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OKAZAŁ NAM 
MIŁOŚĆ?
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Słowa te wyszły spod pióra 
żydowskiego proroka imieniem 
Malachiasz. Jako ostatni 

rzecznik Starego Testamentu, 
zadał kłopotliwe pytanie. W jaki 
sposób możemy czerpać pociechę 
z Bożej miłości, jeśli nie czujemy 
się kochani? Co uczynimy jeśli 
okoliczności zdają się mówić że Bóg 
nas ignoruje, że zostawił nas samych 
z naszym bólem i celowo wstrzymuje 
się z czymś, co mógłby z łatwością 
nam podarować?

Malachiasz, posłaniec do 
Bożego ludu wybranego, zapewnia 
nas, że nie jesteśmy osamotnieni 
w zadawaniu takich pytań. Daje 
nam szansę zrozumienia dlaczego 
miłość Boża jest jedną z najsłabiej 
rozumianych prawd biblijnych.
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CO SĄDZISZ O 
BOŻEJ MIŁOŚCI

 • Uważam, ze Bóg kocha 
nas bezwarunkowo, bez 
względu na to, czy go 
kochamy czy nie”.

 • „Wierzę, że Bóg nas 
kocha. Nie znaczy to, że 
jestem religijny. Widzę 
to tak: Skoro Bóg nas 
kocha, to czym mamy 
się przejmować?”

 • „Chciałbym wierzyć, że 
Bóg nas kocha. Może 
to jednak oznaczać, że 
przypisujemy Mu zbyt 
wiele ludzkich emocji”.

 • Kiedyś wierzyłem 
w Boga miłości. 
Przydarzyły mi się 
jednak rzeczy, o 
których nie chcę 
rozmawiać”.

 • „Sądzę, że Bóg nas 
kocha, ale Jego miłość 
prawdopodobnie jest 
inna niż ta, którą sobie 
nawzajem okazujemy. 
Myślę, że kocha nas w 
taki sposób, że możemy 

nawet nie rozpoznać, 
że jest to miłość.

 • Wierzę, że Bóg mnie 
kocha. Często jednak 
mam kłopoty by 
pogodzić Jego miłość ze 
sposobem, w jaki  
się czuję.

PYTANIE MA  
SWOJĄ HISTORIĘ
Sprzeczne opinie na temat 
Bożej miłości nie są jedynie 
symptomem naszych 
czasów. Całe zamieszanie 
dotyczące tego, czy 
Bóg się o nas troszczy, 
sięga schyłku Starego 
Testamentu. Nawet wtedy 
niektórzy z najbardziej 
religijnych ludzi na 
świecie zastanawiali 
się jak mogą wierzyć w 
Boga twierdzącego, że 
ich kocha, a jednocześnie 
zachowującego się tak, 
jakby tego nie czynił. 
Mniej więcej w roku 450 
p.n.e. Malachiasz, ostatni 
starotestamentowy 
prorok powiedział do 
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mieszkańców Jerozolimy: 
„Umiłowałem was—mówi 
Pan—a wy mówicie: 
W czym okazałeś nam 
miłość?” (Malachiasza 1:2).
BYŁY RÓWNIEŻ 
INNE PYTANIA
Proroctwo Malachiasza 
dotarło do nas w postaci 
rozmowy między Bogiem a 
Jego „wybranym narodem”. 
Osiemnaście razy prorok 
zadaje pytania w imieniu 
Boga. Dziesięć razy pyta w 
imieniu swoich żydowskich 
współbraci. Poprzez 
pióro Malachiasza Izrael 
odpowiada na Boże pytania:

 • W czym okazałeś nam 
miłość? (1:2)

 • W czym wzgardziliśmy 
twoim imieniem? (1:6)

 • Czym . . . 
zanieczyściliśmy [Twój 
ołtarz]? (1:7)

 • Dlaczego nie 
wysłuchujesz naszych 
modlitw? (2:13-14)

 • Czym się Tobie 
naprzykrzamy? (2:17)

 • Gdzie jest 

Twoje poczucie 
sprawiedliwości? (2:17)

 • Jak według Ciebie mamy 
się nawrócić? (3:7)

 • W czym Cię 
oszukaliśmy? (3:8)

 • Cóż takiego mówiliśmy 
przeciwko Tobie? (3:13)

 • Jaki mamy pożytek ze 
służenia Tobie? (3:14)

UMIEŚĆMY 
PYTANIA W INNYM 
KONTEKŚCIE
Aby zrozumieć jak 
zdumiewające są te 
pytania, włóżmy je w 
usta żony, która po 
pięćdziesięciu latach 
małżeństwa nadal nie 
jest przekonana, że mąż 
ją kocha. Wyobraźmy 
sobie, że podsłuchujemy 
jedną stronę rozmowy 
telefonicznej, gdy 75-letnia 
kobieta mówi do swojego 
męża: „Jak możesz mówić 
że mnie kochasz? Czy 
tak mąż kocha żonę, gdy 
mówi, że ona nim gardzi? 
W jaki sposób ciebie 
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zraniłam? Ty już więcej 
nie zwracasz na mnie 
uwagi. Ja mówię a ty nie 
słuchasz. Potem twierdzisz, 
że ja ci się naprzykrzam. 
Gdzie jest twoje poczucie 
przyzwoitości? Jak 
możesz oczekiwać po tym 
wszystkim co między nami 
zaszło, że będę żywić dla 
ciebie uczucie jak niegdyś? 
Mówisz, że mnie kochasz, 
ale zaraz potem oskarżasz 
mnie, że rujnuję twoje 
imię i opinię. Nazywasz 
to miłością? Nie sądzę by 
była to miłość. Nie wiem 
co zyskałam, żyjąc przez 
pięćdziesiąt lat uwięziona 
twoimi wymaganiami”.

Nawet Boże 
dzieci nie czują 

się kochane.

Izrael pod koniec swojej 
starotestamentowej historii 
mówił jak ta kobieta. Był 

poślubiony Bogu  
Jahwe od tysiąca lat.  
Gdy jednak mówiono  
mu o Bożej miłości, 
zachowywał się jakby  
nigdy jej nie doświadczył.

Współczesny humor 
żydowski wyraża ironię 
narodu wybranego, który 
często czuł się niekochany 
przez Boga. „Stary Żyd 
modlił się żarliwie w 
synagodze. ‘Panie! 
Cztery tysiące lat temu, 
na zboczach góry Synaj, 
wybrałeś sobie Żydów 
by stali się szczególnymi 
dla Ciebie ludźmi, 
świętymi i kapłanami, by 
nosić na sobie brzemię 
Twojego świętego prawa 
i służyć całemu światu 
jako świadkowie. Panie! 
Głęboko doceniam 
ten zaszczyt, ale to już 
wystarczy. Nadszedł czas, 
abyś wybrał sobie kogoś 
innego’” (Skarbnica humoru 
Izaaka Asimowa).

Poganie znani są z 
podobnej modlitwy: 
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„Panie! Jeśli na tym polega 
być przez ciebie kochanym, 
to proszę, pokochaj przez 
chwilę kogoś innego. Takie 
modlitwy odzwierciedlają 
naszą potrzebę lepszego 
zrozumienia co oznacza 
Boża miłość w stosunku  
do nas.

