ze stosem
literatury w r ku zbli y a si do Rosy.
– Cze , uczestnicz w tej kampanii ewangelizacyjnej. Czy
mog skierowa ci do jednego z naszych doradców? – zapyta a.
– Nie jestem pewna – odpowiedzia a Rosa.
– Czy nale ysz do jakiego ko cio a? – zapyta a kobieta.
– W a ciwie nie – odpowiedzia a Rosa. – W mojej rodzinie
wszyscy s katolikami. Rzadko ucz szczali my na Msz wi t i nigdy nie zosta am ochrzczona. Jednak chcia abym otrzyma jak pomoc. Nie jestem pewna, jakie jest moje stanowisko
przed Bogiem.
– Znajd kogo , kto mo e ci doradzi – obieca a m oda kobieta, nast pnie odwróci a si i przygl da a si d ugiemu rz dowi
sto ów ustawionych na obwodzie boiska.
– Powinna porozmawia z doradc w czarnej koszuli z koloratk . Chod , przedstawi ci – powiedzia a, wskazuj c na m czyzn siedz cego za sto em w odleg o ci 18 metrów.

Gdy podesz y do sto u, m czyzna wyci gn sw r k na
powitanie:
– Cze , jestem ojciec Pablo Fernandez z parafii w. Marii
– powiedzia .
Nast pnie u wiadamiaj c sobie, e Rosa jest Latynosk zapyta po hiszpa sku:
– ¿Cómo se llama?
Rosa zawaha a si . Gorzkie wspomnienia katolicyzmu w Meksyku powstrzymywa y j od udzielenia odpowiedzi. Lecz wtedy
pomy la a o obietnicy ewangelisty, e zbawienie mo e sta si
jej udzia em nawet dzisiaj. Rosa pomy la a równie o Katie, która ci gle siedzia a w górnym sektorze stadionu.
– Chc mie t rado , któr posiada Katie. To Katie przyprowadzi a mnie tutaj, wi c mog jej zaufa – pomy la a Rosa.
Rosa wyci gn a r k i u cisn a d o ksi dza.
– Me llamo Rosa – odpowiedzia a.
Ojciec Pablo wzi do r ki materia y kampanii ewangelizacyjnej i zacz je obja nia . Gdy sko czy , poprosi Ros , by wype ni a ankiet uczestnictwa.
– Rosa! – powiedzia entuzjastycznie ojciec Pablo, patrz c na
adres znajduj cy si w ankiecie.
– Mieszkasz na terenie mojej parafii. Odwied mnie kiedy ,
to porozmawiamy wi cej. Nasz ko ció ma nowy program przygotowany dla ludzi w a nie takich jak ty.
W nast pn niedziel Rosa odwiedzi a ko ció parafialny ojca
Pablo. Po Mszy wi tej ojciec zapisa j na jedenastomiesi czny
program duchowego wzrostu i studiów, nosz cy nazw Obrz d
chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych 13.
– Gdy uko czysz ten kurs pomy lnie, to w nast pn Niedziel Wielkanocn ochrzcz ci jako katoliczk – obieca Rosie ojciec Pablo.
13. Poniewa ta ksi ka jest adresowana do polskiego Czytelnika, przyj to tutaj polski tekst liturgiczny. W innych krajach kap an korzysta by z lokalnego odpowiednika (przyp. red.).

Rosa by a rozczarowana. My la a, e ksi dz wska e jej, jak
dost pi zbawienia. Przez ca y tydzie piewa a zwrotk pie ni,
któr s ysza a w trakcie kampanii ewangelizacyjnej:
Tak, jaki jestem, pe en wad,
Obdarty z niewinno ci szat,
By w serce promyk aski wpad ,
Tak id ju , Baranku mój!
Charlotte Elliott [24]

Teraz ksi dz mówi jej, e b dzie musia a czeka prawie rok!
– Lecz je li realizacja tego programu jest konieczna, by otrzyma Bo y dar przebaczenia grzechów, to wezm w nim udzia !
– pomy la a Rosa.

[1229-1233]

W przeciwie stwie do noworodków, które powinny by
ochrzczone niezw ocznie po urodzeniu, doro li szukaj cy usprawiedliwienia w Ko ciele katolickim, musz przej przez szeroko zakrojony proces przygotowawczy [1232]. Proces ów sk ada si
z czterech kolejnych etapów: wspó dzia anie z pierwsz ask
aktualn , wiara, dobre uczynki i sakrament chrztu.

