Rozdzia 3

Na powtórny znak siostry Genowefy, Józef i ca a druga klasa
wsta a, a nast pnie zacz a wype nia rodkow cz
ko cio a.
Ch opcy mieli na sobie bia e koszule i krawaty. W awkach po
przeciwnej stronie dziewczynki w bia ych sukienkach i koronkowych welonach, wygl da y jak ma e panny m ode. Nast pnie
wszyscy ze z o onymi r kami zacz li maszerowa w uroczystej
procesji, w kierunku przedniej cz ci ko cio a, aby przyj swoj Pierwsz Komuni wi t .
Dzieci przez ca y rok przygotowywa y si na ten dzie ,
ucz szczaj c codziennie na lekcje religii w szkole pod wezwaniem w. Micha a. Uczy y si o asce u wi caj cej i asce aktualnej, o grzechu powszednim i miertelnym. Studiowa y znaczenie
sakramentów, Dziesi ciu Przykaza i odpowiada y na pytania
zawarte na stronach katechizmu.
W ubieg y czwartek Józef i inne dzieci posz y do swej pierwszej spowiedzi, spowiadaj c si przed kap anem. Teraz, w ramach Pierwszej Komunii, wszyscy byli gotowi na przyj cie Najwi tszego Sakramentu.

Doszed szy do przodu ko cio a, Józef ukl kn przy balustradzie – ozdobnej, marmurowej ciance, która oddziela a sanktuarium (miejsce wi te wokó o tarza) od reszty ko cio a. Obok
niego ukl k o oko o czterdzie cioro dzieci. Po przeciwnej stronie balustrady sta ojciec Fiorelli i ministrant. Ka demu dziecku kap an podawa hosti , czyli konsekrowany kawa ek bia ego
chleba w formie op atka. Gdy Józef czeka na swoj kolej, utkwi
swój wzrok w l ni cych, z otych przedmiotach znajduj cych si
na o tarzu.
– Cia o Chrystusa – powiedzia ojciec Fiorelli, trzymaj c hosti bezpo rednio przed nosem Józefa.
Sprawno dzia ania kap ana zaskoczy a ch opca. Po chwili
szokuj cego milczenia Józef poczu fal gor ca wznosz c si
wzd u szyi i czerwieni cej koniuszki jego uszu. W ko cu przypomnia sobie w a ciw odpowied :
– Amen – odpowiedzia .
Gdy ojciec Fiorelli k ad bia hosti na j zyku Józefa, towarzysz cy kap anowi ministrant podstawi ch opcu pod brod
z ot tack .
Nast pnie Józef wsta i wróci do swej awki. Tam sk oni
g ow i zacz wielbi hosti w sposób, którego nauczy a go siostra Genowefa, pami taj c o jej wielokrotnych ostrze eniach:
– Musisz traktowa hosti z najwy sz czci i uwielbieniem.
W celu utrwalenia tego pouczenia siostra Genowefa opowiedzia a klasie Józefa histori o Cudownie krwawi cej hostii:
Pewna starsza kobieta, mieszkaj ca w Santarem,
w Portugalii, poprosi a czarownic o pomoc
w sprawie swego zab kanego m a. Czarownica obieca a pomóc, lecz jako zap at za da a
konsekrowanej hostii z lokalnego ko cio a.
Starsza kobieta by a zdesperowana, wi c posz a
na Msz wi t i przyj a komuni wi t . Lecz
zamiast po kn hosti , kobieta w sekrecie wyj a j z ust i zawin a w chustk . Jednak zanim
wysz a z ko cio a, z hostii zacz a wyp ywa

krew! Kobieta pobieg a do domu, zostawiaj c
za sob krwawe lady. W domu ukry a hosti
w kufrze my l c, e b dzie w stanie ukry swoje przest pstwo.
Jednak w nocy, z kufra zacz o emanowa jasne
wiat o! Z wielkim wstydem starsza kobieta zawo a a kap ana i wyzna a mu swój grzech. Kap an wzi hosti z powrotem do ko cio a i w oy j do monstrancji ze z ota i szk a.
Eucharistic Miracles [55]