PROSTE 
SPOJRZENIE NA 
SKOMPLIKOWANY 
TEMAT

Biblia mówi, że Bóg 
jest miłością, i że 
całe jego prawo 

można sprowadzić do 
zasady czynienia innym 
tak, jak chcielibyśmy 
aby inni czynili nam 
(Ew. Mateusza 22:37-39; 
Galacjan 5:14). Pismo 
Święte daje nam jednak 
do zrozumienia, że za tą 
prostą regułą kryje się 
wielka złożoność.

Zanim dokładniej 
przyjrzymy się pytaniom 
i odpowiedziom 
Malachiasza, 
wykorzystajmy ilustrację 
by przedstawić prostotę i 
złożoność naszego tematu. 
Podobnie jak pryzmat 
rozszczepia zwykły 
promień światła, dając 
całe spektrum kolorów, 
tak również Pismo Święte 
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ukazuje miłość  
Bożą w różnych  
odcieniach znaczeń.

BÓG MIŁUJE W 
RÓŻNY SPOSÓB
Choć Biblia twierdzi, że 
Bóg jest miłością, pokazuje 
nam również, że kocha 
On w różny sposób, w 
różnym stopniu i z różnym 
skutkiem. Dopóki uważnie 
nie przeanalizujemy zasad 
i konkretnych przykładów 
Jego miłości, będziemy 
się czuć zdezorientowani. 
Przykładowo, Biblia 
mówi nam, że Bóg kocha 
w sposób bezstronny i 
pozbawiony uprzedzeń, 
a jednocześnie wybiera 
Izraela by stał się Jego 
szczególnym obiektem 
miłości. Bóg kocha w czasie 
i w wieczności. Czasami 
Jego miłość jest szorstka, 
a czasami delikatna. 
Niektórych miłuje, gdy 
wybierają drogę do nieba, 
a innych, gdy wybierają 
drogę do piekła.

Aby rozwikłać pozornie 
sprzeczne ze sobą fakty, 
ważne jest, abyśmy 
zrozumieli różne sposoby 
Bożej miłości.

BÓG MIŁUJE NAS 
BEZWARUNKOWO
Biblia jasno stwierdza, że 
Bóg kocha nas nie za to kim 
jesteśmy, lecz ze względu 
na to kim jest On sam. 
Pragnie być naszym Bogiem 
nie dlatego, że jesteśmy 
sympatyczni, lecz dlatego, że 
On sam ma w sobie miłość. 
Proponuje nam swoją opiekę 
nie ze względu na nasze 
postępowanie, naszą dobroć, 
czy nawet wysiłki lub dobre 
intencje. Miłuje nas, gdyż 
takim jest Bogiem.

Ów rodzaj 
bezwarunkowej miłości 
okazał Bóg narodowi 
izraelskiemu, gdy 
ustanowił go swoim 
„ludem wybranym”. Nie 
wybrał rodziny Abrahama 
z powodu jej zasług (V 
Mojżeszowa 7:7; 9:4-6). 
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Nie wytypował jej, gdyż 
była liczna lub cechowała 
się dobrocią. Uczynił to, 
gdyż miał prawo i moc by 
wykorzystać jej potomków 
w rozpowszechnianiu 
historii Jego miłości.

Wiele lat później, 
pewien syn Izraela wpajał 
w swoich uczniów by 
okazywali sobie nawzajem 
bezwarunkową miłość 
okazaną im przez Boga. 
Powiedział im:

Słyszeliście, iż 
powiedziano: Będziesz 
miłował bliźniego 
swego, a będziesz miał w 
nienawiści nieprzyjaciela 
swego. A Ja wam 
powiadam: Miłujcie 
nieprzyjaciół waszych i 
módlcie się za tych, którzy 
was prześladują, abyście 
byli synami Ojca waszego, 
który jest w niebie, bo 
słońce jego wschodzi nad 
złymi i dobrymi i deszcz 
pada na sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych. Bo 
jeślibyście miłowali tylko 

tych, którzy was miłują, 
jakąż macie zapłatę? Czyż 
i celnicy tego nie czynią? 
(Ew. Mateusza 5:43-46).
Dalsze dowody 

jednostronnej Bożej 
miłości w stosunku do 
nas zobaczymy na stronie 
niniejszej broszurki. 
Przeczytamy tam dlaczego 
Bóg sprawia, że możemy 
powiedzieć, iż nic nie 
może oddzielić nas od Jego 
miłości (Rzymian 8:35-39). 
Na chwilę obecną ważne 
jest, abyśmy zrozumieli, 
że Boża miłość ma dwie 
strony—bezwarunkową  
i warunkową.

BÓG MIŁUJE 
W SPOSÓB 
WARUNKOWY
O istnieniu tej strony Bożej 
miłości zasygnalizował 
Jezus, gdy powiedział 
do swoich uczniów: 
„Albowiem sam Ojciec 
miłuje was, dlatego że 
wyście mnie umiłowali i 
uwierzyli, że Ja od Boga 
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wyszedłem” (Ew. Jana 
16:27). Choć Bóg troszczy 
się o wszystkich, darzy 
szczególną „rodzinną 
miłością” tych, którzy 
wierzą w Jego Syna. 
Wykracza ona poza uczucie 
wobec całego świata.

Wiele lat później 
apostoł Paweł napisał: 
„Ochotnego dawcę Bóg 
miłuje” (II Koryntian 9:7). I 
znowu: choć Bóg troszczy 
się o pomyślność ludzi 
egocentrycznych, musimy 
przyznać, że w jakiś 
emocjonalny sposób kocha 
On (lub ceni) bardziej 
osobę hojną niż skąpą.

Jeśli nie weźmiemy pod 
uwagę różnych sposobów 
w jakie Bóg nas kocha, 
możemy błędnie uznać, 
że ponieważ był dla nas 
łaskawy, bezwarunkowo 
akceptuje nas jako swoje 
dzieci. Możemy również 
zapomnieć, że Jego dzieci 
mogą postępować w 
sposób, który pogłębia 
w stosunku do nich Jego 

miłość lub wzbudza  
Jego gniew.

Bóg jest osobą,  
której miłość należy 
rozumieć w kontekście 
bogactwa i pełni Jego 
całej osobowości. On jest 
miłością, choć nie tylko. 
Miłuje zgodnie ze swoją 
mądrością, dobrocią i 
wiecznością. Jego  
miłość nie jest ślepa, 
pobłażliwa ani 
krótkowzroczna.  
Bywa szorstka albo 
delikatna. Za każdym 
razem jednak na Jego 
własnych warunkach, a nie 
na naszych. Okazuje ją dla 
swojej chwały,  
a nie dla spełniania 
naszych pragnień.
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W CZYM BÓG 
OKAZAŁ NAM 
MIŁOŚĆ?

Mając na względzie 
to, że Bóg  
miłuje nas 

na wiele sposobów, 
przyjrzyjmy się bliżej 
odpowiedzi Malachiasza 
na pytanie: „W czym Bóg 
okazał nam miłość?”

BÓG UMIŁOWAŁ 
NAS W OCZYWISTE 
SPOSOBY, KTÓRE 
PRZEWAŻNIE 
PRZEOCZAMY 
(MALACHIASZA 
1:2-4)
Bóg przypomniał 
mieszkańcom Jerozolimy 
coś tak oczywistego jak ich 
narodową egzystencję. Po 
siedemdziesięciu latach 
wygnania w Babilonie, 
znaleźli się z powrotem 
w swoim macierzystym 
mieście. Mimo że nie byli 
zadowoleni z warunków 
życia, Bóg o nich nie 

zapomniał. Sprawił, że 
perscy pogromcy Babilonii 
byli przychylnie do nich 
nastawieni. Sprowadził ich 
do ukochanej ojczyzny.

