
„Na podstawie własnego doświadczenia w relacji z Bogiem i wieloletniej 
pracy z  ludźmi wywnioskowałam, że spory odsetek wierzących ma wątpli-
wości co do Bożej akceptacji lub żyje w przekonaniu, że Bóg się na nich zło-
ści. To zaś powoduje, że nie potrafią przyjmować Jego miłości, miłosierdzia, 
łaski i przebaczenia; są pełni lęku, pozbawieni pewności siebie i zmagają się 
z poczuciem winy. Nawet gdy proszą Boga o odpuszczenie win, często mają 
wrażenie, że Bóg jest nimi zawiedziony i że się gniewa, ponieważ nie spełnia-
ją Jego oczekiwań.

Skąd bierze się taki wizerunek Boga? Być może jest kalką gniewnego ro-
dzica, którego trudno było zadowolić. Jego źródłem może też być ból odrzu-
cenia przez rodzinę lub przyjaciół, którzy nie potrafili kochać bezwarunko-
wą miłością. A może pochodzi z... kościoła! Stanowcze nauczanie surowych 
zasad i reguł, których należy przestrzegać również może rodzić poczucie, że 
Bóg nie jest w stanie nas akceptować, jeśli nie spełniamy wszystkich religij-
nych zasad i przykazań. Chcemy być dobrymi ludźmi, staramy się wypełniać 
dobre uczynki, ale mimo to wciąż upadamy – jak każdy inny człowiek. 

Ta książka pomoże ci zrozumieć, że chociaż Bóg złości się z powodu grze-
chu, nieprawości i zła, to nie jest złym Bogiem. On nienawidzi grzechu, lecz 
kocha grzeszników! Jest dobry i  pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla 
wszystkich, którzy Go wzywają (zob. Ks. Psalmów 86:5). Powiem jasno: Bóg 
nie toleruje i nigdy nie zaakceptuje grzechu, ale darzy miłością grzeszników 
i będzie nad nami pracować, dopóki nie zmienimy jakości naszego życia. Pan 
nigdy nie przestanie nas kochać, nawet na sekundę, i właśnie z powodu Jego 
niezmiernej miłości do nas nigdy nas nie zostawi samych sobie, zagubionych 
w sidłach grzechu. Spotka się z nami w mroku, wyciągnie dłoń i pomoże nam 
się z niego wydostać”.
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Wstęp

Któregoś dnia zamieściłam na Facebooku post: „Bóg się na 
ciebie nie gniewa”, na którego dostaliśmy mnóstwo odpowiedzi – 
tysiące pozytywnych reakcji zaledwie w ciągu kilku godzin. Wie-
le osób pisało: „Właśnie takie słowa powinien dziś usłyszeć każdy 
człowiek”. Byli to, oczywiście, ludzie, którzy obawiali się, że Bóg 
się na nich gniewa, i rozpaczliwie potrzebowali zapewnienia, że 
tak nie jest.

Na podstawie własnego doświadczenia w relacji z Bogiem 
i wieloletniej pracy z ludźmi wywnioskowałam, że spory odse-
tek wierzących ma wątpliwości co do Bożej akceptacji lub żyje 
w przekonaniu, że Bóg się na nich złości. To zaś powoduje, że nie 
potrafi ą przyjmować Jego miłości, miłosierdzia, łaski i przebacze-
nia; są pełni lęku, pozbawieni pewności siebie i zmagają się z po-
czuciem winy. Nawet gdy proszą Boga o odpuszczenie win, często 
mają wrażenie, że Bóg jest nimi zawiedziony i że się gniewa, po-
nieważ nie spełniają Jego oczekiwań.

Skąd bierze się taki wizerunek Boga? Być może jest kalką 
gniewnego rodzica, którego trudno było zadowolić. Jego źródłem 
może też być ból odrzucenia przez rodzinę lub przyjaciół, którzy 
nie potrafi li kochać bezwarunkową miłością. A może pochodzi 
z... kościoła! Stanowcze nauczanie surowych zasad i reguł, któ-
rych należy przestrzegać również może rodzić poczucie, że Bóg 
nie jest w stanie nas akceptować, jeśli nie spełniamy wszystkich 
religijnych zasad i przykazań. Chcemy być dobrymi ludźmi, sta-
ramy się wypełniać dobre uczynki, ale mimo to wciąż upadamy 
– jak każdy inny człowiek. Wyrzuty sumienia rodzą wrażenie,
że zawiedliśmy Boga i zasługujemy na karę. Z drugiej strony od 
nowa podejmujemy starania, chcąc się zmienić i poprawniej za-
chowywać, ponieważ kochamy Boga i zdecydowanie nie chcemy, 
by się na nas gniewał. Wpadamy w błędne koło i trwamy w po-
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czuciu rozczarowania sobą przez całe życie, ponieważ każdy, kto 
próbuje służyć Bogu przez podporządkowanie się prawu (zasa-
dom i regulacjom) jest skazany na rozczarowanie, co stwierdza 
sam apostoł Paweł:

Natomiast wszyscy, którzy polegają na uczynkach Prawa [któ-
rzy chcą być usprawiedliwieni dzięki posłuszeństwu przykaza-
niom i rytuałom], ciąży przekleństwo i są skazani na rozcza-
rowanie.

List do Galatów 3:10 (AMP)

W przypadku relacji z rodzicami i innymi ludźmi zazwyczaj 
musimy zachowywać się w określony sposób, aby zasłużyć na ich 
uczucie, lecz Boża miłość jest bezwarunkowa i dostępna za darmo 
dla wszystkich, którzy przyjmują ją przez wiarę.

Ta książka pomoże ci zrozumieć, że chociaż Bóg złości się z po-
wodu grzechu, nieprawości i zła, to nie jest złym Bogiem. On nie-
nawidzi grzechu, lecz kocha grzeszników! Jest dobry i pełen prze-
baczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Go wzywają 
(zob. Ks. Psalmów 86:5). Powiem jasno: Bóg nie toleruje i nigdy 
nie zaakceptuje grzechu, ale darzy miłością grzeszników i będzie 
nad nami pracować, dopóki nie zmienimy jakości naszego życia. 
Pan nigdy nie przestanie nas kochać, nawet na sekundę, i właśnie 
z powodu Jego niezmiernej miłości do nas nigdy nas nie zostawi 
samych sobie, zagubionych w sidłach grzechu. Spotka się z nami 
w mroku, wyciągnie dłoń i pomoże nam się z niego wydostać.