[153-155, 1989, 1993, 1998, 2000-2001, 2018, 2021-2022, 2024]

Wed ug teologii katolickiej inicjatywa w kwestii usprawiedliwienia doros ych nale y do Boga [1998]. Ko ció naucza, e „pocz tek usprawiedliwienia u doros ych nale y przyzna uprzedzaj cej asce Bo ej za po rednictwem Jezusa Chrystusa” [25].
Gdy Bóg wyci ga r k do danej osoby, obdarza j za darmo
tym, co Ko ció nazywa pierwsz ask aktualn . Jest ona jak
pomocna d o , która uzdalnia cz owieka do poszukiwania Boga,
a tak e przygotowania lub sk onienia swojej duszy do chrztu

i usprawiedliwienia. Ko ció nazywa t ask aktualn , poniewa jej celem s dobre akty 14.
Gdy grzesznik przyjmie pierwsz ask aktualn , musi zdecydowa , czy chce lub nie chce podda si jej dzia aniu [1993, 2002].
Je li w trakcie swojego ycia upiera si przy odrzuceniu tej aski, to umrze w stanie grzechu i b dzie ponosi wieczne konsekwencje tego wyboru. Z drugiej strony, je li grzesznik zgodzi
si wspó dzia a z pierwsz ask aktualn , to zacznie spe nia
uczynki zbawienia. S to ludzkie czyny, dokonane pod wp ywem aski, które prowadz do usprawiedliwienia. Pierwszym
z nich jest wiara.
[144-184]

Po otrzymaniu odpowiedniego pouczenia doros y cz owiek
przygotowuj cy si do otrzymania usprawiedliwienia musi [161,
183] uwierzy , e:
[…] prawd jest to, co Bóg objawi i obieca ,
a przede wszystkim to, e grzesznik jest usprawiedliwiany przez jego ask , dzi ki „odkupieniu, które jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 3,24).
Sobór Trydencki [26]

Ko ció katolicki okre la t wiar jako cnot teologaln [1814].
Jest ona siln akceptacj wa niejszych doktryn nauczanych przez
Ko ció , których podsumowanie znajduje si w wyznaniach
wiary. Wyra enie akceptacji tre ci tych wyzna jest pierwszym
objawem wspó dzia ania z pierwsz ask aktualn [155]. Drugim
objawem s dobre uczynki.

[1247-1249, 1815-1816, 2001-2002]

Katolicyzm naucza, e doro li kandydaci do chrztu musz
przygotowa swoje dusze przez spe nianie dobrych uczynków
14. Akty w sensie czynów (przyp. red.).

[1247-1248].

Aby otrzyma ask usprawiedliwienia, konieczne
jest, aby grzesznik „aktem w asnej woli przygotowa si do niej
i przysposobi ” [27]. Przygotowanie to odbywa si przez wiar
i ró ne uczynki cnoty:
A kiedy pojmuj , e s grzesznikami, zwracaj si od przejmuj cego ich z po ytkiem l ku
przed Bo sprawiedliwo ci ku rozwa aniu
Bo ego mi osierdzia, nabieraj nadziei, ufaj c,
e Bóg b dzie dla nich askawy ze wzgl du na
Chrystusa, zaczynaj go mi owa jako ród o
sprawiedliwo ci i dlatego odnosz si do grzechów z pewn nienawi ci i obrzydzeniem, to
jest w duchu pokuty, któr nale y czyni przed
chrztem (Dz 2,38); wreszcie przygotowuj si ,
kiedy zamierzaj przyj chrzest, zacz nowe
ycie i zachowywa Bo e przykazania.
Sobór Trydencki [28]

[1213-1284]

Ko cowym wymaganiem osi gni cia usprawiedliwienia przez doros ych jest chrzest [1254]. Jak zobaczyli my w poprzednim rozdziale, Ko ció katolicki naucza, e chrzest jest
„przyczyn stanowi c narz dzie” [29] usprawiedliwienia [1227,
ask
1239]. Chrzest usuwa grzech pierworodny i nape nia dusz
u wi caj c [1262-1266]. Wed ug Ko cio a, ilo aski u wi caj cej,
aski usprawiedliwienia, któr chrzest nape nia dusz , ró ni si
w przypadku ka dej osoby i zale y od hojno ci Boga oraz jej
przygotowania do chrztu [30].
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[1232-1233, 1247-1249, 1259]

Chocia Sobór Trydencki (1545-1563) zdefiniowa katolick
doktryn usprawiedliwienia, to jednak nie ustanowi szczególnego trybu przygotowania doros ych do osi gni cia usprawiedliwienia, które pragn otrzyma . Sobór Watyka ski II zaj si
tym mankamentem w 1963 roku, nakazuj c przywrócenie staroytnej tradycji przygotowania kandydatów do chrztu [1232]. Tradycja ta znana jest pod nazw katechumenatu. W trakcie realizacji katechumenatu naucza si kandydatów do chrztu, zwanych
katechumenami, podstaw wiary i cnót chrze cija skich [1230].
Wspó czesna forma katechumenatu jest zawarta w Obrz dzie chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych. Wed ug najnowszych wytycznych, opublikowanych w 1983 roku, proces
przygotowania doros ych jest trójstopniowy: (1) ewangelizacja,
(2) pouczenie (katecheza), (3) oczyszczenie i o wiecenie [31].

