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Wstęp

Uważam, że największą ludzką potrzebą jest przeko-
nanie, że Bóg obdarza swoją miłością każdego z nas. To 
jest fundament zwycięskiego życia chrześcijańskiego. To 
jest objawienie, a nie wiedza w sensie intelektualnym; 
objawienie zaś może pochodzić tylko od Ducha Świę-
tego. Otrzymujemy je, rozważając Słowo, modląc się 
i obserwując przejawy Bożej miłości w naszym życiu.

Dosyć łatwo jest przyjąć do wiadomości to, że Bóg 
tak bardzo kocha cały świat, że posyła Jezusa, który za 
ten świat umiera. Ale trudniej uwierzyć, że gdybym była 
jedyną osobą na ziemi, Jezus również zostałby wysłany, 
aby umrzeć za mnie; aby cierpieć i ponieść śmierć tylko 
i wyłącznie z mojego powodu.

Przez wiele lat byłam sfrustrowaną chrześcijanką. 
Było tak do chwili, w której Bóg objawił mi przez swo-
jego Ducha, jak bardzo mnie kocha. On swoją miłość 
kieruje osobiście do mnie. To jedno objawienie zmieniło 
całe moje życie i podążanie za Panem.

Wierzę, że treść tej książki przyniesie ci nowe spojrze-
nie na tę kwestię i pomoże zrozumieć prawdę. Wzbudzi 
w tobie pragnienie  otrzymania objawienia dotyczącego 
Bożej miłości. Zachęcam, byś czytał powoli i aby ta lek-
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tura stała się dla ciebie pomocą w studiowaniu wersetów 
Pisma. Rozważ myśli, które tutaj zawarłam.

Moją książkę kładę przed tobą w pokorze, wiedząc, 
że bez Boga jestem niczym, zaś wszelkie objawienie 
i zrozumienie Jego Słowa mam tylko dzięki Jego łasce.
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1

Bóg cię kocha!

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jed-
norodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, 
ale miał żywot wieczny (J 3:16).

Bóg chce mieć rodzinę. Dlatego uczynił nas swoimi 
dziećmi i oczekuje, że będziemy postępowali jak Jego 
dzieci. Mamy zależeć od Niego, polegać na Nim, kochać 
Go oraz pozwalać, aby On kochał nas. Mamy Mu ufać 
i zwracać się do Niego z naszymi sprawami. Bóg chce 
nawiązać z tobą osobistą więź.

Większość chrześcijan rozumie werset Ewangelii Jana 
3:16 zbyt ogólnikowo. Powiedzą oni: „Tak, wiem, że 
Jezus umarł za ten świat”. Lecz przecież Pan nie oddał 
życia za „ogół” czy jakiś nieokreślony tłum. On umarł 
za każdego z nas – za ciebie.

Gdybyś był jedynym człowiekiem na ziemi, Zbawi-
ciel postąpiłby tak samo: przeszedłby przez cierpienie 
i krzyż dla twojego, wyłącznie twojego dobra. Pomyśl: 
On kocha cię tak bardzo; kocha cię wieczną miłością.

Pewnego dnia, gdy jechałam samochodem, Bóg 
przemówił do mojego serca. Powiedział: „Joyce, jesteś 
źrenicą Mego oka”. Nie wiedziałam nawet, że taki werset 
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znajduje się w Biblii. Zaraz potem diabeł podrzucił swoją 
myśl: „Czy to aby nie pycha? Za kogo ty się uważasz?”.

Zrobiło mi się wstyd. Stwierdziłam, że nie mogę 
określać siebie w taki sposób. Poczułam ciężar potępienia 
i ostro karciłam samą siebie: „Jak mogłaś myśleć o sobie 
aż tak miłe rzeczy?”.

Dwa dni później otworzyłam Biblię na Psalmie 17.
I wtedy słowa ósmego wersetu zagrzmiały z całą wyra-

zistością: Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu 
swych skrzydeł (Ps 17:8). Powiedziałam: „To rzeczywiście 
był Bóg. Jestem źrenicą Bożego oka”. I przez dłuższy czas 
– ilekroć moje myśli pobiegły w tym kierunku – czułam 
się naprawdę wyjątkowo.

Ludzie tęsknią za miłością, pragną, by ktoś ich ko-
chał. Bóg stworzył nas z tym głębokim pragnieniem 
serca. Ale chociaż wielu jest w stanie przyjąć, że On 
kocha cały świat, to trudno jest im uwierzyć w Jego 
miłość skierowaną osobiście do nich.

A jednak Słowo uczy, że Bóg kocha nas tak bardzo 
jak Jezusa. On kocha cię tak jak swojego Syna.

Spójrzmy na werset z Ewangelii Jana: Ojciec bowiem 
miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże 
mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili (J 5:20).

Czytamy tutaj: „Te wszystkie wielkie dzieła czynię 
poprzez Jezusa i przez Niego uczynię jeszcze większe, 
abyście (sprarafrazuję ten fragment) mogli być pełni za-
chwytu”.
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Czy wiesz, że dobrze jest się zachwycać tym, co robi 
Bóg, oraz odczuwać głęboki szacunek do Jego dzieł? 
Czytamy ten werset, lecz często tracimy jego sens. 
Bóg chce, byśmy na wszelkie dzieła, które On czyni, 
patrzyli z myślą o Jezusie. Byśmy zachwycali się nimi: 
„Boże, to, co uczyniłeś przez Jezusa, jest wspaniałe!”. 
Czy mówisz tak?

Potem powinniśmy sięgnąć do Biblii, do miejsca, 
w którym Pan stwierdza: Kto wierzy we mnie, ten także 
dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad 
te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca (J 14:12).

Bóg dokona tych samych, a nawet większych rzeczy, 
przez ciebie, bo Jezus poszedł do Ojca. Wierzysz w to? 
Czy rzeczywiście wierzysz, że On cię kocha i będzie przez 
ciebie działał?

Któregoś dnia Pan przemówił do mnie, kiedy rozwa-
żałam Słowo Boże. Powiedział: „Joyce, codziennie robię 
dla ludzi tak wiele, a oni nawet tego nie zauważają. Dam 
ci jeden przykład. Każdego dnia, gdy mówię do słońca: 
„Wzejdź”, robię to dla Betty, dla Toma, dla... (wstaw 
swoje imię)”.

Pomyśl: słońce codziennie wschodzi dla ciebie. Tak, 
ale my traktujemy to jako coś oczywistego. Wiemy, że 
tak ma być i zapominamy, że ono wschodzi dla każde-
go z nas. A kiedy deszcz pada w swoim czasie, to także 
z twojego powodu. Podobnie śnieg – dla ciebie. Bóg 
tak bardzo cię kocha.
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W siódmym rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej czytamy: 
Wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, 
który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i oka-
zuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. 
Pomyśl, jaki to długi czas. Tysiąc pokoleń! I każdemu 
z nich Pan dochowuje wierności. On jest wiecznym 
Bogiem i nie możesz wyczerpać Jego zasobów. Wielu 
ludzi myśli, że już je wyczerpali, widząc bałagan panujący 
w swoim życiu i doznane niepowodzenia. Ale nie, tego 
nigdy nie zabraknie. Miłość nie ma granic, nie może się 
skończyć. I nie możesz nic zrobić, aby Bóg przestał cię 
kochać. On jest miłością.

Jeśli najbardziej brudny i zepsuty grzesznik, jakiego 
kiedykolwiek widziała ta ziemia, plunie w oczy Jezusa 
i powie: „Nie chcę cię znać, a piekło mi odpowiada”, 
Bóg nadal go kocha. Jak mógłby więc nie kochać tych, 
którzy zostali wybrani i oddzieleni dla Jego celu?