Biblia to zapis grzechu, kłamstwa, wszelkiego rodzaju demo-
ralizacji, nieposłuszeństwa, hipokryzji, zdumiewającej Bożej łaski 
i miłości. Biblijny bohaterowie, których tak podziwiamy, byli ta-
kimi samymi ludźmi jak my. Oni też raz na jakiś czas upadali lub 
regularnie grzeszyli, jednak odkrywali miłość, akceptację, prze-
baczenie i miłosierdzie – bezpłatne dary Boga. Miłość Pana zbli-
żała ich do Niego, uzdalniała do czynienia wielkich dzieł i uczyła 
cieszyć się życiem, które im zapewniał.
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Skoro oni mogli doświadczać Jego akceptacji, to my też może-
my – jeśli podejmiemy decyzję, że zawierzymy Bożemu Słowu za-
miast ufać własnym myślom, uczuciom lub słowom innych ludzi. 
Musimy się upewnić, że to, w co wierzymy, jest zgodne z Pismem 
Świętym, że nie jest zniekształconym obrazem fałszywego sposo-
bu myślenia. Możesz sądzić, że Bóg cię nie kocha i że gniewa się 
na ciebie, ale Słowo Boże temu zaprzecza; dlatego też powinni-
śmy odrzucać błędne myśli niczym falsyfi kat, a słowa Pana przyj-
mować z wiarą, bez wątpienia. Bóg dał nam Swoje Słowo, abyśmy 
nieustannie mieli dostęp do prawdy. Nie będziemy żyć w diabel-
skim zwiedzeniu, jeśli źródłem naszego poznania prawdy uczyni-
my ponad wszystkim Pismo Święte.

Może pomyślisz: „Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla 
którego Bóg miałby mnie kochać” – i masz rację... ale On cię ko-
cha. Świadomie o tym zdecydował, ponieważ jest Bogiem i ma ta-
kie prawo. W Biblii czytamy, że zaplanował miłość do nas i prze-
znaczył nas dla Siebie jako przybrane dzieci, według postanowie-
nia swej woli (List do Efezjan 1:5). Bóg nas kocha, ponieważ tego 
chce; nie wtedy, kiedy na to zasługujemy. Chciałabym, żebyś za-
trzymał się teraz na kilka minut i głośno powtórzył kilka razy te 
słowa: „Bóg mnie kocha, ponieważ tego chce, a nie dlatego, że na 
to zasługuję”. Za każdym razem, gdy wypowiesz to zdanie, po-
święć chwilę na refl eksję i pozwól, by ta prawda przeniknęła do 
twojej świadomości. Bycie świadomym Bożej miłości jest funda-
mentem uzdrowienia i duchowej odnowy, źródłem prawości, po-
koju i radości. Musimy koncentrować się na Bogu, a nie na grze-
chu; skupiać się na Bożej dobroci, a nie na porażkach. Koncen-
trowanie się na słabościach sprawia jedynie, że narastają i zyskują 
władzę nad naszym życiem.

Życie z poczuciem, że Bóg się na nas nie gniewa, jest najbar-
dziej wyzwalającą prawdą, jaką możemy odkryć. Pewność, że 
choć będziemy upadać – być może każdego dnia – i że Bóg o tym 
wie i już zdecydował, że nam wybaczy, eliminuje strach przed po-
rażką. Najpiękniejsze jest to, że gdy przestaniemy skupiać uwagę 
na grzechu, dostrzeżemy, że jest go w naszym życiu coraz mniej. 
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Gdy patrzymy na Bożą dobroć zamiast drżeć z obawy przed sła-
bością, coraz bardziej upodabniamy się do Jezusa. Bóg poprzez 
Chrystusa całkowicie rozwiązał problem grzechu. Oczywiście nie 
znaczy to, że możemy swobodnie grzeszyć – Bóg tego zabrania – 
ale On wiedział, że będziemy upadać ze względu na słabe, ludzkie 
ciało, zatem wziął ten kłopot na Siebie, zsyłając na ziemię własne-
go Syna, który przez ofi arę i śmierć na krzyżu zapłacił za nasze 
winy. Jezus odkupił wszelkie zło, które wyrządziliśmy lub wyrzą-
dzimy, i otworzył nam bramę do nowego życia i możliwości słu-
żenia Bogu – nie w poczuciu winy, lecz w wolności, miłości i bli-
skości z Nim.

Bóg pragnie być blisko każdego z nas, a jedynym na to sposo-
bem jest ciągłe obdarowywanie nas łaską, przebaczeniem i miło-
sierdziem. Z kolei jedyną drogą wierzącego do cieszenia się bliską 
relacją z Panem jest ciągłe sięganie po Jego łaskę, przebaczenie 
i miłosierdzie.

Na wypadek, gdybyś się zastanawiał, czy wyczerpałeś zasoby 
Bożej łaski, powiem ci, że możesz być spokojny – przed tobą 
jest nadal morze miłosierdzia i możesz z niego czerpać, dopóki 
chodzić po ziemskim padole. Boża łaska odnawia się każdego 
dnia! Jest darem, za który nie płacisz i możesz się nim cieszyć!

Modlę się, abyś podczas lektury tej książki przyjął Bożą ła-
skę, dobroć, miłość, miłosierdzie, przebaczenie i chwalebną praw-
dę, że Bóg się na ciebie nie gniewa! Abyś śmiało kroczył przez 
życie, stał się tym, kim Pan chce cię widzieć i doświadczał peł-
ni radości i piękna, które Bóg dla ciebie stworzył. Rozważanie 
i wyznawanie prawdy „Bóg nie jest na mnie zły” niech stanie się 
twoim nawykiem.
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ny parking. Ale wtedy coś zaczęło trzaskać i pryskać, po czym sil-
nik zgasł. Przyjechała laweta, a jej kierowca niemal od razu roz-
poznał czerwony sygnał z deski rozdzielczej: wskaźnik poziomu 
oleju. Ellen zignorowała ostrzeżenie i zatarła silnik, którego nie 
dało się już naprawić.

Kilka dni później jej ojciec przyjechał po córkę i samochód 
(swoim sprawnym autem) i dziewczyna spotkała się z nim na sta-
cji benzynowej, gdzie odholowano wóz. Była przerażona. Nie do-
ceniła gestu ojca i zbagatelizowała ostrzeżenie. Nie było żadnego 
usprawiedliwienia dla jej zaniedbania, przez które zniszczyła sa-
mochód. Wiedziała, że ojciec jest na nią wściekły i nie miała nic 
na swoją obronę. Powiedziała mu, że jest jej przykro z powodu 
tego, co się stało, a on bez słowa kazał jej usiąść w aucie, podczas 
gdy sam szacował szkody.

