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Wi?kszo?? chrze?cijan wie, co Biblia mówi o wielkiej mi?o?ci Boga do Jego dzieci. A jednak wielu nawet po
d?ugich latach wiernego chodzenia z Jezusem nie nauczy?o si? korzysta? z tej wielkiej mi?o?ci. Smutne jest to, ?e
niektórzy oddani s?udzy Bo?y nigdy nie cieszyli si? tym wspania?ym prze?yciem i korzy?ciami z poznania mi?o?ci
Ojca. A to najbardziej smuci serce Boga.
Przez lata mojej s?u?by pozna?em trzy g?ówne przeszkody, które nie pozwalaj? chrze?cijanom wej?? w pe?ni w t?
szczególn? mi?o??, któr? Ojciec ma do nas.
1.Wielu chrze?cijan tak naprawd? nie wierzy w to, co Bóg mówi o Sobie.
Zauwa?cie, jak Bóg przedstawi? Siebie Moj?eszowi: „Bóg mi?osierny i ?askawy, nieskory do gniewu, bogaty w
?ask? i wierno??, zachowuj?cy ?ask? dla tysi?cy, odpuszczaj?cy win?, wyst?pek i grzech” (2 Moj?. 34:6-7).
Tu mamy g?ówne informacje, które Bóg przekaza? o Sobie Moj?eszowi: On jest mi?osierny, ?askawy, nieskory do
gniewu i przebaczaj?cy. Wiele s?yszeli?my o tym, bo Biblia mówi od ok?adki do ok?adki o tym, jak mi?uj?ce i
?agodne jest serce Ojca do nas.
A jednak, kiedy jeste?my utrapieni w do?wiadczeniach i prze?ladowaniach, cz?sto zapominamy, co Bóg sam
powiedzia? o Sobie. Gdyby?my tylko przypominali sobie w takich chwilach te prawdy o Nim, nasze dusze by?yby
b?ogos?awione i pewne. Pismo ?wi?te mówi o Panu ci?gle na nowo.

On jest gotów przebaczy? w ka?dym czasie. „Ty bowiem, Panie, jeste? dobry i przebaczasz, I jeste? wielce
?askawy dla wszystkich, którzy ci? wzywaj?” (Psalm 86:5).
On jest cierpliwy, pe?en delikatno?ci i mi?osierdzia: „Dobry jest Pan dla wszystkich, A mi?osierdzie jego
jest nad wszystkimi jego dzie?ami” (Psalm 145:9). „Bo wielce lito?ciwy i mi?osierny jest Pan” (Jak. 5:11).
On jest nierych?y do gniewu, „Mi?osierny i ?askawy jest Pan, cierpliwy i pe?en dobroci” (Psalm 103:8).
„Dobry jest Pan dla wszystkich, a mi?osierdzie jego jest nad wszystkimi jego dzie?ami” (Psalm 145:8).
„Nawró?cie si? do Pana, swojego Boga, gdy? On jest ?askawy i mi?osierny, nierych?y do gniewu i pe?en
lito?ci, i ?al mu karania!” (Joel 2:13)
Kiedy si? modlimy, musimy zwa?a? na to, jakie wyobra?enie Boga wnosimy przed Jego oblicze.
Pan chce, by?my przychodzili do Niego z pe?nym przekonaniem, ?e On nas kocha. Chce te?, by?my wiedzieli, ?e
On jest taki, jak mówi o Sobie.
Z tego powodu szatan b?dzie próbowa? zrobi? z nami to, co zrobi? z Jobem. On ws?czy? w serce Joba
zniekszta?cony obraz Ojca. A Job, w czasie najwi?kszego bólu uwierzy? w to k?amstwo. Oskar?a? Ojca, „Lecz
teraz liczysz moje kroki, pilnujesz mojego grzechu. Mój wyst?pek jest zapiecz?towany w woreczku, a moja wina
powleczona barw?” (Job 14:16-17).
Innymi s?owy: „Bo?e, Ty sk?adasz wszystkie moje grzechy w worku i zachowujesz je jako dowód przeciwko mnie
Page 1 of 4

Mi?o?? Ojca
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)
w s?dzie. One narastaj? codziennie. Pewnego dnia b?dziesz mnie z nich rozlicza?”. Taki obraz maj? niektórzy
dzisiaj o Ojcu w niebie. W g??bi maj? strach, ?e On czeka na ich upadek, by ich os?dzi?.