Może przyjąłeś Jezusa do serca i kochasz Go, ale chcę 
cię zapytać: Jak bardzo wierzysz w to, że Bóg cię kocha? 
Objawienie o Jego miłości jest fundamentem i dopiero 
na nim mogą być budowane inne sprawy. Twoje serce 
musi więc uznać prosty fakt: Bóg cię kocha. Nie ma 
znaczenia, czego się uczyłeś i jak pilnie studiowałeś, 
szukając Go. Bez pełnej akceptacji miłości Bożej nie 
zajdziesz daleko. A miłość ta, skierowana do ciebie, jest 
podstawą twej wiary. Dzięki niej zyskujesz wolność od 
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grzechu. To właśnie Boża miłość sprawia, że bez strachu 
możesz służyć innym ludziom.

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że On ofiarowuje 
ci swoją miłość?

Bóg cię kocha!
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2

Czy jestem  
wystarczająco dobry?

A nadzieja nigdy nie przynosi wstydu, rozczarowania 
i nie wprowadza w błąd, bo miłość Boża rozlana jest 
w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest 
nam dany.

Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, bezsilni, 
niezdolni pomóc sobie samym, we właściwym czasie 
umarł za bezbożnych, dla ich dobra. To niezwykłe 
i rzadko spotykane, żeby ktoś dał swoje życie za sprawie-
dliwego; za dobroczyńcę, który miłości jest godzien, za 
osobę szlachetną – być może ktoś ośmieliłby się umrzeć. 
Bóg zaś jasno dowodzi, że nas kocha przez to, że kiedy 
byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus (Mesjasz, Na-
maszczony) za nas umarł.

Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni, uniewin-
nieni i przywróceni do więzi z Bogiem przez Jego krew, 
będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, 
będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem 
przez śmierć Jego Syna, z pewnością tym bardziej, będąc 
pojednanymi, dostąpimy zbawienia (wyzwalani codziennie 
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z mocy, dominacji grzechu) przez Jego zmartwychwstałe 
życie (Rz 5:5-10, AMP).

Wielu ludzi wierzy, że Bóg nas kocha – ale to przeko-
nanie trwa tak długo, dopóki się nie potkniemy. Więk-
szość z nas nie lubi samych siebie. Mamy więc skłonność 
do myślenia, że i Bóg nie darzy nas sympatią. A jednak 
Biblia mówi: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? 
(Ps 8:5). Jesteśmy po prostu Bożymi stworzeniami, które 
On kocha. On jest miłością (1 Jn. 4:16).

W Jego oczach jesteś wartościową osobą. Wyróż-
niasz się jako jedyny w swoim rodzaju. Nie będziesz taki 
jak ja, a ja nie stanę się taka jak ty. Wszelkie próby bycia 
kimś innym zostaną zakończone fiaskiem.

Będąc sobą, masz oczywiście swoje mocne i słabe 
strony. Przypominając ci o tych ostatnich, diabeł będzie 
cię przekonywał, że nie jesteś wystarczająco dobry.

Czy Jezus umarł za ciebie, ponieważ byłeś wspaniały? 
Czy raczej przyjął krzyż dlatego, że cię kocha? Biblia 
mówi, że skoro Jego miłość była dość mocna, aby już 
wtedy umrzeć za ciebie, to o ileż bardziej Bóg kocha cię 
teraz, kiedy zostałeś usprawiedliwiony Jego krwią (Rz 
5:8-9). On kocha cię wystarczająco, by przykryć twoje 
codzienne błędy, wystarczająco, by przeprowadzić cię 
przez każdy dzień w mocy i zwycięstwie.

Pewnego razu otrzymałam od Pana przykład ilustru-
jący, w jaki sposób On widzi nasze słabości. Wyobraź so-
bie dziecko w wieku trzech lub czterech lat, które patrzy, 
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jak mama krząta się po domu. Mama sprząta, dziecko 
zaś kocha ją tak bardzo, że chce jej pomóc. Bierze więc 
małe wiaderko z wodą, szmatkę i podchodzi do dużego 
frontowego okna. Najpierw je szoruje, i to naprawdę 
starannie, po czym wyciera papierowymi ręcznikami. 
Oczywiście na szybie zostały smugi, zacieki od mydła 
i brud jest miejscami zaledwie rozmazany. Bardziej 
szczegółowe oględziny wykazują, że dziecko użyło naj-
lepszej maminej szmatki i że szmatka ta nie nadaje się do 
powtórnego użycia. Czy byłaś kiedyś w takiej sytuacji? 
Masz ochotę spuścić słodkiemu maleństwu lanie.

Lecz oto ta rozkoszna istotka wchodzi i oznajmia:
– Mamusiu, umyłam okno. Dla ciebie. Napracowa-

łam się. Kocham cię, mamo.
Co powinnaś powiedzieć? Wybuchnąć złością?  

O, nie! Mądry rodzic powie:
– To naprawdę wspaniałe, czego udało ci się dokonać. 

Dziękuję za pomoc.
Potem trzeba niepostrzeżenie uporządkować bałagan 

i kiedy minie jakiś czas, udzielić latorośli praktycznych 
wskazówek, jak pomagać w domu.

Bóg powiedział mi, że to samo robi dla nas. Sprząta 
po naszym „sprzątaniu”. I nigdy nie oczekuje od swych 
dzieci więcej, niż są one w stanie zrobić. Jeśli starasz się 
z całych sił – to wystarczy. A jeśli umiesz powiedzieć: 
„Boże, to Ty masz rację, a ja jestem w błędzie i choć pró-
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buję – nie mogę nic zmienić”, On ci pomoże. Bóg wie 
doskonale, że bez Jego pomocy niczego nie naprawimy.

Ponieważ Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże 
(ogłasza wieść od Boga), Bóg zatem nie daje Mu swego 
Ducha oszczędnie, czy odmierzając porcje. Nie, lecz dar 
jaki Bóg czyni ze swego Ducha jest nieograniczony! Ojciec 
miłuje Syna i wszystko powierzył (pełen zaufania) w jego 
ręce (J 3:34-35, AMP).

Pewnego dnia, kiedy rozmyślałam nad Słowem, 
zwróciłam uwagę właśnie na ten werset. Wołałam do 
Pana, prosząc o radość, gdy nagle zdałam sobie sprawę, 
że Bóg nie daje swego Ducha w małych porcjach. Nie 
daje nam tylko odrobiny tego i odrobiny tamtego, lecz 
mówi: „Proszę, weź wszystko, co mam”.

Cały ogrom Bożej miłości i mocy jest dziś dostępny 
dla ciebie. On jest wszystkim, czego potrzebujesz i chce, 
abyś to przyjął, abyś to wziął. Dlaczego? Ponieważ cię 
kocha. Nie musisz być wystarczająco dobry, nie musisz 
zasłużyć, zresztą i tak nie byłbyś w stanie tego zrobić. 
Zatem nie stoją przed tobą żadne warunki w rodzaju: 
„Bądź ładny”, „Wyglądaj elegancko” itp.

Bóg chce cię obdarowywać, ponieważ cię kocha.
W 5 Księdze Mojżeszowej czytamy: Gdyż ty jesteś 

świętym i oddzielonym ludem Pana, Boga twego; ciebie 
wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, 
abyś był jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście 
liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was 



Joyce Meyer

16

i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich 
ludów (5 Mo 7:6-7).

Widzimy, że Bóg wybrał Izraelitów, by byli Jego 
narodem, a jako Kościół jesteśmy dziś prawdziwym 
duchowym Izraelem. Zatem ten werset jest skierowany 
do nas – do ciebie – w takim samym stopniu, w jakim 
jest skierowany do Żydów. Pan rzekł: „Nie wybrałem 
was, bo byliście najliczniejszym z plemion...”. Co mógłby 
powiedzieć nam? Na przykład: „Nie zostaliście wybra-
ni, bo wszystko robicie dobrze...” albo: „..bo jesteście 
wspaniali”. Izraelici stanowili najmniej liczny naród. My 
również pozostawiamy wiele do życzenia. Nasze życie... 
Lepiej nie mówić! Zanim spotkałam Jezusa, myślałam, 
że jestem gorsza od wszystkich ludzi wokół. Może ty też 
tak o sobie myślałeś.

A jednak w następnym zdaniu, bezpośrednio po wy-
żej cytowanym fragmencie, Bóg mówi: Z miłości swej ku 
wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym 
ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię 
z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego (w. 8). 
Ten werset wyjaśnia istotę rzeczy. Dobitnie tłumaczy, 
dlaczego zostaliśmy wybrani.