Stwierdziwszy, że jest bezwartościowym wrakiem, poprosił 
obsługę stacji benzynowej, aby wywiozła samochód na złomowi-
sko. Na dodatek musiał im za to zapłacić! Nadszedł czas, by Ellen 
stawiła czoła złości ojca.

Gdy oddalili się od zepsutego auta, tato Ellen zapytał ją: „Gdzie 
jest najlepsza restauracja w mieście?”. Były to ostatnie słowa, jakie 
dziewczyna spodziewała się usłyszeć, ale zaskoczona pokierowa-
ła rodzica do jadłodalni. Gdy usiedli przy stoliku, Ellen pustym 
wzrokiem patrzyła w menu – nie była w stanie myśleć o jedzeniu. 
Ojciec więc zamówił dla nich to samo danie: pstrąga zapiekane-
go w migdałach. Siedzieli w milczeniu, oczekując na podanie po-
siłku, a dla wystraszonej dziewczyny każda minuta wydawała się 
trwać wieczność.

Gdy przyniesiono pstrąga, ojciec rzekł do córki: „Dziś chcę 
dać ci lekcję, której nigdy nie zapomnisz”. Wiedziała, że zasłużyła 
na wszystko, cokolwiek ją spotka. Czy będzie kazał jej zapłacić za 
zniszczony samochód? Zarobienie takiej kwoty zabierze jej lata.... 
Czy będzie na nią krzyczeć? A może powie jej, jak bardzo go 
zawiodła – w pewnym sensie byłaby to najgorsza kara.

Wtedy on, chwyciwszy za nóż i widelec, powiedział: „Zamie-
rzam cię nauczyć, jak oddzielać mięso od kręgosłupa w upieczo-



Bóg się na ciebie nie gniewa

13

nym pstrągu”. Nie powiedział ani słowa na temat samochodu – 
ani tego wieczora, ani żadnego innego.

Ojciec Ellen był zły z powodu jej zachowania – kto by nie był? 
Ale wiedział też, że córka wyciągnęła już lekcję i nie potrzebowa-
ła kary. Obecnie Ellen ma prawie sześćdziesiąt lat, a jej tato już 
dawno umarł, ale ona opowiada tę historię, jakby zdarzyła się 
przed tygodniem i wciąż jest pod wrażeniem ojcowskiego miło-
sierdzia. Jego łaska wpłynęła na nią tak bardzo, jak nie potrafi ła-
by żadna kara.

W Bożym Słowie czytamy, że Pan przyjmuje względem nas 
taką samą postawę jak ojciec Ellen wobec niej:

Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie 
się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk ra-
dości, (jak w dniu uroczystego święta). Zabiorę od ciebie nie-
dolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

Ks. Sofoniasza 3:17–18

Oczywiście w Piśmie Świętym znajdziemy wiele przykładów 
Bożego gniewu, ale to nie znaczy, że Bóg jest zły. On reaguje na 
grzech, nieposłuszeństwo i bunt, ale nie śpieszy się z okazywaniem 
złości, jest pełen łaski i zawsze gotów wybaczyć. Wszystkie two-
je grzechy – przeszłe, obecne i przyszłe – zostały już wybaczone, 
a stało się to, gdy Jezus poszedł na krzyż. Wszystko, co musimy 
uczynić, to uwierzyć w ten fakt i przyjąć go za każdym razem, gdy 
upadniemy. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna (Ew. 
Jana 16:24). Nie popełniaj błędu, spędzając życie w fałszywym 
przekonaniu, że Bóg się na ciebie gniewa, podczas gdy przebacze-
nie jest przez cały czas na wyciągnięcie dłoni. Otwarcie wyznawaj 
Bogu grzechy. On już o nich wie, ale wyciągnięcie ich na światło 
dzienne i szczere ukazanie skruchy przed Panem cię oczyści i wy-
zwoli. Pewność, że możemy rozmawiać z Bogiem o wszystkim 
i że nas zrozumie, i nie osądzi, jest czymś wspaniałym! Nie ozna-
cza to, że On toleruje nasze grzeszne zachowanie, lecz że rozumie, 
iż jesteśmy słabymi ludźmi (zob. List do Hebrajczyków 4:14–16) 
– a Jego moc jest w stanie pokonać każdą słabość.
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W Biblii odnotowano wiele przykładów Bożego gniewu, wy-
mierzonego w Izraelitów z powodu ich szemrania, nieposłuszeń-
stwa i oddawania czci fałszywym bożkom. Tym, co mnie zdumie-
wa, jest szybkość, z jaką Bóg im przebaczał i przywracał wszelkie 
profi ty wynikające z faktu bycia ludem wybranym, gdy tylko od-
wracali się od nieprawości i zwracali z powrotem ku Niemu.

Ten schemat powtarzał się wciąż i wciąż od nowa, przez cały 
Stary Testament. To naprawdę zdumiewające, jak szybko Izraeli-
ci, którzy służyli Bogu i doświadczali błogosławieństw, buntowa-
li się przeciwko Niemu i zaczynali oddawać cześć fałszywym bó-
stwom i dogadzać samym sobie. Tym bardziej zaskakuje mnie to, 
że Bóg jeszcze szybciej wychodził im naprzeciw, a gdy szczerym 
sercem okazywali skruchę, przebaczał im i przywracał wszelkie 
dobra i pomyślność. W tych opowieściach widać wyraźnie, jaki 
był lud wybrany a jaka postawa cechowała Boga – wierność i go-
towość do przebaczania.

Może myślisz, że Bóg się na ciebie złości. Pomyśl: skoro z taką 
łatwością wybaczał ludziom, którzy zdradzali go, zwracając się ku 
bożkom, czyż nie łatwiej wybacza nam nasze grzechy?

Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas 
nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się li-
tuje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utwo-
rzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.

Ks. Psalmów 103:12–14

Powyższe wersety ukazują nam, że Bóg rozumie nasze słabo-
ści. On wie, że od czasu do czasu ulegniemy pokusom i postąpi-
my źle, lecz jest Bogiem łaskawym, współczującym i kochającym 
Ojcem, który w każdej chwili jest gotów nam wybaczyć. Istotny 
fakt, że nie zawsze umiemy postępować słusznie, gdyż jesteśmy 
prochem, był przyczyną, dla której Bóg zesłał Jezusa, aby zapłacił 
za nasze odkupienie.
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Ozeasz poślubia nierządnicę

Historia proroka Ozeasza jest nietuzinkowym obrazem Bożej 
miłości i głębokiego oddania dzieciom Izraela. Bóg nakazał Oze-
aszowi poślubić nierządnicę o imieniu Gomer i mieć z nią potom-
stwo. Miał to być żywy przykład Jego wierności wobec niewier-
nych Izraelitów.