?atwo mo?na zobaczy?, jak przewrotny jest taki obraz Boga. Tak naprawd?, to Bóg wcale nie szpiegowa? Joba.
Wprost przeciwnie, Pan tak kocha? Swojego s?ug?, ?e chwali? si? nim przed ca?ym Niebem i piek?em. Powiedzia?
do szatana, „Czy widzia?e? kiedykolwiek cz?owieka takiego, jak ten, który tam mocno Mnie kocha? Mój s?uga Job
jest cz?owiekiem sprawiedliwym, bez zarzutu”.
Kochani, zach?cam was, by?cie pami?tali o tym, kiedy idziecie przed oblicze Boga ze zwieszon? g?ow?. Mo?e
my?lisz, ?e Go zawiod?e?. Ale tak naprawd?, to On si? tob? szczyci. Mówi do anio?ów, „Oto mój s?uga. Kiedy
upadnie, zawsze wyci?ga do Mnie r?k?. To raduje Moje serce!”
Ojciec ma dwa rodzaje mi?o?ci: ogóln? do wszystkich grzeszników i szczególn? mi?o?? do tych, którzy s? Jego
rodzin?.
Bóg ma do ludzko?ci mi?o?? ogóln?, któr? chce przyci?gn?? do Siebie ka?dego cz?owieka. Ale w sercu Boga jest
równie? inny rodzaj mi?o?ci – szczególna mi?o?? do Jego dzieci. Pan zawsze mia? wybranych, szczególnych ludzi
dla Siebie, na których wylewa? Swoj? wielk? mi?o??. W Starym testamencie Izrael by? wy??cznym obiektem Jego
szczególnej mi?o?ci:
„Gdy? ty jeste? ?wi?tym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybra? Pan, Bóg twój, spo?ród wszystkich ludów na
ziemi. Nie dlatego, ?e jeste?cie liczniejsi ni? wszystkie inne ludy, przylgn?? Pan do was i was wybra?, gdy?
jeste?cie najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz w mi?o?ci swej ku wam i dlatego ?e dochowuje przysi?gi, któr?
z?o?y? waszym ojcom” (5 Moj?. 7:6-8).
Bóg skierowa? te szczególne s?owa do Izraela. Dzisiaj, je?eli jeste? adoptowany do rodziny Bo?ej przez
Chrystusa, musisz wiedzie?, ?e jeste? dla Niego kim? szczególnym. Jeste? odbiorc? szczególnej mi?o?ci Ojca do
Jego dzieci. A oto Jego s?owa do ciebie:
„Ale wy jeste?cie rodem wybranym, królewskim kap?a?stwem, narodem ?wi?tym, ludem nabytym, aby?cie
rozg?aszali cnoty tego, który was powo?a? z ciemno?ci do cudownej swojej ?wiat?o?ci; teraz jeste?cie ludem
Bo?ym, dla was niegdy? nie by?o zmi?owania, ale teraz zmi?owania dost?pili?cie” (1 Piotra 2:9-10).
Kochani, wa?ne jest, by?my nigdy nie stawiali Bo?ego s?du ponad Jego mi?o?ci?. W czasie twojej s?abo?ci i
upadku szatan b?dzie ci? bombardowa? ka?dym miejscem z Biblii na temat Bo?ego gniewu z powodu grzechu. I
oczywi?cie Bóg s?dzi za grzech, z którego nie pokutujesz. Ale szatan przekr?ca wersety tak, jak te ni?ej pokazane,
by w twoim umy?le zasia? strach:
„Twoje oczy s? zbyt czyste, aby mog?y patrze? na z?o, nie mo?esz spogl?da? na bezprawie” (Habakuk 1:13).
„Któ? mo?e osta? si? przed Panem, tym ?wi?tym Bogiem?” (1 Sam. 6:20).
Ka?dy z tych wersetów ma kontekst, który wyja?nia jego prawdziwe znaczenie. Ka?dy z nich Bóg adresowa? do
zbuntowanego i ob?udnego narodu. Mówi? do Izraela, „W waszym obecnym stanie nie mog? was b?ogos?awi?, bo
nie chcecie poprosi? Mnie o przebaczenie i ?ask?”.
