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ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA  
 
WSPÓŁPRACA Z ŁASKĄ BOŻĄ 
 
1. Wprowadzenie 

 
Na łaskę Boga i zbawienie nikt nie jest wstanie sobie zasłużyć. Łaska nie jest zapłatą za 
życie według Bożych przykazań, ale ci, którzy je zachowują, są bardziej podatni na jej 
działanie. Bóg udziela łaski wszystkim, jest ona nieskończona. W Kościele czyni to                   
w sakramentach, które jednocześnie jej nie ograniczają i nie wyczerpują. Bóg może 
udzielać łaski na wiele sobie wiadomych sposobów. Tam, gdzie człowiek sam nic dla 
siebie zrobić nie może, może zacząć działać Bóg.  
Łaska sięga do granic ludzkiej wolności. Do niej Bóg apeluje: łaska nie zmusza, łaska 
pociąga (łaska po grecku to charis, czyli wdzięk). Wolność może stać się szeroko otwartą 
bramą dla łaski (wtedy ona tej wolności nie znosi, lecz ją potęguje), ale i murem 
zaporowym. Ale nawet wtedy Bóg rezygnuje. Szuka wciąż nowych sposobów, aby 
człowiek przyjął dar Jego łaski. Uczy współpracy człowieka z Jego łaską. 
 
 

2. Odkrycie 
 
W oparciu o poniższe fragmenty Pisma św. odpowiedzmy na pytanie: 
 
Czym jest Boża łaska? Kiedy doświadczam Bożej łaski? 
 
A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,  
i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. 
Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach 
niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne 
bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie 
Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz 
jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego 
dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry 
przygotował, abyśmy je pełnili. Ef 2, 4-10 
 
Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech 
zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez 
sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
Rz 5, 20b-21 
 

Łaska to dar Boga dla człowieka, ona otwiera nas i umożliwia przyjęcie najważniejszego 
Bożego daru, czyli zbawienia. Jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, 
który aby nas zbawić, stał się prawdziwym człowiekiem, a w swojej śmierci i 
zmartwychwstaniu definitywnie przezwyciężył śmierć i wybawił nas z niewoli szatana. 
Zbawienie, które daje nam Jezus, jest darem darmo danym. Właśnie wiara pozwala 
przyjąć ratunek przyniesiony przez Jezusa - Bożą łaskę. 
 
 
 
 
 
 

 



3. Zrozumienie 
 
Dlaczego potrzebujemy Bożej łaski? 
 
Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do 
tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Rz 5,1-2 
 
Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce 
łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają             
Hbr 13,9 
 

Konieczna potrzeba Bożej łaskawości podkreśla, jak wielkim zagrożeniem jest złudzenie 
samowystarczalności oraz wszechmocy człowieka. Konieczność Bożej łaski uzmysławia 
nam zasadniczą niewystarczalność człowieka. Jego zależność od Boga. Główny                     
i zasadniczy powód to nasza niepokonywana słabość wobec zła. O własnych siłach nie 
damy rady złu. Potrzebujemy więc Bożej łaski do skutecznego przeciwstawiania się 
pokusom. Główny i zasadniczy powód to nasza niepokonywana słabość wobec zła.                  
O własnych siłach nie damy rady złu. Potrzebujemy więc Bożej łaski do skutecznego 
przeciwstawiania się pokusom.  

 
 
4. Zastosowanie 

 
Jak współpracować z Bożą łaską? 
 
Moja współpraca z łaską Bożą: 
• modlitwa, jako podstawowy i nieodzowny sposób nawiązywania kontaktu                   

z Bogiem;  
• rozpoznawanie woli Bożej w wydarzeniach mojego życia; 
• odkrywanie własnych talentów i wrodzonych darów, aby w ten sposób rozpoznać  

i wypełniać swoje powołanie życiowe;  
• życie sakramentalne 

 
Niech zakończeniem naszych spotkań będzie modlitwa uwielbienia                     
w oparciu o Psalm 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