Nie można było 
powiedzieć tego samego o 
ich kuzynach, Edomitach. 
Gdy potomkowie Jakuba 
otrzymali ziemie z miastami, 
których nie budowali, domy, 
których nie wyposażyli, 
studnie, których nie 
wykopali, oraz winnice i gaje 
oliwne, których nie zasadzili 
(V Mojżeszowa 6:10-12), 
potomkowie brata Jakuba—
Ezawa—doświadczyli 
czegoś przeciwnego. Bóg 
zesłał na Edomczyków 
narodowe przekleństwo. 
Zwrócił uwagę na ich pychę 
i powiedział, że nawet 
gdyby urządzili swoje domy 
w górskich twierdzach, 
uczyniłby z nich pustkowie 
(Malachiasza 1:4). Gdyby 
potomkowie Ezawa 
próbowali powstać, Pan 
ponownie by ich powalił  
na ziemię.
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Do dnia dzisiejszego 
oczywisty fizyczny 
kontrast między „górą 
Jakuba” i „górą Ezawa” 
jest ewidentny. Mimo 
że potomkowie Ezawa 
wznieśli fortece wysoko 
na urwiskach skalnych w 
Sela (Petra—osiemdziesiąt 
kilometrów na południe 
od Morza Martwego), Bóg 
sprawił, że ich siedziby 
opustoszały (uderzający 
dowód Jego sądu; patrz: 
Abdiasza 8-18).

Boży wybór Jakuba 
zamiast Ezawa nie był 
wyrazem stronniczości. 
Bóg nie pobłażał Izraelowi 
jak zepsutemu dziecku, ani 
nie uodpornił swojego ludu 
przed konsekwencjami 
grzechu. Wraz z większymi 
przywilejami przyszły 
również większe obowiązki. 
Żaden inny naród nie 
został w końcu nazwany 
„narodem holokaustu”.

Bóg wybrał Izrael nie 
tylko by pokazać światu 
godną pozazdroszczenia 

sytuację tych, którzy 
Mu ufają, lecz również 
nieszczęścia spotykające 
ludzi odrzucających Jego 
miłość. Lud wybrany 
w końcu zapytał Boga: 
„W czym okazałeś nam 
miłość?” Ich pytanie 
przypomina nam, że 
czasami nie potrzebujemy 
więcej wiedzy, lecz 
modlitwy by nie przeoczyć 
tego, co oczywiste.

Izrael został 
wybrany nie tylko 
by być odbiorcą 

oczywistej miłości, 
lecz w równie 

oczywisty sposób 
cierpieć, gdy tę 
miłość odrzucał.

Izaak Asimov opowiada 
ironiczną historię z życia 
Sir Artura Conana Doyla, 
autora słynnych powieści 
o Sherlocku Holmsie. 
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Pisze, że kiedyś Doyle 
zatrzymał taksówkę w 
Paryżu, wrzucił do niej 
torbę podróżną, a potem 
wsiadł do środka. Zanim 
jednak wypowiedział 
słowo, kierowca zapytał: 
„Dokąd, panie Conan 
Doyle?” „Pan mnie 
zna?”—odparł zdziwiony 
pisarz. „Raczej nie. Nigdy 
nie widziałem pańskiego 
zdjęcia”. „Skąd więc pan 
wie, że jestem Conan 
Doyle?” „Cóż”—odrzekł 
taksówkarz—„Czytałem 
w gazecie, że spędza pan 
urlop w południowej 
Francji. Zauważyłem, że 
wysiadł pan z pociągu 
przybywającego z Marsylii. 
Zauważyłem również, 
że ma pan opaleniznę, 
która świadczy o tym, że 
spędził pan przynajmniej 
tydzień na słońcu. Z 
plamy po tuszu na 
prawym środkowym 
palcu wnioskuję, że jest 
pan pisarzem. Ma pan 
przenikliwe spojrzenie 

lekarza i krój ubrania 
Anglika. Składając to 
wszystko razem uznałem, 
że musi pan być Conanem 
Doylem, twórcą wielkiego 
detektywa, Sherlocka 
Holmesa. Conan Dyle 
wybuchnął wówczas: „Ależ 
pan sam jest jak Sherlock 
Holmes, skoro mnie 
pan rozpoznał po tych 
wszystkich szczegółach! 
„Jest jednak jeszcze 
jeden dodatkowy fakt”—
powiedział kierowca.  
„Pana nazwisko widnieje  
na torbie”.

W szczegółach życia 
możemy przeoczyć 
oczywisty podpis miłości. 
Wraz z upływem czasu 
Izrael zapomniał, że 
miłujący Bóg uczynił 
go narodem wybranym 
i źrenicą swojego oka. 
My również możemy 
zapomnieć, że samo nasze 
istnienie świadczy o wielu 
oczywistych sposobach w 
jakie Pan nas kocha.
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BÓG 
UMIŁOWAŁ NAS 
WYSTARCZAJĄCO 
BY OBNAŻYĆ 
NASZĄ POGARDĘ 
WOBEC SIEBIE 
(MALACHIASZA 
1:6-8)
W czasach Malachiasza 
życie moralne Jerozolimy 
coraz bardziej się 
pogarszało. Małżeństwa 
przeżywały kłopoty (2:14-
16). Rosła przestępczość 
(3:5). Pogarszały się 
relacje dzieci z rodzicami 
(4:6). Duchowi przywódcy 
byli pozbawieni 
uczciwości (2:7-9). Ludzie 
potrzebowali pokrzepienia 
i słów zachęty.

Malachiasz ich 
wprawdzie pocieszał, 
ale pokazał im również, 
że choć miłość Boża jest 
wspaniała, nie koniecznie 
ich chroni. Bóg miłuje 
nas wystarczająco by 
zrobić sprawę z naszego 
grzechu. Kocha nas na tyle 
by pokazać nam, że wiele 

z naszych społecznych 
i osobistych problemów 
wynika z pogardy  
wobec Boga.

Malachiasz był 
bezpośredni. Zdawać by 
się mogło, że gdy ktoś 
miał niską samoocenę, 
prorok jeszcze ją pogarszał. 
Zamiast dobierać słowa, 
które pomogłyby ludziom 
w kłopotach poczuć się 
lepiej, jak gdyby celowo 
wywoływał w nich poczucie 
winy i żalu.

Czyż zrozumienie dla 
czasów utrapienia w Izraelu 
nie powinno pobudzić męża 
Bożego do wypowiadania 
słów zachęty i nadziei? Lud 
izraelski musiał tęsknić za 
kojącym głosem z nieba 
uciszającym ich zalęknione 
serca i dodającym odwagi 
w obliczu głębokiego 
duchowego zniechęcenia.

Miłość Malachiasza była 
miłością szorstką. Zależało 
mu jednak do tego stopnia, 
że ostrzegał tych, którzy 
pobudzali cierpliwego Boga 
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do gniewu. Obnażał serca 
ludzi, którzy uważali, że 
mogą wypełniać obowiązki 
wobec Boga ofiarując Mu 
to, co nic ich nie kosztuje. 
Ganił kapłanów, którzy 
gotowi byli przyjmować 
ofiary z chromych i ślepych 
zwierząt z izraelskich trzód 
(Malachiasza 1:8).