Ozeasz i Gomer mieli trójkę dzieci, które dostały prorocze 
imiona od Pana. Pierwszy syn został nazwany Jizreel, które odno-
siło się do sądu nad rządzącym królem Jeroboamem. Córka do-
stała imię Lo-Ruchama, oznaczające „nie ma miłosierdzia”, które 
niosło przekaz, że Bóg oddali swoje miłosierdzie od ludu wybra-
nego. Trzecie dziecko nazwano Lo Ammi – „nie mój lud”. Imiona 
dzieci stanowiły prorocze przypomnienie dla Izraela, że Bóg nie 
toleruje niewierności.

Gomer nie była wierna Ozeaszowi, a jej zdrada symbolizowa-
ła postawę Izraelitów wobec Boga. Zamiast na Jego dobroć i mi-
łość odpowiadać wdzięcznością, oni używali plonów będących 
Bożym błogosławieństwem, aby składać ofi ary bożkom. Byli nie-
wierni Bogu jak Gomera małżonkowi.

Lecz mimo że kobieta zdradzała proroka, Bóg nakazał mu ją 
przyjąć z powrotem i darzyć miłością:

Pan rzekł do mnie: Pokochaj jeszcze raz kobietę, która inne-
go kocha, łamiąc wiarę małżeńską. Tak miłuje Pan synów 
Izraela, choć się do bogów obcych zwracają i lubią placki 
z rodzynkami. 

Ks. Ozeasza 3:1

Bożą intencją było ukazanie Jego zaangażowania i wiecznej 
miłości wobec Swojego ludu. Chociaż Bóg gniewał się na Izraeli-
tów z powodu ich wyjątkowo głupiego postępowania, nigdy nie 
przestał ich kochać. Mierzył się z nimi w taki sposób, żeby móc 
później znów przyciągnąć ich do Siebie. Zatem widzimy, że nawet 
gdy grzeszymy, Bóg szuka sposobów, aby przywrócić nam Swo-
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ją łaskę i pełnią miłości relację z Nim. Bóg nigdy z nas nie zrezy-
gnuje!

Ty zaś powróć do Boga swojego – strzeż pilnie miłości i prawa 
i ufaj twojemu Bogu!

Ks. Ozeasza 12:7

Wszystko, czego Pan oczekiwał od ludzi, chcąc odnowić rela-
cję z nimi, to szczery żal za grzechy i pokuta. Pragnął, by żałowali 
z powodu swoich czynów, odwrócili się od nieprawości i ponow-
nie zwrócili ku Niemu.

Jeśli przez jakiś czas służyłeś Bogu, a potem oddaliłeś się i wda-
łeś w romans ze światem, powyższa historia niesie nadzieję, że 
Pan czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. Tak, Bóg się złości, 
ale w Jego naturze leży też przebaczenie i duchowe przemienianie.

Boży gniew różni się od naszego

Zazwyczaj złościmy się na ludzi, kiedy robią coś nie po naszej 
myśli, czego nie lubimy albo czego naszym zdaniem nie powin-
ni robić. Nasz gniew zawsze wypływa z poczucia krzywdy. Kiedy 
Bóg się złości, Jego reakcja nie wynika z poczucia zranienia; On 
wie, że sami sobie wyrządzamy krzywdę, schodząc z Jego dróg. 
Możemy powiedzieć, że Jego gniew jest darem dla nas, a nie cio-
sem wymierzonym przeciw nam. Miłość Boga trwa wiecznie i na-
wet Jego złość i niezadowolenie z założenia mają nas z powrotem 
zwrócić ku Niemu.

Często odrzucamy Boże przykazania, gdyż uznajemy, że są 
zbyt surowe lub zabraniają nam robić to, na co mamy ochotę – 
popełniamy błąd myślowy. Wszystko, co Pan nam nakazuje lub 
zabrania jest dla naszego dobra. Prawdziwie szczęśliwe życie, któ-
rego pragniemy, jest możliwe tylko wówczas, gdy oddajemy się 
Mu w posłuszeństwie. Biblia opisuje historie ludzi błogosławio-
nych z powodu ich podążania za głosem Boga i nieszczęśników, 
którzy tego nie robili. Pan w Swoim Słowie wyraźnie powiedział:
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Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wier-
nie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, 
wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. 
Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli 
będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego.

Ks. Powtórzonego Prawa 28:1–2

Nie musimy starać się o błogosławieństwa; one na nas spłyną, 
jeśli będziemy po prostu wypełniać Bożą wolę. Wielu ludzi po-
święca mnóstwo czasu, zabiegając o błogosławieństwa i próbu-
jąc osiągnąć w życiu coś znaczącego, przez co tracą z oczu Pana 
i wciąż upadają. Ich działania są nieskuteczne i nigdy nie przynio-
są rezultatu, którego pragną. Jeśli postawimy Boga na pierwszym 
miejscu w naszym życiu, On da nam wszystko, czego potrzebuje-
my (Ew. Mateusza 6:33).

Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pil-
nie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spad-
ną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię.

Ks. Powtórzonego Prawa 28:1–2

W powyższym wersecie widzimy prawo siewu i zbioru: podą-
żasz za Bogiem – żniesz wszystko, co dobre; buntujesz się przeciw 
Niemu – zbierasz złe żniwo. Nadzwyczajną, wspaniałą wiadomo-
ścią jest to, że nawet jeśli zasiałeś złe ziarno (nieposłuszeństwo), 
nie musisz się obawiać, ponieważ gdy tylko zaczniesz zasiewać 
dobre ziarno (posłuszeństwo), twoje życie wypełni Boża dobroć.

Znam pewnego osiemnastoletniego młodzieńca, który wzra-
stał w dobrym, chrześcijańskim domu, ale wybrał własną ścieżkę 
życia i pogrążył się we wszystkich, możliwych grzechach. Jego ro-
dzice nie są na niego źli, lecz jest im go żal. Wściekają się na zło, 
które skłoniło go do złego wyboru, ale modlą się o niego i czeka-
ją, aż powróci do nich i do Boga. Wystarczy kilka szczerych słów 
żalu z jego ust, a przyjmą go z powrotem bez wyrzutów i potę-
pienia. Jeżeli ziemski rodzic jest w stanie to zrobić, o ileż bardziej 
może to uczynić nasz doskonały Bóg!
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Nie musisz żyć w ciągłym strachu przed Bożą, karzącą dłonią. 
Odwróć się od grzesznego zachowania i zacznij patrzeć na Boga!