Gdy Józef po raz pierwszy us ysza t histori , pomy la , e
siostra Genowefa zmy la, chc c jedynie wystraszy klas , aby
si lepiej zachowywa a. Lecz gdy pokaza a dzieciom zdj cie
cudownie krwawi cej hostii, Józef wpatrywa si w nie oczami
szeroko otwartymi z przera enia. Hostia by a pokryta cienkimi
y ami. W dolnej cz ci hostii znajdowa a si ma a ilo zakrzep ej krwi! Dreszcz przebieg mu po plecach i po cichu z o y
Bogu nast puj cy lub: O Bo e, nigdy nie zrobi czego podobnego, co zrobi a ta kobieta!
Teraz Józef u wiadomi sobie fakt, e sam trzyma w swych
ustach konsekrowan hosti . Powoli i bardzo uwa nie po kn
swój wi ty skarb uwa aj c, by go nie z ama .
Od tego dnia niedzielna Msza wi ta i komunia wi ta stan
si regularn cz ci ycia Józefa. Kilka razy do roku b dzie
on równie przyst powa do sakramentu pokuty. A gdy Józef
b dzie mia 12 lat, biskup diecezjalny udzieli mu sakramentu
bierzmowania.
Jednak pomimo uczestnictwa w tych wszystkich sakramentach, Józef ci gle b dzie niezbawionym cz owiekiem, gdy
wed ug Ko cio a katolickiego zbawienie od przysz ego s du
nie jest zdarzeniem, lecz procesem. Proces ten rozpoczyna si
w momencie przyj cia chrztu. Nast pnie rozwija si przez cz ste przyst powanie do sakramentów oraz przez wspó dzia anie
z ask . Proces ko czy si mierci i zdarzeniami w yciu
przysz ym.

W celu zrozumienia tego procesu konieczne jest zbadanie
tych doktryn Ko cio a katolickiego, które dotycz aski u wi caj cej, aski aktualnej, sakramentów, zas ug i u wi cenia.

[1266, 1996-2005, 2023-2024]

Wed ug katolicyzmu aska u wi caj ca jest darem Ducha
wi tego, który jest udzielany osobom przez sakrament chrztu
[56]
, stale ich u wi ca[1999]. Nast pnie aska ta „w nich pozostaje”
j c i czyni c ich mi ymi Bogu [1995, 2000, 2024].
Dlatego skutki dzia ania aski u wi caj cej w duszy nie s
chwilowym lub przemijaj cym prze yciem, lecz czym sta ym
i trwa ym [2000]. O katoliku mówi si , e jest on w stanie aski.
Taki jest normalny, zwyk y stan jego duszy. Z tego powodu, aska
u wi caj ca jest cz sto nazywana ask habitualn [2000, 2024].
Jednak, chocia aska u wi caj ca wywiera sta y wp yw na
ycie cz owieka, to nie jest trwa a. Tak jak Adam straci ycie
Bo e w swej duszy przez grzech pierworodny, tak ochrzczony
katolik mo e straci w swej duszy ask u wi caj c przez ci ki, wiadomy i dobrowolny grzech. Je li tak si stanie, to, jak
zobaczymy w nast pnym rozdziale, sakrament pokuty mo e ponownie przywróci mu ask u wi caj c .

[2000, 2024]

Wed ug Ko cio a katolickiego aska aktualna jest nadprzyrodzon pomoc w czynieniu dobra i unikaniu z a. aska aktualna o wieca umys i stanowi natchnienie woli, by spe nia dobre
uczynki, które s potrzebne do osi gni cia zbawienia.
W przeciwie stwie do aski u wi caj cej, która ma sta y
wp yw na dusz , aska aktualna zapewnia tymczasowe wzmocnienie duszy. Jest ona obietnic dzia ania pomocnej r ki Bo ej
w czasie potrzeby. Pomaga chwilowo w dokonaniu konkretnego czynu i ustaje wraz z nim. Dlatego aska aktualna musi by

ci gle uzupe niana. Dzieje si to przez uczestnictwo w sakramentach [1084, 1972].

[1076-1666]

Wed ug katolickiej teologii Chrystus ustanowi formalnie
siedem sakramentów [1113-1114]:
sakrament chrztu
sakrament bierzmowania
sakrament Eucharystii
sakrament pokuty
sakrament namaszczenia chorych
sakrament ma e stwa
sakrament wi ce
Ko ció naucza, e tych siedem sakramentów stanowi podstawowe sposoby udzielania wiernym aski u wi caj cej i aktualnej
przez Boga. Ka dy sakrament dostarcza równie szczególnego
i unikalnego b ogos awie stwa, które jest z nim zwi zane. (Opis
siedmiu katolickich sakramentów znajduje si w Za czniku B,
Siedem katolickich sakramentów).
O sakramentach mówi si , e „zawieraj ask ” [57]. Nie s
one jedynie symbolicznymi przejawami aski, któr Bóg obdarza wierz cych. Raczej, ka dy sakrament jest kana em aski
Bo ej, „instrumentaln przyczyn ” [58] aski [1084]. Wierzy si , e
Bóg zlewa sw ask na katolików za po rednictwem sakramentów przez w a ciwe wykonywanie obrz dów sakramentalnych,
„moc sakramentalnego obrz du” [59], „przez sam fakt spe nienia
czynno ci” (1128) [1127-1128, 1131].
Aby otrzyma ask sakramentaln , katolik musi by w a ciwie przygotowany. Za wyj tkiem sakramentów chrztu i pokuty,
katolik musi by w stanie aski – tzn. musi ju posiada ask
u wi caj c w swojej duszy. Przygotowanie obejmuje równie

