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Ta książka pomoże ci zrozumieć, że chociaż Bóg unosi się gniewem się z powodu grzechu, nieprawości i zła,
nie jest Bogiem zagniewanym. On nienawidzi grzechu, lecz kocha grzeszników! Biblia to zapis grzechu,
kłamstwa, wszelkiego rodzaju demoralizacji, nieposłuszeństwa, hipokryzji oraz zdumiewającej Bożej łaski i
miłości. Biblijny bohaterowie, których tak podziwiamy, byli takimi samymi ludźmi jak my. Oni też upadali raz
na jakiś czas lub grzeszyli regularnie, a jednak odkrywali miłość, akceptację, przebaczenie i miłosierdzie –
bezpłatne dary Boga. Miłość Pana zbliżała ich do Niego, uzdalniała do wielkich dzieł i uczyła cieszyć się
życiem, które im zapewniał.
Skoro oni mogli doświadczać Jego akceptacji, my też możemy – jeśli podejmiemy decyzję, że zawierzymy
Bożemu Słowu, zamiast ufać własnym myślom, uczuciom lub słowom innych ludzi. Musimy się upewnić, że
to, w co wierzymy, jest zgodne z Pismem Świętym, że nie stanowi zniekształconego obrazu wypaczonego
sposobu myślenia. Żyć z poczuciem, że Bóg się na nas nie gniewa – to najbardziej
wyzwalająca prawda, jaką możemy odkryć. Strach przed porażką zostaje wyeliminowany przez pewność, że
nawet jeśli będziemy upadać – być może każdego dnia – Bóg jest tego świadom i już zdecydował, iż nam
wybaczy. Najpiękniejsze jest to, że gdy przestaniemy skupiać uwagę na grzechu, dostrzeżemy, że jest go w
naszym życiu coraz mniej. Kiedy patrzymy na Bożą dobroć, zamiast drżeć z obawy przed słabością, coraz
bardziej upodabniamy się do Jezusa.
Bóg pragnie być blisko każdego z nas, a jedynym na to sposobem jest ciągłe obdarowywanie nas łaską,
przebaczeniem i miłosierdziem. Z kolei dla wierzącego jedynym sposobem na cieszenie się bliską relacją z
Panem jest nieustanne sięganie po Jego łaskę, przebaczenie i miłosierdzie. Na wypadek, gdybyś się
zastanawiał, czy wyczerpałeś już zasoby Bożej łaski, powiem, że możesz się uspokoić – przed tobą nadal
morze miłosierdzia i możesz z niego czerpać, póki chodzisz po ziemskim padole. Boża łaska odnawia się
każdego dnia! Jest darem, którym możesz się cieszyć, choć za niego nie płacisz!
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