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Niniejszy  tekst  jest  zapisem  wygłoszonego  kazania,  poszerzona  o  dyskusję 
prowadzoną  na  ten  temat.  Największym  pragnieniem  przyświecającym 
tłumaczeniu  było  to,  aby  jak  najwierniej  oddać  przekazaną  myśl  Bożą, 
zachowując styl i specyfikę mówcy oraz ekspresję głoszonego słowa.    



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spis Treści 

 
 

 
 
WSTĘP .............................................................................................................................................. 5 
 
Rozdział Pierwszy 
DLA BOGA MILCZENIE JEST ZŁOTEM  ............................................................................... 6 
 
Rozdział Drugi 
BÓG DAJE ODPOWIEDZI, KTÓRYCH POTRZEBUJEMY ................................................ 9 
 
Rozdział Trzeci 
WŁAŚCIWY CZAS NA SŁOWA .............................................................................................. 14 
 
PODSUMOWANIE ..................................................................................................................... 16 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSTĘP 
 
 
 
 

Mówić,  mówić,  mówić,  mówić.  Żyjemy  w  tak  zwanym  wieku 
informacji. Wydaje  się,  że niemal każdy  (wraz  ze  swoim bratem) ma własny 
talk  show w  telewizji  lub  radio.  Siadasz  do  komputera  i możesz  dzień  i  noc 
rozmawiać na czacie. 
  Cała  ta  paplanina  zdominowała  nasze  społeczeństwo,  wywarła 
również  wpływ  na  kościół,  najczęściej  negatywny.  Chrześcijanie  chodzą  od 
spotkania  do  spotkania,  aby  omówić  ten  i  tamten  program,  dla  tej  i  tamtej 
grupy.  Jednak  dyskusja  załatwia  tak  niewiele,  raczej  ma  tendencje  do 
stwarzania zamieszania i zaciemniania naszej wizji tego, co w tych dniach jest 
naprawdę ważne. 
  Żyjemy w złych czasach. Szatan naprawdę pracuje nad przekręceniem 
przesłania  ewangelii  i  powstrzymaniem  dzieła  kościołów  prawdziwie 
opartych na Biblii. 
  W  tej  książeczce  (zaczerpniętej  z  kazania  i  dyskusji  pomiędzy 
pastorem Stevens’em a pastorem Schallerem prowadzonej w czasie ostatniej 
Międzynarodowej  Konferencji)  zobaczysz  dlaczego w  złym  czasie  tak ważne 
jest  to, by chrześcijanie przestali  rozniecać sporne kwestie. Modlimy się, aby 
te  myśli  pomogły  każdemu  czytelnikowi  nauczyć  się  mądrości  milczenia, 
byśmy mogli  zobaczyć,  że  za  każdą  cichą myślą  Boga  kryje  się  najwyższy  z 
możliwych procesów myślenia.    
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Rozdział Pierwszy 
 
 
 
 

DLA BOGA MILCZENIE JEST ZŁOTEM  
 
 
 
 

„I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, 
mówiąc: Zmiłuj  się nade mną, Panie, Synu Dawida! Córka moja 
jest  okrutnie  dręczona  przez  demona.  On  zaś  nie  odpowiedział 
jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego prosili go mówiąc: 
Odpraw ją, gdyż woła za nami. A On odpowiadając, rzekł: Jestem 
posłany  tylko  do  owiec  zagubionych  z  domu  Izraela.  Lecz  ona 
przyszła,  złożyła  mu  pokłon  i  rzekła:  Panie,  pomóż  mi!  A  On, 
odpowiadając,  rzekł:  Nie  dobrze  jest  brać  chleb  dzieci  i  rzucać 
szczeniętom.  Ona  zaś  rzekła:  Tak,  Panie,  ale  i  szczenięta  jedzą 
okruchy,  które  spadają  ze  stołu  panów  ich.  Wtedy  Jezus, 
odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; 
niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej 
godziny” (Mateusza 15,2228). 
 
„Przeto kto rozumny, niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas 
zły!” (Amosa 5,13). 