Pokochałem cię – stwierdza Bóg – i mówię, że jesteś 
święty. Oznajmiam ci, że jesteś wyjątkowy. Mój wybór 
padł na ciebie nie z tego powodu, że byłeś wspaniały 
i dobry, ale dlatego że cię kocham!

Czy wiesz, czego Pan dziś od ciebie oczekuje?
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Abyś zaakceptował i przyjął Jego miłość.
Dla większości z nas największym problemem jest 

to, że nie lubimy samych siebie. To jest przeszkodą na 
drodze do wiary w to, że ktoś mógłby nas pokochać. 
Jeżeli myślisz, że jesteś niemiły, będziesz zachowywał się 
nieuprzejmie. Jeśli uważasz, że brak ci urody, będziesz 
brzydko wyglądał. Każdy z nas nosi w sercu obraz samego 
siebie i nie może wznieść się ponad ten wizerunek.

Moim największym problemem było to, że nie lubiąc 
siebie, spędzałam przynajmniej trzy czwarte życia na 
próbach dokonania jakiejś zmiany na lepsze. Starałam 
się być cicho w przeczuciu, że mówię za dużo. W efekcie 
ogarniało mnie przygnębienie, a na domiar złego każdy 
chciał wiedzieć, dlaczego milczę. „Czy nie sugerowaliście 
mi, że gadam jak najęta? – myślałam. – Zostawcie mnie 
w spokoju. Pracuję nad sobą”.

Nie umiem powiedzieć, ile lat straciłam w ten spo-
sób. A i tak stale pakowałam się w kłopoty z powodu 
mego gadulstwa. Często zdarza się, że gaduły poślubiają 
małomównych. Oczywisty kontrast, jaki tworzy się 
w zetknięciu takich małżonków, już w następnej chwili 
wykorzysta diabeł. Będzie cię wpędzał w potępienie.

Ale Bóg chce, abyś nie dał się złapać w niewolę 
oskarżeń. Pozostanie wolnym wymaga oczywiście wiary 
i odwagi. Czy wiesz, że bez względu na to, jak winnym 
się czujesz, nie zapłacisz tym za ani jedną rzecz, którą zro-
biłeś źle? Wiem, że ciężko jest wierzyć w Bożą miłość po 
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tym, gdy zawiedliśmy Go kolejny raz. Diabeł nieustannie 
uderza w nas myślami o tym, jak źli, niemili i okropni 
jesteśmy. „Zrobiłeś straszną rzecz! – mówi. – Wydawało 
ci się, że kim ty jesteś? Dowiedz się teraz, że Bóg nigdy 
nie zamierza błogosławić kogoś tak brudnego jak ty. Nic 
ci się nie udaje. A teraz, po tym jak się popisałeś, nawet 
nie waż się świadczyć o Jezusie”.

W takiej chwili trzeba wiele odwagi, aby powstać 
i powiedzieć: „Ojcze, zgrzeszyłem i przez krew Baranka 
proszę Cię o wybaczenie. Diable, wynoś się; nic ci do 
tego. Jezus zapłacił za mój grzech”. Potem idź naprzód, 
bądź radosny i szczęśliwy. Nie daj się wciągnąć w pułapkę 
myślenia w rodzaju: „W kółko i w kółko robię tę samą 
głupią rzecz”. Nie ulegaj potępieniu, a wtedy przestaniesz 
również ulegać swoim słabościom.

Poczucie winy przygniata nas i unieruchamia. Jesteś 
związany i nie możesz nic zrobić. Ale odważni nie żyją 
w potępieniu. Powstają z wiarą, aby powiedzieć: Nie. 
Diabeł znajdzie odpowiedź: „Czy nie zamierzasz czuć 
się źle z powodu tego, co zrobiłeś? Powinieneś czuć się 
źle chociaż przez kilka godzin”. Więc ty znowu: „Nie. 
To moje ostatnie słowo”.

Początek jest trudny, ale za czwartym lub piątym 
razem zrozumiesz, o co chodzi.

W pięćdziesiątym trzecim rozdziale Księgi Izajasza 
(AMP) wersety piąty, szósty i jedenasty, jest powiedziane, 
że kiedy Jezus wziął nasze grzechy, poniósł także winę 
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i potępienie. Dlaczego to zrobił? Abyś mógł wygrzewać 
się w promieniach Bożej miłości. Poczucie winy oddziela 
cię od Boga niczym stalowa ściana. Kiedy je niesiesz, nie 
widzisz swego Ojca, a jedynie własny grzech. Dlatego 
diabłu tak bardzo zależy, by trzymać nas w tym miejscu.

Bądź wolny od potępienia. Skoro Bóg powiedział, że 
Jego łaska wystarcza, by cię usprawiedliwić, to znaczy, 
że tak jest. Łaska i przebaczenie są darem. Za dary nie 
trzeba płacić. Przyjmij je dzisiaj!

Bóg cię kocha!
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3

Miłość to więź 

A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma 
do nas. Przez obserwację i przez doświadczenie posiedliśmy 
świadomość faktu, że On nas kocha. Zrozumieliśmy, że tak 
właśnie jest; przylgnęliśmy do tej prawdy i polegamy na 
niej. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka 
w Bogu, a Bóg w nim (1 J 4:16, AMP).

To bardzo ważne: musisz być świadomy tego, że On 
cię kocha. Od razu będzie ci się lepiej żyło. Prawda, że 
dobrze czujesz się wtedy, gdy jakaś osoba okazuje ci 
miłość? Czujesz się tak wspaniale i jest ci tak ciepło, że 
masz ochotę uściskać cały świat.

Ktoś cię kocha! To Bóg. On pragnie objawić ci swoją 
miłość. Zrobi to, jeśli będziesz spędzać z Nim czas każ-
dego dnia. Czy masz żywą, osobistą więź z Bogiem? To, 
że kiedyś przyjąłeś zbawienie, jeszcze nie oznacza, że ty 
i Bóg jesteście naprawdę zaprzyjaźnieni. Kiedy otwieram 
oczy każdego poranka, zawsze myślę najpierw o moim 
Panu. Myślę o Nim także wieczorem, zasypiając. Między 
tymi dwoma punktami jest dzień, w ciągu którego przez 
cały czas myślę o Bogu. Nie ma nic, czego pragnęłabym 
bardziej niż służyć Jemu. Pragnę znaleźć uznanie w Jego 
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oczach. Moim zdaniem warto jest poświęcić wszystko, 
aby to osiągnąć.

Wewnątrz nas jest luka w kształcie Boga, którą tylko 
On może wypełnić – sobą. Na tym świecie człowiek nie 
zdobędzie niczego, co mogłoby tam pasować i zapełnić 
pustkę. Może mówisz: „Już przyjąłem Jezusa”. Ale czy 
przyjmujesz Go w każdej minucie, każdego dnia i w każ-
dej sytuacji? Czy przyjmujesz Bożą miłość?

Bóg cię kocha i dla Niego jesteś kimś wyjątkowym. 
Jesteś stworzony do ustawicznego kontaktu z Nim. On 
chce z tobą przebywać! Taka jest Jego doskonała wola. 
Każdego ranka Pan wychyla się z tronu ku tobie i mówi: 
„Dzień dobry. Kocham cię”.

Moja przyjaciółka otrzymała pewnego razu wizję. 
Zobaczyła Ojca wchodzącego rano do domów Amery-
kanów. Chciał rozmawiać, był gotowy do nawiązania 
kontaktu. Ludzie jednak wstawali i odchodzili. Mówili: 
„Później Boże, nie mam teraz czasu. Musisz poczekać, 
aż zrobię to i tamto. Porozmawiamy za godzinę, potem, 
może jutro”. Czas mijał, dzień zbliżał się ku końcowi. 
Kobieta, która ujrzała ten obraz, była wstrząśnięta. To 
złamało jej serce, bo zobaczyła, że Pan zrezygnował. 
Zaprzestał dalszych prób rozpoczęcia rozmowy i opusz-
czał domy. Nikt nie przyszedł, aby spędzić z Nim czas 
tego dnia.