[1667-1679]

Co te trzy rzeczy maj ze sob wspólnego? Ka da z nich jest wi tym
znakiem Ko cio a katolickiego. Znaki te s okre lane jako sakramentalia
i maj na celu nadanie duchowego wymiaru zdarzeniom ycia codziennego
[1667-1668, 1670]. W tym celu faktycznie mo na u ywa ka dego religijnego
przedmiotu lub obrz du. Niektóre z bardziej znanych, oficjalnie zaaprobowanych sakramentaliów Ko cio a to:
stacje drogi krzy owej
krucyfiksy
szkaplerze
cudowne medaliki
przykl kanie na prawe kolano
zapalanie wiec
figury
obrazki wi tych
czynienie znaku krzy a
namaszczanie wi tym olejem
woda wi cona
posypywanie czo a popio em
dzwonienie w ko cio ach

posiadanie wierz cego serca, rozmy lanie, modlitw i czasami akty pokuty. Gdy dana osoba spe nia te wymagania, mówi
si o niej, e jest w a ciwie dysponowana lub e jest gotowa na
wa ne lub owocne przyj cie aski sp ywaj cej przez dany sakrament. Ilo aski, któr kto otrzyma, jest proporcjonalna do
stopnia jego przygotowania do przyj cia sakramentu; jednak zale y tak e od hojno ci Boga.
Ko ció katolicki naucza, e sakramenty s konieczne dla
osi gni cia zbawienia [1129] [60]. Sakrament chrztu lub przynajmniej pragnienie przyj cia go, jest konieczne do wst pnego
usprawiedliwienia [1257-1261, 1277] [61]. Gdy katolik traci ask przez
pope nienie grzechu ci kiego, to sakrament pokuty jest konieczny do przywrócenia ycia aski. Sakramenty bierzmowania,

przestrzeganie wi t
b ogos awienie ga zek palmowych
po wi cenie nowego samochodu
b ogos awie stwo gard a
egzorcyzmy
Wed ug teologii katolickiej sakramentalia maj podobne dzia anie jak
sakramenty, lecz nie maj takiej mocy jak sakramenty. Sakramenty s ród em aski u wi caj cej i aski aktualnej przez sam fakt spe niania odpowiedniej czynno ci; sakramentalia za nie [1670]. Celem sakramentaliów
jest pomoc katolikom w przygotowaniu si na owocne przyj cie aski, której ród em s sakramenty [1667]. Ka de z sakramentaliów ma szczególny
cel i skutkuje otrzymaniem jednej lub wi cej z nast puj cych korzy ci:
przyj cie aski aktualnej
b ogos awie stwo materialne, takie jak zdrowie czy bezpiecze stwo
wi ksza mi o

do Boga

smutek z powodu grzechu
przeb aganie w celu unikni cia tymczasowej kary za grzech
przebaczenie grzechów powszednich
ochrona przed szatanem

namaszczenia chorych, a w szczególno ci Eucharystii, s ród em aski potrzebnej do unikania grzechu i czynienia dobra.
Siedem sakramentów jest równie pogl dow lekcj , która
ukazuje religijne przekonania katolickie w formie u wi conej
sztuki [1074-1075, 1084]. Aby zapewni dok adno wykonywania
czynno ci sakramentalnych, Ko ció ustanowi liturgi (tj. wypowiadane s owa i czynno ci zwi zane z wykonywaniem sakramentów) i zabrania wprowadzania jakichkolwiek innowacji
w tym zakresie. W ten sposób sakramenty zachowuj i nauczaj
wiary katolickiej.