 
  Dlaczego  tak  ważne  jest,  aby  milczeć  w  złych  czasach?  Bez  Bożego 
umysłu nie  jesteśmy w stanie zrozumieć głębi okresu zła, który następuje w 
naszym życiu. I dlatego Bóg mówi: Zejdź z drogi. Trzeba, abyś teraz milczał”. 
Po pierwsze „rozumność” oznacza mądrość z góry (Jakuba 3,17). Mądrość jest 
natchniona przez Boga jako objawienie dane przeciwko rządowi szatana i jego 
taktyce zła. Zło to sprawowanie rządu szatana. Zło to grzech, ale wykracza on 
poza osobisty grzech. 
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  W  dzisiejszych  kościołach  ludzie  wchodzą  w  związek  małżeński  i 
rozwodzą się bez mrugnięcia okiem. W ich małżeństwie nastał czas zła, ale oni 
nie  wiedzą  jak  sobie  z  nim  poradzić.  Nie  są  świadomi  tego,  że  nie  mają  do 
czynienia  z  osobistym  grzechem,  ale  z  nadnaturalnym  rządem.  Taktyką 
szatana jest zło (1 Tesaloniczan 5,22; 2 Tesaloniczan 3,2‐3). 
  Modlitwa  nie  sprawi,  że  wydostaniesz  się  spod  panowania  zła.  Aby 
osoba mogła wydostać  się  ze  zła  potrzeba  uwolnienia  poprzez maksymalny 
„pobór” doktryny. Ktoś może przychodzić do krzyża od dziś aż do wieczności i 
krzyż  nie  usunie  skutków  zła.  Jedynie  przyjmowanie  Słowa  Bożego  w  ciszy 
upora się ze złem. 
 
 

Ożywienie przychodzi przez Słowo 
 

  Rozważ niektóre wersety z Psalmu 119: 
 

„Ożywiaj  mnie  według  obietnicy  swojej!  Ożywiaj  mnie  według 
sądów  twoich!”  (w.  154b,  156b).„Dusza  moja  przylgnęła  do 
prochu, ożyw mnie według słowa twego” (w. 25).  „Odwróć oczy 
moje,  niech  nie  patrzą  na  marność,  obdarz  mnie  życiem  na 
drodze  swojej”  ( w. 37, mowa o doskonałym przekazie Bożym). 
„Przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie!” (w. 40). 

 
Zwróć uwagę na uzyskanie podkreślenia poprzez powtarzanie: „Ożyw 

mnie  ...”,  „Ożyw mnie  ...”,  „Ożyw mnie  ...”.   To,  że zostałem ożywiony wczoraj 
nie ma nic wspólnego z potrzebą  jaką mam dzisiaj. Muszę być ożywiony dziś 
rano. Muszę być ożywiony dziś wieczorem. I również jutro rano muszę zostać 
ożywiony. Ponadto, to musi być ożywienie dokładnie według Słowa Bożego.  
  Najpiękniejszą rzeczą na świecie jest to, kiedy Boży ludzie rozumieją, 
że mądra osoba będzie cicho. „Co myślisz ...?” Stop! Nie bądź szybki w dawaniu 
odpowiedzi  na  pytanie,  które  jest  skierowane  do  ciebie.  Możesz  zniszczyć 
siebie i osobę, która cię pyta. Pozwól Bogu pomyśleć na ten temat. 
 
 

Bądź połączony z Głową 
 
  Kolosan 2,19 mówi o Głowie,  Jezusie Chrystusie. Nie będę miał życia 
Ciała  ponad  to,  na  ile  jestem  poddany  autorytetowi  Głowy.  Na  tyle,  na  ile 
Chrystus jest moją Głową, na tyle będę miał Boże życie w sobie. A oprócz tego, 
będę mieć udział w dawaniu życia Ciału Chrystusa. Będę dawcą życia  rok za 
rokiem,  jeśli  jestem  uległy  Głowie.  Odłącz  mnie  od  Głowy  i  naturalna  siła 
przejmie  kontrolę.  Kiedy  tak  się  dzieje,  krzyż  nie  ma  sposobu  na 
wyeliminowanie  tego,  co  ma  miejsce.  W  rezultacie  nie  posiadam  życia. 
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Wszystko, co jest związane z Ciałem Chrystusa dotyczy dawania życia; to życie 
buduje,  wskrzesza,  odnawia,  ożywia  i  czyni  nowymi  nasze  myśli  i  motywy. 
Podkreślamy to, co pozytywne. 

Najbardziej  niezwykłą  rzeczą  jest  bycie  we  właściwym  związku  z 
Głową. Możemy mieć najlepsze małżeństwo w mieście, ale jeśli nasza rodzina 
pozna  Głowę,  nikt  nie  będzie  w  stanie  jej  tknąć.  Członkowie  rodziny  będą 
objawiać  Jego  życie,  gdziekolwiek  się  znajdą.  Wszystko  to  polega  na 
posiadaniu życia, które buduje. A w tym procesie może być bardzo wiele ciszy. 

