Poziom 1 Lekcja 16
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z MODLITWY JĘZYKAMI
Opracował Andrew Wommack
Jedną z rzeczy, która się pojawiła, kiedy uczniowie przeżyli chrzest w Duchu Świętym, było
to, że wszyscy mówili innymi językami. Dzieje Apostolskie 2:4 mówią, że w Dzień Zielonych Świąt,
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i mówili innymi językami jak Duch im poddawał.
Konsekwentnie przez całe Dzieje Apostolskie objawiały się różne manifestacje Bożej mocy podczas
chrztu w Duchu Świętym.
Oczywiście, Duch Święty to coś więcej niż mówienie językami, ale jest to jedna z najważniejszych
manifestacji. Pierwszy List do Koryntian 14:13-14 mówi: Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się
modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój
tego nie przyswaja. Kiedy się modlisz innymi językami, twój duch się modli. Kiedy już modlisz się
językami, módl się o ich wykład, aby twoje zrozumienie było pełne.
Mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że kiedy ja przyjąłem chrzest Duchem Świętym
i zacząłem modlić się innymi językami, moje życie zmieniło się wręcz dramatycznie. Wierzę, że kiedy
narodziłem się na nowo, Chrystus zamieszkał w moim wnętrzu i wszystko w nim umieścił, ale dopiero
gdy Duch Święty zstąpił na mnie, zaczęły się one manifestować, uaktywniać. Stało się wtedy kilka
rzeczy. Gdy przez pierwszy rok modliłem się językami, mój umysł mówił mi, że to jest jakieś
wariactwo, że to tylko strata czasu. Przez wiarę musiałem modlić się językami.
Juda w 20 wersecie swojego listu napisał, że budujemy wtedy najświętszą naszą wiarę. Modlitwa
językami przenosi cię ze świata naturalnego myślenia i pojmowania, do nadnaturalnego świata wiary.
Drugą rzeczą jakiej doświadczyłem było to, że podczas modlitwy językami, ludzie o których nie
myślałem latami, zaczęli mi się przypominać. Kiedy zaczynałem modlić się o nich, w przeciągu kilku
dni odnawiali ze mną kontakt mówiąc, że stało się coś nadzwyczajnego. Działo się to tak wiele razy,
że w końcu zacząłem składać wszystko w jedną całość i zdałem sobie sprawę, że gdy modliłem się
językami, modliłem się mądrością, która przekraczała moje naturalne zdolności. Mój duch, który wie
wszystko i jest myśli Chrystusowej (ma umysł Chrystusa KJV), modlił się za ludźmi w sposób, który
przekraczał moje naturalne pojmowanie.
Pewnego razu modliłem się językami (jak już mówiłem, musiałem użyć wiary, by się tak modlić,
by zwalczyć myśli takie jak: „Mógłbyś modlić się po angielsku i zrobić tym coś dobrego, zamiast
bełkotać”. Musiałem zwalczyć te myśli i modliłem się dalej), pewien mężczyzna, którego nie
widziałem od czterech lat, zapukał do mych drzwi. Wszedł do środka, bez żadnego przywitania, usiadł
i zaczął płakać, wylewając swoje serce, ponieważ przechodził przez wiele problemów. Siedziałem tam
myśląc o sobie: „No, chłopie, powinieneś modlić się po angielsku”. Ale zaraz przyszła kolejna myśl:
„A skąd miałbym wiedzieć, że mam się o niego modlić, kiedy nie widziałem go ponad cztery lata?”.
W końcu doszło do mnie, że gdy się modliłem, Bóg mnie przygotowywał. Wstawiałem się za nim
w sposób, w jaki nigdy bym sam nie był w stanie modląc się rozumem. W momencie przyszło
objawienie i byłem w stanie mu powiedzieć, czym był jego problem. Opowiedziałem wszystko
za niego i dałem mu odpowiedzi. Musisz zrozumieć, że to miało miejsce, kiedy byłem w kościele
o pewnej denominacji. On nie wiedział co przeżyłem, a ja nie byłem pewien, co przeżyłem.
Wystraszyło to i mnie, i jego.