Te szorstkie wersety nigdy nie by?y przeznaczone dla dzieci, które pokutuj? i s? pod przykryciem krwi Chrystusa.
Nasz Ojciec jest zadowolony z ka?dego dziecka, które przychodzi do Niego w pokucie.
2. Cz?sto nie opieramy si? na fakcie, ?e Bóg wie, co jest dla nas najlepsze.
Czasem bywa tak, ?e Bóg co? nam zabiera. Bywa te? tak, ?e modlimy si? o co?, czego naszym zdaniem
potrzebujemy, a Bóg nam tego nie daje. W obydwóch przypadkach, „Pan troszczy si? o drog? sprawiedliwych”
(Psalm 1:6). Pewnego dnia oka?e si?, ?e by?o to dla naszego dobra i dla sprawy Królestwa.
Prawdziw? satysfakcj? w ?yciu mo?emy mie? tylko wtedy, kiedy wykonujemy doskona?? wol? Bo??: wykonuj?c
Jego dzie?a i ?yj?c zgodnie z Jego kierunkiem. Ale nasze cia?o stale walczy przeciw nam, mówi nam, ?e tylko my
wiemy czego potrzebujemy, by by? szcz??liwymi i spe?nionymi. Prawda jest taka, ?e Bóg nigdy nie zabra? niczego
swojemu dziecku, chyba ?e za cen? tego, co ma wieczn? warto??. Tego, co Bóg ma najlepsze, nie trzeba si? ba?;
Page 2 of 4

Mi?o?? Ojca
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)
to zawsze na ko?cu najlepiej zadowala. Pan wie nie tylko co jest najlepsze dla nas, ale równie? chce, by?my mieli
Jego duchowe b?ogos?awie?stwo.
Gdyby?my naprawd? w to wierzyli, naszym udzia?em by?oby odpocznienie, pokój i rado??. Nie smuciliby?my si? z
powodu tego, ?e z czego? musimy zrezygnowa?. Stwierdziliby?my; „Panie, je?eli mi to zabierasz, to musi
oznacza?, ?e masz dla mnie co?, co daje ?ycie. Dlatego prosz?, daj mi si?y, by powiedzie?, ‘Mój Ojciec wie, co
jest najlepsze.’”
Zapytam was: Jak Job wreszcie doszed? do miejsca odpocznienia? Przekona? siebie, ?e Bóg wiedzia?, co robi i
?e wszystko jest pod Jego kontrol?. Znane jest powiedzenie Joba, „Zna bowiem drog?, któr? post?puj?; Gdyby
mnie wypróbowa?, wyszed?bym czysty jak z?oto” (Job 23:10).
Mo?e w?a?nie zastanawiasz si?, „Czy Bóg mnie odetnie, je?eli upadn?, czekaj?c na to, co On ma dla mnie
najlepszego? Wiem, ?e nie jestem doskona?y. Czy to znaczy, ?e rozmin? si? z tym, co On ma najlepszego? A co,
je?eli zrobi? co? z?ego? Czy wszystkie Bo?e obietnice mnie omin?? Czy b?d? musia? zadowoli? si? czym?
mniejszym, ni? Jego najlepsze?
Nie, nigdy! Chc? poda? wam wspania?? ilustracj? tego, ?e Bo?e odwieczne cele nigdy nie b?d? udaremnione przez
twoje s?abo?ci czy upadki. Je?eli twoje serce jest prawe przed Bogiem – je?eli wracasz do Niego i szukasz Go –
nic nigdy nie mo?e zmieni? Jego planów dla ciebie.
Zwró? uwag? na mi?osierne post?powanie Boga z Efraimem, który przynosi? Panu wstyd.
„Jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym” (Jer. 31:9). Efraim by? najwi?kszym plemieniem w
Izraelu i byli lud?mi najbli?szymi sercu Boga. Pan mia? odwieczny plan dla tego b?ogos?awionego plemienia, ale
Efraim ci?gle odst?powa? od Niego i gniewa? Go. Ci ludzie grzeszyli przeciw ?wiat?o?ci i ?asce wi?cej, ni?
ktokolwiek inny w Izraelu.