Problem gorszy od grzechu?

Moim zdaniem Pismo Święte dowodzi, że znacznie większym 
problemem od naszych grzechów jest niewiara. Grzechy można 
wybaczyć, jeśli ludzie ich szczerze żałują i wierzą, ale jeśli nie wie-
rzą, Bóg ma związane ręce i nie może nam pomóc.

Słowo Boże nas uczy, że otrzymamy to, w co wierzymy. Inny-
mi słowy, jeśli uważam, że Bóg się złości z powodu moich niedo-
skonałości, to bez względu na to, jak w istocie mnie kocha i chce 
mi wybaczyć, i przemienić duchowo, nie przyjmę daru Jego łaski 
i przebaczenia, ponieważ w to nie wierzę.

Niewiara niesie ze sobą tragiczne skutki, gdy chodzi o Boży 
plan dla naszego życia. On tęskni za tym, byśmy Mu ufali, przy-
chodzili do Niego z prostą, dziecięcą wiarą i ufali wszystkiego, co 
przekazuje nam przez Swoje Słowo.

Bóg wezwał Mojżesza, aby wyzwolił lud wybrany. Mojżesz 
o tym wręcz marzył, ale kiedy Pan w końcu Go wezwał do dzia-
łania, ten Boży mąż zwątpił w to, że mógł wypełnić Boży nakaz. 
Wciąż szukał wymówek, aż w końcu Pan stracił cierpliwość i, jak 
czytamy w Piśmie, rozgniewał się na Mojżesza (Ks. Wyjścia 4:14).

Mówiąc wprost: Bóg rozzłościł się na Mojżesza z powodu jego 
niewiary! Ostatecznie jednak mężczyzna posłuchał Pana i do-
świadczył Jego wierności.

W Liście do Hebrajczyków czytamy, że Izraelici nigdy nie we-
szli do Bożego odpoczynku, ponieważ wędrowali przez pustynię 
z powodu zatwardziałości ich serc i niewiary w Boże obietnice. 
Niewiara nas unieszczęśliwia i okrada z każdego błogosławień-
stwa, którym Pan chce nas obdarować, a na dodatek złości Boga. 
On tak bardzo pragnie dawać nam dobre dary, że gniewa się, kie-
dy Go przed tym powstrzymujemy. To święty gniew, a nie ego-
centryczna wściekłość, cechująca ludzkość. Ważne jest, abyśmy 
pamiętali, że Boży gniew jest ukierunkowany na nasze grzeszne 
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zachowanie, a nie na nas samych. Mogę nienawidzić tego, co robi 
moje dziecko, ale nie przestaję go kochać.

Jeśli właśnie teraz czujesz się winny i obawiasz się Bożego gnie-
wu, to z pewnością jesteś nieszczęśliwy. Jednak wiedz, że poczu-
cie pustki może przemienić się w pokój i radość, jeśli tylko uwie-
rzysz w Boże Słowo. Uwierz, że Bóg cię kocha i że jest gotów oka-
zać ci łaskę i całkowicie przebaczyć. Uwierz, że Bóg ma plan dla 
twojego życia. Uwierz, że Bóg nie jest na ciebie zły!

Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

Johnatan Edwards, jeden z największych nauczycieli Słowa, ja-
kich poznał świat, słynie ze swojego kazania „Grzesznicy w rę-
kach rozgniewanego Boga”. Kazanie to uważane jest przez wielu 
ludzi za najsławniejsze nauczanie wszech czasów. Reakcja ludzi, 
którzy mieli okazję je słyszeć, była niesamowita: podczas głosze-
nia często płakali, pytając, co mogą zrobić, by Bóg ich oszczędził, 
i przychodzili do ołtarza, aby przyjąć do serca Chrystusa. Było to 
porażające kazanie o Bożym gniewie i grzechu, którego konse-
kwencją jest niebezpieczeństwo zesłania do piekła.

Nie chcę krytykować nauczania Edwarda, ponieważ oczywi-
ste jest, że Bóg w potężny sposób go używał. Jednak zastanawiam 
się, dlaczego ludzie szybciej reagują na gniew Boga niż na Jego 
miłość i miłosierdzie. Szczerze mówiąc, to mnie smuci. Wolała-
bym, żeby moje dzieci były posłuszne z powodu miłości, którą 
mnie darzą, a nie lęku przed surową karą – i jestem pewna, że ty 
też preferujesz ten wariant. Trudno mi uwierzyć, że Bóg mógłby 
mieć inny punkt widzenia. Jestem pewna, że On nie chce nas za-
straszać, aby wymusić posłuszeństwo pod groźbą kary wieczno-
ści w piekle. To może oddziaływać na niektórych ludzi, i jestem 
pewna, że to lepsze niż nic, ale nie wierzę, że Bóg ceni tę metodę 
wywierania na nas wpływu.

Zastanawiam się, czy ludzie, którzy pokutują ze strachu przed 
wieczną katorgą, będą na dłuższą metę wierni Bogu, czy raczej 
wrócą do starych praktyk. Wątpię, żeby na bazie strachu można 
było stworzyć dobrą relację z Bogiem.
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Miłość jest silniejsza niż strach i jeśli odpowiemy na Bożą mi-
łość we właściwy sposób, oddali od nas wszelki lęk. Powinniśmy 
okazywać Panu posłuszeństwo, ponieważ wiemy, jak bardzo nas 
kocha, a nie z powodu lęku przed karą.

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, po-
nieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydo-
skonalił się w miłości.

1 List Jana 4:18

Zmarnowałam wiele lat, bojąc się, że Bóg się na mnie złości, aż 
w końcu przez wiarę przyjęłam Jego miłość, która zdjęła ze mnie 
ten ciężar. Owszem, wierzyłam, że Bóg w jakimś ogólnym i bez-
osobowym sensie mnie miłuje, lecz nie zdawałam sobie sprawy, że 
kocha każde Swoje dziecko płomienną, wszechogarniającą miło-
ścią. Na szczęście w ostatnich latach zrozumiałam, jak wspaniałe 
i pełne pasji jest Jego uczucie do mnie. On nawet nie jest na mnie 
zły! I nie dlatego, że jestem tak wspaniała, lecz ponieważ jest we 
mnie rozkochany. Już nie boję się przychodzić do niego taka, jaka 
naprawdę jestem.