Nie bądź zbyt zajęty. Jeśli nie masz kiedy się mo-
dlić i przebywać z Bogiem, to znak, że obarczasz siebie 
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nadmiarem obowiązków. Poświęć czas i powiedz Ojcu, 
jak bardzo Go kochasz. Niech wszystko inne odejdzie 
na bok i przestanie się liczyć. Zbudowanie więzi wymaga 
zainwestowania w nią. Zacznij już dziś, bo jeśli to zanie-
dbasz, po latach może być za późno. I chociaż pójdziesz 
do nieba, stracisz radość życia na ziemi.

Radzę ci: pozwól Bogu na miłość do ciebie. Nie pró-
buj dłużej o własnych siłach „żyć w wierze”. Zamiast tego 
bądź Bożym mężczyzną lub Bożą kobietą wiary i mocy. 
W tym celu musisz zacząć działać tak jak małe dziecko. 
Wdrap się na kolana Ojca i pozwól Mu na miłość do 
ciebie. Gdy się na nią zgodzisz, gdy ją poznasz, dopiero 
wtedy będziesz mógł ją odwzajemnić.

W czwartym rozdziale 1 Listu Jana czytamy: 
A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do 
nas. Przez obserwację i przez doświadczenie zyskaliśmy 
świadomość faktu, że On nas kocha. Zrozumieliśmy, że 
tak właśnie jest. Przylgnęliśmy do tej prawdy i polegamy 
na niej (1 J 4:16, AMP).

Czy obudziłeś się dziś i spędziłeś trochę czasu, myśląc, 
jak bardzo Bóg cię kocha? Gdy wstajemy z łóżka, zwykle 
na nic nie mamy ochoty. W tej sytuacji potrzebujemy 
użyć naszych ust, aby ciała nabrały nieco werwy i aby 
duch mógł powstać wewnątrz nas. Zacznij od słów: 
„Ojcze, dziękuję ci, że tak bardzo mnie kochasz. Dzię-
kuję, że posłałeś Jezusa, aby za mnie umarł. Dzięki Ci za 
moc zmartwychwstania, za Ducha Świętego, który jest 
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ze mną i za to, że błogosławisz ten dzień. Dziękuję, że 
wszędzie, dokąd dzisiaj pójdę, będę błogosławieństwem. 
Boże, Ty mnie kochasz. I to tutaj, w moim skromnym 
domu. Kochasz mnie! Jestem twoim dzieckiem, źrenicą 
twego oka”.

Wypowiadaj te słowa i słuchaj ich. To konieczne, 
abyś mógł zyskać świadomość, że otacza cię miłość Boża. 
Biblia mówi, że On ma twój obraz wyryty na swoich 
dłoniach (Iz 49:16, AMP). Widzę Go tam wysoko, jak 
mówi o mnie: „Czyż nie jest piękna? Tak bardzo ją ko-
cham. Spójrzcie na moje dzieci; mam je wyrysowane na 
dłoniach”. Ty również tam jesteś, stale obecny, a Ojciec 
tęskni za tobą.

Bądź wdzięczny, kiedy przed Nim stajesz i rozwijaj 
waszą wzajemną więź. Trzeba czasem upaść na twarz 
w modlitwie i po prostu podziękować Panu za to, że 
jesteśmy zbawieni. Wycofaj się ze zbędnych działań 
i kochaj Boga. Przeczytaj dalszy fragment z czwartego 
rozdziału 1 Listu Jana: Bóg jest miłością, a kto mieszka 
i trwa w miłości, mieszka i trwa w Bogu, a Bóg mieszka 
i trwa w nim. W tym zjednoczeniu z Bogiem, Jego miłość 
do nas doszła do doskonałości i pełni tak, że możemy 
mieć niezachwianą ufność w dzień sądu (1 J 4:16-17, 
AMP). Świadomość faktu, że jest się kochanym przez 
Boga, budzi zaufanie. Możemy polegać na Nim i na 
Jego wierności. Kiedy pozwolisz Bogu, aby ofiarował ci 
swoją miłość, przyjdą błogosławieństwa: wzrost wiary, 
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zwycięstwo nad grzechem, uzdrowienie, powodzenie 
i radość. To przyjdzie. Często myślimy: „Muszę kochać 
Boga”. Nie, najpierw musisz pozwolić Bogu, aby On cię 
kochał. Nie sądzę, że można wyrazić swoją miłość do 
Niego, nie zaznawszy najpierw Jego miłości.

Ale jedna sprawa to zrozumienie potrzeby utrzy-
mywania więzi z Bogiem, a druga – całkiem inna – to 
umiejętność podjęcia odpowiednich kroków w tym 
kierunku. Gdy Bóg powiedział mi, że mam spędzać 
z Nim czas, usiadłam na kanapie, pytając: „Więc co 
teraz, Panie?”. Nie wiedziałam, jak z Nim się spotykać, 
jak przebywać w Jego obecności. W tamtym czasie nie 
byłam świadoma tego, jak bardzo Bóg mnie kocha. 
A jeśli nie jesteśmy pewni czyjejś miłości, trudno nam 
jest kochać. Nie chcemy się ośmieszyć; obojętność albo 
odrzucenie zraniłyby nas.

Jeśli jednak wiemy, że ta osoba nas kocha, czujemy 
się bezpiecznie. Otwieramy swoje serce. Cieszę się taką 
bliską więzią z moim mężem. Przy nim jestem otwarta.

Tak samo jest z Bogiem. Zrób dzisiaj pierwszy krok 
na dobry początek. Daj Panu szansę. On zaś nauczy cię 
żyć razem z Nim.

Zadaj sobie teraz pytanie: Czy czuję się z Bogiem 
dobrze, bezpiecznie?

On cię kocha!
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4

Miłość, ufność i wiara

Bo jeśli jesteśmy w Chrystusie Jezusie, ani obrzezanie, 
ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest 
czynna (aktywowana) w miłości (Ga 5:6, AMP).

Większość z nas spędza dużo czasu, próbując „mieć 
wiarę”. Wiemy, że bez wiary nie można podobać się 
Bogu (Hbr 11:6), toteż staramy się mieć jej jak najwięcej. 
Ale wiara jest w sercu – można nabyć ją tylko w pełnej 
miłości więzi z Panem. I żaden człowiek nie jest w sta-
nie nauczyć nikogo wiary, przekazać jej, wmówić czy 
zasugerować. Można jedynie udzielić ludziom pewnych 
wskazówek i pomóc im zapragnąć wiary. Mogą oni stać 
się tak głodni rzeczy przychodzących z nieba, że uczynią 
wszystko, by mieć do nich dostęp. A prawdziwe skarby 
przychodzą tylko przez objawienie od Boga.

Jeżeli starasz się „nabyć” i mieć wiarę – zaprzestań! 
Zamiast tego kochaj Jezusa i spędzaj z Nim czas. Pozwól 
też Jemu, aby i On cię kochał.

Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy  
(2 Kor 5:7).

Postępujemy zgodnie z naszymi przekonaniami, wiarą, 
przeświadczeniem, respektującymi więź człowieka z Bo-
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giem. W tej relacji żyjemy i działamy, jesteśmy przy tym 
pełni ufności i świętego zapału. Tak chodzimy, kierowani 
tym, co ma źródło w Bogu, nie zaś pojawianiem się rzeczy 
(sytuacji) przed naszymi oczami lub w naszym zasięgu  
(2 Kor 5:7, AMP).

Po tym jak Bóg objawił mi ten werset, staram się 
zawsze kroczyć naprzód w wierze, i to w każdej najmniej-
szej sprawie dotyczącej mego życia. Chcę szanować naszą 
wzajemną więź. Jeśli coś robię, to tylko w oparciu o to, 
w co wierzę w związku z tym, co mnie łączy z Panem.