[2006-2011, 2025-2027]

Katolicyzm naucza, e chocia aska u wi caj ca i aska aktualna wp ywaj na wol osoby, sk aniaj c j do tego, by czynia dobro, to jednak nie gwa c tej woli [978]. Dlatego, je li aska
u wi caj ca i aska aktualna maj osi gn swój zamierzony
cel, to dana osoba musi wykona swoj cz
tego zadania [2002].
Katolicy musz „wspó pracowa z ask niebia sk , a nie przyjmowa j na pró no” [62].
Efektem wspó pracy danej osoby, znajduj cej si pod wp ywem aski, jest spe nianie dobrych uczynków. Te uczynki obejmuj pos usze stwo przykazaniom Boga i Ko cio a, akty mi osierdzia, zaparcie si siebie samego i praktykowanie cnoty.
Wed ug teologii katolickiej spe nianie dobrych uczynków
powoduje wys u enie sobie nagrody u Boga. To wypracowane
prawo do nagrody nazywane jest zas ug [2006].
W katolicyzmie wys u ona nagroda mo e przybiera ró ne
formy. Na przyk ad, katolik b d cy w stanie aski mo e wys uy sobie wzrost aski u wi caj cej [2010] [63].
Dobre uczynki wys uguj tak e inne b ogos awie stwa [2027]:
Poruszeni przez Ducha wi tego i mi o
mo emy pó niej wys u y sobie i innym aski
potrzebne zarówno do naszego u wi cenia,
wzrostu aski i mi o ci, jak i do otrzymania ycia wiecznego. Nawet dobra doczesne, jak zdrowie, przyja , mog zosta wys u one zgodnie
z m dro ci Bo .
Katechizm Ko cio a Katolickiego (2010)

Rozmiar wys u onej zas ugi jest proporcjonalny do [64]:
rodzaju wykonanej pracy
ilo ci wykonanej pracy
trudno ci wykonanej pracy
czasu trwania wykonanej pracy

ilo ci aski u wi caj cej ju posiadanej w duszy
intensywno ci lub zapa u, z jak praca zosta a wykonana

[824-825, 1995-2004, 2012-2016]

Teologia katolicka naucza, e aska jest natchnieniem dla
umys u i wzmacnia wol . Zach ca to dan osob do ci g ego
uczestnictwa w sakramentach i spe niania dobrych uczynków.
To z kolei generuje wi cej aski, a nast pnie ten cykl powtarza
si . W ten sposób katolik wzrasta w asce i u wi ceniu. Ko ció
nazywa ten proces u wi ceniem.
U wi cenie ma dwa cele. Pierwszym jest zachowanie aski
usprawiedliwienia otrzymanej podczas chrztu [1392]. T ask
mo na utraci przez dobrowolne pope nienie grzechu ci kiego.
Zachowanie aski w duszy a do mierci jest konieczne dla osi gni cia ycia wiecznego [1023, 1052].
Drugim celem u wi cenia jest pog bienie lub odnowienie
aski usprawiedliwienia w duszy [1392]. Podczas chrztu katolik
otrzymuje po raz pierwszy ask u wi caj c lub ask usprawiedliwienia. Po chrzcie aska ta w duszy mo e wzrasta . W ten
sposób katolik staje si „coraz bardziej usprawiedliwiany” [65].
Sobór Watyka ski II wymieni dziewi najwa niejszych
sposobów, przy pomocy których katolicy s u wi cani [66]:
mi owanie Boga
mi owanie bli niego
pos usze stwo przykazaniom Bo ym
przyjmowanie sakramentów, w szczególno ci Eucharystii
uczestnictwo w liturgii
modlitwa
praktykowanie samozaparcia
s u enie innym
praktykowanie cnoty

Proces u wi cenia zaczyna si od chrztu [1254]. Trwa on przez
ca e ycie, w trakcie którego katolik przyjmuje sakramenty
i spe nia dobre uczynki, wspó dzia aj c z ask . Proces ko czy
si po mierci danej osoby, gdy znajdzie si ona w obecno ci
Boga w niebie. Dopiero wtedy katolik mo e powiedzie , e jest
zbawiony. Do tego momentu katolik nie jest zbawiony, lecz jest
zbawiany przez proces u wi cenia.
EUCHARYSTIA
i inne sakramenty
USPRAWIEDLIWIENIE
WZRASTAJ CE
przez przyjmowanie
ASKI
SAKRAMENTALNEJ
i zdobywanie
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NIE
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Rysunek 3. Usprawiedliwienie wzrastaj ce i zachowuj ce

W przeciwie stwie do katolickiej koncepcji u wi cenia Biblia naucza, e stanowisko usprawiedliwionego grzesznika
przed Bogiem jest doskona e. Ani usprawiedliwienie, ani aska
Bo a w yciu usprawiedliwionego, nie mo e wzrasta przez sakramenty lub dobre uczynki. Biblia naucza, e:
aska jest niezas u on przychylno ci , nie za wys u on nagrod .
Usprawiedliwienie w Chrystusie jest zupe ne.