Bóg pragnie uwolnić i ciebie – nie musisz więcej drżeć ze stra-
chu przed Nim. Bóg kocha cię bezwarunkowo i w pełni – już te-
raz! Uwierz w to, przyjmij i pozwól, by świadomość Jego miłości 
wyzwoliła cię z wszelkiego strachu.

Myślę, że obraża Go przekonanie, iż jest złym i gniewnym 
Bogiem, który tylko czeka, żeby wymierzyć nam karę. Gdy mar-
nujemy czas, rozważając, jak bardzo Bóg jest na nas zły, wów-
czas koncentrujemy się na tym, co zrobiliśmy źle, zamiast na Jego 
wspaniałym czynie, jakim było zesłanie Bożego Syna, aby odku-
pił nasze grzechy. Z pewnością wszyscy grzeszymy i Bogu się to 
nie podoba, ale wierzę, że łatwiej jest z Nim porozumieć, niż się 
tego spodziewamy. Pan jest dobry, łaskawy, miłosierny i cierpli-
wy, wyrozumiały, wierny i sprawiedliwy. Należy więc go kochać, 
czcić, wielbić, dziękować i adorować. I owszem – również bać się, 
lecz chodzi o świętą bojaźń, która wyraża się szacunkiem, które-
go od nas oczekuje, a nie o chory, wyniszczający i zadręczających 
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strach, który niszczy relację z Nim i oddala od Niego. Między bo-
jaźnią Bożą a strachem przed Bogiem jest ogromna różnica.

Być może musisz od podstaw zrekonstruować obraz Boga – 
nauczyć się patrzeć na niego przez pryzmat Biblii a nie świeckich 
poglądów. Mogę cię zapewnić, że bez względu na to, jak grzeszy-
łeś – a nawet jak teraz grzeszysz – Bóg cię kocha i choć jest zły 
z powodu Twojego postępowania, nigdy nie przestał i nie prze-
stanie cię kochać!

Jeśli przyjmiesz Jego miłość, będąc zagubionym w niedosko-
nałościach, wiedz, że cię wzmocni i pomoże w przemianie. Strach 
tak naprawdę nam nie pomaga. Może dać nam bodziec do kon-
trolowania zachowania przez pewien czas, ale jeśli nasz duch nie 
ulegnie przemianie, tak naprawdę nic w nas się nie zmieni. Za-
wsze będziemy mieć gorsze dni w chwilach stresu i duchowego 
osłabienia, ale jeśli przyjmiemy miłość Boga, nawet jeśli jeszcze 
jesteśmy grzesznikami, nasza wdzięczność za Jego wielkie miło-
sierdzie skłoni nas do zadowalania – a nie obawiania się – Pana.
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za wyjątkiem tego, że kochamy Boga i szczerze pragniemy postę-
pować słusznie.

To dobry czas, aby uwolnić się z pułapki, którą jest pełnienie 
dobrych uczynków z myślą o nagrodzie. Musimy nauczyć się, jak 
czynić to, co sprawiedliwe, tylko dlatego, że to jest sprawiedliwe. 
Bóg nas nagradza, ale nasza motywacją do służenia Mu musi być 
miłość i nic innego. Nie możemy jednak odpowiadać Bogu mi-
łością, jeśli nie będziemy w pełni przekonani o tym, że On kocha 
nas bezwarunkowo.

My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiło-
wał.

1 List Jana 4:19

Bóg nie jest jak trener baseballa, który spogląda na nas chmur-
nie, kiedy w ostatniej rundzie spalimy rzut i doprowadzimy dru-
żynę do przegranej. Bóg wiedział, że przegramy, zanim posłał nas 
na boisko. Z Biblii wiemy, że Bóg zna nasze winy i kocha nas 
mimo wszystko. Piękno Jego łaski okazuje się przez to, że Chry-
stus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (List do Rzy-
mian 5:8).

Bóg już nas zaakceptował, zatem nie musimy próbować za-
skarbiać sobie Jego akceptacji przez uczynki. Zostaliśmy zaakcep-
towani w Umiłowanym (Jezusie) (zob. List do Efezjan 2:4-6; List 
do Rzymian 5:19). Przez Jezusa Chrystusa Bóg zaczął spoglądać 
na nas przychylnie. Kiedy Bóg patrzy na kogoś, kto przyjął Jezu-
sa jako swojego Zbawiciela i Pana, widzi w tej osobie doskonałość 
Jezusa a nie ludzkie braki. Gdy przyjmujemy Jezusa za swojego 
Zbawcę, jedyną rzeczą, jaka ma znaczenie, jest nasza tożsamość 
w Chrystusie, a nie nasze dotychczasowe wyniki. Człowiek sam 
w sobie jest niczym i nie może dokonać niczego w sposób do-
skonały, lecz ze względu na trwanie w Chrystusie, dzięki wierze, 
może zrobić wszystko, czego Bóg pragnie, i zrobi to, aby sprawić 
Mu radość. Bóg nie wymaga od nas perfekcji, lecz wiary.
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Zeskocz z karuzeli

Czy twoje podejście można by streścić słowami: „Jestem win-
ny, więc muszę spłacić dług”? Mi samej to poczucie towarzyszy-
ło przez długie lata. Każdego dnia, kiedy tylko otworzyłam oczy, 
czułam, że muszę zapłacić za wszystkie grzechy i błędy popełnione 
poprzedniego dnia, więc opracowywałam plan działania na pod-
stawie dobrych uczynków, w nadziei, że spłacę dług i tym samym 
zadowolę Boga i znajdę w Jego oczach przychylność. W tamtym 
czasie regularnie chodziłam do kościoła, w którym nauczano, że 
zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków. Mówiłam, że wierzę w tę 
naukę, ale nie stosowałam jej w swoim życiu.

Chociaż każdego dnia dokonywałam kilku uczynków, któ-
re mogłam określić jako dobre, to jednak przyćmiewał je ogrom 
złych uczynków, więc nigdy nie postawiłam choćby kroku na-
przód w swoich dążeniach. Każdego dnia wciąż były „wczoraj-
sze” winy do odkupienia, więc kolejny raz wskakiwałam na tę 
karuzelę i z końcem dnia czułam się duchowo, umysłowo, fi zycz-
nie i emocjonalnie wycieńczona ciągłymi próbami zadowolenia 
Boga. Z tego powodu byłam zrzędliwa i nieszczególnie przyjem-
na w obejściu.