Czy wi?c Bóg porzuci? Efraima? By?o akurat odwrotnie: Bóg powiedzia?, ?e Efraim b?dzie wolnym i odkupionym
ludem. B?d? ?y? po?ród t?ustych, co oznacza najwi?ksze Bo?e b?ogos?awie?stwo. Co takiego Bóg widzia? w
Efraimie? Oni mieli pokutuj?ce serce – to znaczy wstyd z powodu grzechu i ochotne wracanie do Pana. Pomimo
wszystkich ich upadków, ta jedna cecha powodowa?a, ?e byli drodzy sercu Bo?emu. Kiedy dochodzi?o do nich
s?owo prorocze, oni reagowali, a kiedy byli napominani, p?akali z powodu swoich grzechów.
W najgorszym ich odst?pstwie Bóg powiedzia?, „Czy Efraim jest mi tak drogim synem lub dzieci?ciem rozkosznym,
?e ilekro? o nim mówi?, musz? go wiernie wspomina?? Dlatego moje wn?trze wzrusza si? nad nim; zaiste musz?
si? nad nim zlitowa? - mówi Pan” (Jer. 31:20).
Bóg mówi?, „Pomimo niedoci?gni?? i upadków Efraima, widz? w nim pokutuj?cego ducha i nie odejm? mu Mojej
dobrotliwej mi?o?ci. Mój odwieczny cel dla Efraima b?dzie realizowany tak, jak zaplanowa?em”.
Kochani, Bóg tak samo b?dzie realizowa? Jego cel dla was, bez wzgl?du na to, jak powa?na jest wasza walka. On
zaplanowa? wasz? przysz?o??, maj?c na my?li to, co dla was jest najlepsze.
Nie mo?emy ocenia? Bo?ego odwiecznego celu dla nas wed?ug naszych uczu? czy my?li.
Czasem ka?dy z nas mo?e zbytnio skoncentrowa? si? na naszych upadkach lub s?abo?ciach, by?my mogli to
prawid?owo os?dzi?. Bóg mówi do nas, „Zaufaj Mojemu S?owu na temat Mojej natury – ?e jestem dobrotliwym,
kochaj?cym Ojcem, który zainwestowa? w ciebie tak du?o, ?e nie pozwoli ci odej??. Jeste? moim ulubionym
dzieckiem i Ja ci? wyzwol? w Moim czasie”.
Nie ma si? co dziwi?, ?e Dawid napisa?, „Jak niezg??bione s? dla mnie my?li twe, Bo?e, Jak wielka jest ich liczba!”
(Psalm 139:17). Podobnie napisa? Jeremiasz, „Albowiem ja wiem, jakie my?li mam o was - mówi Pan - my?li o
pokoju, a nie o niedoli, aby zgotowa? wam przysz?o??” (Jer. 29:11).
Bóg ma tu dla nas specyficzne przes?anie. Mówi, „Ja nie mam zamiaru my?le? o s?dzie i karaniu was. Moj? natur?
s? dobre my?li, gdy? Ja planuj? wasze ?ycie. Stójcie spokojnie i zobaczcie, jak przychodzi uwolnienie. Zanurzcie
si? w Mojej mi?o?ci do was”.
Mówi?c prosto, mamy dwie opcje. Pierwsza, to mo?emy wierzy? w to, co Bóg mówi o Sobie – ?e nas kocha i
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przeprowadzi nas przez nasze do?wiadczenia; ?e On otwiera i zamyka drzwi dla nas; ?e kiedy upadamy, on si? nie
pogniewa?, ale b?dzie nas korygowa? z dobrotliw? mi?o?ci?. Albo po drugie – mo?emy wierzy? w straszn?
alternatyw?: ?e Bóg pozwoli?, by nas szatan zwiód? i zostawi? nas, by?my sami si? bronili.
Mo?esz my?le?, „Nie widz? dowodów na to, ?e Bóg czyni cokolwiek, by zmieni? moj? okropn? sytuacj?. Mój ból
wydaje si? nie mie? ko?ca. Czeka?em i czeka?em, ale jak d?ugo to ma trwa??”