Jeśli ktoś myśli, że nie jest sprawiedliwy, to życie 
w wierze nie jest dla niego. Jeśli ktoś widzi siebie jako „ni-
skiego robaka w prochu”, to może się pożegnać z „pełnią 
ufności i świętego zapału”. Wielu ludzi stara się przyjąć 
kierownictwo nieba i nie pozwolić, aby rządziło nimi 
to, co widzą fizycznymi oczami. Ale ten sposób życia 
musi mieć swój początek w sercu, bo inaczej skończy 
się niepowodzeniem.

W Liście do Galacjan 5:6 czytamy, że wiara jest czyn-
na w miłości. Nie oznacza to – jak niektórzy sądzą – że 
jeżeli nie będziemy kochać innych ludzi, nasza wiara 
nie zadziała. Sens jest następujący: wiara nie zadziała, 
jeśli nie będziemy wiedzieć, jak bardzo Bóg nas kocha. 
„Aktywacja” wiary przychodzi nie dzięki naszej zdolności 
kochania innych, ale dzięki temu, że pozwoliliśmy się 
kochać Wszechmocnemu Bogu.
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Jest więc znaczna różnica między jednym a drugim. 
Jeżeli żyjesz zgodnie z wiarą, to znaczy, że ufasz Bogu we 
wszystkim, polegasz na Nim. A nie możesz polegać na 
kimś, o kim nie wiesz, czy cię kocha. W takim wypadku 
pełnia zaufania nie istnieje.

Ale jeżeli masz objawienie na temat Bożej miłości, 
będzie ci łatwo powierzyć Bogu swoje troski, a potem 
czekać, aż On zaspokoi twoje potrzeby. I Pan naprawdę 
je zaspokoi. To przyjdzie bez wielkiego wysiłku z twojej 
strony. Zanim coś przyjmiesz od Boga, musisz uwierzyć, 
że On to daje.

Ktoś mógłby powiedzieć: „Ale ja chcę wierzyć, tylko 
nie wiem jak”. Posłuchaj: masz w sobie miłość Bożą. 
Musisz tylko zacząć ją rozpoznawać. Biblia mówi: Ko-
chamy Go, ponieważ On pierwszy nas pokochał (1 J 4:19, 
AMP). Nie można by było kochać Boga, gdyby nie fakt, 
że On zrobił to pierwszy i my wiemy, że tak jest. Czy 
wiesz, że prawda ta została złożona w twym sercu? Jest 
tam, w jego wnętrzu!

Bóg cię kocha! Jesteś wspaniały i piękny! Jesteś 
niezwykły i cenny! Na całej ziemi nie ma drugiej takiej 
osoby i nikt nie będzie cię kochał tak jak Bóg. Potrze-
bujesz tylko Jego i gdyby na świecie było Was zaledwie 
dwoje – ty i Pan – poradziłbyś sobie bardzo dobrze.

On będzie twoim najlepszym przyjacielem, będzie 
współmałżonkiem, jeśli w twoim życiu nie ma takiej 
osoby. Będzie matką i ojcem, jeśli twoi rodzice nie żyją 
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lub opuścili cię. Bóg może być i jest wszystkim, choć 
oczywiście On pośle ci ludzi. Oto jak możesz wierzyć 
Mu w każdej sprawie! On kocha cię tak bardzo, że chce, 
abyś miał to, czego potrzebujesz. Jednak dopóki nie jesteś 
pewien Jego miłości i troski o ciebie, trudno ci będzie 
uwierzyć, że coś od Niego otrzymasz.

Wiara działa, kiedy pozwalasz Bogu, aby cię ko-
chał. Tu nie chodzi o twoją zdolność kochania innych 
ludzi. Spędź dzień, zachwycając się Panem i mówiąc 
Mu: „Mój Ojcze, uwielbiam Cię, wywyższam Twoje 
imię. Jesteś cudowny i wiem, że mnie kochasz. Alleluja!”.

Smith Wigglesworth, wielki apostoł Boży, spytany, 
ile czasu poświęca na modlitwę, odpowiedział:

– Rzadko dłużej niż trzydzieści minut, lecz równie 
rzadko wytrzymuję pół godziny bez modlitwy.

Innego razu Wigglesworth wyznał, że gdyby spędził 
ponad piętnaście minut bez rozmawiania z Bogiem, to 
musiałby pokutować.

Próbujemy otrzymać rzeczy z nieba, ale zaczynamy 
niewłaściwie. Nie możesz sprawić, by dar spłynął wsku-
tek twego wysiłku, starań, czy jakiejś wykonanej przez 
ciebie pracy. Nie, Pan będzie cię błogosławił, ponieważ 
cię kocha. Zbawił cię w dokładnie taki sam sposób. 
Każda rzecz przychodzi w oparciu o tę zasadę. Miłość 
jest podstawą wszystkiego.

Może pragniesz, aby ktoś z twoich znajomych został 
zbawiony i starasz się do tego doprowadzić? Ale wszelkie 
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próby wywarcia wpływu na tę osobę są bezcelowe. Po-
zwól – niech Bóg cię kocha. Pozwól – niech On działa. 
Jego miłość sprawi, że i ty zaczniesz kochać ludzi wokół. 
Jeśli to nastąpi i nie będziesz już starał się pozyskiwać 
grzeszników „własnymi sposobami” – przyprowadzisz 
ich do Jezusa. Duch Boży przyciągnie twoją rodzinę, 
twoich sąsiadów, przyjaciół. Zrobi to za pomocą cu-
downego środka: swojej miłości. Ale nikt nie zostanie 
zdobyty, jeśli nie pozwolisz Bogu najpierw kochać ciebie.

W Liście do Efezjan jest napisane: Albowiem łaską 
zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar 
(Ef 2:8). Czy zdajesz sobie sprawę, że nie uczyniłeś nic, 
aby zostać zbawionym? Nic dobrego. Byłeś zepsuty 
i zupełnie nie umiałeś sobie z tym poradzić. Tak mijały 
dni większości z nas i z pewnością nic by nam już nie 
pomogło, gdyby nie fakt, że Bóg nas kochał. To Jego 
miłość dała nam Jezusa, aby odtąd każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (J 3:16).

Łaska może być zdefiniowana jako dar od Boga, 
dzięki któremu mamy szansę korzystania z Jego możli-
wości w naszym życiu. Łaska zaspokoi wszystkie twoje 
potrzeby. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku 
zbawienia, które musiałeś przyjąć przez wiarę, tak  
i w innych sprawach – uzdrowienia czy zaopatrzenia 
materialnego – Bóg daje wiarę wystarczającą, aby 
to otrzymać.
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Wiara, niezbędna, by uznać Jezusa jako swego oso-
bistego Zbawiciela, była ci dana przez Boga i zbawiła 
cię od wszystkich twoich grzechów. Teraz ta sama wiara 
jest w twoim sercu i dzięki niej twoje  pozostałe potrze-
by mogą zostać zaspokojone. Jeśli wierzysz, że Bóg cię 
kocha, to będziesz Mu ufać. Będziesz też przekonany 
o prawdziwości Jego Słowa. Będziesz stuprocentowo pe-
wien, że On cię nigdy nie okłamie, bo wiernie cię kocha.

Zgodnie z fragmentem Listu do Kolosan, wiara jest 
poleganiem naszego wewnętrznego człowieka na Bogu, 
w całkowitym zaufaniu Jego mocy, mądrości i dobroci 
(Kol 1:4, AMP).

Kiedy pozwolisz Bogu, aby cię kochał, nauczysz się 
Go kochać i ufać Mu. Wtedy będziesz mieć wiarę.

Bóg cię kocha!
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5

Wolność od strachu

W miłości nie istnieje strach. Dojrzała, pełna, doskonała 
miłość usuwa zarówno strach, jak i każdy najmniejszy 
przejaw przemocy. Strach przynosi z sobą myśl o karze, 
zatem ten, kto się boi, nie dorósł do pełni doskonałości  
(1 J 4:18, AMP).

Zwykle jest tak, że dajemy sobie jakoś radę, żyjąc 
w wierze, ufając, że Bóg nas kocha i powierzając Mu 
samych siebie. Wszystko jest dobrze aż do nagłego ataku.