Biblia opisuje ask jako przychyln postaw Boga wobec danej osoby. Jest to nastawienie Boga, decyzja b ogos awienia tej
osobie (Ef 2,4-7).
Z definicji aska jest darmowa i niezas u ona (Rz 11,6). Jest
ona niezas u on , niezapracowan przychylno ci Boga.
Sposób, w jaki kochaj cy rodzice traktuj swoje dzieci, ilustruje, czym jest aska. Rodzice daj dzieciom wszystko, co
maj . Dostarczaj pokarm, schronienie, odzie i darz je mi oci . Wszystkie te rzeczy i wiele innych rodzice daj dziecku
bez zastanawiania si , czy na nie zas u y o, czy te nie, albo czy
dziecko b dzie mog o te dobrodziejstwa sp aci .
aska Bo a jest czym jeszcze wi kszym. Bóg okazuje
przychylno tym, którzy zgrzeszyli przeciwko Niemu; tym,
którzy nie tylko nie zas uguj na Jego przychylno , lecz
zas uguj na co zupe nie przeciwnego (Rz 5,1-11). Za nich Bóg
ofiarowa swego Jednorodzonego Syna. To w a nie im Bóg oferuje
darmowe zbawienie (J 3,16), adopcj synów i córek (2 Kor 6,18)
i „wszelkie b ogos awie stwo duchowe na wy ynach niebieskich
– w Chrystusie” (Ef 1,3). Tak wielka jest aska Bo a w stosunku
do Jego dzieci, e potrzeba b dzie ca ych przysz ych wieków, aby
Bóg móg „w nadchodz cych wiekach przeogromne bogactwo
swej aski okaza przez dobro wzgl dem nas, w Chrystusie
Jezusie” (Ef 2,7).
Z drugiej strony, katolicka aska u wi caj ca jest czym innym. Jest ona mi o ci Bo , która „rozlewana jest przez Ducha
wi tego w sercach tych, którzy otrzymuj usprawiedliwienie
i ta mi o w nich pozostaje” [67]. aska u wi caj ca to:
[…] boska przypad o duszy; jak gdyby jaskrawe wiat o, które zmazuje wszelkie plamy
zaciemniaj ce blask duszy, przydaj c jej coraz
wi ksz jasno i pi kno.
The Roman Catechism [68]

aska u wi caj ca przenosi katolików w „nadprzyrodzony stan
istnienia” [69] i czyni ich „uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1,4).
Ta koncepcja aski u wi caj cej ma swoje ród o w redniowiecznej teologii, która dokona a klasyfikacji aski na ask
stworzon i niestworzon ; ask Bo i Chrystusow ; ask sta
i tymczasow itd. Teologowie dokonywali dalszej klasyfikacji
aski przez przypisanie jej cech zgodnie z jej funkcj w teologii katolickiej; wed ug nich istnieje: aska u wi caj ca, aska
usprawiedliwienia, aska habitualna, aska aktualna, aska sakramentalna, aska wystarczaj ca, aska skuteczna itd. Pos uguj c si terminologi Arystotelesa, uczeni Ko cio a okre lili
ask u wi caj c jako przypad o duszy, a nie jej substancj ,
jako stworzony i rzeczywisty twór pozostaj cy w substancji
duszy [70].
Oddalaj c si od literalnego biblijnego j zyka i definicji, Koció nie do poznania wypaczy biblijn koncepcj aski. Przychylno mi uj cego Boga w stosunku do swych dzieci sta a si
filozoficzn abstrakcj rozumian tylko przez teologów i kler.
Ko ció nie tylko zaciemni znaczenie aski, lecz zmieni
sam jej istot . aska sta a si rodkiem wymiany w ko cielnym
systemie zas ug: „Pracuj, zarób na ask . Im wi cej masz aski,
tym ci ej pracuj. Im ci ej pracujesz, tym wi cej aski zarabiasz”. Ko ció pot pia ka dego, kto naucza odmiennie:
Je liby kto twierdzi , e dobre czyny usprawiedliwionego cz owieka w tym znaczeniu s
darami Boga, i nie s tak e dobrymi zas ugami usprawiedliwionego, albo e sam usprawiedliwiony dobrymi czynami, które spe nia
z pomoc aski Boga i przez zas ug Jezusa
Chrystusa (którego jest ywym cz onkiem), nie
zas uguje prawdziwie na wzrost aski, na ycie
wieczne i na samo osi gni cie tego ycia (je li
jednak umrze w asce), a tak e nie zas uguje na
powi kszenie chwa y – niech b dzie wy czony
ze spo eczno ci wiernych.
Sobór Trydencki [71]

