
Każdy musi doświadczyć osobistej i bezwarunkowej miłości Boga, który jest 
naszym Ojcem. 

BÓG KOCHA CIĘ OSOBIŚCIE, PONIEWAŻ JEST TWOIM OJCEM. 
Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: Nie lękaj się, 

bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim  (Iz 43,1) 

Ukochałem cię odwieczną miłością  (Jr 31, 3) 

Bóg kocha wszystkich ludzi, ale kocha też każdego z nas oddzielnie i w taki sposób, 
jak każdy z nas potrzebuje być kochanym. Gdybyś był jedynym mieszkańcem całego 
wszechświata, Bóg nie mógłby kochać cię bardziej, niż robi to teraz. Ponieważ kocha cię 
całą miłością potężnego Boga. 

Bóg nie kocha nas za to, co robimy, ale dlatego, że jest naszym OJCEM. 

Jak się lituje Ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją (Ps 103, 13) 

BÓG KOCHA CIĘ BEZWARUNKOWO, PONIEWAŻ ON JEST MIŁOŚCIĄ 

Bóg jest miłością   (1J 4,8) 
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? 

A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie  (Iz 49,15) 

Bóg nie stawia ci żadnych warunków, by cię kochać. 
Kocha cię dokładnie takim, jakim jesteś w tym momencie. 

Nieważne kim byłeś i kim jesteś obecnie: nieistotne są twoje grzechy, wady, defekty. 
Bóg kocha cię bezwarunkowo, ponieważ Jego miłość się nie zmienia. Przeciwnie, wszys-
tkie niepowodzenia, problemy, grzechy twojego życia są okazją, aby doświadczyć jego 
miłości, która zawsze jest wierna. 

Bóg jest wszechmogący i czyni wszystko, co chce z siłą i wszechmocą, 
ale jest jedna rzecz, której nie może zrobić: 
NIE MOŻE PRZESTAĆ CIĘ KOCHAĆ. 

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie   (Iz 
54, 10) 

Bóg kocha cię zawsze. Nie ma potrzeby udawać, że jesteś kimś innym, niż jesteś w 
rzeczywistości, aby Bóg cię kochał. Kocha cię takim, jakim jesteś. Więcej, On cię takim 
uczynił. Nie tylko akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, ale jesteśmy jego radością: 
uniesie nas weselem nad sobą (Sof 3,17). 

Do każdego z nas wypowiada w naszym wnętrzu tę wielką prawdę: 
„TYŚ JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY, W KTÓRYM MAM UPODOBANIE”. 



BÓG CIĘ KOCHA Z TWOIMI ZALETAMI I WADAMI. 
Nie kocha cię dla twoich zalet, ale kocha cię z twoimi zaletami. Nie przestanie cię 

kochać z powodu twoich wad. Nie aprobuje tego, co robisz, lecz cię kocha. Akceptuje 
cię i robi to z miłością.  

Bóg kocha cię z twoimi grzechami i wadami, kocha cię bez względu na to, czy 
jesteś bogaty czy biedny. Nie musisz wkładać przed nim maski. 

Kocha cię, bo jesteś Jego synem/córką, a nie z innych powodów. 

KOCHA CIĘ NIE DLATEGO, ŻE JESTEŚ DOBRY, ALE DLATEGO, ŻE ON JEST DOBRY. 

Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani nie żną i nie zbierają do spichlerzy, a 
Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?(Mt 6, 26) 

Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet 
Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich  (Mt 6, 28-29). 

Tym bardziej Bóg będzie się troszczył o nas i kochał nas, którzy jesteśmy Jego 
dziećmi - nawet, jeśli jesteśmy grzeszni. 

Więcej, Bóg w sposób szczególny kocha grzeszników. Największy grzesznik jest tym 
bardziej kochany przez Boga, ponieważ gdzie obfituje grzech, tam jest wielka obfitość 
miłosiernej miłości Bożej. Największy grzesznik może doświadczyć większego prze-
baczenia, radości i nadziei, ponieważ to on najbardziej ich potrzebuje...  

BÓG PRZEJĄŁ INICJATYWĘ W MIŁOWANIU CIEBIE 
Bóg cię kocha i jedyną rzeczą, o którą cię prosi, to byś uwierzył w Jego miłość, byś 

uwierzył w Niego i zaufał Jego drogom bardziej niż swoim. 
Bóg nas prosi nie o to, byśmy Go kochali, ale byśmy pozwolili Mu nas kochać. 
Pokaż Mu, że chcesz doświadczyć Jego miłości do ciebie. 
To nie my musimy próbować dojść do Boga, to On chce do nas przyjść. Nie musimy 

starać się Go osiągnąć, pozwólmy, aby On osiągnął nas. Jeszcze zanim my zaczęliśmy 
Go szukać, On już nas szukał. To On przejął inicjatywę. 

NIE ODDAJEMY BOGU PRZYSŁUGI KOCHAJĄC GO. 
To On okazuje nam swoją odwieczną miłość. Czasami szukamy Boga i chcemy Go 

kochać, ale nikt nie może Go kochać, jeżeli wcześniej nie doświadczył Jego miłości. 
Trzeba się zatrzymać i dać dogonić Jemu i Jego miłości. 

Bóg kocha wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy jesteśmy Jego dziećmi i dziełem 
Jego rąk. Kocha dobrych i złych, mężczyzn i kobiety, katolików, ateistów i prześladow-
ców Kościoła, księży, przewodniczących związków zawodowych, striptizerki czy prosty-
tutki. Kocha wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy jego dziećmi. 

Bóg nie kocha nas za to, co robimy, ale za to, kim jesteśmy. Jego dziećmi. 
Bóg kocha nas nie dlatego, ze jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że On jest Dobrocią.
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