Pierwsz faz przygotowania mo na precyzyjniej nazwa
prekatechumenatem. Jest to okres dociekania, w trakcie którego

Ko ció katolicki przedstawia zainteresowanym osobom religi
katolick . Kandydaci maj mo liwo zadawania pyta i nast pnie zdecydowania, czy chc nawróci si na katolicyzm, czy
nie.
Aby pomóc kandydatom do chrztu w procesie ich przygotowania, koordynator programu katechumenalnego przydziela
ka dej z nich por czyciela. W trakcie trwania katechumenatu
por czyciel asystuje kandydatowi i ko cio owi w ocenie jego
post pów.
Ko ció uznaje kandydatów za gotowych do przej cia do drugiego etapu katechumenatu wtedy, gdy mo na dostrzec w ich
yciu wst pne oznaki:
zrozumienia podstaw doktryny katolickiej
praktykowania duchowego ycia
pokuty
modlitwy
spo eczno ci ze wspólnot katolick

Ko ció formalnie promuje kandydatów kwalifikuj cych si
do etapu pouczenia przez uczestnictwo w uroczysto ci zwanej
Obrz dem przyj cia do katechumenatu. Obrz d ten rozpoczyna si przed wej ciem do ko cio a parafialnego. Po przywitaniu
kandydatów kap an sprawuj cy obrz d napomina ich, aby chodzili w wiat o ci Bo ej, mówi c:
Taka jest droga wiary, któr Chrystus prowadzi
was w mi o ci, aby cie osi gn li ycie wieczne.
Pytam ka dego z was: Czy jeste gotowy wej
dzisiaj za przewodem Chrystusa na t drog ?
Obrz dy chrze cija skiego wtajemniczenia
doros ych [32]

– Jestem gotowy – odpowiada ka dy kandydat.

Po tym zapewnieniu por czyciele robi znak krzy a na czole
ka dego kandydata. Tym samym kandydaci s zakwalifikowani
do katechumenatu. Nast pnie celebrans modli si :
Prosimy Ci , Bo e, wys uchaj askawie nasze
pro by i ochraniaj moc krzy a tych katechumenów, których naznaczyli my krzy em Chrystusa. Niech strzeg zacz tków wiary i wype niaj Twoje przykazania, aby przez chrzest mogli
osi gn godno dzieci Bo ych. Przez Chrystusa Pana naszego.
Obrz dy chrze cija skiego wtajemniczenia
doros ych [33]

Nast pnie celebrans zaprasza katechumenów i ich opiekunów,
aby weszli do ko cio a parafialnego. Gdy znajd si w rodku,
obrz d jest kontynuowany. Teraz nast puj modlitwy i opcjonalne obrz dy egzorcyzmów, wyparcia si fa szywych bogów,
nadania nowego imienia i przedstawienia krzy a.
Rozpoczyna si drugi etap przygotowania do otrzymania
katolickiego usprawiedliwienia doros ych, którego celem jest
wzrost:
Katechumenat jest d u szym okresem, w którym kandydaci otrzymuj duchow formacj
oraz zdobywaj wpraw w przestrzeganiu zasad
chrze cija skiej karno ci. Dzi ki temu dojrzewaj w nich wewn trzne dyspozycje, ujawnione
podczas przyj cia do katechumenatu.
Obrz dy chrze cija skiego wtajemniczenia
doros ych [34]

Katechumenat jest czasem formalnego pouczenia w zakresie
doktryn i praktyk religii katolickiej. Nauczyciele wyja niaj , jak
prowadzi moralne ycie. W szczególno ci:
Katechumeni ucz si , jak zwraca si do Boga
w modlitwie, wiadczy o wierze, we wszystkim
pok ada sw nadziej w Chrystusie, pod a

w swych czynach za nadprzyrodzonym natchnieniem i praktykowa mi o bli niego, nawet za cen zaparcia si samego siebie.
The Rites of the Catholic Church [35]

Czas potrzebny na przebycie tego etapu dla poszczególnych
kandydatów jest ró ny:
Katechumenat powinien trwa dostatecznie d ugo – je li zachodzi potrzeba, to nawet kilka lat
– a nawrócenie i wiara katechumenów umocni
si . Katechumeni powinni wi c by w a ciwie
wtajemniczani w misterium zbawienia, praktykowanie obyczajów ewangelicznych i wi tych
obrz dów celebrowanych w nast puj cych po
sobie okresach, a tak e wprowadzani w ycie
wiary, liturgii i mi o ci Ludu Bo ego.
The Rites of the Catholic Church [36]