Malachiasz 
pokazywał, 
że brak czci 

dla Boga 
nieświadomie 

oznacza 
okazywanie Mu 

pogardy.

Rodacy proroka czuli się 
zdziwieni, że ich dary nie 
są akceptowane przez Boga. 
Ofiarowanie wadliwych 
zwierząt zdawało się 
zaspokajać potrzeby 
zarówno religii jak i 
biznesu. Oczyszczało trzody 

ze słabych osobników, a 
jedocześnie powodowało, 
że coś płonęło na ołtarzu. 
Ludzie składali Bogu dary w 
taki sposób, że nie cierpiały 
na tym ani ich rodziny,  
ani interesy.

Prorok pokazywał 
im jednak, że ich 
bezwartościowe ofiary nie 
są tylko mięsem. Chodzi 
przede wszystkim o ludzkie 
serca. Ślepy baranek złożony 
jako ofiara za grzech 
odzwierciedlał duchową 
ślepotę ofiarodawcy. Chrome 
zwierzę wskazywało na 
błądzenie jego właściciela. 
Niedoskonałe ofiary 
mówiły o ludziach, którzy 
ze względu na brak bojaźni 
Bożej gotowi byli również 
rozwodzić się ze swoimi 
partnerami, ignorować 
własne dzieci, trwonić 
pieniądze lub nie dbać o 
potrzeby bliźniego.

Izrael tak jednak tego 
nie widział. Gdy został 
zganiony za swoją pogardę 
dla Boga, denerwował się: 
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„W czym wzgardziliśmy 
twoim imieniem? . . . Czym 
. . . zanieczyściliśmy [twój 
ołtarz]?” (1:6-7).

Izrael zapomniał, że 
nie można traktować Boga 
jak kogoś, kto przyjmie 
wszystko, co mu dajemy. 
Jest Bogiem zazdrosnym, 
który prosi o pierwsze 
miejsce w naszych sercach. 
Taka lojalność ma swoje 
odpowiedniki. Żona, która 
wchodzi do restauracji 
i odkrywa, że jej mąż 
okazuje uczucie innej 
kobiecie, nie zgodzi się by 
być jedną z jego partnerek. 
Bóg również nie zadowoli 
się faktem, że jest jednym z 
obiektów naszej miłości.

Gdy dwie relacje ze 
sobą rywalizują, jedna z 
nich musi przegrać. Jezus 
powiedział: „Nikt nie może 
dwom panom służyć, gdyż 
albo jednego nienawidzić 
będzie a drugiego miłować, 
albo jednego trzymać się 
będzie a drugim pogardzi” 
(Ew. Mateusza 6:24).

Instynktownie 
jednak chcemy być inni. 
Chcielibyśmy wierzyć, że 
możemy służyć więcej 
niż jednej osobie naraz. 
Chcielibyśmy wierzyć, że 
potrafimy iść przez życie 
żonglując piłeczkami w 
powietrzu tak, aby nie 
spadały na ziemię. Bóg 
jednak miłuje nas do 
tego stopnia, że pokazuje 
nam, iż nie jesteśmy w 
stanie mieć wszystkiego 
jedocześnie. Każdy  
wybór kosztuje. Trudno  
jest dodawać bez 
odejmowania. Wszystko,  
co dodajemy do naszego 
życia, ma swoje miejsce w 
czasie i przestrzeni.

Bóg nie zadowoli 
się tym, że 
jest jedną z 

kochanych przez 
nas osób .
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Bóg miłuje nas na tyle, 
że zwraca nam uwagę na 
brak szacunku w stosunku 
do Niego. Nie jest On 
zagrożony przez naszą 
złość, ani przez utajoną 
wzgardę. Woli abyśmy 
spojrzeli prawdzie w oczy 
jacy jesteśmy naprawdę, 
zamiast zostawiać nas w 
mniemaniu, że jesteśmy 
lepsi niż w rzeczywistości.

BÓG UMIŁOWAŁ NAS 
WYSTARCZAJĄCO 
BY DAĆ NAM 
WOLNOŚĆ. 
(MALACHIASZA 3:16-
4:2)
Rodacy Malachiasza 
zareagowali w różny 
sposób. Niektórzy bali się 
Boga, inni nie. Bóg jednak 
umiłował ich na tyle, że 
dał im wolność wyboru. 
Zależało Mu na nich do 
tego stopnia, że dał im 
wolność by zdecydowali 
o swoim przeznaczeniu. 
Niektórzy wybrali drogę 
duchowego bezpieczeństwa. 

Inni odrzucili przesłanie 
proroka, ściągając na 
siebie i własne rodziny 
wielkie utrapienie. Z ich 
powodu ucierpiała również 
reputacja ich Boga.

Często zakładamy, że 
skoro Bóg nas kocha, jest 
osobą, którą nie musimy 
się przejmować. W każdym 
pokoleniu są ludzie, którzy 
mimo swojej inteligencji 
cierpią na brak rozumu, 
gdy zastanawiają się nad 
Bożą miłością. Rozumują, 
że skoro Bóg ich kocha, 
będzie dla nich Dobrym 
Pasterzem, mimo ich złego 
postępowania. Złe rzeczy—
jak przyznają—mogą się 
dziać z innych powodów. 
Nie potrafią sobie jednak 
wyobrazić, że kochający 
Bóg może dopuścić by stało 
się coś strasznego wbrew 
temu, co o Nim wierzą.

Ostatni prorok 
Starego Testamentu 
przypomina ostatniego 
proroka z Nowego. 
Obydwaj pozbawiają 
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swoich czytelników 
romantycznych złudzeń 
o miłości Bożej. Zarówno 
Malachiasz w Starym 
Testamencie jak i apostoł 
Jan w nowotestamentowej 
Księdze Objawienia, 
przestawiają Boga, który 
miłuje nas na tyle, że daje 
nam wolność, która jest 
zarówno niebezpieczna 
jak i wspaniała. Obydwaj 
mówią o miłości do tych, 
którzy boją się Boga i 
nieuniknionego ognistego 
sądu na tych, którzy się 
Go nie boją. Choć trudno 
nam pojąć jak Bóg może 
dopuścić by ktoś wybierał 
piekło opisane przez 
Jezusa w Jego Kazaniu 
na Górze (Ew. Mateusza 
5:22; 29-30; 7:13-14), 
zastanówmy się nad 
alternatywą. Alternatywą 
wyboru jest jego brak. 
Nie mieć wyboru oznacza 
nie być człowiekiem i 
przestać istnieć jako obraz 
Boży. Wybór jest częścią 
wielkiego powołania, które 

otrzymaliśmy dzięki Bożej 
miłości. Odpowiedzialność 
za własne decyzje jest 
częścią bycia stworzonym 
na obraz i podobieństwo 
Boga. Wolność ta nie 
przypomina niczego w 
świecie zwierzęcym ani 
anielskim. Mamy bowiem 
swobodę by czerpać 
ogromny pożytek, albo 
ponosić wielkie straty.

Mimo że ludzie 
są inteligentni, 

brakuje im 
rozumu gdy 
zastanawiają 
się nad Bożą 

miłością.