Przez ca y czas Ko ció katolicki utrzymywa , e wys u ona aska jest darem Boga, gdy uczynki, które wys u y y ask
– jak wyja nia Ko ció – same s owocami poprzedniej aski.
Tym niemniej faktem jest, e katolicy, aby zas u y sobie na
ask , musz pracowa – zachodzi wi c sprzeczno poj ciowa.
W przeciwie stwie do biblijnej aski, ta, o której mówi Ko ció ,
nie jest darmowa; a je li nie jest darmowa, to nie jest ask . Na
ask nie mo na sobie zas u y przez spe nianie dobrych uczynków, „bo inaczej aska nie by aby ju ask ” (Rz 11,6).
Ko ció jeszcze bardziej wypaczy poj cie aski nauczaj c,
e Chrystus ustanowi siedem sakramentów jako podstawowy
rodek udzielania aski. aska jest udzielana przez uczestnictwo
w sakramentach, przez wykonywanie obrz dów, „moc sakramentalnego obrz du” [72] [1127-1128].
Biblijna aska nie mo e by rozdawana jak produkt wyprodukowany przez maszyn . Bóg Ojciec, usun wszy barier grzechu i zap aciwszy za to straszliw cen , nie umie ci by teraz sakramentów jako bariery oddzielaj cej siebie i swoje dzieci. Bóg
chce, aby Jego dzieci polega y na Nim, a nie na sakramentach.
Proponuje On relacj zamiast obrz du.
W kwestii zbawienia katolicka teologia uzale nia ludzi od sakramentów i w ten sposób czyni ich zale nymi od Ko cio a [1129]:
[…] ten pielgrzymuj cy Ko ció jest konieczny
do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym
Po rednikiem i drog zbawienia. On w swoim Ciele, którym jest Ko ció , staje si dla nas
obecny. On to za , wyra nie podkre laj c konieczno wiary i chrztu (por. Mk 16,16; J 3,5),
równocze nie potwierdzi niezb dno Ko cioa, do którego ludzie wkraczaj przez chrzest
jak przez bram . Dlatego nie mogliby zosta
zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedz c,
e Ko ció katolicki zosta za o ony przez
Boga za po rednictwem Jezusa Chrystusa jako

konieczny, jednak nie chcieliby ani do niego
wej , ani w nim wytrwa .
Sobór Watyka ski II [73]

Wiara, e sakramenty, a w konsekwencji sam Ko ció katolicki, s konieczne do zbawienia, nie ma adnego biblijnego uzasadnienia [168-169, 824, 845-846, 1227]. Pismo wi te nic nie mówi o tym,
e siedem sakramentów stanowi g ówne kana y aski Bo ej. Nie
mówi te nic o takiej instytucji jak Ko ció katolicki, która miaaby by administratorem sakramentów.
Biblia naucza, e aska Bo a jest oferowana za darmo i bezpo rednio wszystkim, którzy zaufaj Chrystusowi:
Dost piwszy wi c usprawiedliwienia dzi ki
wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana
naszego, Jezusa Chrystusa; dzi ki Niemu uzyskali my na podstawie wiary dost p do tej aski,
w której trwamy i chlubimy si nadziej chwa y
Bo ej.
List do Rzymian 5,1-2

Adoptowane dzieci Bo e „trwaj ” w Jego asce. S one
sta ymi obiektami Jego nieograniczonej mi o ci i hojno ci
w Chrystusie: „Z Jego pe no ci wszyscy otrzymali my – ask
po asce” (J 1,16).

Biblijne usprawiedliwienie jest doskona e i zupe ne. Jest
ono aktem Boga: „Bóg, który usprawiedliwia” (Rz 8,33). Bóg
przebacza grzesznikowi i przypisuje mu sprawiedliwo Bo
(Rz 3,21-22; Rz 4,3-8). Odt d Bóg widzi tak osob „w Chrystusie” i jest ona „ wi ta i nieskalana przed Jego obliczem”
(Ef 1,3-4). Z tego powodu Pismo wi te okre la wszystkich
wierz cych jako „tych, którzy zostali u wi ceni w Jezusie Chrystusie i powo ani do wi to ci” (1 Kor 1,2).