Wciąż nie rozumiałam słów wypowiedzianych przez Jezusa 
w Ewangelii Mateusza:

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni je-
steście, a Ja was pokrzepię.

Ew. Mateusza 11:28

Mój osobisty przekład tego fragmentu Pisma brzmiałby mniej 
więcej w taki sposób: „Zeskocz z karuzeli uczynek/akceptacja i po 
prostu przyjdź do Mnie. Ufaj Mojej miłości do ciebie i bądź pe-
wien, że nie zostałeś zaakceptowany ze względu na swoje dokona-
nia, ale z powodu tego, co Ja uczyniłem dla ciebie. Możesz ode-
tchnąć z ulgą i nie przejmować się tak bardzo porażkami”. 
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Jak wiele złego jest w tobie?

Gdybyś sporządził listę swoich złych cech i zachowań, to jak 
myślisz, jak długa by była? Zapewniam cię, że nawet gdybyś wy-
pisał wszystko, co przyjdzie ci do głowy, a także wypytał o swoje 
złe cechy rodzinę i przyjaciół, to i tak umknęłoby ci wiele rzeczy. 
Bóg wie o nich wszystkich i pragnie, byśmy przestali bez przerwy 
je liczyć. Gdybyśmy wspięli się na słup niskiego napięcia z no-
życami i jeden raz przecięli linię prowadzącą do naszego domu, 
zostalibyśmy bez prądu. Gdybyśmy przecięli ją dziesięciokrotnie, 
także nie mielibyśmy prądu. Czy grzeszymy okazyjnie, czy czę-
sto, wciąż przecinamy linię elektroenergetyczną łączącą nas z Bo-
giem i potrzebujemy Jezusa, aby ją odnowić. Nawet jeśli sądzisz, 
że jesteś lepszy od wszystkich znanych ci osób, i tak nie ma to 
znaczenia, ponieważ Bóg nie liczy twoich uczynków. Zgodnie 
z Bożym Słowem, jeśli staramy się przestrzegać Prawa i dokona-
my tylko jednego występku, to jest tak, jakbyśmy byli złamania 
winni wszystkich przykazań. Na szczęście On proponuje nam ży-
cie pod łaską, a nie podporządkowane regułom.

Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno 
tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.

List Jakuba 2:10

Znałam kobietę, która sporządzała listę sprawunków na 
kolejny dzień. Była rozmiłowana w odhaczaniu wypełnionych 
obowiązków z listy, ponieważ to dawało jej poczucie sukcesu. 
Jeśli na zestawieniu pozostały jakieś niewykonane zadania, czuła, 
że odniosła porażkę i często była na siebie zła. Zawsze wszyst-
ko wyliczała: ilość ubrań, które miały zostać uprasowane, obo-
wiązków domowych, ilość czasu, jaka została do załatwienia tych 
wszystkich spraw itd. Przypominam sobie czasy, gdy ja sama li-
czyłam długość modlitw i prowadziłam notatki, dokładnie zapi-
sując, ile rozdziałów Biblii przeczytałam każdego dnia, jak gdyby 
od tego zależała moja pozycja u Boga. Zostałam uwolniona od 
ciągłego liczenia, kobieta, o której wspomniałam, również i mo-



Bóg się na ciebie nie gniewa

27

dlę się, byście i wy zostali wybawieni od notowania wszystkich 
dobrych i złych czynów. Boża łaska uwalnia nas od liczenia! Mi-
łość nie rejestruje zła, które jej uczyniono (zob. 1 List do Koryn-
tian 13:5). Bóg nie chowa urazy! Kiedy zrobimy debet (grzech) na 
swoim koncie, On dokonuje na nie wpłaty (w walucie miłosier-
dzia). Dzięki Bogu nasze konto zawsze bilansuje się na zero! Za 
każdym razem otrzymujemy komunikat: „Opłacone w całości”.

Prawo wymaga, byśmy prowadzili szczegółowy rejestr naszych 
grzechów i opłacali je ofi arą. Ci, którzy żyją pod Prawem, ni-
gdy nie przestają czuć się winni. Ich grzechy mogą zostać zakry-
te przez ofi arę z dobrych uczynków, wyrzeczenie się radości lub 
przez poczucie winy, ale nigdy nie zostają całkowicie usunięte. 
Zawsze będą czaić się w ciemnym zaułku naszej duszy i wysuwać 
przeciw nam oskarżenia. Jednakże, jeśli żyjemy pod łaską (Bożą, 
niezasłużoną przychylnością), mamy tę pewność, że choć zawi-
niliśmy, to grzechy zostały nam całkowicie i darmo wybaczone 
i jesteśmy sprawiedliwi przed Bogiem. Bóg się na nas nie gniewa!

Piotr powiedział, że Jezus umarł – sprawiedliwy za niesprawie-
dliwych – aby móc przyprowadzić nas przed oblicze Boga (zob. 1 
List Piotra 3:18). Czy jesteś gotowy zerwać z kalkulowaniem czy-
nów i po prostu przyjść do Niego? Kiedy popełniasz błędy, nie 
czmychaj przed Bogiem, nie chowaj się z lęku przed Jego wście-
kłością, ale przeciwnie, udaj się do Niego, chcąc naprawić szkody. 
Kiedy dziecko uczy się chodzić i upadnie, biegnie po pocieszenie 
do mamusi i tatusia i otrzymuje pociechę oraz zachętę do podjęcia 
kolejnych prób. Ostatnio spędzałam dużo czasu z dwójką moich 
najmłodszych wnuków. Obserwuję ich przez cały dzień i widzę, 
że kiedy wpadają w kłopoty albo o coś uderzą, pędem biegną do 
rodziców. Zauważyłam, że nigdy nie uciekają od mamy i taty, lecz 
biegną do nich albo siadają na podłodze z uniesionymi rączkami 
i proszą, aby wziąć je na ręce. Jezus umarł, abyśmy mogli pobiec 
do Boga, ilekroć upadniemy. Z pewnością taki drogocenny dar 
nie powinien się marnować.