Malachiasz oświadcza, 
że Bóg miłuje nas do 
tego stopnia by dać 
nam wolność wyboru. 
Jednocześnie jednak chce, 
abyśmy traktowali nasze 
decyzje poważnie. Nie 
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jest mu obojętne, gdy 
składamy bezwartościowe 
ofiary by wypełnić rytualne 
zobowiązania (Malachiasza 
1:6-14). Widzi, gdy nie 
dotrzymujemy sobie 
nawzajem obietnic 
(Malachiasza 2:11-16). 
Wie, gdy próbujemy 
chronić własne finansowe 
interesy, nie dotrzymując 
Mu wierności, o którą nas 
prosi (Malachiasz 3:8-11). 
Nie jest Mu obojętne, gdy 
się Go boimy, lub gdy tego 
nie czynimy (Malachiasza 
3:16-4:3).

BÓG OKAZAŁ 
SZCZEGÓLNĄ 
MIŁOŚĆ NIEKTÓRYM 
LUDZIOM 
DLA DOBRA 
WSZYSTKICH 
(MALACHIASZA 1:11; 
RZYMIAN 11:11-14)
Bóg nigdy nie miał zamiaru 
skupiać swojej miłości 
wyłącznie na Izraelu. Miał 
na względzie Egipcjan, 
którzy przyłączyli się 

do swoich hebrajskich 
przyjaciół, gdy Izrael został 
wyratowany z rąk faraona. 
Miał na uwadze Rut z 
Moabu, która powiedziała 
do swojej żydowskiej 
teściowej: „Lud twój—lud 
mój, a Bóg twój—Bóg mój” 
(Rut 1:16). Miał na myśli 
również królową Saby, 
która później wybrała się w 
daleką podróż by zobaczyć 
wielkie bogactwa Salomona 
i dowiedzieć się w czym 
tkwi sekret jego mądrości  
(I Królewska 1:10-13).

Poganie ci stanowili 
częściowe wypełnienie 
Bożego pierwotnego 
zamiaru by błogosławić 
wszystkie narody ziemi 
przez potomstwa Abrahama 
(I Mojżeszowa 12:3).

Wybierając Izraela 
za przykład, Pan dał 
wszystkim pozostałym 
powód by zapragnęli tego, 
co miał naród wybrany i by 
pytali o jego Boga.

Pod koniec historii 
Starego Testamentu 
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Pan posłużył się tą samą 
taktyką w Izraelu. Gdy 
Malachiasz pisał swą 
księgę dla Jerozolimy w 
roku 450 p.n.e., zwrócił 
uwagę na fakt, że Bóg może 
być bardziej zadowolony 
z pogan niż z własnego 
narodu (1:11).

Nie trudno jest 
zrozumieć, że Bóg 
posługuje się naszym 
poczucie zawiści. Wielu z 
nas może rozpoznać się 
w małym dziecku, które 
odrzuca własne zabawki i 
traktuje je niedbale dopóki 
nie zauważy jak podnosi 
je inne dziecko i zaczyna 
się nimi bawić. Wielu z nas 
mężów wie, co to znaczy 
traktować własną żonę jak 
kogoś oczywistego, dopóki 
nie zobaczymy jak flirtuje z 
nią inny mężczyzna.

Bóg zna uczucie 
zazdrości, które w nas się 
budzi, gdy widzimy jak 
ktoś inny wykorzystuje 
bezcenne okazje, które 
my odrzuciliśmy. Bóg 

jednak nie zajmuje się 
nami wyłącznie w swoich 
myślach. Traktuje nas 
serio, gdy ostrzega, że 
jeśli nie zareagujemy 
na Jego miłość, znajdzie 
sobie kogoś innego, kto z 
całego serca Go przyjmie. 
Przyjrzyjmy się co apostoł 
Paweł powiedział na ten 
temat w Liście do Rzymian 
11:11-14:

Mówię tedy: czy [Żydzi] 
się potknęli aby upaść? 
Bynajmniej. Wszak 
wskutek ich upadku 
zbawienie doszło do 
pogan aby w ich wzbudzić 
zawiść. Bo jeśli ich upadek 
stał się bogactwem świata, 
a ich porażka bogactwem 
pogan, to o ileż bardziej 
ich pełnia? Do was zaś, 
którzy jesteście z pogan, 
mówię: Skoro już jestem 
apostołem pogan, służbę 
moją chlubnie wykonuję; 
może w ten sposób 
pobudzę do zawiści 
rodaków moich i zbawię 
niektórych z nich.
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Wybierając niektórych za 
szczególny cel swojej łaski, 
Bóg daje każdemu powód 
do zazdrości o Jego miłość. 
Czasami posługuje się 
Żydami by wzbudzić zawiść 
w poganach. Czasami 
wykorzystuje pogan by 
wzbudzić zazdrość w 
Żydach. Miłuje nas do tego 
stopnia, że wykorzystuje 
naszą naturę by zwrócić 
nasze serca ku Niemu.

BÓG UMIŁOWAŁ 
NAS DO TEGO 
STOPNIA, ŻE 
TROSZCZY SIĘ O 
TO, W JAKI SPOSÓB 
NAWZAJEM SIĘ 
TRAKTUJEMY 
(MALACHIASZA 
2:14-17; 4:5-6)
Ludzie, którzy 
odrzucają miłość Bożą, 
prawdopodobnie odrzucają 
również siebie nawzajem. 
Ci, którzy nie mogą 
znaleźć wewnętrznego 
bezpieczeństwa i sensu 
w Bogu, łatwo ulegają 

lękom, które czynią 
ich niebezpiecznymi 
dla innych. Ludzie 
duchowo puści skłonni 
są do krótkowzrocznej 
strategii samoobrony. W 
zaślepionym pędzie by 
chronić własne interesy 
mężowie odrzucają swoje 
żony, rodzice ignorują 
dzieci, a dzieci  
gardzą rodzicami.

Tak wyglądała sytuacja 
społeczna według 
proroctwa Malachiasza. 
Jako ostatni prorok Starego 
Testamentu przypominał 
Izraelowi, że Bóg 
nienawidzi, gdy mężczyźni 
świadomie rozwodzą 
się ze swoimi żonami. 
W ostatnim natomiast 
wersecie ostatniego 
proroctwa Malachiasz 
nawiązał do zepsutych 
relacji między rodzicami a 
dziećmi, które wynikały z 
duchowego upadku Izraela.

Konflikty rodzinne 
są obecne wśród ludzi 
od dawnych czasów. 
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Większość z nich ma 
miejsce, gdy jeden lub 
więcej członków rodziny 
tracą zdrowe poczucie 
bojaźni i miłości Bożej. 
Mąż i ojciec zostawiający 
rodzinę by zabiegać o 
względy innej kobiety 
często ma w sobie lęk, 
że nie potrafi poradzić 
sobie z żoną, która zna 
jego błędy. Dzieci, które 
milczą lub wybuchają 
złością, również czują 
się w potrzasku między 
przeciwnymi siłami. 
Ponieważ nie nauczyły 
się jeszcze odnajdywania 
bezpieczeństwa w Bogu, 
zmagają się z lękiem 
przed odrzuceniem przez 
rodziców lub przyjaciół.