Gdy katechumeni s ju przygotowani, przedstawia si ich
biskupowi w celu dokonania obrz du wybrania. W trakcie tego
obrz du:
Ko ció os dza stan ich gotowo ci i decyduje o ich post pach na drodze do sakramentów
[chrze cija skiego] wtajemniczenia. W ten sposób Ko ció dokonuje swojej „elekcji”, tj. wyboru
i przyj cia tych katechumenów, którzy przejawiaj cechy wiadcz ce o tym, e s godni wzi
udzia w nast pnym wa nym obrz dzie – sakramentach [chrze cija skiego] wtajemniczenia.
The Rites of the Catholic Church [37]

W trakcie tego obrz du por czyciele 15 musz za wiadczy o tym, e kandydaci s godni wybrania. Biskup pyta
por czycieli:

15. Czyli rodzice chrzestni (przyp. red.).

– Pytam was, rodzice chrzestni, aby cie dali
wiadectwo: Czy oni wiernie s uchali S owa
Bo ego, które g osi Ko ció ?
– Czy zacz li s u y Bogu, zachowuj c przyj te
S owo?
– Czy w czyli si w bratersk wspólnot
i uczestniczyli w modlitwach?
Obrz dy chrze cija skiego wtajemniczenia
doros ych [38]

Po us yszeniu twierdz cych odpowiedzi biskup og asza
katechumenom:
Zostali cie wybrani, aby w najbli sz Wigili
Paschaln przyj sakramenty chrze cija skiego wtajemniczenia.
Obrz dy chrze cija skiego wtajemniczenia
doros ych [39]

Od tego momentu Ko ció uwa a kandydatów za wybranych.

Trzecim i ostatnim etapem przygotowania do chrztu jest etap
oczyszczenia, refleksji oraz duchowego o wiecenia. Etap ten
obejmuje trzy sprawdziany:
Sprawdziany, które uroczy cie celebruje si
w niedziele i wzmacnia przez egzorcyzmy, s
obrz dami sprawdzenia samego siebie, pokuty
i nade wszystko potwierdzenia swego duchowego celu. Sprawdziany maj na celu odkrycie,
a nast pnie uleczenie tego wszystkiego, co jest
s abe, u omne lub grzeszne w sercach wybranych; ukazanie, a nast pnie wzmocnienie tego
wszystkiego, co jest prawe, mocne i dobre.
The Rites of the Catholic Church [40]

Ten okres oczyszczenia zwyczajowo ma miejsce w trakcie
Wielkiego Postu – czterdziestodniowego okresu poprzedzaj cego

Wielkanoc, uwa anego za okres modlitwy i pokuty ca ego Kocio a. W Wielk Sobot , w przeddzie Wielkanocy, Ko ció
poleca wybranym sp dzi dzie na modlitwie, refleksji i po cie
w oczekiwaniu na chrzest. Kap an przewodzi wybranym w recytacji Apostolskiego wyznania wiary lub Nicejsko-konstantynopolita skiego wyznania wiary, oraz Modlitwy Pa skiej 16,
traktowanych jako wyznanie ich wiary.
W ko cu nadchodzi Niedziela Wielkanocna. Katechumeni
pomy lnie zako czyli d ugi okres przygotowania i s gotowi na
przyj cie usprawiedliwienia [1247]. Kap an chrzci ich w trakcie
obrz du przypominaj cego obrz d chrztu niemowl t. Natychmiast po tym obrz dzie nast puj obrz dy sakramentu bierzmowania i Eucharystii [1233, 1275].

Ko ció katolicki przygotowuje corocznie blisko dwa miliony
doros ych i dzieci w wieku od siedmiu lat wzwy do przyj cia
usprawiedliwienia przez chrzest. Jednak tragiczn rzecz jest
to, e zamiast prowadzi tych ludzi do zbawczej wiary w samego Chrystusa, Ko ció prowadzi ich na manowce. Wykorzystuj c Obrz d chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych Koció uczy ludzi, jak zbli a si do Boga na podstawie w asnej
sprawiedliwo ci i dobrych uczynków. Stoi to w bezpo redniej
sprzeczno ci z Pismem wi tym, które naucza, e:
Bóg usprawiedliwia na podstawie aski, nie na podstawie
uczynków.
Bóg usprawiedliwia grzeszników, nie sprawiedliwych.

