
Klasa 8 

Temat: Przez życie sakramentalne uwielbiam Boga 

Wiara i życie Kościoła 

„Chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga” Te 

słowa napisał św. Ireneusz z Lyonu. –  Co one mogą oznaczać? 

Bóg także człowieka stworzył po to, by objawiła się Jego chwała i by tej 

chwały człowiekowi udzielić. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo 

Boga, zatem nie jesteśmy tylko ciałem. Mamy także nieśmiertelną duszę. 

Jesteśmy przeznaczeni do życia, do szczęścia, które możemy osiągnąć tylko w 

Bogu. Prawdziwie żyje człowiek zjednoczony z Bogiem. Jeśli zatem 

odpowiadamy na Boży zamysł dotyczący naszego istnienia, mamy Boga chwalić 

i przyjmować od Niego chwałę, której udziela. Wprawdzie przez grzech 

„wszyscy pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo,  

z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie” (zob. Rz 3,23-24). 

Aby zatem chwalić Boga, powinniśmy żyć pełnią tego życia, do jakiego 

zostaliśmy przeznaczeni – w bliskości Boga. A Bóg zwraca się do nas, udzielając 

nam swojej dobroci i siły do życia, obdarza nas łaską. Łaska Boża wprowadza 

nas w wewnętrzne życie Trójcy Świętej, uzdalnia do życia w miłości Bożej  

 działania z powodu tej miłości. Z łaską mamy do czynienia w szczególny sposób 

w sakramentach, które zgodnie z wolą naszego Odkupiciela są wyjątkowymi 

miejscami spotkania z Bogiem. „Sakramentem we wszystkich sakramentach jest 

sam Chrystus. W Nim wychodzimy ze zgubnej postawy egoizmu i zaczynamy żyć 

prawdziwym życiem, które nigdy się nie kończy” 

Podsumowanie treści 

 Prawdziwie żyje człowiek zjednoczony z Bogiem. Aby zatem chwalić Boga, 

powinniśmy żyć pełnią tego życia, do jakiego zostaliśmy przeznaczeni  –  

w bliskości Boga. A Bóg zwraca się do nas, udzielając nam swej dobroci i siły do 

życia, obdarza nas łaską. Łaska Boża wprowadza nas w wewnętrzne życie Trójcy 

Świętej, uzdalnia nas do życia w miłości Bożej i działania z powodu tej miłości.  

Z łaską mamy do czynienia w szczególny sposób w sakramentach, które zgodnie 

z wolą naszego Odkupiciela są wyjątkowymi miejscami spotkania z Bogiem. 

 