Zewnętrznie 
wskazujemy palcem 
na siebie nawzajem. 
Instynktownie, podnosimy 
kwestię sprawiedliwości i 
fair play. W naszej złości 
zwracamy się nawet 
przeciwko samemu Bogu 
(Malachiasza 2:17). Za 

szorstką fasadą kryją 
się jednak wystraszeni 
ludzie, którzy próbują 
chronić własne interesy. Za 
złością chowa się zraniona 
duma i zalęknione serce. 
Zauważanie lęku kryjącego 
się za gniewem pomaga 
nam zrozumieć co dzieje 
się, gdy osoby w różnym 
wieku i okolicznościach 
nie chcą zaakceptować 
bezpieczeństwa w Bogu, 
który ich kocha.

Odrzucanie 
bezpieczeństwa 
Bożej miłości 
prowadzi do 

odrzucania siebie 
nawzajem by 

chronić  
samych siebie.

Odrzucanie lub 
stawianie oporu Bożej 
miłości sprawia, że 
odrzucamy innych by 
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chronić się przed dalszym 
bólem. Możemy stać się 
emocjonalnie wyobcowani, 
drażliwi, pełni złości i 
roszczeń lub pozbawieni 
moralnych zasad. Istnieje 
wiele destrukcyjnych 
metod chronienia samych 
siebie przed bolesnym 
odrzuceniem ze strony 
innych ludzi. Naczelna 
zasada pozostaje jednak 
taka sama. Poranieni 
ludzie, którzy nie pozwolili 
się wyratować i nie poddali 
się Bożej miłości, próbują 
unikać dalszego bólu i 
odrzucenia przez to, że 
biorą bezpieczeństwo we 
własne ręce. Rezultaty 
nigdy nie są dobre. Próby 
chronienia się przed 
dalszym odrzuceniem 
zamieniają się w 
dalsze myśli i uczucia 
niekończącej się udręki.

Problemy te próbują 
rozwiązać zarówno świeccy 
jak i duchowi doradcy. 
Zmagają się z nimi zarówno 
religijne jak i niewierzące 

ofiary. Gdy analizujemy 
je, stają się oczywistymi 
rezultatami zrozumiałej 
ludzkiej dynamiki.

Jak zauważa M. Scott 
Peck w książce pt. The Road 
Less Traveled, zranieni 
ludzie cechują się

 • unikaniem bólu 
(dogadzanie sobie)

 • unikaniem 
odpowiedzialności 
(projekcja winy)

 • unikaniem 
rzeczywistości/prawdy 
(ucieczka przed 
rzeczywistością)

 • unikaniem zmian 
(niemożność 
utrzymania równowagi)
Peck pokazuje potem 

w jaki sposób świecka 
wiedza pomaga zranionym 
ludziom nauczyć się: 

 • odwlekać gratyfikację,
 • akceptować 

odpowiedzialność za 
własne wybory,

 • akceptować 
rzeczywistość (zamiast 
od niej uciekać), oraz
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 • dostosowywać 
własne oczekiwania 
do nieustannie 
zmieniających się 
okoliczności.
Świecka wiedza 

pozostawia jednak 
pewne ważne pytania 
bez odpowiedzi. Choć 
jest ona pomocna, nie 
odpowiada na pytania: Kim 
jestem? Na czym polega 
mój prawdziwy problem? 
Jak powinienem żyć? Kto 
mówi, że mam zdolność być 
tym, kim być powinienem? 
Odpowiadając na 
powyższe pytania, Biblia 
oferuje ogromną pomoc 
w radzeniu sobie z 
problemami odrzucenia i 
utraconej miłości.  
Pokazuje nam w jaki 
sposób odkryć na nowo 
bezpieczeństwo i łaskę, 
które niegdyś odrzuciliśmy, 
lecz których teraz 
rozpaczliwie potrzebujemy.

Miłość Boża, o której 
mówił Malachiasz, nie 
skończyła się wraz z 

odejściem ostatnich 
proroków Starego 
Testamentu. Wraz z 
nadejściem nocy miał 
zaświtać nowy dzień.

Świecka wiedza 
sama w sobie nie 
potrafi postawić 
kompetentnej 

diagnozy.
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SIĘGAJĄC DALEJ 
NIŻ MALACHIASZ

W dzisiejszych 
czasach widzimy 
to, czego 

nie dostrzegali Żydzi 
w dniach Malachiasza. 
Mając przewagę 2400 lat 
rozumiemy w jaki sposób 
Bóg przygotowywał się 
do tego by uczynić swoje 
imię wielkim wśród pogan 
(Malachiasza 1:11). Z 
perspektywy Nowego 
Testamentu widzimy w jaki 
sposób Bóg wykorzystał 
odrzucenie Jego miłości 
przez Izraela jako okazję by 
zaoferować siebie samego 
całemu światu. Przez to, 
że Izrael nie docenił Bożej 
miłości, Bóg okazał ją 
wszystkim narodom.

NOWE 
ZROZUMIENIE
Dzięki Nowemu 
Testamentowi możemy w 
nowy sposób usłyszeć Boże 
słowa: „Umiłowałem cię”. 

Gdy w odpowiedzi chcemy 
zapytać: „W czym okazałeś 
nam miłość?”, mamy do 
dyspozycji nowe informacje.

Gdy dzisiaj 
pytamy Boga: „W 
czym okazałeś 
nam miłość?”, 

mamy do 
dyspozycji nowe 

informacje .

Żydzi Samego 
Testamentu nie mogli 
wiedzieć jak daleko posunie 
się Bóg w swojej miłości do 
ludzi. Nie mogli rozumieć 
jak bardzo Bóg zaangażuje 
się emocjonalnie, duchowo 
i fizycznie by rozprawić się 
przerażającym problemem 
naszych grzechów. Dzisiaj 
możemy przeczytać kilka 
różnych relacji z Nowego 
Testamentu na temat 
cierpień osoby znanej 
jako Syn Boży. Możemy 
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rozmyślać o Mesjaszu, 
który pozwolił na to 
by być źle zrozumiany, 
pohańbiony, ubiczowany 
i wyśmiany podczas 
publicznej egzekucji za 
murami Jerozolimy. Dzisiaj 
możemy czytać o złości 
Jego żydowskich rodaków, o 
ucieczce Jego przyjaciół i o 
nieludzkim traktowaniu Go 
przez rzymskich oprawców.

Krzyż pomaga nam 
uświadomić sobie, że 
najpoważniejszymi 
naszymi problemami 
nie jest choroba ani złe 
środowisko. Według 
Nowego Testamentu, 
Chrystus umarł za nasze 
grzechy. To na krzyżu Bóg 
okazał nam miłość do tego 
stopnia, że zapłacił cenę za 
nasze najgorsze problemy. 
To tam dobrowolnie cierpiał 
za naszą pychę, chciwość, 
impulsywność, nienawiść, 
seksualną niemoralność i 
brak szacunku. Na krzyżu 
Bóg zapłacił cenę za nasze 
grzechy. W słowach Tego, 

który wołał: „Boże mój, 
Boże mój, czemuś nie 
opuścił?” (Ew. Marka 15:34), 
słyszymy echo naszej 
odwiecznej rozpaczy, gdy 
wieczny Bóg zasmakował 
śmierci w nasze miejsce.

Jak bardzo kocha nas 
Bóg? Do tego stopnia, 
że Nowy Testament 
może powiedzieć: „Bóg 
. . . daje dowód swojej 
miłości ku nam, przez to, 
że kiedy byliśmy jeszcze 
grzesznikami, Chrystus 
za nas umarł” (Rzymian 
5:8). Dzięki Jego cierpieniu 
widzimy okropność 
naszego buntu. W Jego 
bólu widzimy ogrom Bożej 
miłości w stosunku do nas.