16. Czyli modlitwy Ojcze nasz (przyp. red.).

Pomimo nauki Pisma wi tego, e Bóg usprawiedliwia
grzeszników „darmo, z Jego aski” (Rz 3,24), Ko ció katolicki
twierdzi, e kandydaci poszukuj cy usprawiedliwienia musz
spe nia dobre uczynki [1248-1249]. Jednocze nie Ko ció utrzymuje, e katolickie usprawiedliwienie jest darem i podaje dwie
przyczyny.
Po pierwsze, Ko ció wyja nia, e dobre uczynki spe nione w trakcie przygotowania do przyj cia usprawiedliwienia s
spe nione pod wp ywem dzia ania faktycznej aski [1989, 1998] [41].
Same uczynki s wi c rezultatem dzia ania aski [2001].
Po drugie, Ko ció utrzymuje, e na usprawiedliwienie nie
mo na zas u y [1308, 1992, 1996, 1999, 2003, 2010, 2027]:
Jeste my usprawiedliwiani darmo, bo nic
z tego, co poprzedza usprawiedliwienie, czy to
wiara, czy uczynki, nie wys uguje samej aski
usprawiedliwienia.
Sobór Trydencki [42]

S owami nowego Katechizmu:
Poniewa w porz dku aski inicjatywa nale y
do Boga u pocz tku nawrócenia, przebaczenia
i usprawiedliwienia, dlatego nikt nie mo e wys u y sobie pierwszej aski.
Katechizm Ko cio a Katolickiego (2010)

Oznacza to, e chocia dla dost pienia usprawiedliwienia konieczna jest zarówno wiara, jak i uczynki, to jednak ani wiara,
ani uczynki nie daj bezpo rednio b ogos awie stwa usprawiedliwienia [43]. W konsekwencji teologowie Ko cio a argumentuj , e katolickie usprawiedliwienie jest darem Bo ym.
Jednak osoba szukaj ca usprawiedliwienia musi na nie ci ko i d ugo pracowa : „[…] je li zachodzi potrzeba, to nawet kilka lat” [44]. Obrz d chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych

wymaga, by kandydaci udowodnili autentyczno swego nawrócenia przez:
mi owanie i wielbienie Boga
modlitw
post
mi owanie bli niego
praktykowanie zaparcia si samego siebie
pos usze stwo przykazaniom
sk adanie wiadectwa wiary katolickiej
pój cie za nadprzyrodzonym natchnieniem spe niania dobrych uczynków
wyznawanie wa niejszych doktryn Ko cio a
Powiedzenie osobie, która faktycznie spe ni a wszystkie te
wymagania, e usprawiedliwienie jest niezas u onym darem,
by oby bezsensowne. Taka osoba ma wszelkie prawo, aby by
uwa an za usprawiedliwion na podstawie w asnych zas ug.
Lecz Pismo wi te mówi: „Otó temu, który pracuje, liczy si
zap at nie tytu em aski, lecz nale no ci” (Rz 4,4). danie spe nienia nawet jednego dobrego uczynku, jako warunku dost pienia usprawiedliwienia, czyni usprawiedliwienie, przynajmniej
cz ciowo, wypracowanym przez siebie b ogos awie stwem.
Wed ug Pisma wi tego usprawiedliwienia nie mo na sobie
wypracowa ; jest ono darem. Bóg usprawiedliwia wierz cych
„darmo, z Jego aski” (Rz 3,24). Je li Bóg czyni co z aski, „to
ju nie dzi ki uczynkom, bo inaczej aska nie by aby ju ask ”
(Rz 11,6). To jest w a nie powód, dla którego Bóg nie prosi
grzeszników, by pracowali na usprawiedliwienie, lecz by uwierzyli. On usprawiedliwia „ka dego, który yje dzi ki wierze
w Jezusa” (Rz 3,26).
Z drugiej strony Ko ció katolicki utrzymuje, e usprawiedliwienie na podstawie wiary jest herezj :
Je liby kto twierdzi , e wiara usprawiedliwiaj ca jest niczym innym jak tylko ufno ci
w mi osierdzie Boga, który odpuszcza grzechy

ze wzgl du na Chrystusa, albo e ta ufno jest
jedynym ród em usprawiedliwienia, niech b dzie wy czony ze spo eczno ci wiernych.
Sobór Trydencki [45]

Ko ció naucza, e sama wiara jest niewystarczaj c podstaw usprawiedliwienia [1815-1816]:
Je liby kto twierdzi , e grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez sam wiar w tym
znaczeniu, i nie potrzeba niczego innego do
wspó dzia ania w uzyskaniu aski usprawiedliwienia oraz e bynajmniej nie jest to konieczne,
by aktem w asnej woli przygotowa si do niej
i przysposobi , niech b dzie wy czony ze spoeczno ci wiernych 17.
Sobór Trydencki [46]