Kiedy  jesteśmy  skupieni  zaczynamy  zdawać  sobie  sprawę  z  czegoś 
niezwykłego:  z  biblijnych  przepisów.  Pragniemy  Jego  przepisów.  Szukamy 
Jego łaski. Szukamy Jego sprawiedliwości. Chcemy, aby wszystko było zgodne 
z  Jego  Słowem.  We  wszystkich  tych  wersetach  i  ich  objaśnieniach  oraz  z 
każdego z osobna wynika zastosowanie: niezwykłe życie Głowy. 

Bóg  pociesza  w  ucisku  (Psalm  119,50).  On  mówi:  „Posłuchaj,  jeśli 
znajdziesz się pod autorytetem Głowy, będziesz miał autorytet w życiu Ciała, 
które jest duchowo doskonałe”. 
 
 

Niebezpieczne, błędne rozumowanie 
 

„Biada  tym,  którzy  zło  nazywają  dobrem,  a  dobro  złem,  którzy 
zamieniają  ciemność  w  światłość,  a  światłość  w  ciemność, 
zamieniają  gorycz  w  słodycz,  a  słodycz  w  gorycz”  (Izajasza 
5,20). 

 
Biblia  mówi,  że  ludzie  widzą  dobro  i  nazywają  je  złem  lub  zło 

nazywają dobrem. Szatan zawsze będzie wynajdywał złe rzeczy i wtrącał je do 
takich,  które  są  „w  porządku”,  aby  nęcić  ludzi,  którzy  są  zwiedzeni. Musimy 
studiować  to,  co  Słowo  Boże  mówi  na  temat  demonów.  Musimy  studiować 
kazania  na  temat  doktryny  o  demonach1  i  zdać  sobie  sprawę,  że  nie 
uodpornimy  się  na  nie,  bez  względu  na  to,  jak  dobrzy możemy  być.  Ty  i  ja 
jesteśmy tak samo narażeni na demony jak ktokolwiek inny. 

Sprawdź  swoje  rozmowy.  Sprawdź  przygotowanie  swojej  duszy 
każdego dnia, aby twój język nie wysuwał się ponad twój umysł. Nie możemy 
nigdy  pozwolić  na  to,  aby  zwiedzenie  szatana  powiodło  się,  by  mógł  nas 
kontrolować swoim zarządem.  
 
  

                                                
1 Grace Publication’s Doctrine Weekly wydała kilka kazań pastora Steven’sa na temat szatańskiego 
rządu zła: „Dealing Precisely with Demons” (Precyzyjne rozprawianie się demonami) 1998, 
„Imaginations of the Heart (Wyobrażenia serca) 1998, „Why God Create Satan?” (Dlaczego Bóg 
stworzył szatana) 2000, „Satan’s Limitations” (Ograniczenia szatana) 2002. 
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Rozdział Drugi 
 
 
 
 

BÓG DAJE ODPOWIEDZI, KTÓRYCH POTRZEBUJEMY 
 
 
 
 

