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Wie le lu dzi czu je, że ich ży cie mia ło by zna cze nie, 
gdy by zna leź li oso bę ide ał, któ ra ko cha ła by ich i ak -
cep to wa ła ta ki mi, ja cy są. Ist nie je przy czy na, dla któ rej 
ludzie my ślą, że zwią zek z in ną oso bą przy nie sie im 
szczę ście. Gdy czu je my, że ktoś nas po trze bu je lub 
prag  nie, ma my wra że nie, że 
na sze ży cie jest coś warte – 
je ste śmy czy imś skar bem. 
W czy ichś oczach przed sta -
wia my praw dzi wą war tość 
i spra wia to, że je ste śmy na -
praw dę szczęś liwi.  

W rze czy wi sto ści jed nak 
więk szość ta kich związ ków 
koń czy się fia skiem. To 
powoduje, że za sta na wia-
my się, czy war to żyć. Czu -
jesz się zdra dzo ny, po nie -
waż wie rzy łeś, że in ne oso -
by na praw dę czu ły do cie bie 

 kocha skrycie

GDY 
CZU JE MY, 

ŻE KTOŚ NAS 
PO TRZE BU JE 

LUB PRA GNIE, 
MA MY 

WRAŻE NIE, 
ŻE NA SZE 

ŻY CIE 
JEST COŚ 
WAR TE – 

JE STE ŚMY 
CZY IMŚ 

SKAR BEM.
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Kto sie w tobie

do mość te go po -
win na ra dy kal nie 
zmie nić two je ży cie. 
Bi blia za czy na się 
ob ra zem ludz kiej   
pary małżeńskiej 
i koń czy tym, że 
Boży lu dzie zo sta ją 
osta tecz nie przy go -
to wa ni ja ko Je go 
ob lu bie ni ca. Bóg 
czy ni wszyst ko, aby 
zre ali zo wać to, cze -
go pra gnie w swo im 
ser cu. Gdy wcho -
dzisz w ta ki zwią zek z Bo giem, On znaj du je w tym za -
spo ko je nie i od po czy nek. Oto dla cze go Bóg stwo rzył 
czas, ma te rię i… cie bie. Z tej też przy czy ny sam wkro -
czył w czas i pod jął się te go wiel kie go przed się wzię cia 
prze pro wa dze nia wszyst kie go tak, by uzy skać na szą 
zgo dę, na sze „tak”. Oto praw dzi wy romans.  

Je śli jesz cze nie po sia dasz ta kiej wię zi z  Je zu sem 
Chry stu sem, mo żesz na wia zać ją dzi siaj po przez pro stą 
mo dli twę:  

Pa nie Je zu, dzię ku ję Ci 
za Two ją wiel ką mi łość do mnie.  

Dzię ku ję, że od da łeś za mnie swo je ży cie.  
Prze bacz mi grze chy i oczyść mnie z nich. 

Pa nie Je zu, wejdź do mo je go ser ca 
ja ko mój Zba wi ciel i mój Uko cha ny.  

 
 

BÓG SAM 
WKRO CZYŁ W CZAS 

I POD JĄŁ SIĘ 
TE GO WIEL KIE GO 
PRZED SIĘ WZIĘ CIA 

PRZE PRO WA DZE NIA 
WSZYST KIE GO TAK, 

BY UZY SKAĆ 
NA SZĄ ZGO DĘ, 

NA SZE „TAK”. 
OTO PRAW DZI WY 

RO MANS.
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to sa mo co ty do nich. Nie -
któ rzy są tak za ła ma ni, że 
po peł nia ją sa mo bój stwo. Po 
pro stu re zy gnu ją z ży cia. 
Dla cze go ta cy je ste śmy?  

Kie dy Bóg uczy nił czło -
wie ka, rzekł: Nie jest do brze, 
że by czło wiek był sam – 
przy go tu ję mu więc od po -
wied nią dla nie go po moc. 
Ob raz ten wska zu je na to, że 
sam Bóg był sa mot ny. Do -
kład nie tak, jak uczy nił Ewę, 

by by ła jed no z Ada mem, uczy nił On czło wie ka, by był 
jed no z Nim. Oto dla cze go je ste śmy ta cy, ja cy je ste śmy. 
Szu ka my związ ku peł ne go zna cze nia, po nie waż te go 
wła śnie po szu ku je rów nież Bóg w re la cji z na mi. Na -
sze pra gnie nie jest od bi ciem 
Je go tę sk no ty.  

W związ ku dwoj ga osób, 
ten, kto ko cha naj moc niej, 
jest naj bar dziej na ra żo ny na 
zra nie nie. W tym sen sie Bóg 
znaj du je się w bar dziej nie -
ko rzyst nym po ło że niu. Je mu 
za le ży na nas znacz nie bar -
dziej niż nam na Nim.  

Być mo że w in nej z te go 
ro dza ju bro szur czy ta łeś już, 
że po trze bu jesz Bo ga. Czy 
jed nak wia do mo ci tak że, że 
Bóg po trze bu je cie bie? Świa -

SZUKAMY 
ZWIĄZKU 
PEŁNEGO 

ZNACZENIA, 
PONIEWAŻ 

TEGO 
WŁAŚNIE 

POSZUKUJE 
RÓWNIEŻ 

BÓG 
W RELACJI 

Z NAMI.

KIEDY BÓG 
UCZYNIŁ 
CZŁOWIEKA, 
RZEKŁ: 
NIE JEST 
DOBRZE, 
ŻEBY 
CZŁOWIEK 
BYŁ SAM.
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