B d c wiadom tego, e Pawe raz po raz wymienia wiar
jako jedyn konieczn rzecz dla uzyskania usprawiedliwienia
(Rz 3,26; Rz 3,28; Rz 4,3; Rz 5,1), Ko ció u wiadamia sobie, e
jego pot pienie usprawiedliwienia na podstawie wiary, za darmo, wymaga dalszych wyja nie :
Gdy za Aposto twierdzi, e cz owiek dost puje usprawiedliwienia „przez wiar ” i „darmo”
(Rz 3,22), to nale y te s owa rozumie tak, jak
je stale i zgodnie Ko ció katolicki przyjmowa
i wyja nia . Jeste my usprawiedliwiani przez
wiar , poniewa wiara jest pocz tkiem ludzkiego zbawienia, fundamentem i korzeniem wszelkiego usprawiedliwienia, „bez niej nie mo na
podoba si Bogu” (Hbr 11,6) i osi gn dziedzictwo Jego synów.
Sobór Trydencki [47]
17. Wyra enie niech b dzie wy czony ze spo eczno ci wiernych jest t umaczeniem niezwykle
mocnego aci skiego wyra enia anathema sit, co dos ownie oznacza niech b dzie wykl ty lub
niech b dzie przekl ty. W Li cie do Galatów 1,9 Aposto Pawe u ywa greckiego odpowiednika tego wyra enia w odniesieniu do ludzi zwiastuj cych fa szyw ewangeli (przyp. red.).

Jednak ani w pismach Paw a, ani w jakimkolwiek innym
miejscu w Nowym Testamencie, nie ma adnego stwierdzenia,
e wiara jest jedynie pierwszym etapem prowadz cym do usprawiedliwienia. Nazywaj c wiar pierwszym etapem zbawienia,
a dobre uczynki drugim etapem, Ko ció ignoruje fakt, e Pismo
wi te z naciskiem podkre la, e dobre uczynki nie graj adnej
roli w usprawiedliwieniu:
Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiar jego liczy si za tytu do usprawiedliwienia.
List do Rzymian 4,5

Wed ug Pisma wi tego, jedynym wymogiem otrzymania
usprawiedliwienia jest wiara.
Ko ció ca kowicie nie zgadza si z tym pogl dem i na dowód prawdziwo ci swego w asnego pogl du przytacza fragment
z Listu Jakuba:
Widzicie, e cz owiek dost puje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary.
List Jakuba 2,24

Rozpatruj c powy szy werset w oderwaniu od innych fragmentów Pisma wi tego, wydaje si on wspiera twierdzenie
Ko cio a katolickiego, e usprawiedliwienie doros ych musi by
poprzedzone zarówno przez wiar , jak i przez uczynki [161-162,
1248, 1815]. Je li jednak przy interpretacji powy szego wersetu
uwzgl dnimy jego kontekst, owo wsparcie znika.
Jakub pisze swój list nie do grupy katechumenów, lecz do
ludzi, którzy ju wyznali, e s chrze cijanami. Podejrzewa on
jednak, e niektórzy z adresatów jego listu faktycznie zwodz
samych siebie. yj ob udnym yciem. Twierdz , e s chrze cijanami, lecz nigdy nie narodzili si na nowo. Maj c nadziej , e
ludzie ci dokonaj powtórnej oceny swego ycia, Jakub wzywa
ich, aby yli moralnie i konsekwentnie.
Werset z Listu Jakuba 2,24 stanowi integraln cz
dyskusji
sk adaj cej si z trzynastu wersetów (Jk 2,14-26). Ten fragment

