Poziom 2 Lekcja 16
CO ZROBIĆ, JEŚLI TWOJE MODLITWY
WYDAJĄ SIĘ BYĆ BEZ ODPOWIEDZI?
Opracował Andrew Wommack
Dzisiaj chciałbym dzielić się tym, co robić, kiedy twoje modlitwy wydają się być bez odpowiedzi;
podkreślając, że tylko WYDAJĄ się być bez odpowiedzi. Prawdą jest, że Bóg zawsze, zawsze
odpowiada na modlitwę, która jest zgodna z Jego wolą i wiarą. W 1 Liście Jana 5:14-15 czytamy:
Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.
A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego
to, o co prosiliśmy. Ależ ufność. Bóg zawsze wysłuchuje modlitw, ale nie zawsze wygląda, że tak
właśnie jest. Ew. Mateusza 7:7-8: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,
a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu
otworzą. Te wersety mówią, że Bóg wysłuchuje modlitw. Jednak każdy z nas może pomyśleć o takiej
chwili, kiedy prosił o coś, co wierzył, że jest właściwe, dobre, wcale nie samolubne i zgodne z Bożą
wolą, mimo to jednak nie doczekał się odpowiedzi.
Słowo Boże mówi, by prosić, a będzie dane, ale doświadczenie pokazuje, że prosiliśmy, a nie było
dane. W takim razie co jest prawdą? Odpowiedź może cię zaskoczyć, ale wygląda na to, że i jedno,
i drugie jest prawdą. Większość ludzi pomyśli: „Nie no, zaczekaj chwilkę. Boże Słowo mówi,
że odpowiedź będzie, ale jej wcale nie widziałem”. Ew. Jana 4:24 mówi: Bóg jest duchem, a ci, którzy
mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Bóg działa w sferze ducha
odpowiadając na modlitwy, a wiara jest potrzebna, by odpowiedzi się zamanifestowały. Wiara jest
nośnikiem. Przenosi ona rzeczy duchowe do świata fizycznego. W zasadzie o tym mówi
List do Hebrajczyków 11:1: Wiara jest mocnym przekonaniem, że istnieje to, czego się spodziewamy,
jest świadectwem o wydarzeniach, których nie widzimy (Biblia Poznańska). Ten fragment nie mówi,
że wiara jest świadectwem rzeczy, które nie istnieją. One istnieją, ale nie są widzialne dla fizycznego
świata, ale dla niewidocznego, duchowego świata. Wiara sięga do świata duchowego i przenosi
rzeczy do świata fizycznego.
Wiara jest jak sygnał radiowy. Radio i telewizja nieustannie nadają. Możesz być w pomieszczeniu,
w którym nie widać i nie słychać tych sygnałów, ale to wcale nie oznacza, że ich tam nie ma.
Wystarczy włączyć odbiornik radiowy i dostroić go do odpowiedniej częstotliwości. Wtedy radio
przekazuje impulsy ze świata, którego nie możesz zobaczyć i przekazuje je w sposób słyszalny dla
ludzkiego ucha. Bóg odpowiada na modlitwy w podobny sposób - On daje rzeczy w świecie
duchowym i przez wiarę musisz po nie sięgnąć, i sprowadzić je do fizycznego świata. Świat fizyczny
i duchowy są równoległe do siebie. Bóg działa odpowiadając na modlitwę, ale możesz tego nigdy nie
doświadczyć w świecie fizycznym, dopóki twoja wiara nie stworzy mostu, pomiędzy obydwoma
światami.
Na przykład Daniel, mąż Boży, modlił się i prosił Boga o objawienie. Ze względu na czas
podsumuję tę historię. Bóg posłał anioła Gabriela, aby się ukazał Danielowi i odpowiedział na jego
modlitwę. Księga Daniela 9:22-23 mówi: Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby
ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby
ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły; uważaj więc na słowo i zrozum widzenia! W tym tkwi całe
sedno: Gabriel powiedział, że od początku, gdy Daniel się zaczął modlić, wyszedł nakaz od Boga,
aby dać mu odpowiedź. Jeśli będziesz czytał tę modlitwę, zobaczysz że zajęło to jakieś 3 minuty
od czasu, kiedy Bóg wydał nakaz do czas, kiedy Daniel dostał odpowiedź.
1

Przypuszczamy, że jeśli Bóg istnieje i coś jest Jego wolą, to dzieje się to natychmiast, pstryk (!)
i już jest; to nieprawda. W tym przypadku, gdy Bóg dał odpowiedź, Gabrielowi zajęło około 3 minut,
żeby się z nią zjawić. Nie znam przyczyny, dlaczego tyle to zajęło i nie o to tutaj chodzi. Chodzi
o to, że od czasu Bożej odpowiedzi minął jakiś czas, prawdopodobnie 3 minuty, nim odpowiedź się
zamanifestowała. Cóż, jeśli tyle miałyby trwać odpowiedzi na nasze modlitwy, większość z nas dałaby
radę wytrzymać, ale nie zawsze tak jest.
W 10 rozdziale widzimy jak Daniel modli się kolejny raz, ale tym razem udzielenie odpowiedzi
zajęło aż 3 tygodnie. Ci, którzy czytają ten fragment pytają: „Dlaczego Bóg raz odpowiedział
w 3 minuty, a za drugim razem po 3 tygodniach?”. Księga Daniela 10:11-12: I rzekł do mnie:
Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz
jestem posłany do ciebie! A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Wtedy rzekł
do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się
przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów! Bóg
odpowiedział na modlitwę Daniela już pierwszego dnia. Dotarcie odpowiedzi zajęło 3 tygodnie, ale
Bóg jest wierny. Pismo Święte mówi, że On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam
(List do Hebrajczyków 13:8).