Skoro obecnie możemy 
lepiej zrozumieć w jaki 
sposób Bóg nas kocha, 
jesteśmy również gotowi 
by na nowo zrozumieć jak 
Jego miłość przyjąć.

NOWA MOŻLIWOŚĆ
Choć Żydzi Starego 
Testamentu mieli wiele 



25

powodów by wierzyć 
w Bożą miłość, krzyż 
Chrystusa przekroczył 
wszystko, co dotychczas 
widzieli. Zastępcza śmierć 
Chrystusa, interpretowana 
przez Nowy Testament, 
w jasny sposób daje do 
zrozumienia, że nikt nie 
może zasłużyć na Bożą 
miłość. Nikt nie musi 
wspinać się po moralnych 
szczeblach by zarobić na 
Jego akceptację. Nikt nie 
musi rozwiązywać trudnych 
zagadek by zaskarbić sobie 
Jego przychylność. Nikt nie 
musi wkładać wysiłków by 
sprostać wymogom  
Bożego prawa. Nikt nie 
musi pełzać na kolanach by 
zapłacić za swoje grzechy. 
Nikt nie musi wykonywać 
żadnej z powyższych 
rzeczy, gdyż Bóg i tak już 
nas umiłował. Miłuje nas 
On od dawna do tego 
stopnia, że ofiarował za nas 
swojego własnego Syna.

Pozostaje nam tylko 
zaufać temu, co On dla as 

uczynił. Musimy jedynie 
uwierzyć, że uczynił dla nas 
to, czego nie potrafiliśmy 
uczynić dla siebie samych 
(Rzymian 4:5). Odpowiedź 
nie polega na zwiększeniu 
naszych wysiłków by 
podobać się Bogu, lecz na 
zaufaniu temu, co Chrystus 
uczynił dla nas. Boża miłość 
została nam ofiarowana w 
formie daru, a nie nagrody 
(Efezjan 2:8-10).

Skoro Jezus 
uważał siebie 
za tego, kogo 

uważał, to krzyż 
pokazuje, że aby 
zrozumieć jak 
bardzo Bóg nas 

miłuje, potrzebna 
będzie cała 
wieczność.

Na tym polega 
zbawienie, które—choć 
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umożliwił je nam żydowski 
Mesjasz i ogłosiły usta 
i pióra hebrajskich 
proroków—oferowane jest 
za darmo całemu światu. 
Na tym polega zbawienie 
opisane przez byłego 
rabina, który oświadczył 
zarówno Żydom jak i 
poganom: „Bo jeśli ustami 
swoimi wyznasz że Jezus 
jest Panem, i uwierzysz 
w sercu swoim, że Bóg 
wzbudził go z martwych, 
zbawiony będziesz. 
Albowiem sercem wierzy 
się ku usprawiedliwieniu, 
a ustami wyznaje się 
ku zbawieniu. Powiada 
bowiem Pismo: Każdy, kto 
w niego wierzy, nie będzie 
zawstydzony. Nie masz 
bowiem różnicy między 
Żydem a Grekiem, gdyż 
jeden jest Pan wszystkich, 
bogaty dla wszystkich, 
którzy Go wzywają. Każdy 
bowiem, kto wzywa imienia 
Pańskiego, zbawiony 
będzie” (Rzymian 10:9-13).

NOWA TOŻSAMOŚĆ
Nowy Testament mówi 
nam, że ci, który przyjmują 
Boża miłość w Chrystusie, 
stają się w Bożych oczach 
nowymi ludźmi. Wszyscy, 
którzy uznają własny grzech 
i wierzą w Chrystusa jako 
„noszącego brzemię ich 
grzechu”, zaczynają myśleć 
o sobie w nowy sposób. 
Stają się dziećmi Bożymi.

Spełniwszy warunek 
przyjęcia Chrystusa jako 
Zbawiciela, ludzie ci mogą 
w pełni wejść w miłość 
i akceptację Boga. Nie 
oznacza to, że Bóg nigdy 
nie okaże niezadowolenia, 
gniewu lub braku akceptacji 
dla destrukcyjnego 
i nieposłusznego 
zachowania. Oznacza 
to natomiast, że takie 
zachowania będą 
traktowane w oparciu o 
doskonałą miłość rodzinną, 
a nie o prawo i sąd oraz 
potępiające odrzucenie, 
które czeka na ludzi poza 
Chrystusem.
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W dobrej nowinie kryje 
się znacznie więcej niż 
często wydaje się tym, 
którzy wychowali się w 
chrześcijańskich domach 
lub w zachodniej kulturze. 
Pełna i niezasłużona 
akceptacja Chrystusa jest 
najgłębszą i najbardziej 
pokrzepiającą prawdą jaką 
kiedykolwiek zapisano.

NOWY PRZYKŁAD
Tak jak Chrystus poddał 
się cierpieniu krzyża by 
wykonać Bożą wolę, tak 
i my mamy znosić ból 
wszystkiego co trzeba, by 
wyrazić naszą wdzięczność 
Bogu za wszystko, czego 
dla nas dokonał.

Apostoł Piotr napisał:
Na to bowiem powołani 
jesteście, gdyż i Chrystus 
cierpiał za was, 
zostawiając wam przykład 
abyście wstępowali w Jego 
ślady; On grzechu nie 
popełnił ani nie znaleziono 
zdrady w ustach Jego; On, 
gdy mu złorzeczono nie 

odpowiadał złorzeczeniem, 
gdy cierpiał, nie groził, lecz 
poruczał sprawę temu, 
który sprawiedliwie sądzi; 
On grzechy nasze sam 
na ciele swoim poniósł 
na drzewo, abyśmy 
obumarłszy grzechom,dla 
sprawiedliwości żyli; Jego 
sińce uleczyły was. byliście 
bowiem zbłąkani jak owce, 
lecz teraz nawróciliście się 
do pasterza i stróża dusz 
waszych (I Piotra 2:21-25).
Chrystus będąc 

posłuszny do śmierci, 
okazując przez to Bożą 
miłość do innych, pokazał 
nam jak chodzić w miłości, 
która teraz jest naszą. Dał 
nam przykład w Getsemane, 
że życie w miłości Bożej to 
gotowość by powiedzieć:

 • „Nie moja wola,  
lecz Twoja”.

 • „Nie moje myśli  
lecz twoje”.

 • „Nie moje drogi,  
lecz Twoje”. 

 • „Nie moje uczucia,  
lecz Twoje”. 
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 • „Nie moja moc  
lecz Twoja”.
Nie oznacza to, że 

lekceważymy własne myśli 
i emocje lub zapieramy się 
ich w procesie szukania 
Boga. Oznacza to po 
prostu, że nie możemy im 
ufać w kwestii dokładnego 
obrazu rzeczywistości.

Nie możemy ufać 
własnym myślom 

i uczuciom 
w kwestii 

dokładnego 
obrazu 

rzeczywistości.

Dają nam bowiem obraz 
tylko tego, co dzieje się w 
naszym wnętrzu. Pomagają 
nam zrozumieć dlaczego 
musimy nieustannie 
przykładać do siebie miarę 
Bożego Słowa i Ducha 
Jego łaski. Możemy zaufać 
własnemu sercu tylko 

wówczas, gdy pomaga 
nam dostrzegać potrzebę 
Chrystusa oraz Jego 
niezasłużonej pomocy  
i miłości.