rozpoczyna si od dwóch pyta poruszaj cych kwesti , któr
Jakub chce, aby jego czytelnicy rozwa yli: „Jaki z tego po ytek, bracia moi, skoro kto b dzie utrzymywa , e wierzy, a nie
b dzie spe nia uczynków? Czy sama wiara zdo a go zbawi ?”
(Jk 2,14). Innymi s owy, je li kto mówi, e wierzy, lecz jego ycie nie potwierdza tego przez dobre uczynki, to czy ta osoba
rzeczywi cie posiada autentyczn wiar ? Czy ta osoba naprawd
zosta a zbawiona?
W dalszych wersetach Jakub pokazuje, e prawdziwa wiara
objawia si przez dobre uczynki. Wiara, która jest tylko mówieniem, jest „martwa” (Jk 2,17) i „bezowocna” (Jk 2,20).
Jakub u ywa przyk adu Abrahama, aby zilustrowa fakt, e
je li osoba ma prawdziw wiar , to objawi si ona przez dobre
uczynki. By pomóc swemu czytelnikowi dostrzec ten fakt, Jakub zadaje pytanie: „Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu
uczynków zosta usprawiedliwiony, kiedy z o y syna Izaaka na
o tarzu ofiarnym?” (Jk 2,21).
Jakub odpowiada twierdz co na w asne pytanie. Jak napisano w Ksi dze Rodzaju 22, gdy w pos usze stwie Bogu Abraham
podniós swój nó , aby zabi swego syna, jego czyn za wiadczy
o tym, e jest on sprawiedliwym cz owiekiem, posiadaj cym
prawdziw , yw wiar . To w a nie w tym kontek cie Jakub
dochodzi do nast puj cego wniosku: „Widzicie, e cz owiek dost puje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej
tylko wiary” (Jk 2,24).
Nale y zauwa y , e werset ten nie wyja nia, w jaki sposób Abraham zosta usprawiedliwiony przez Boga. Wyja nia to
chronologia ycia Abrahama.
W Ksi dze Rodzaju 15 napisano, gdy Bóg obieca mu, e jego
potomstwo b dzie tak liczne jak gwiazdy niebieskie w górze,
wtedy Abraham wzi Boga za s owo. Pismo wi te mówi, e
Abraham „uwierzy Panu, a On poczyta mu to ku usprawiedliwieniu” 18 (Rdz 15,6).
18 Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).

To w a nie by a podstawa usprawiedliwienia Abrahama.
W odpowiedzi na wiar Abrahama Pan przypisa mu sprawiedliwo . Bóg og osi , e Abraham jest sprawiedliwy w Jego oczach
po prostu dlatego, e uwierzy . Nie obejmowa o to adnych dobrych uczynków. Aposto Pawe potwierdza to:
Je eli bowiem Abraham zosta usprawiedliwiony dzi ki uczynkom, ma powód do chlubienia
si , ale nie przed Bogiem. Bo có mówi Pismo?
Uwierzy Abraham Bogu i zosta o mu to policzone za sprawiedliwo .
List do Rzymian 4,2-3

Ponad 20 lat pó niej Bóg wystawi wiar Abrahama na prób , nakazuj c mu ofiarowa swego syna Izaaka na Górze Moria. Jak zapisano w Ksi dze Rodzaju 22, Abraham okaza Bogu
pos usze stwo. Przeszed on t prób pomy lnie, demonstruj c
w ten sposób, e by cz owiekiem boj cym si Boga, gotowym
okaza Mu bezgraniczne pos usze stwo (Rdz 22,12; Rdz 22,18).
W rezultacie Bóg przysi g wielce b ogos awi Abrahama i rozmno y jego potomstwo (Rdz 22,16-18).
Zauwa my, e wed ug Ksi gi Rodzaju 22 Bóg nie usprawiedliwi Abrahama; On mu pob ogos awi : „b d ci b ogos awi i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie”
(Rdz 22,17). Nie by o adnej potrzeby, by Bóg usprawiedliwi
Abrahama i uzna go za usprawiedliwionego, gdy uczyni to
ju wiele lat wcze niej (Rdz 15,6).
W Li cie Jakuba 2,24 autor nawi zuje do drugiego wydarzenia z ycia Abrahama. Nie mówi o tym, w jaki sposób Abraham
zosta usprawiedliwiony przez Boga, aby otrzyma ycie wieczne, lecz o tym, jak Abraham zosta og oszony sprawiedliwym
przed Bogiem i lud mi. Celem Jakuba jest pomóc chrze cija skim czytelnikom w dokonaniu oceny swojego w asnego ycia.
Jakub chce, by jego czytelnicy zrozumieli, e je li twierdz ,
i wierz Bogu tak jak Abraham, to ich uczynki wyp ywaj ce
z pos usze stwa powinny tego dowie , tak jak pos usze stwo
Abrahama dowiod o jego wiary. To uczynki cz owieka s tym,

co obwieszcza, e jest on sprawiedliwym, nie za zwyk e gadanie lub wyznawana wiara, któr cz owiek nie yje.
Wbrew katolickim twierdzeniom, fragment z Listu Jakuba 2,14-26 nie mówi o tym, jak przygotowa czyj dusz na przyj cie usprawiedliwienia przez chrzest. Tematem tego fragmentu
jest rodzaj wiary, która zbawia (Jk 2,14). Fragment ten mówi o ywej wierze, w przeciwie stwie do martwej wiary (Jk 2,17). Mówi
o wierze, która dowodzi swego istnienia przez dobre uczynki.
Wyzwanie sformu owane przez Jakuba jest nast puj ce: „Poka
mi wiar swoj ” (Jk 2,18), tak jak Abraham pokaza swoj .

