
RELACJA
Najważniejsza

Twojego życia
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Czym jest 
życie?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś 

się nad pytaniem:

Czy istnieje jakaś siła wyższa? Dlaczego jesteś 

tutaj w tym miejscu i w tym czasie? Jaki jest cel 

Twojego życia? 

Co nadaje sens naszemu istnieniu?
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Ta książeczka pomoże Ci odnaleźć 
odpowiedzi na niektóre z tych 
pytań i odkryć ważne prawdy o 

życiu.

Jeśli to możliwe, 
aby poznać Pana 
Boga osobiście,

CZY CHCIAŁBYŚ?
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Jesteś stworzony 
aby żyć w relacji 
z Bogiem
Bóg stworzył nas abyśmy mieli z Nim osobistą 
relację teraz i na wieki.

Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył 
nas Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi 

Bożymi i nimi jesteśmy! (1J 3, 1).

Bóg nasz Ojciec chce okazać nam swoją 
miłość i dla każdego z nas ma doskonały plan 
na życie.

Tylko Ja znam plany, które mam względem 
was - wyrocznia Pana - plany pomyślności, 

a nie nieszczęścia, aby spełnić wasze nadzieje 
na przyszłość (Jr 29, 11).
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Czy ludzie zwykle 

dostrzegają i 
odczuwają 

obecność Boga 

osobiście w swoim życiu?
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Problemem w naszym życiu jest grzech 
– świadome i dobrowolne odwrócenie 
się od Boga. Grzech zrywa naszą 
relację z Bogiem i oddziela nas od 
Niego.

Nasza relacja 
z Bogiem jest zerwana.
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Obrazek po lewej stronie ma nam 
uzmysłowić jak grzech, a także jego 
konsekwencje, oddalają nas od Boga. 

Konsekwencjami tego rozdzielenia są 
poczucie winy, pustki, i świadomość tego,  
że Bóg jest gdzieś daleko. Jednak grzech 
ma daleko więcej sięgające skutki: może 
oddzielić nas od Boga na wieczność.

Nasza zerwana relacja 
z Bogiem może być

Zapłatą bowiem za grzech 
jest śmierć (Rz 6, 23).

odnowiona.
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Jezus odnawia 
naszą relację    

Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że 
dał Swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie 

wieczne. Bóg przecież nie posłał swego 
Syna na świat aby go sądził, lecz aby go 

zbawił (J 3,16-17).
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Także i Ty możesz doświadczyć 
w Twoim życiu tej odnowionej 
relacji z Bogiem.

Jezus umarł na krzyżu za Twoje 
grzechy i za grzechy całej ludzkości, a 
zmartwychwstając ofiarował nam nowe 
życie. Przez Jego zmartwychwstanie ocalił 
nas i dał nam życie wieczne.

Tylko Jezus odnawia naszą relację z 
Bogiem zerwaną przez grzech, a Jego 
krzyż jest pomostem między niebem a 
ziemią. On mówi:

Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko 

przeze Mnie (J 14, 6).
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Przykłady różnych relacji

Poza moim 
życiem

Poza moim 
życiem

Część
mojego życia

Część
mojego życia

Centrum
mojego życia

Centrum
mojego życia

Pierwsze trzy górne obrazki pokazują nam 
trzy różne poziomy zaangażowania w 
relacjach międzyludzkich. Pierwszy z nich 
pokazuje kogoś kto jest samotny: w jego 
życiu nie ma żadnej osobistej relacji. Drugi 
obrazek pokazuje kogoś, kto spotyka się z 
drugą osobą. Ta relacja jest częścią jego

 
życia, ale nie jest najważniejsza, bo 
zaangażowanie jest tylko częściowe.
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Trzeci obrazek pokazuje kogoś w związku 
małżeńskim: jest to stały i intymny związek, 
oparty na obopólnym zaangażowaniu i 
zaufaniu. Właśnie ta relacja określa życie tej 
osoby.

Kolejne dolne trzy obrazki pokazują nam 
nasze zaangażowanie w relacji z Bogiem. 
Pierwszy obrazek pokazuje kogoś kto nie ma 
żadnej relacji z Jezusem. Dopóki ta osoba 
nie chce, Jezus nie jest obecny w jej życiu. 
Drugi obrazek pokazuje osobę która ma 
świadomość że Jezus jest częścią jej życia, 
lecz jej relacja z Jezusem jest tylko jedną z 
wielu relacji. Trzeci obrazek pokazuje Jezusa 
w centrum życia danej osoby. Taka relacja z 
Nim wyraża się w każdej decyzji i aspekcie 
życia tej osoby.