Mojej suczce zdarza się czasem zrobić siku na podłogę (co zwy-
kle dzieje się podczas burzy) i widzę wtedy, że zwiesza swój łeb 
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i kuli się, dopóki nie usłyszy mojego słodkiego głosu: „Podejdź 
tu”. Mogę cię zapewnić, że kiedy tylko usłyszy te słowa, z jej za-
chowania znika poczucia winy. Wraca do swoich zabaw, jak gdy-
by nic złego nie zrobiła. Ona się bawi, a ja sprzątam nieczysto-
ści! Czy to możliwe, że Bóg udziela nam tej samej łaski? Tak jest! 
Aby powstrzymać ją przed powrotem w to miejsce i ponownym 
załatwieniem potrzeby, psikam dywan środkiem PetZyme™. My 
do usunięcia własnych nieczystości mamy coś potężniejszego niż 
PetZyme™ – krew Jezusa Chrystusa, którą zostaliśmy obmyci 
i całkowicie oczyszczeni (zob. List do Hebrajczyków 10:14,17-19).

Jezus obmył nas z win w całości. Wybaczył i unieważnił nasze 
grzechy, więc nie musimy składać za nie żadnej ofi ary; nie mu-
simy spłacać ich uczynkami, ponieważ nie jesteśmy dłużnikami. 
Nasz dług został w całości spłacony przez krew, cierpienie i ofi a-
rę Jezusa!

Jak odpłacasz się Bogu?

Jeśli kręcisz się na karuzeli „uczynek/akceptacja”, to co oferu-
jesz Bogu, żeby odkupić grzechy? Poświęcasz przyjemność z ży-
cia? Czujesz się niewart odpoczynku i kiedy próbujesz się zaba-
wić, nęka cię poczucie winy? A może gdziekolwiek pójdziesz, nie-
siesz na ramionach ciężar win, poczucie potępienia i wstydu? Pra-
cujesz bez umiaru, czując się wtedy potrzebnym? To były moje 
ulubione metody karania samej siebie i myślę, że część z nich jest 
ci nieobca. Duży odsetek ludzi, którym usługuję, na postawione 
wyżej pytania odpowiada, że czują się winni, kiedy próbują się 
odprężyć. Jeśli i ty należysz do tego grona, to wiedz, że to nie Bóg 
wzbudza w tobie poczucie winy! On dał nam czas na odpoczy-
nek, który stanowi część boskiego rytmu życia. Praca, wypoczy-
nek, uwielbienie i rozrywki są niezbędne do poczucia spełnienia 
w życiu. Jeśli pominiemy jakikolwiek jego aspekt, nie będziemy 
spełnionymi ludźmi, lecz zawsze będziemy czuć, że coś nas omi-
ja, coś tracimy...
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Nie możemy spełnić tylu sprawiedliwych uczynków, aby zre-
kompensować zło, które wyrządziliśmy. Nie możemy ich odku-
pić, a On nawet nie chce, byśmy próbowali.

Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić ani nie uiści 
Bogu ceny swego wykupu – jego życie jest zbyt kosztowne i nie 
zdarzy się to nigdy.

Ks. Psalmów 49:8-9

W niektórych miejscach Wielki Kanion jest szeroki na ponad 
czternaście kilometrów. Ja przeskoczę może niecały metr, Dave 
dałby radę skoczyć dwa i pół do trzech i pół metra, a lekkoatleta 
uprawiający skok w dal mógłby wykonać skok na odległość sie-
dem lub osiem metrów, ale wszystkie te wartości są bardzo małe 
przy odległości czternastu kilometrach – bylibyśmy zatem mar-
twi, gdyby nikt nas nie uratował podczas skoku w przepaść. Dzię-
ki Bogu zostaliśmy zbawieni i nie musimy więcej próbować ska-
kać na niemożliwą dla człowieka odległość.

Judah Smith opowiedział cudowną historię o swoim małym 
synu, dzięki której zrozumiał sedno sprawy.

„Mój czteroletni syn, Syjon, gra w piłkę. Tak naprawdę 
to trochę zbyt wielkie słowo – po prostu biega po podwór-
ku z bandą podobnych sobie krasnali i co jakiś czas któryś 
z nich przypadkowo kopnie w piłkę.

Któregoś dnia zawiozłem syna na trening – chłopcy nie 
grali meczu, tylko ćwiczyli – i w pewnym momencie piłka 
wyleciała z kotłowaniny czterolatków w kierunku bramki 
przeciwników mojego syna. Zauważyłem, że Syjon wybiegł 
z grupy i ruszył za piłką.

Treningi piłki nożnej u czterolatków są zasadniczo ta-
nim substytutem przedszkola, więc stałem przy linii bocz-
nej jako jedyny rodzic. Lecz kiedy Syjon biegł, żeby strzelić 
bramkę, mógłbyś pomyśleć, że właśnie odbywa się mun-
dial przedszkolaków.
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Ruszyłem wzdłuż linii bocznej, wrzeszcząc: »Kopnij pił-
kę, Syjon, kopnij piłkę!«. Trener prawdopodobnie myślał, że 
potrzebuję wizyty u specjalisty, ale ja o to nie dbałem. Mój 
syn był wspaniały!

I wtedy stał się cud. Syjon kopnął piłkę, która odbiła się 
od jego kostki i wturlała do bramki. Natychmiast do nie-
go podbiegłem i porwałem w ramiona, paradując z nim po 
boisku i ogłaszając, jak jest wielki.

Szczerze się radowałem”.

W tym przypadku Syjon się spisał a jego tata był ogromnie 
z niego dumny. Ale znam charakter Judaha Smitha i wiem, że ko-
chałby i akceptował swojego syna w takim samym stopniu rów-
nież wtedy, gdyby Syjon zawiódł na następnym treningu albo 
meczu. Jako dobrzy rodzice nie jesteśmy zmienni w miłości do 
naszych dzieci.

Część z nas podchodzi do życia zbyt emocjonalnie – miewamy 
skrajnie zmienne nastroje. Dziś zrobiłem coś dobrego i Bóg jest 
zadowolony. Zgrzeszyłem i Bóg jest na mnie wściekły. Czy słysza-
łeś o Bożej wszechwiedzy? On wie – i zawsze wiedział – o wszyst-
kich naszych przyszłych porażkach. Jeśli On kocha nas teraz, wie-
dząc, że jutro Go zawiedziemy, to dlaczego mamy wątpliwości? 
Przyjmij łaskę i cała naprzód!

Bardzo dobrą wiadomością jest to, że nie musimy codziennie 
się wysilać, by osiągać perfekcyjne wyniki celem zdobycia Bożej 
akceptacji. On będzie nas kochać tak czy owak, zatem po prostu 
dajmy z siebie wszystko z sercem pełnym Boga i złóżmy ufność 
w Jego łasce, która zakrywa nasze grzechy.
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