Dobr nowin o Jezusie Chrystusie jest to, e Bóg przyjmuje
grzeszników takimi, jacy s . On „usprawiedliwia grzesznika”
(Rz 4,5). To jest dobra wiadomo , gdy dopóki osoba nie narodzi si na nowo i nie zostanie zamieszkana przez Ducha wi tego, nie mo e sta si inn osob ni faktycznie jest: bezbo nym
grzesznikiem, z natury i w praktyce.
Z tego powodu Bóg nie da od grzeszników, aby zreformowali swoje ycie, zanim ich usprawiedliwi. Zamiast tego, Bóg
wzywa grzeszników do pokuty (Dz 17,30).
Pokuta jest odpowiedzi na prac Ducha wi tego, polegaj c na przekonywaniu ludzi (J 16,7-11). Polega ona na takiej
przemianie serca i umys u, która zmienia my lenie danej osoby
o Bogu i sobie samej (Dz 26,20; 1 Tes 1,9-10). Taka osoba przestaje robi Bogu wymówki z powodu swego z ego post powania. Staj c przeciwko sobie, uznaje swoj win przed Bogiem.
Mówi Bogu, e jest jej przykro z powodu swego buntu i e jest
gotowa podda si Jego panowaniu w swoim yciu, które si
Jemu nale y.
Poprawa jest jeszcze czym zupe nie odmiennym. Poprawi
oznacza zmieni obecn form lub stan na nowy. Pismo wi te
nigdzie nie mówi grzesznikom, e musz poprawi swoje ycie,
zanim Bóg ich usprawiedliwi.

Równie tutaj katolickie podej cie do usprawiedliwienia doros ych wprowadza ich strasznie w b d. Mówi ono grzesznikom szukaj cym Boga, e zanim mog zosta usprawiedliwieni,
musz dost pi moralnej przemiany. Musz nauczy si „praktykowa mi o bli niego, nawet za cen zaparcia si samego
siebie” [48] i „udowodni prawdziwo swojego nawrócenia przez
przyk ad ycia” [49]. Aby zosta zaliczonym do wybranych, musz pokaza , „ e s godni wzi udzia ” [50], e „wiernie s uchali S owa Bo ego” [51], oraz e „zacz li s u y Bogu” [52]. Wed ug
Ko cio a, dopiero wtedy osoby poszukuj ce usprawiedliwienia
s w a ciwie przygotowane do jego przyj cia.
Ko ció prowadzi na manowce tak e tych, którzy poszukuj
usprawiedliwienia, wskazuj c im program, zamiast wskazywa bezpo rednio na Chrystusa. Ko ció naucza, e Obrz d
chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych mo e spowodowa „kszta towanie ca ego ycia chrze cija skiego” i wprowadza w „praktykowanie obyczajów ewangelicznych” [53] [1248].
Ko ció naucza, e dzi ki „ wi tym obrz dom celebrowanym
w nast puj cych po sobie okresach” ci, którzy szukaj Boga,
mog zosta wprowadzeni w „ ycie wiary, liturgii i mi o ci
Ludu Bo ego” [54] [1248].
Wszystko to jest ca kowicie niebiblijne. Nie ma na ziemi takiego obrz du lub programu, który móg by uczyni kogo godnym
zaliczenia go do wybranych. Osoba nieodrodzona jest niewolnikiem grzechu (Rz 6,6). Nie mo e zacz chodzi w obecno ci
Boga, dopóki Chrystus nie wejdzie do jej ycia i nie uczyni j
now osob (Rz 8,5-11).

Gdy kto uko czy program przewidziany w Obrz dzie chrzecija skiego wtajemniczenia doros ych i zostanie ochrzczony, to
ca kowicie wpojono mu styl ycia, który polega na zbli aniu si
do Boga na podstawie w asnych dobrych uczynków i osobistej
sprawiedliwo ci. To jest to samo oszustwo, które nie pozwoli o
ydom yj cym w I wieku naszej ery przyj do Chrystusa, aby
otrzyma zbawienie:

Albowiem nie chc c uzna , e usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymaj c
si w asnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali
si usprawiedliwieniu pochodz cemu od Boga.
List do Rzymian 10,3

Chrystus powiedzia faryzeuszom: „Bo nie przyszed em, aby
powo a sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,13). Naucza
On, e Bóg chce usprawiedliwi tylko tych, którzy najpierw
uznaj , e s niegodnymi grzesznikami ( k 18,9-14). W konsekwencji, uczestnictwo w Obrz dzie chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych faktycznie przynosi osobie poszukuj cej
usprawiedliwienia strat . Zamiast prowadzi grzeszników do
Boga, prowadzi ich na manowce.