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Była to manifestująca się moc Boża, której On użył w nadnaturalny sposób. Właśnie to znaczą słowa:
„Gdy się modlisz językami, twój duch się modli”. Twój duch został narodzony na nowo, on ma umysł
Chrystusa (jest myśli Chrystusowej) i wie dokładnie, co trzeba robić. On ma namaszczenie od Boga,
dlatego wiesz wszystko i w twoim duchu nie ma żadnych ograniczeń. Gdybyś mógł chodzić w mocy
i w objawieniu swojego ducha, twoje fizyczne życie by się przemieniło. Jednym ze sposobów, aby
to osiągnąć, nie jedynym, jest modlitwa innymi językami. Uwierz i zrozum, że kiedy tak robisz,
budujesz siebie w najświętszej swojej wierze, twój duch wypowiada ukrytą mądrość Bożą i nagle
przychodzi doskonałe objawienie od Boga. Wtedy, zgodnie z 1 Listem do Koryntian 14:13, módl się
o interpretację. To wcale nie oznacza, że musisz przestać się modlić językami i zacząć modlić się
po polsku; to tylko oznacza, że twoje zrozumienie przyniesie ci owoc.
Jeśli masz przesłanie dla kościoła w innym języku, musisz się zatrzymać i zacząć tłumaczyć
po polsku. Kiedy modlisz się sam, na przykład kiedy ja modlę się językami, ufam, że Bóg
da mi objawienie. Czasami zmienia się moje podejście do czegoś. Nie mam konkretnych słów, ale
nagle patrzę na rzeczy jakby wyraźniej, z innej perspektywy. Może mi to zająć tydzień, nim w pełni
coś zrozumiem. Wierzę w czas spędzony na modlitwie innymi językami i w oczekiwanie
na tłumaczenie.
Modlitwa językami jest ważna z wielu powodów, z pewnością jest czymś więcej niż tylko dowodem
przyjęcia Ducha Świętego. Powinna być ona częścią każdego dnia. To sposób bezpośredniej rozmowy
twojego wnętrza z Ojcem, omijający zwątpienie i strach twojego umysłu. Buduje cię w najświętszej
twojej wierze i uwalnia ukrytą mądrość Bożą. Modlę się, żeby każdy mógł się poruszać w modlitwie,
uwalniając wiarę i przyjmując pełną korzyść, wynikającą z modlitwy językami.

Pytania
1. Przeczytaj List Judy 20. Co się dzieje, gdy się modlimy w Duchu Świętym?
___________________________________________________________________________
2. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:4. Ilu ludzi zostało wypełnionych Duchem Świętym?
___________________________________________________________________________
3. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:4. W wyniku napełnienia, co robili?
___________________________________________________________________________
4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:14. Która część ciebie się modli, kiedy się modlisz
w innych językach?
___________________________________________________________________________
5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy ktoś się modli innymi językami, do kogo mówi?
___________________________________________________________________________
6. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy ktoś się modli innymi językami, czy inni rozumieją
co on mówi?
___________________________________________________________________________
7. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy modlisz się innymi językami, co twój duch
wypowiada?
___________________________________________________________________________
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8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:4. Gdy modlisz się innymi językami, co robisz?
___________________________________________________________________________
9. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:16. Gdy modlisz się innymi językami, co robisz?
___________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
List Judy 20 - Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą,
módlcie się w Duchu Świętym.
Dzieje Apostolskie 2:4 - I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi
językami, tak jak im Duch poddawał.
1 List do Koryntian 14:14 - Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum
mój tego nie przyswaja.
1 List do Koryntian 14:2 - Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem
nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza.
1 List do Koryntian 14:4 - Kto językami mówi, siebie tylko buduje; a kto prorokuje, zbór buduje.
1 List do Koryntian 14:16 - Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest
obecny, może rzec na twoje dziękczynienie: Amen, skoro nie rozumie, co mówisz?

Odpowiedzi
1. Przeczytaj List Judy 20. Co się dzieje, gdy się modlimy w Duchu Świętym? Gdy modlę się
w Duchu Świętym, buduję swoją wiarę.
2. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:4. Ilu ludzi zostało wypełnionych Duchem Świętym? Wszyscy.
3. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:4. W wyniku napełnienia, co robili? Mówili innymi językami.
4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:14. Która część ciebie się modli, kiedy się modlisz w innych
językach? Mój duch się modli.
5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy ktoś się modli innymi językami, do kogo mówi?
Do Boga.
6. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy ktoś się modli innymi językami, czy inni rozumieją
co on mówi? Nie.
7. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy modlisz się innymi językami, co twój duch
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wypowiada? Rzeczy tajemne, tajemnice Boże.
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:4. Gdy modlisz się innymi językami, co robisz? Buduję
siebie (swoją wiarę).
9. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:16. Gdy modlisz się innymi językami, co robisz?
Błogosławię Boga, dziękując mu.
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