Kobieta z Syrofenicji w Mateusza 15,23 rozmawiała z Bogiem i błagała 
Go, aby coś powiedział, ale On nie otworzył swoich ust. Co On czynił względem 
niej? Odpowiadał jej milczeniem. 
  Czy  kiedykolwiek  Jezus  uczynił  tak  tobie?  Czy  odpowiedział  ci 
milczeniem? Ale czyż nie jest On żywy, chętny i zmotywowany do tego, by nam 
pomóc?  On  jest,  ale  Jego  milczenie  wprowadza  nas  na  wyższy  poziom 
myślenia, niż ten, kiedy On mówi  i  jest  tak ponieważ za Jego milczeniem stoi 
wieczność  i mając wyrazić  swoją pełną myśl  za pomocą naszego słownictwa 
jest często ograniczony. Ale swoim milczeniem jest w stanie wypracować coś 
w  taki  sposób,  że  możesz  zobaczyć  Jego  w  działaniu  poprzez  twoją  wiarę, 
odpoczywanie w Jego przepisach i poprzez twoją miłość do nich. 
  Milczenie  to  prawdziwa  mądrość.  Kimże  my  jesteśmy,  aby  być 
zaangażowanym w dzieło Boga? Po prostu zejdź z drogi i bądź cicho. Ucisz się i 
pozwól  Bogu  być  Bogiem.  Młody  pastor  powiedział  mi  o  tym,  jak  często 
przychodzi  pokusa,  by  mówić  w  obecności  zła,  ale  kiedy  czeka  na  Boga, 
reaguje  milczeniem.  To  naprawdę  jest  bardzo  dobra  odpowiedź,  ponieważ, 
kiedy szatan jest w fazie zła, próbuje zaangażować nas w otwartą wojnę z jego 
królestwem,  zarządem  i nadnaturalnymi  zasobami. W  rezultacie może  łatwo 
wprawić  nas  w  zamieszanie  i  zwieść  nas.  Poprzez  projekcję  emocjonalnych 
bodźców  próbuje  sprawić,  byśmy  myśleli,  że  to  Bóg,  podczas,  gdy  w 
rzeczywistości  to on. Dlatego Pan mówi:  „Dla  ciebie  to  jest bardzo  rozsądne, 
abyś pozostał w ciszy, szczególnie w czasie zła”. 
  W  złym  czasie  wiele  słów,  których  ludzie  używają  w  komunikacji 
(rozmowy,  obrona,  dialog,  atak)  jest  w  swej  istocie  niemądrych.  Przede 
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wszystkim nie wiedzą, z kim walczą, a kiedy nie wiedzą, z kim walczą, próbują 
desperacko bronić  siebie. Problem polega na  tym, że nie mają pojęcia, przed 
kim się bronią. Ale kiedy wkraczamy w szczególny rodzaj mądrości  jesteśmy 
cicho, ponieważ wchodzimy na wyższy poziom myślenia, który w  istocie  jest 
myśleniem  z  Bogiem.  Kiedy  człowiek  wkracza  w  wyciszenie  z  powodu 
wyższego poziomu myślenia, Bóg ma możliwość wkroczyć i rozmawiać z nim, 
uczyć go, objawiać mu i przede wszystkim dawać mu mądrość z góry. 
 

 
Mądrość z góry 

 
  Mądry człowiek w świecie wie co powiedzieć, kiedy to powiedzieć, do 
kogo  i w  jaki  sposób. To daje mu przewagę w konkurencji. Dla Bożych  ludzi 
przyjmowanie mądrości z góry jest jedynym możliwym sposobem posiadania 
przewagi nad grzechem. Zło  jest  absolutnie  związane przez  człowieka,  który 
wie  co,  kiedy  i  jak  powiedzieć.  Człowiek  prowadzony  przez  Ducha  jest  w 
stanie trwać w absolutnej ciszy i całkowitym zaufaniu. Bóg powie mu: „Teraz 
dam  ci  słowa  mądrości,  a  ty  je  po  prostu  powtórzysz”.  Zatem  on  powtarza 
mądrość,  którą  Bóg  mu  daje  i  to  staje  się  czymś  więcej  niż  równorzędnym 
przeciwnikiem  dla  czegokolwiek,  co  pochodzi  z  nadnaturalnego  agresora, 
szatana. 
  Kiedy człowiek  jest  rozumny, milczy  i przyjmuje cztery kroki,  cztery 
kierunki  zastosowania  mądrości  od  Boga:  co,  kiedy,  gdzie  i  jak  powiedzieć. 
Ponieważ  jest  to  mądrość  Boża,  nie  mówi  niczego,  za  co  później  musiałby 
przepraszać.  Nie  złości  się  na  ludzi,  którzy  nie  chcą  się  z  nim  zgodzić.  Po 
prostu  trwa  w  ciszy,  w  zaufaniu  i  znajduje  nowe  miejsce  odpocznienia 
(Izajasza 32,17‐18). To jest fantastyczna lekcja mądrości. 
  Pragnieniem dla naszego kościoła, dla ludzi, którzy pracują dla nas w 
tych  dziedzinach  i  dla  pastorów  na  całym  świecie  jest  to,  abyśmy  wszyscy 
mogli  otrzymać  dar  mądrości.  To  jest  największa  potrzeba  dzisiejszego 
kościoła. Jezus polecił swoim uczniom, aby modlili się: „Uwolnij nas od złego”. 
Powiedział:  „Módlcie  się  tak  ponieważ,  potrzebujecie  uwolnienia  od  zła, 
abyście mogli się lepiej o to modlić”. 
  Ludzie przychodzą z tak wielu opiniami, które nie są akuratne. Ułóż to 
wszystko razem i na końcu odkryjesz, że milczenie jest największą bronią jaką 
chrześcijanin posiada w napełnionej Duchem obronie. 
  Kobieta w Mateusza  15,22‐23 modliła  się  o  swoją  córkę,  która  była 
okrutnie męczona  przez  demona,  ale  „Jezus  nie  odpowiedział  jej  ani  słowa”. 
Dlaczego?  Ponieważ  udzielał  jej  i  swoim  uczniom  lekcji.  Sprawdzał  wiarę 
każdego  co  do  swojej  decyzji,  by  odpowiedzieć  kobiecie  milczeniem. 
Ostatecznie wiemy,  że  uzdrowił  jej  córkę,  a  potem pochwalił  ją  za  jej wiarę. 
Ale najpierw milczał. 
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Żyjąc przez wiarę w miłości 