A teraz odnieśmy to do Twojej 
relacji z Bogiem.

Który z tych obrazków najlepiej 
pokazuje Twoją obecną relację z 
Bogiem?
A który z tych obrazków chciałbyś 
aby odzwierciedlał Twoją relację z 
Nim?
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Zaproszenie

Jezus pragnie być 
w centrum 

Twojego życia.



Oto stoję przed drzwiami i pukam.
Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy Mi drzwi, 

wejdę do niego i spożyjemy wieczerzę: 
Ja z nim, a on ze Mną (Ap 3, 20).

“Kto wpuszcza Chrystusa
nie traci nic, 

absolutnie nic z tego, co czyni życie wolnym, 
pięknym i wielkim. Nie! Tylko w tej przyjaźni 

otwierają się na oścież drzwi życia. Tylko w tej 
przyjaźni rzeczywiście otwierają się 

wielkie możliwości człowieka. ...
nie obawiajcie się Chrystusa!
On niczego nie zabiera, a daje wszystko. 

Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. 
Tak! Otwórzcie, otwórzcie 

na oścież drzwi Chrystusowi, 
a znajdziecie prawdziwe życie.”

12

Papież Benedykt XVI
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Bez względu na to 
czy byłeś blisko czy 
daleko od Niego 
w przeszłości, On 
czeka na Ciebie, abyś 
otworzył Mu drzwi 
swojego serca. Oto 
modlitwa, która Ci w 
tym pomoże.

Modlitwa z 
głębi serca
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„Ojcze, wierzę, że mnie znasz
i kochasz. 

Nie zawsze Cię kochałem(łam) 
i zerwałem(łam) relację z Tobą 

przez moje grzechy. 
Dziękuję Ci za zesłanie na ziemię Twojego 
Syna Jezusa, który okazał swoją miłość do 

mnie na krzyżu.

Panie Jezu, otwieram drzwi mojego serca 
i zapraszam Cię, abyś był w centrum 

mojego życia – 
uznaję Cię jako mojego Zbawiciela i Pana. 
Kieruj mną przez Ducha Świętego i pomóż 

mi żyć Ewangelią w każdym momencie 
mojego życia. Amen.”

Czy chcesz zaprosić
Jezusa, aby był w 
centrum Twojego życia?

Jeśli tak, to z wiarą zrób krok do 
przodu i pomódl się teraz do Niego.
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Pierwszy krok w 
odnowie Twojej 
relacji z Bogiem
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Fundamentalną częścią Twojej relacji z 
Jezusem jest odnowa, która jest tylko 
możliwa przez Sakrament Pojednania.

Przez łaskę Sakramentu Pojednania, 
Jezus daje nam wolność i nowe życie. 
Jeśli jesteś katolikiem, zrób rachunek 
sumienia i poświęć trochę czasu aby 
znaleźć księdza, który wysłucha Twojej 
spowiedzi. 

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg, 
który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści 

nam grzechy oraz oczyści nas z wszelkiej 
nieuczciwości (1J 1, 9).
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Podstawy relacji 
z Bogiem
Oto kilka praktycznych rad jak rozpocząć i 
pielęgnować swoją relację z Bogiem.

• Rozmawiaj z Bogiem poprzez modlitwę    
   każdego dnia
• Przyjmij chrzest, jeśli jeszcze nie jesteś   
   ochrzczony
• Czytaj codziennie Biblię zaczynając od   
   Nowego Testamentu
• Zaangażuj się w życie parafii
• Dziel się swoją wiarą z innymi
• Uczestnicz w niedzielnej Eucharystii
• Spowiadaj się regularnie
• Poznaj naukę Kościoła Katolickiego, która  
    pomoże Ci wędrować z Jezusem przez   
   życie
     
          

kochający

Nigdy nie zapominaj, że 
niezależnie od wszelkich Twoich 
potknięć i upadków, 
Jezus zawsze będzie gotów 
Ci wybaczyć i pomóc. 
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