Patrząc na rozdział 9 i 10, wierzę, że Bóg odpowiedział na modlitwy Daniela natychmiast. Jedna
odpowiedź zajęła 3 minuty, inna znów zajęła 3 tygodnie, ale Bóg nie był tego przyczyną. W tym cała
sprawa - Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Bóg działa, ale jest wiele czynników, które mogą mieć
wpływ na czas, w którym zobaczymy Jego odpowiedź na nasze modlitwy. Musisz wierzyć; wiara
musi sięgnąć w to, co niewidzialne i przynieść odpowiedź do świata fizycznego. Wiara jest tutaj
kluczowym czynnikiem.
Czytamy także w wersecie 13 rozdziału 10: Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał
mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł
mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego. Anioł nie
mówi tutaj o fizycznej osobie, ale o demonicznej przeszkodzie. Szatan jest kolejnym czynnikiem
w procesie uzyskiwania odpowiedzi od Boga. Czasem Bóg odpowiada na modlitwę, ale Szatan
powstrzymuje tę odpowiedź przez innych ludzi. Na przykład, jeśli wierzysz w finansowe
zaopatrzenie, Bóg nie da ci pieniędzy osobiście. On nie sfałszuje złotówek, euro, ani żadnej innej
waluty świata. On ich nie wydrukuje, nie spuści z nieba, ani nie włoży ci ich do kieszeni.
Ew. Łukasza 6:38 mówi: Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną
i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Bóg zadziała i odpowie na twoje modlitwy, ale zrobi to przez
innych ludzi. Niektórzy z nich są związani chciwością i jeśli są źli na ciebie ze względu na coś, co im
zrobiłeś, Szatan będzie mógł wstrzymać manifestację odpowiedzi na twoja modlitwę przez nich. Gdy
się modlisz, zwłaszcza o sprawy finansowe, musisz wziąć pod uwagę, że inni ludzie mogą być
częścią twojego finansowego cudu. Może więc powinieneś się o nich modlić?
Bóg jest wierny. On nie zawiódł w odpowiedzi na modlitwę, która była oparta na Jego Słowie
i w wierze. On zawsze daje odpowiedź, ale ty nie zawsze możesz zobaczyć jej manifestację, gdyż
jest to zależne od różnych czynników. Modlę się, aby to ci pomogło i zbudowało twoją wiarę. Bóg
zawsze odpowiada na twoje modlitwy.
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Pytania
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:7-8. Czego możemy się spodziewać od Boga, gdy prosimy?
__________________________________________________________________________________
2. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:7-8. Jeśli szukamy Boga, czego możemy się spodziewać?
__________________________________________________________________________________
3. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:7-8. Czego możemy się spodziewać, jeśli będziemy pukać?
__________________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Ew. Jana 10:35. Czy Bóg może dać mniej, niż Jego Słowo nam obiecuje?
__________________________________________________________________________________
5. Przeczytaj List Jakuba 4:1-3. Co było przeszkodą dla tych ludzi w otrzymywaniu od Boga?
__________________________________________________________________________________
6. Przeczytaj 1 List Piotra 3:7. Jeśli będziesz źle traktował swojego małżonka, jaki będziesz miał rezultat
w swoim życiu modlitewnym?
__________________________________________________________________________________
7. Przeczytaj 1 List Jana 5:14-15. Co jest kluczem do uzyskania odpowiedzi na modlitwy?
__________________________________________________________________________________
8. Przeczytaj Ew. Marka 11:24. Gdy się modlisz, co powinieneś robić?
__________________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Ew. Mateusza 7:7-8 - Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą
wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.
Ew. Jana 10:35 - Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże (a Pismo nie może być
naruszone).
List Jakuba 4:1-3 - Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności
waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie
możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie
otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.
1 List Piotra 3:7 - Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym
rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy
wasze nie doznały przeszkody.
1 List Jana 5:14-15 - Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego
woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już
od niego to, o co prosiliśmy.
3

Ew. Marka 11:24 - Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili,
tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:7-8. Czego możemy się spodziewać od Boga, gdy prosimy?
Możemy się spodziewać, że będzie nam to dane.
2. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:7-8. Jeśli szukamy Boga, czego możemy się spodziewać?
Znajdziemy Go.
3. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:7-8. Czego możemy się spodziewać, jeśli będziemy pukać?
Otworzą nam.
4. Przeczytaj Ew. Jana 10:35. Czy Bóg może dać mniej, niż Jego Słowo nam obiecuje? Nie.
5. Przeczytaj List Jakuba 4:1-3. Co było przeszkodą dla tych ludzi w otrzymywaniu od Boga?
Motywy ich serca były niewłaściwe. Wszystko było dla nich i o nich. Ich motywem był
jedynie egoizm.
6. Przeczytaj 1 List Piotra 3:7. Jeśli będziesz źle traktował swojego małżonka, jaki będziesz
miał rezultat w swoim życiu modlitewnym? Odpowiedzi na twoje modlitwy doznają
przeszkody.
7. Przeczytaj 1 List Jana 5:14-15. Co jest kluczem do uzyskania odpowiedzi na modlitwy?
Proszenie zgodnie z Jego wolą.
8. Przeczytaj Ew. Marka 11:24. Gdy się modlisz, co powinieneś robić? Wierzyć,
że otrzymałeś, a otrzymasz.
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