 
Pomyśl również o tym w ten sposób.  Jak bardzo Bóg jest wyciszony? 

Dał  nam  swoje  Słowo  i  w  nim  powiedział  nam  najważniejsze  rzeczy.  Ale 
wielokrotnie  w  naszym  codziennym  chodzeniu  z  Nim  nie  mówi  do  nas  ani 
jednego słowa. Milczy w złym czasie. 

Innymi  słowy:  może  to  dobrze,  że  nie  wiemy  wszystkiego  o  danej 
sprawie.  Gdyby  powiedział  nam więcej  niż  potrzebujemy wiedzieć, mogłoby 
to  wprowadzić  nas  w  zamieszanie  i  kłopoty.  Boże  milczenie  jest  dla  nas 
błogosławieństwem,  ponieważ wymaga,  abyśmy  żyli  w miłości.  Zgodnie  z  1 
Koryntian 13,7 miłość wierzy wszystkiemu, co zostało nam powiedziane. Nie 
potrzebujemy  poddawać  analizie  ludzi  i  ich  motywów,  potrzebujemy  tylko 
ufać  Bogu  w  tym,  że  będzie  nas  prowadził.  Ponadto  miłość  wszystko 
przetrzyma, wszystko znosi i wierzy, że Bóg ma dla nas, to, co najlepsze.  

Co  w  takim  razie  z  nami?  Czy  potrzebujemy  odpowiedzi  w  każdej 
próbie?  Czy  powinniśmy  rozmawiać  o  wszystkim  i  wypełniać  próżnię 
słowami? W  Joba  23,4‐5  Job  powiedział  do  swoich  oskarżycieli:  „Chciałbym 
stanąć  przed  Bogiem.  Wypełniłbym  swoje  usta  dowodami”.  Z  pewnością 
mielibyśmy wiele do powiedzenia, gdybyśmy mogli stanąć przed Bogiem. Ale 
w złym czasie Bóg milczy. Powiedział nam to, co potrzebujemy wiedzieć. 

Na  ostatniej wieczerzy w  Jana  14,30  Jezus  powiedział  uczniom:  „Już 
wiele  nie  będę mówił  z  wami,  nadchodzi  bowiem władca  świata”.  Zaraz  po 
tym,  jak  został  zdradzony w Ogrodzie  Getsemane  powiedział  do  faryzeuszy: 
„Lecz to jest wasza pora i moc ciemności” Łukasza 22,53b). 

To,  co  Jezus  powiedział  uczniom  do  tego  momentu  było 
wystarczające.  Wiedzieli  tyle,  ile  potrzeba,  by  być  w  stanie  przejść  przez 
próbę,  która  nadchodziła.  I  tak  samo  wierzymy  odnośnie  naszego  kościoła. 
Wierzymy,  że  przez  lata  nauczyliśmy  się  wystarczająco,  by  przejść  przez 
cokolwiek, co diabeł może rzucić nam pod nogi za Bożym pozwoleniem. 

Wychodziliśmy z sali szkoły biblijnej w zadziwieniu i mówiliśmy: „Nie 
mogę  uwierzyć,  że  Bóg  przyprowadził  mnie  tutaj.  Jakie  niezwykłe  rzeczy 
słyszałem! Jeśli nie usłyszę już nic więcej, to, co słyszałem jest niesamowite!” 

Bóg  milczy,  ale  powiedział  nam  to,  co  potrzebujemy  wiedzieć 
odnośnie siebie nawzajem. Powinniśmy być ludźmi niewielu słów, skorymi do 
słuchania, a nie do mówienia. 