Wielkim złodziejem wiary są okoliczności – rozmaite 
złe zdarzenia, które nie wiadomo dlaczego mają miejsce 
w naszym życiu. Dopóki wszystko idzie gładko, nietrud-
no jest wierzyć w Bożą miłość. Ale przychodzi dzień, 
w którym okoliczności pokazują nam, że jest inaczej.

W takiej chwili diabeł natychmiast zyskuje pole 
do popisu. Posyła ci strach i potępienie, aby oddzielić 
cię od tej jedynej rzeczy, która może dać wolność – od 
miłości Bożej.

– No a co w związku z tą sytuacją? – pyta. – Czyżby 
Bóg cię nie kochał? No bo jak wytłumaczyć fakt, że 
spotykają cię aż takie przykrości? Musiałeś zrobić coś 
złego i Bóg się na ciebie rozzłościł!
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Co się z tobą dzieje, gdy słyszysz takie słowa? A gdy, 
co gorsza, okoliczności potwierdzają, że są one zgodne 
z prawdą? Myślę, że w takim momencie łatwo stracić 
ufność wobec Boga, lecz jeśli tak się stanie, to On nie 
będzie mógł ci pomóc. Bo nie możesz złożyć nadziei ani 
pełni wiary w kimś, w czyją miłość zwątpiłeś. Diabelski 
bagaż strachu i potępienia jest zbyt ciężki, abyś mógł go 
nieść bez uszczerbku dla twojej więzi z Ojcem.

A przecież w 1 Liście Jana czytamy: W miłości nie ist-
nieje strach... Rozmyślałam nad tym wersetem, próbując 
go rozgryźć, aż pewnego dnia Pan ostatecznie włożył 
go do mojego ducha. Doskonała miłość usuwa strach 
i Bóg jest tą doskonałą miłością. Wystarczy to wiedzieć 
i nie będzie niczego, czego moglibyśmy się bać. Strach 
odchodzi pod wpływem objawienia, że On – twój Oj-
ciec – cię kocha.

Zastanówmy się: jeżeli jesteś zależny od Boga, to nie 
możesz zawieść. Nie można więc, ufając Mu, bać się 
niepowodzenia. Oczywiście, nie możesz zacząć polegać 
na sobie. Nie rób tego. Ale jeżeli wiesz, że Bóg cię kocha, 
problem nie będzie istniał i nie będziesz bać się klęski, 
upadku czy odrzucenia.

Boża miłość jest tak ogromna, że przykrywa wszystko. 
Czy myślisz, że ten sam Bóg, który cię zbawił i uwolnił 
od grzechu, teraz zamierza cię potępić?

Nie, On zamiast tego przekona cię o twoim występku 
i pokaże drogę poprawy. Diabeł robi odwrotnie: potępia 
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i stwierdza, że nie ma wyjścia. Zapamiętaj: W miłości nie 
istnieje strach. Dojrzała, pełna, doskonała miłość usuwa 
zarówno strach, jak i każdy najmniejszy przejaw przemocy. 
Strach przynosi z sobą myśl o karze, zatem ten, kto się boi, 
nie dorósł do pełni miłosnej doskonałości (1 J 4:18, AMP).

Ale wiele osób myśli, że ten werset oznacza coś ta-
kiego: jeśli będziesz kochać Mnie wystarczająco, to nie 
będziesz się Mnie bać; albo jeśli będziesz wystarczająco 
kochać jakąkolwiek osobę, to wówczas strach opuści 
twoje życie.

Takie rozumienie nie jest jednak prawidłowe. Frag-
ment ten zawiera inną myśl: jeśli pozwolisz Bogu, aby 
cię kochał, wszelki lęk odejdzie. Jeżeli nie chcesz, aby 
strach niszczył twoje życie, zaufaj Bożej miłości. Musisz 
ją przyjąć przez wiarę. Zrób to teraz i idź naprzód. 
Przez wiarę dosięgnij Jego miłości skierowanej ku tobie 
i weź ją całą.

Zaraz po otrzymaniu tego objawienia, musiałam je 
zastosować w praktyce. Mieliśmy akurat kłopoty z samo-
chodem – zepsuła się skrzynia biegów. Koszt wymiany 
starej skrzyni na nową wahałby się w granicach czterystu, 
pięciuset dolarów, a taką kwotą nie dysponowaliśmy. Tak 
więc trzeba było jeździć dalej zepsutym samochodem.

Któregoś dnia Bóg przemówił do mnie rano: „Joyce, 
po prostu kochaj mnie dziś i pozwól mi kochać ciebie. 
Nie musisz niczego więcej robić. Nie żądam, byś była 
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kobietą wielkiej wiary. Tylko kochaj mnie, a ja będę to 
odwzajemniać, jeśli pozwolisz”.

Tak więc zaczęłam dzień ze śpiewem dla Boga na 
ustach. Chwaliłam Go i mówiłam Mu, jaki jest wspania-
ły. Nagle usłyszałam, że mój mąż jest w garażu. Dziwne, 
bo przecież wyszedł do pracy przed czterdziestoma mi-
nutami. Otworzyły się drzwi, spojrzał na mnie i rzekł: 
„Niestety, nie jestem w stanie jeździć tym gratem. Mu-
siałem wrócić do domu. Wrzuca tylko jedynkę; reszta 
nie działa”.

Co zrobiłam? Zaczęłam się śmiać. Nie była to reakcja 
przemyślana, lecz spontaniczna odpowiedź, wypływająca 
z ducha. Śmiech zamiast obawy i troski. Bóg pokazał 
mi, że pełna miłości więź z Nim otwiera drzwi wierze. 
Wiara ta, chociaż ukryta w sercu, będzie przejawiać się 
na zewnątrz. U mnie stało się to poprzez śmiech.

Również Abraham śmiał się w ten sposób – śmiechem 
wiary. Gdy Bóg przyszedł do niego, mówiąc, że urodzi 
mu się syn, Abraham śmiał się. Wykrzykiwał: „Chwała, 
wierzę w to!”. I podczas gdy Sara śmiała się śmiechem 
zwątpienia, śmiech jej męża był zupełnie inny. Bóg upo-
mniał Sarę, ale nie miał pretensji do Abrahama.

Możesz się śmiać, bo to, co stara się zrobić diabeł, gdy 
występuje przeciwko tobie, wygląda naprawdę śmiesznie. 
Jest żałosne i głupie wobec doniosłości faktu, że Bóg cię 
kocha, a ty doskonale o tym wiesz. Nic cię nie przeraża; 
śmiejesz się w wierze.
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Cichym, pełnym mocy głosem Bóg powiedział do 
mnie trzy razy: „Joyce, jeśli tak będziesz postępować, 
nigdy cię nie rozczaruję”. Słowa te wypełniły nasz dom. 
Jeżeli oprzesz się na Bogu, pozwolisz Mu dać ci swoją 
miłość i będziesz Go kochać, możesz zapomnieć o całym 
wysiłku związanym z próbami „życia pełnego wiary”. 
Jego miłość powstanie w tobie i wyrzuci cały strach.

Bóg cię kocha!
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6

Miłość dosięga  
ludzi wokół nas

Jesteś wyjątkowym dzieckiem Bożym. Twój Ojciec 
powiedział ci to we fragmencie 5 Księgi Mojżeszowej: 
Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie 
wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, 
abyś był jego wyłączną własnością (5 Mo 7:6).

Następnie w innym wersecie, będącym częścią No-
wego Testamentu, Ojciec rozkazał nam – przez usta 
Jana – kochać ludzi:

A to przykazanie (rozkaz, polecenie, odpowiedzialność) 
mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata 
(wierzącego) swego (1 J 4:21, AMP).

Jeśli będziesz postępować zgodnie z tym zaleceniem, 
zacznie to zmieniać świat. Na przykład, wejdziesz do 
sklepu uśmiechnięty i powiesz: „Wszystko, czego do-
tykam, jest błogosławione. Błogosławieni są właściciele 
tej firmy. Alleluja! Chwała Bogu!”. Będziesz chodził, 
pogwizdując, śpiewając i przynosząc ze sobą wspania-
ły nastrój.