Trwa to tak d?ugo, jak to jest konieczne, by ?wi?ty, wszechmog?cy Bóg posk?ada? wszystkie kawa?ki Jego planu
dla ciebie. On ma tak wiele my?li o twojej przysz?o?ci, ?e nawet nie potrafisz ich zliczy?. Jego S?owo mówi, ?e
Jego my?li o tobie s? tak liczne, jak piasek na brzegu morskim.
Zwró? uwag? na zaufanie Dawida pomimo okoliczno?ci. Bóg dal Dawidowi obietnic?, ?e zbuduje mu pewny dom,
trwa?e królestwo, które b?dzie utwierdzone na wieki. Ale chocia? przez ca?e swoje do?wiadczenia Dawid grzeszy,
Bo?y cel nie zosta? zmieniony. Nawet kiedy by? wyszydzany przez w?asn? rodzin? i synów, trzyma? si? obietnicy
Pana i nie zrezygnowa?.
Wreszcie, kiedy Dawid by? ju? stary i siwy, i wygl?da?o na to, ?e ta obietnica nie b?dzie spe?niona, z?o?y? tak?
deklaracj?: „Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawar? ze mn?, Pod ka?dym
wzgl?dem u?o?one i zabezpieczone. Czy?by nie mia? rozwin?? wszystkiego, Co dotyczy zbawienia mojego i co
jest ?yczeniem moim?” (2 Sam. 23:5). Mówi?, jeszcze nie widz? spe?nienia, ale stoj? na S?owie Bo?ym dla mnie.
On na pewno to wykona”.
Dawid by? spokojny, wiedz?c, ?e Bóg wiedzia?, co jest najlepsze i dotrzyma s?owa: „Dawid bowiem mówi o nim:
Mia?em Pana zawsze przed oczami mymi, Gdy? jest po prawicy mojej, abym si? nie zachwia?. Przeto rozweseli?o
si? serce moje i rozradowa? si? j?zyk mój, a nadto i cia?o moje spoczywa? b?dzie w nadziei” (Dz. Ap. 2:25-26).
3. Czasami my?limy, i? jest to zbyt cudowne, by by?o prawdziwe, ?e mo?emy s?u?y? Panu przez ca?e nasze ?ycie
z rado?ci? i bez strachu.
Bóg chce, by?my byli przekonani o Jego dobrotliwej mi?o?ci i pewni, ?e On dzia?a, by da? nam to, co najlepsze,
by?my mieli sta?? rado?? i zadowolenie w naszym chodzeniu z Nim. Ponadto On chce, by?my ufali Jego mi?o?ci i
stali si? ?wiadectwem zadowolenia i nadziei.
„S?u?cie Panu z rado?ci?, Przychod?cie przed oblicze jego z weselem!” (Psalm 100:3). „I wyprowadzi? lud swój
w?ród wesela, W?ród radosnych ?piewów wybra?ców swoich” (105:43). „Weselcie si? w Panu i radujcie si?
sprawiedliwi! ?piewajcie rado?nie wszyscy prawego serca” (32:11). „Ale sprawiedliwi raduj? si? i ciesz? przed
Bogiem, I wesel? si? rado?nie” (68:3).
Mo?e zapytasz, Czy mog? oczekiwa?, ?e zachowam rado?? i zadowolenie w mojej s?u?bie Panu?” Wielu
chrze?cijan wierzy, ?e rado?? trwa tylko wtedy, kiedy przychodz? okresy od?wie?enia i kiedy wszystko idzie dobrze
w naszym ?yciu. Wed?ug Izajasza tak nie jest.
„A raczej b?d? si? radowa? i weseli? po wszystkie czasy z tego, co ja stworz?, bo oto Ja stworz? z Jeruzalemu
wesele, a z jego ludu rado??” (Izajasz 65:18). Kochani, my jeste?my tym Jeruzalemem z góry, ?yj?c dla Niego z
duchem zadowolenia i rado?ci: „Ufajcie, Ja zwyci??y?em ?wiat” (Jan 16:33).
Obiecuj? Wam: Je?eli zaufacie Ojcu, wierz?c Jego S?owu o Nim, b?dziecie widzie?, jak zadowolenie b?dzie
przepe?nia? wasze ?ycie. Zaufajcie Jego S?owu do was dzisiaj. Amen!
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