Katolickie usprawiedliwienie jest niedoskona e i niekompletne. Zaczyna si ono nape nieniem ask przez sakrament
chrztu, a nast pnie wzrasta przez przyjmowanie innych sakramentów. Ko ció naucza katolików, e oni sami mog spowodowa wzrost aski usprawiedliwienia w swoich duszach przez
swoje uczynki [2010]:
[…] uzbrajaj c si w bro sprawiedliwo ci dla
u wi cenia (por. Rz 6,13) przez zachowanie
przykaza Bo ych i ko cielnych. Wzrastaj
oni w samej sprawiedliwo ci otrzymanej dzi ki asce Chrystusa, przy wspó dzia aniu wiary
z dobrymi uczynkami (por. Jk 2,22) i s coraz
bardziej usprawiedliwiani.
Sobór Trydencki [74]

W konsekwencji, w katolicyzmie dobre uczynki s nie tylko
rezultatem usprawiedliwienia, ale ród em jego wzrostu. Koció podkre la t prawd w sposób dobitny:
Je liby kto twierdzi , e otrzymana sprawiedliwo nie zostaje zachowana i nie wzrasta wobec
Boga przez dobre czyny, lecz e czyny s tylko
owocem i znakiem otrzymanego usprawiedliwienia, a nie przyczyn tak e jego wzrostu – niech
b dzie wy czony ze spo eczno ci wiernych.
Sobór Trydencki [75]

Przeciwnie, biblijne usprawiedliwienie nie mo e wzrasta .
Dlaczego? Poniewa biblijne usprawiedliwienie jest przypisaniem grzesznikowi doskona ej sprawiedliwo ci Bo ej (Rz 3,22;
2 Kor 5,21). Pawe powiedzia Kolosanom: „I macie pe ni
w Nim” 19 (Kol 2,10).
Z tego powodu chrze cijanin, który zaufa Chrystusowi
w kwestii w asnej sprawiedliwo ci, nawet nie próbuje w wi kszym
stopniu si usprawiedliwi . Chrystus umar , aby go zbawi
(Rz 5,8). Bóg go usprawiedliwi (Rz 8,33). Jego stanowisko
19. Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).

w Chrystusie jest doskona e (Ef 1,3-14). Jego przysz o jest
pewna: „Tym bardziej wi c b dziemy przez Niego zachowani od
karz cego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostali my usprawiedliwieni” (Rz 5,9).
W teologii katolickiej nie ma czego takiego jak deklaracja,
e Bóg usprawiedliwia w sposób ostateczny i doskona y oraz
e zbawia na wieki. Odwrotnie, zbawienie jest drog , biegiem,
podró . Jest ono procesem u wi cenia, w wyniku dzia ania
którego aska usprawiedliwienia jest zachowywana i wzrasta.
Aby osi gn w asne zbawienie, katolicy musz pracowa z niepokojem. Ko ció mówi, e taka nauka p ynie z Listu do Filipian 2,12-13 [1949]:
A zatem, umi owani moi, skoro zawsze byli cie
pos uszni, zabiegajcie o w asne zbawienie z boja ni i dr eniem nie tylko w mojej obecno ci,
lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawc i chcenia,
i dzia ania zgodnie z Jego wol .
List do Filipian 2,12-13

Pomimo katolickich twierdze , kontekst tego fragmentu Pisma wi tego wskazuje jasno, e Pawe nie naucza tutaj, i chrzecijanie musz pracowa na swoje wieczne zbawienie. Filipianie
mieli problemy we wzajemnych stosunkach. Pawe napomnia
ich, aby mieli „te same d enia”, aby mieli „wspólnego ducha,
pragn c tylko jednego” (Flp 2,2). Powiedzia im, aby nie czynili nic „dla niew a ciwego wspó zawodnictwa ani dla pró nej
chwa y” (Flp 2,3). Zach ci ich, aby „w pokorze oceniali jedni
drugich za wy ej stoj cych od siebie” (Flp 2,3), a nie troszczyli
si jedynie o „swoje w asne sprawy, ale te i drugich” (Flp 2,4).
Pawe wskaza Filipianom na Pana Jezusa jako na doskonay przyk ad ilustruj cy, czego Pawe naucza : „To d enie niech
was o ywia; ono te by o w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5). Pawe ko czy ten fragment swojego listu w nast puj cy sposób:
„A zatem, umi owani moi, […] zabiegajcie o w asne zbawienie
z boja ni i dr eniem” (Flp 2,12).