Gdy fakt bycia kimś szczególnym oraz wybranym 
przez Boga, dociera do naszej świadomości, zaczynamy 
zachowywać się w szczególny sposób. Postępujemy jak 
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ci, których Bóg kocha, a wówczas możemy zdobyć świat 
dla Jezusa. Miłość będzie rozprzestrzeniać się jak ogień. 
Nie warcz na ludzi. Nie mów: „Jestem chrześcijaninem”, 
po to tylko, by już po chwili wyładować złość na jakiejś 
przygodnie spotkanej osobie. Gdy ktoś zajedzie ci drogę, 
co mówisz? „Dalej, dziadu, nie wiesz, że muszę zdążyć 
do kościoła?”. Czy w twoich ustach brzmi to jakoś po-
dobnie? Jeżeli tak, nie czynisz nic dobrego.

Czy jesteś gotów odnieść zwycięstwo? Sięgnij po nie 
w duchu i powiedz: „Diable, wystarczająco długo stra-
szyłeś mnie i zwodziłeś swoimi kłamstwami. Ale teraz 
zwyciężę w imieniu Jezusa, ponieważ Bóg mnie kocha, 
ty zaś nie możesz tego zmienić!”.

Drogi bracie i siostro, Boża miłość w tobie wyzwoli 
cię od strachu i będziesz mógł sięgnąć miłością innych 
ludzi. Bóg chce, abyś wierzył w to, co On mówi, On 
zaś uczyni większe rzeczy przez ciebie, ponieważ Jezus 
poszedł do Ojca. Czy rzeczywiście wierzysz, że Bóg bę-
dzie cię używał? On da ci to, w co wierzysz. Nie bój się 
zrobić kroku naprzód.

Wiele razy byłam bliska załamania, niemal o włos 
od zrobienia czegoś strasznego. I wtedy Bóg mówił do 
mnie: „Chodź, Joyce, idziemy dalej. Uczynię wielkie 
rzeczy przez ciebie”. Słysząc to, po prostu trafiałam w sam 
środek tego, co On miał dla mnie.

Bóg nigdy nie zawiódł. Wiem, że mnie kocha, ja zaś 
kocham Jego i dzięki łasce, którą mi okazał, poświęciłam 
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moje życie celowi, który On wyznaczył. Swoje życie od-
dałam Jemu. Jeżeli zrobiłeś to samo i łączy was miłość, 
nie będzie dla ciebie problemów nie do przezwyciężenia.

Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy 
utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy 
nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano: 
Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za 
owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez 
tego, który nas umiłował.

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, 
ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani 
przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne 
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, 
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8:35-39).

Może nie uświadamiasz sobie tego, jak bardzo Bóg 
pragnie twojej wolności. Gdy jesteś nieszczęśliwy, On 
cierpi z tobą. Czasami wstajesz i przez cały dzień masz 
zły humor. Zapewne wiesz, co mam na myśli. Kopiesz 
kota, wrzeszczysz na dzieci, nienawidzisz sąsiadów. Za-
chowujesz się jak stary zrzęda: „Od świtu do nocy robota 
i robota. I nikt mnie nie docenia...”.

Ja też to znam; też tak robiłam. Kiedy twoje dzie-
ci wracają do domu, burczysz: „Czemu nie możecie 
być w szkole przez czternaście godzin, zamiast tylko 
przez siedem?”.

Chcę ci powiedzieć, że to rani Boga. Nie potępiaj się, 
ale spróbuj uwierzyć, że On cię kocha. Gdy to odkryjesz, 
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zaczniesz odpowiadać na Jego miłość, a potem ta miłość 
wypełni cię i zacznie płynąć w kierunku innych ludzi. 
Będziesz wolnym, uprzejmym człowiekiem. Uprzejmość 
– owoc Ducha Świętego – wyrośnie w twoim życiu bez 
wielkiego wysiłku.

Podobnie, po tym jak zrozumiesz, że Bóg cię kocha, 
przyjdą uzdrowienie i powodzenie; twoje potrzeby 
zostaną zaspokojone. Dlaczego? Ponieważ będziesz 
zrelaksowany. Główną przyczyną, dlaczego nie otrzy-
mujemy od Boga większości rzeczy przeznaczonych dla 
nas, jest to, że jesteśmy zbyt zabiegani, usiłując je zdobyć. 
Całymi tygodniami Bóg nie może się do nas dostać, aby 
nam je dać. On tak bardzo chce, abyś odpoczął w Jego 
obecności i kochał Go. Abyś pozwolił Mu ofiarować ci 
miłość i abyś ją przyjął. Jeśli to zrobisz, diabeł nie będzie 
mógł zatrzymać tego, co przychodzi z nieba, a także tego, 
co będziesz dawał innym ludziom. Gdy kochasz, stajesz 
się dawcą. Miłość bez dawania nie istnieje.

Ostatnia część szóstego wersetu w siódmym rozdziale 
5 Księgi Mojżeszowej stwierdza: Ciebie wybrał Pan, Bóg 
twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego 
wyłączną własnością (5 Mo 7:6). W rozszerzonym tłu-
maczeniu czytamy: ...abyś był specjalnym ludem dla niego 
(AMP). Zostałeś wybrany do bycia kimś szczególnym. 
Bóg powołał cię. Może w tej chwili pracujesz lub jesteś 
w domu ze swoją rodziną i nie czujesz się wyjątkowo 
pod żadnym względem. Jednak twoje powołanie jest 
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niezaprzeczalnym faktem. I jeśli chcesz być użyty przez 
Boga, będziesz użyty. Lecz najpierw musi w tobie po-
wstać fundament. Musisz wiedzieć, że Bóg cię kocha.

Nie zużywaj całej duchowej energii, jaką masz, na 
wołanie o zaspokojenie swoich potrzeb. Nie koncentruj 
się tylko na sobie. To, czego potrzebujesz lub o czym 
marzysz, przedstaw Bogu krótko i w prostych słowach. 
Następnie rozwijaj swoją wiarę, by zaspokoić potrzeby 
innych ludzi.

Jezus modlił się i szukał oblicza Ojca. Spędzał czas 
na pustyni, by z Nim rozmawiać, a potem wychodził 
do wszystkich potrzebujących. Tłumy oblegały jego 
szkołę wiary, a On miał dla każdego rozwiązanie i od-
powiedź. Głosił im Słowo, kładł ręce na chorych i do-
świadczenie cudu było w zasięgu ręki. Jezus nie siedział 
gdzieś w kącie, próbując wierzyć Bogu, że otrzyma to, 
czego potrzebuje.

Oczywiście, mów Panu, czego pragniesz, ale powinie-
neś ograniczyć się do istoty sprawy. Niech twoje główne 
pragnienie wybiega ku innym ludziom. Dopiero to daje 
sens i niesie smak prawdziwego sukcesu. Powodzenie to 
zdolność użycia Bożych dróg i zasobów do zaspokojenia 
każdej potrzeby, którą widzimy.

To Boża miłość pozwala nam stawiać innych na 
pierwszym planie. Nasza osoba usuwa się wtedy w cień 
i przestaje być ważna. Czy myślisz, że Bóg kocha cię 
wystarczająco? Czy na tyle dostatecznie, aby uczynić 
z ciebie swoje narzędzie zdolne dosięgać i kochać tych, 
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których trudno jest kochać? Bo łatwo okazywać miłość 
bliskim i przyjaciołom. Każdy grzesznik to potrafi. Ko-
chać niedocenionych, zrzędliwych, zgorzkniałych – to 
dopiero jest sztuka. Ale gdy postępujesz w ten sposób 
i nie poddajesz się, przychodzi sukces. Boża miłość 
ich zmienia.

To może zająć rok. To może zająć pięć lat albo pięć 
razy tyle. Ale jest warte podjęcia wyzwania. Jak długo 
Jezus czekał na ciebie?

Bóg kocha wszystkich ludzi – zbawionych i grzesz-
ników. On chce wylać na nich Swoją miłość, ciebie zaś 
chce użyć jako nośnika tej miłości. Nie bój się wyjść ze 
skorupki. Pan uwalnia od strachu i potępienia. On daje 
nadprzyrodzoną zdolność kochania.