NOWE 
UZDOLNIENIE
Nowy Testament mówi nam, 
że gdy tylko zostaliśmy 
przyjęci przez miłość Bożą, 
przez całkowite zdanie się 
na miłosierdzie Chrystusa, 
otrzymaliśmy nowe życie 
i źródło siły. W naszym 
wnętrzu żyje teraz Boży 
Duch, aby umożliwiać nam 
chodzenie w Bożej miłości. 
Chociaż nie możemy 
odczuwać Ducha, możemy 
zauważyć dowody Jego 
obecności w naszym życiu, 
gdy zaczynamy poddawać 
się Jego kontroli. Gdy 
poddajemy się nauczaniu 
Chrystusa, odkrywamy 
co miał na myśli apostoł 
Paweł, gdy napisał: „Ten, 
który Jezusa Chrystusa z 
martwych wzbudził, ożywi i 
wasze śmiertelne ciała przez 
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Ducha swego, który mieszka 
w was” (Rzymian 8:11).

Chociaż nie 
możemy 
odczuwać 

Ducha, możemy 
zauważyć 

dowody Jego 
obecności w 

naszym życiu, 
gdy zaczynamy 
poddawać się 
Jego kontroli.

Gdy jesteśmy pod 
kontrolą Chrystusa, a nie 
naszą własną, rezultatem 
są coraz większe przejawy 
miłości, radości, pokoju, 
cierpliwości, dobroci, 
wierności, łagodności i 
samokontroli (Galacjan 
5:22-23). Życie napełnione 
Duchem (kontrolowane 
przez Ducha) stanowi 
alternatywę dla złości i 

ucieczki, które cechują 
tych, którzy nie znaleźli 
bezpieczeństwa w  
miłości Bożej.

NOWE POCZUCIE 
RÓWNOWAGI
Ci, którzy są w Chrystusie, 
odnaleźli nową równowagę 
między „tym, kim są w 
Chrystusie” a „tym, jak 
sprawują się będąc Jego 
dziećmi. W skali 1:10, 
każde dziecko Boże osiąga 
pełne dziesięć punktów, 
jeśli chodzi o jego prawną 
pozycję w Chrystusie.

Każde dziecko 
Boże osiąga 

pełne dziesięć 
punktów, jeśli 
chodzi o jego 

prawną pozycję 
w Chrystusie.

Ponieważ Biblia mówi, 
że wierzący w Chrystusa 
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został przyjęty przez Boga 
w Chrystusie, nie ma nic, 
co mogłoby oddzielić 
Jego dziecko od miłości 
Bożej. Najważniejsze 
sprawy wieczności zostały 
załatwione raz na zawsze 
(Rzymian 8:28-39).

Mówiąc praktycznie, 
historia może wyglądać 
nieco inaczej. Jeśli bowiem 
chodzi o naszą miłość, 
radość lub pokój, możemy 
uzyskać zaledwie marną 
„1” lub „3”. Mimo to 
możemy nadal podobać 
się Bogu w całej naszej 
niedoskonałości i 
niedojrzałości, jeśli tylko 
wzrastamy w cnotach, 
które Jezus określił 
jako „błogosławione” 
w Ew. Mateusza 5:1-
10. Znalazłszy prawą 
i rodzinną akceptację 
przez wiarę w Chrystusa, 
rozwijamy ową rodzinną 
relację, gdy pozwalamy 
Chrystusowi na 
kształtowanie w nas 
następujących cech:

 • ubogi w duchu,  
a nie arogancki

 • żałujący za grzech,  
a nie pyszny

 • łagodny przed Bogiem, 
a nie uparty

 • łaknący 
sprawiedliwości,  
a nie zła

 • miłosierny, a 
nie krytyczny i 
roszczeniowy

 • czysty w sercu,  
a nie chwiejny

 • czyniący pokój, a 
wywołujący podziały

NOWA WIZJA
Gdy zaczynamy dostrzegać, 
jak wiele Bóg uczynił dla 
nas w Chrystusie, możemy 
również zacząć rozumieć, 
co znajduje się przed nami. 
Gdy rozumiemy, jak wiele 
Bóg dla nas poświęcił i jak 
wiele wycierpiał, mamy 
powód by powiedzieć z 
apostołem Pawłem: „On, 
który nawet własnego Syna 
nie oszczędził, ale go za nas 
wszystkich wydał, jakżeby 
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nie miał z nim darować 
nam wszystkiego?” 
(Rzymian 8:32). Skoro Syn 
Boży za nas umarł, będzie 
również dla nas żył. Nawet 
w obecnej chwili Jezus 
zapewnia nas, że choć 
jest z nami obecny przez 
swojego Ducha, znajduje 
się w niebie, przygotowując 
dla nas miejsce, wstawiając 
się za nami i działając jako 
nasz Adwokat.

Syn Boży nie 
tylko za nas 
umarł, lecz 

również dla nas 
żyje.

Skoro Bóg posłużył się 
czasem by doprowadzić nas 
do granic wytrzymałości 
i do samego siebie, aby 
wypróbować naszą wiarę 
i pokazać nam, iż Jego 
zdolność przebaczania jest 
większa niż nasza zdolność 

do grzechu, to posłuży się 
również wiecznością by 
nieustannie nas zaskakiwać 
ogromem swojej miłości 
wobec nas. Kończąc, 
dochodzimy do wniosku, 
że to Jego miłość każe 
nam wierzyć w Jego Syna i 
przygotowywać się na Jego 
niespodziewany powrót. 
To z powodu miłości 
przypomina nam, abyśmy 
nawzajem się miłowali, 
zachęcali i wspierali w 
chodzeniu drogą, której 
nikt nigdy nie żałuje.

On, który nawet 
własnego Syna 
nie oszczędził, 
ale go za nas 

wszystkich wydał, 
jakżeby nie miał 
z nim darować 

nam wszystkiego” 
(Rzymian 8:32).



32

To Boża miłość zachęca 
nas, abyśmy przestali 
próbować Mu ufać o 
własnych siłach, lecz 
wierzyli, że gdy świadomie 
poddamy Mu nasze ciała 
i umysły, będzie żył 
poprzez nas (Galacjan 
2:20; 3:2-5). To Boża 
miłość uczy nas wierzyć, 
że zostaliśmy nazwani 
sprawiedliwymi nie 
dlatego, że udało się nam 
przestrzegać wszystkich 
Jego praw, lecz dlatego, 
że wierzymy w Jego Syna. 
(Rzymian 4:5; Efezjan 
2:8-10; Tytusa 3:5). On 
jest naszym pośrednikiem 
(I Tymoteusza 2:5), 
orędownikiem (I Jana 2:1) i 
Zbawicielem (I Jana 4:14).

To Boża miłość uczy nas 
odczuwać własną słabość 
i bezradność. To Boża 
miłość prowadzi nas do 
rozpaczy, gdy nie potrafimy 

sami sobie pomóc. To 
Boża miłość uczy nas by 
nie pokładać ufności we 
własnym ciele zanim nie 
odkryjemy uwalniającej 
obecności Chrystusa w nas 
(II Koryntian 3:5; 4:7). To 
Boża miłość wzywa  
nas do wyższego rodzaju 
życia, a jednocześnie 
zapewnia, że to On sam 
może wesprzeć nas 
duchowo by w tym  
życiu wzrastać  
(I Tesaloniczan 5:24).


