
Łaska i usprawiedliwienie
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego



422. Co to jest usprawiedliwienie? 

Usprawiedliwienie jest najdoskonalszym dziełem Bożej miłości.
Jest konsekwencją darmowej inicjatywy miłosierdzia Boga,
który gładzi nasze grzechy i sprawia, że stajemy się
sprawiedliwi i święci w całym naszym jestestwie. Dokonuje się
to przez łaskę Ducha Świętego, którą wysłużył nam Chrystus
przez swoją Mękę, a której udziela w sakramencie chrztu.
Usprawiedliwienie zapoczątkowuje wolną odpowiedź
człowieka, to jest wiarę w Chrystusa i współpracę z łaską
Ducha Świętego.



423. Czym jest łaska, która usprawiedliwia?

Łaska jest darmowym darem Boga, który uzdalnia nas
do uczestniczenia w Jego życiu trynitarnym i do działania ze
względu na Niego. Nazywa się łaską habitualną, uświęcającą
lub przebóstwiającą, ponieważ nas uświęca i przebóstwia.
Jest nadprzyrodzoną, ponieważ zależy całkowicie od darmowej
inicjatywy Boga i przerasta możliwości rozumu i siły woli
ludzkiej. Wymyka się naszemu doświadczeniu.



424. Jakie są inne rodzaje łaski?

Oprócz łaski habitualnej mamy:

• łaski aktualne (dary okolicznościowe);

• łaski sakramentalne (dary właściwe różnym sakramentom);

• łaski specjalne lub charyzmaty (mające na celu dobro
wspólne Kościoła), wśród których należy wyróżnić łaski stanu,
które towarzyszą wykonywaniu posług w Kościele
i odpowiedzialnych zadań życia chrześcijańskiego.



425. Jaki jest stosunek łaski do wolności 
człowieka?

Łaska wyprzedza, przygotowuje i pobudza wolną odpowiedź
człowieka. Odpowiada na głębokie aspiracje wolności ludzkiej,
zaprasza ją do współpracy i ją udoskonala.



426. Co to jest zasługa?

Zasługa oznacza prawo do zapłaty za dobre działanie. Ściśle
mówiąc, nie istnieje ze strony człowieka zasługa względem
Boga, ponieważ wszystko otrzymaliśmy od Niego jako naszego
Stwórcy. Jednakże Bóg daje nam możliwość zdobycia zasług
przez zjednoczenie nas z miłością Chrystusa, będącą źródłem
wszystkich naszych zasług przed Bogiem. Tak więc zasługi
naszych dobrych uczynków powinny być przypisane najpierw
łasce Bożej, a dopiero potem wolnej woli człowieka.



427. Jakie dobra możemy sobie wysłużyć?

Poruszeni przez Ducha Świętego możemy wysłużyć sobie
i innym łaski potrzebne do naszego uświęcenia i otrzymania
życia wiecznego, jak również konieczne dobra doczesne,
zgodne z zamysłem Bożym. Nikt nie może wysłużyć sobie
łaski pierwszej, która jest początkiem nawrócenia
i usprawiedliwienia.



428. Czy wszyscy jesteśmy powołani 
do świętości chrześcijańskiej?

Wszyscy wierni są powołani do świętości chrześcijańskiej.
Jest ona pełnią życia chrześcijańskiego i doskonałą miłością,
i urzeczywistnia się przez wewnętrzne zjednoczenie
z Chrystusem, a w Nim, z Trójcą Świętą. Droga do świętości
chrześcijanina wiedzie przez Krzyż i prowadzi do swego
spełnienia w końcowym zmartwychwstaniu, w którym Bóg
będzie wszystkim we wszystkim.



Dziękuję za uwagę!
Króluj nam, Chryste!