Zdecyduj się rozniecić wokół Jego ogień. Po prostu 
zacznij być przyjazny dla innych. Bądź błogosławień-
stwem dla braci w Ciele Chrystusa; uczyń to swoim 
nawykiem. Zapraszaj gości na obiad, ściskaj dłonie, 
uśmiechaj się. Jest dla ciebie pole do popisu. Jest coś 
do zrobienia. Będziesz użyty w jakiś oryginalny sposób, 
w jaki nie może działać nikt poza tobą. Pamiętaj, je-
steś wyjątkowy.

Są osoby, którym tylko ty możesz usłużyć, dotrzeć 
do nich, pocieszyć. Poproś Boga, aby pokazał ci drogę. 
Spytaj: „Jak dosięgać ich, Panie, Twoją miłością?”, a On 
cię tego nauczy.

Jesteś Jego oczkiem w głowie!
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Boża miłość cię zmieni

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, 
lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie 
(namaszczoną ofiarę) za grzechy nasze (1 J 4:10).

Wiem, że niewielu ludzi pojmuje, co to znaczy. 
Szkoda. Jestem przekonana, że głębokie objawienie na 
ten temat całkowicie zmienia człowieka. Rozmyślaj 
nad Jego miłością, którą On cię ukochał. Oto klucz 
do wielu ważnych zmian. Są tacy, którzy nie lubią siebie 
albo nienawidzą rzeczy, które robią. Są inni, którzy wciąż 
walczą ze swą starą naturą i pytają, czy narodzili się na 
nowo. To błąd, ponieważ: jak on myśli w swoim sercu, 
takim jest (Prz 23:7, AMP).

Bóg chce, abyś widział siebie Jego oczami. To będzie 
zmieniać twoje wnętrze. A jeżeli postawisz Pana na 
pierwszym miejscu, to właśnie z tej pozycji On zrobi 
dla ciebie wszystko, co chcesz. Wzrośniesz i staniesz się 
silny w duchu.

Żyj z Bogiem na serio: wołaj do Niego, słuchaj Go, 
rozważaj Jego Słowo. Bądź odważny. We fragmencie Li-
stu do Filipian Paweł mówi: Wszystko mogę w tym, który 
mnie wzmacnia, w Chrystusie (Flp 4:13). Czy wiesz, co 



43

Powiedz im, że ich kocham

to znaczy? Że każdy cel jest dla ciebie dostępny przez 
moc Jezusa Chrystusa.

Jeżeli Bóg pokazuje ci grzech w twoim życiu, powstań 
jak najprędzej i zakończ to. Bądź zwycięzcą w każdej 
sytuacji. To jest możliwe. Jest całkowicie osiągalne, gdy 
przyjmiesz miłość Ojca, poddasz Mu się, a przeciwsta-
wisz diabłu. Nigdy nie słuchaj oskarżyciela. On przy-
chodzi aby kraść, zarzynać i wytracać. Aby mówić ci, że 
jesteś zepsuty, nic nie wart i że niczego nie umiesz. Ale 
to jest nieprawda.

Nawet jeśli w tej chwili postępujesz źle, to przecież 
możesz to zmienić. Tak będzie, gdy uwierzysz w nowe 
narodzenie, które się w tobie dokonało. Powiedz: 
„Chwała Bogu, jestem wyjątkowy, święty, wybrany przez 
Pana. Jestem oczyszczony krwią Baranka i teraz pójdę 
dalej. A jeśli coś okaże się trudne – Pan mi pomoże, 
jeśli coś się nie uda – podniesie mnie. On uporządkuje 
mój bałagan!”.

Jaki problem mógłby cię pokonać, gdy wiesz i masz 
całkowitą pewność, że Bóg cię kocha? Zobaczysz  
– zwyciężysz we wszystkim. Twoje problemy to tylko 
mały trening, ćwiczenie duchowych mięśni. Użyj tego, 
co przychodzi przeciwko tobie, by wzrastać w wierze. 
Zaczniesz odkrywać cudowne rzeczy, które Bóg robi, 
dlatego że cię kocha! Oprzyj się na Nim i pozwól Mu 
działać. Zapomnij o nieudanych próbach „odpoczynku”. 
W bliskiej więzi z Panem będziesz silą rzeczy odpoczy-
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wać. Okoliczności przestaną cię zadręczać; zawsze tak 
jest, kiedy działamy w miłości Bożej.

Gdy zostałam ochrzczona Duchem Świętym, przez 
pierwsze trzy tygodnie chodziłam jak pijana. Zatacza-
łam się, ponieważ miłość Ojca ogarniała mnie zewsząd 
i wypełniała od środka. Nie musiałam mówić nikomu, 
że się zmieniłam. Każdy mógł to zobaczyć. Ludzie pytali: 
„Joyce, co się stało? Jesteś taka inna!”.

Jaka? Jacy jesteśmy, kiedy On nas kocha?
Piękni, uśmiechnięci, pełni energii i siły. Zdolni 

służyć innym, podczas gdy nasze potrzeby w cudowny 
sposób zostają zaspokojone.

Powiedz do siebie: „Alleluja, ktoś mnie kocha!”. Teraz 
idź naprzód przepełniony wiarą.

On naprawdę cię kocha!
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Powiedz im, że ich kocham

Modlitwa o zbawienie
Bóg cię kocha i chce być z tobą w bliskiej relacji. Jeśli 

jeszcze nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Zba-
wiciela, możesz to uczynić właśnie teraz. Po prostu otwórz 
przed Nim swoje serce i pomódl się tymi słowami...

„Ojcze, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie. 
Proszę, wybacz mi. Oczyść mnie. Obiecuję, że będę 
pokładać ufność w Twoim synu, Jezusie. Wierzę w 
to, że On oddał za mnie Swoje życie – umierając 
na krzyżu, poniósł moje grzechy. Wierzę w to, że 
został wzbudzony z martwych. Oddaję teraz swoje 
życie Jezusowi.

Dziękuję Ci, Ojcze, za dar, którym jest Twoje 
wybaczenie i życie wieczne. Proszę Cię, pomóż mi 
żyć dla Ciebie. W imieniu Jezusa, Amen”. 

Jeśli pomodliłeś się z głębi serca, to Bóg cię zaakceptował, 
oczyścił i uwolnił od duchowej śmierci. Poświęć czas na prze-
czytanie i przestudiowanie następujących wersetów Pisma  
i proś Boga, aby przemawiał do Ciebie, gdy kroczysz z 
Nim na ścieżkach nowego życia.

Ewangelia Jana 3:16   1 List do Koryntian 15:3-4
List do Efezjan 1:4    List do Efezjan 2:8-9
1 List Jana 1:9 1    List Jana 4:14-15
1 List Jana 5:1    1 List Jana 5:12-13

Módl się i proś Pana, aby pomógł ci znaleźć dobry 
kościół oparty na naukach Biblii, który wesprze cię w bu-
dowaniu relacji z Chrystusem. Bóg zawsze jest przy tobie; 
będzie cię prowadzić krok po kroku i pokaże ci, jak wieść 
obfite życie, które dla ciebie przygotował!
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Bóg ma dla Ciebie niezwykły dar 
– swoją bezwarunkową miłość.

Wcale nie z powodu twoich osobistych zasług, ale dlatego, 
że On sam jest miłością. Ludzie często nie zdają sobie 
sprawy z tego, że Bóg kocha każdego z nas. To sprawia, że 
czują się zagubieni, nie mają poczucia bezpieczeństwa, a ich 
życie przepełniają troski i obawy. 

Ta inspirująca książka pomoże ci:
• przyjąć Bożą miłość;
• przestać wciąż pytać „Czy jestem wystarczająco dobry, aby 

Bóg mnie kochał?”; 
• odnajdywać Boga pośród trudnych okoliczności życiowych.

Joyce Meyer dzieli się prawdą, która odmieniła jej życie. 
Pozwól, aby objawienie Bożej miłości na zawsze zagościło 
w twoim sercu!
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