W tym fragmencie listu Pawe napomina chrze cijan w Filippi, aby robili rzeczy b d ce konsekwencjami ich zbawienia.
Chrystus uwolni ich od grzechu i da im ycie wieczne. Teraz,
b d c synami i córkami Boga, mieli post powa w sposób godny swego powo ania.
Mówi c precyzyjniej, Filipianie potrzebowali sprawowa
swoje zbawienie, aby uwolni si od k ótni w ko ciele. Pawe
pouczy ich: „Czy cie wszystko bez szemra i pow tpiewa ”
(Flp 2,14). Pawe napomnia nawet po imieniu dwie kobiety,
Ewodi i Syntych , aby przesta y si k óci (Flp 4,2).
Pawe nie mówi Filipianom, w jaki sposób mog uratowa si
od pój cia do piek a, wypracowa sobie drog do nieba, czy zapracowa sobie na ycie wieczne. Jego Listy do Rzymian i Galatów
wyja niaj bardzo jasno, e to dzie o samego Chrystusa daje zbawienie, a ycie wieczne jest darem. W swym Li cie do Filipian Pawe zajmowa si procesem codziennego u wi cania wierz cych.
Napomina Filipian, aby poddali swoje ycie Bogu, tak aby mogli
upodobni si do obrazu Chrystusa (Flp 2,5-11; Rz 8,29).
Pawe mówi o jednej z trzech form chrze cija skiego u wi cenia, o których jest mowa w Pi mie wi tym. Pismo wi te naucza, e od momentu, w którym dana osoba uwierzy Chrystusowi
i zostaje usprawiedliwiona, posiada stanowisko osoby u wi conej
przed Bogiem; w Jego oczach jest „ wi ta i nieskalana” (Ef 1,4).
Chrze cijanin jest praktycznie lub eksperymentalnie u wi cany, gdy uczy si unika z a i chodzi w Duchu (1 Tes 4,1-8;
Ga 5,16-26). Ka dy chrze cijanin zostanie ostatecznie u wi cony przy powtórnym przyj ciu Chrystusa (1 J 3,1-3). W drugim
rozdziale Listu do Filipian Pawe zajmuje si praktycznym lub
eksperymentalnym u wi caniem chrze cijanina.
Nie wolno myli u wi cenia z usprawiedliwieniem. Usprawiedliwienie jest deklaracj Boga, w wyniku której dana osoba
dost puje przebaczenia i zostaje jej przypisana sprawiedliwo
Bo a. Jest to jednorazowe zdarzenie w yciu danego cz owieka,
w wyniku którego nawi zuje on w a ciw relacj z Bogiem
przez wiar w Jezusa Chrystusa.

Praktyczne u wi cenie jest procesem, w wyniku którego moralny charakter i osobiste post powanie chrze cijanina staj si
coraz bardziej zgodne z jego prawnym stanowiskiem przed Bogiem. U wi cenie jest dzie em Boga; jednak dzie o to wymaga
wspó dzia ania ze strony chrze cijanina (Rz 6,19).
B dne odniesienie Listu do Filipian 2,12 do kwestii wiecznego zbawienia przez katolicyzm pokazuje, jak teologia Ko cioa myli usprawiedliwienie z u wi ceniem. Katolicyzm traktuje
obie te koncepcje jako procesy wzajemnie zale ne. U wi cenie,
jak naucza Ko ció , zachowuje ask usprawiedliwienia i powoduje jej wzrost. Codzienne ycie katolika determinuje jego stanowisko przed Bogiem, a ostatecznie determinuje jego wieczne
przeznaczenie.

Dla katolika wieczne zbawienie obejmuje okres ca ego ycia,
w trakcie którego dokonuje on okre lonych czynów, pracuje i usiuje co osi gn . Katolik musi przestrzega przykaza Boga
i Ko cio a. Musi przyjmowa sakramenty i spe nia uczynki
mi osierdzia. Od robienia wszystkich tych rzeczy zale y jego
wieczne zbawienie.
Za ca ym tym dzia aniem stoi teologia, która uwa a usprawiedliwienie za niekompletny i kruchy stan duszy. W konsekwencji
zawsze trzeba przyjmowa wi cej sakramentów i wykonywa
wi cej pracy. Katolik stale musi walczy o zwi kszenie i utrzymanie w swojej duszy aski u wi caj cej w nadziei, e pewnego
dnia osi gnie ycie wieczne.
Z drugiej strony, biblijne zbawienie charakteryzuje odpoczynek. Chrystus wykona ju dzie o zbawienia na krzy u. Usprawiedliwienie jest doskona ym darem Boga, który otrzymujemy
za darmo. Chrze cijanin ufa, e jego wieczne zbawienie jest zabezpieczone (1 J 5,11-13), wi c odpoczywa w Chrystusie:
Kto bowiem wszed do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich.
List do Hebrajczyków 4,10

Katolicyzm nie wie nic o odpoczywaniu w Chrystusie. Przeciwnie, najprawdziwszymi katolikami s ci, którzy pracuj najci ej. Gdy wi ta Bernadeta by a na o u mierci, powiedzia a
z alem o tych, którzy nie rozumieli potrzeby zapracowania na
pój cie do nieba: „Je li chodzi o mnie, to ich postawa nie b dzie
moim udzia em. Postanówmy pój do nieba. Pracujmy na to,
cierpmy za to. Nic innego nie ma znaczenia” [76].