Począwszy od  rozdziału 38 księgi  Joba,  na  końcu próby Bóg  zwrócił 
się do Joba niego mówiąc: „Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy 
zakładałem  ziemię?”  Bóg  skierował  do  Joba  blisko  osiemdziesiąt  pytań  i  to 
postawiło  Joba  na  przynależnym  mu  miejscu.  Zobaczył  to,  jaki  był  mały  w 
szerokim porządku rzeczy. 

„Wtedy  Job  odpowiedział  Panu  i  rzekł:  Otom  ja  nędzny,  cóż  ci 
odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach” (Joba 40,3‐4). 
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Uznając naszą nicość 

 
Theodore  Roosevelt  zanim  został  prezydentem  Stanów 

Zjednoczonych  zakochał  się w  pewnej  kobiecie  i  poślubił  ją.  Ale  ona  zmarła 
przy  porodzie  pierwszego  dziecka  i  to  go  zmiażdżyło.  Chociaż  jako  młody 
człowiek  był  utalentowanym  politykiem  w  Nowym  Jorku,  ta  tragedia 
zniszczyła go. Postanowił,  że uda się do Dakotas  i będzie pasł bydło. Spędził 
tam na pustyni dwa lata. Kładł się na ziemi nocą i patrzył na niebo. Powiedział: 
„Patrzyłem  na  gwiazdy  tak  długo,  aż  stawałem  się  bardzo  mały”.  Wiele  lat 
później,  będąc  już  prezydentem  Stanów  Zjednoczonych,  robił  dokładnie  to 
samo.  Kiedy  mógł  być  kuszony  przez  władzę  swojego  urzędu,  patrzył  na 
gwiazdy tak długo, dopóki nie zdał sobie sprawy z tego jaki jest mały. 

Wiele  z  naszych  słów  pochodzi  od  nas  samych  i  być  może  lepiej 
powiedzieć  jak  Job  „połóż moją  rękę na moich ustach”.  Job upamiętał  się  po 
tym,  co  Bóg  mu  powiedział.  Jesteśmy  powołani  do  uwielbiania  Boga, 
chodzenia z Nim w wierze, do kochania Go. I jeżeli On nie mówi do nas, to nic 
nie  szkodzi.  Rut  powiedziała  do  swojej  teściowej:  „dokąd  ty  pójdziesz  i  ja 
pójdę” (zob. Rut 1,16). Stąd kiedy Noemi zawróciła do Betlejem Rut podążyła 
za nią w milczeniu.  

Uczeń  musi  nauczyć  się  jak  iść  za  Bogiem  w milczeniu.  Rozumny  – 
mądry uczeń – w złym czasie będzie milczał, wiedząc, że Bóg będzie milczał z 
nami, ponieważ chce nauczyć nas życia w miłości w złym czasie. 
 

 
Poszukuj właściwych rzeczy 

 
  Większa  i  wyższa  forma  milczenia  u  Boga  wytwarza  i  promuje 
większą jakość wiary zaangażowanej w szukanie Go. Innymi słowy Bóg mówi: 
Jeżeli nie wiesz, co Ja mówię, jeżeli mnie nie słyszysz, umacniaj swoje serce w 
takiej jakości wiary, która odkryje to, co mam zamiar powiedzieć i to, czego ja 
pragnę przy braku dowodów. 
  Czasami bardzo wiele mówimy o kwestii takiej jak dziesięcina, ale nie 
dajemy  dziesięciny.  Bóg  poucza  nas  swoim milczeniem.  „Prawuj  się  ze mną 
Prawuj się ze Mną w kwestii  twojej dziesięciny. Daj  swoje pieniądze. Nie ma 
potrzeby rozmawiania o tym. Powiedziałem ci, żebyś to robił. Zatem zrób to. 
Koniec, kropka. Nie ma dyskusji. Prawuj się ze mną”. 
  „Chwałą  Bożą  jest  rzecz  ukryć,  a  chwałą  królów  rzecz  zbadać” 
(przypowieści 25,2). 
To  jest  niezwykłe  przysłowie.  Jedną  sprawę  zakrywasz.  Inną  badasz  i 
sprawdzasz.  Kiedy  chodzimy  z  Bogiem,  szukamy  Bożych  spraw,  ale 
zakrywamy  coś  innego  –  być  może  osobę,  która  jest  stroną  winną  lub  sam 
atak.  Ale  dla  ciała,  człowieka  naturalnego  jest  odwrotnie.  Kiedy  działamy w 
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ciele zakrywamy to, co powinniśmy odsłonić i odsłaniamy to, co powinno być 
zakryte. 
  Musimy  to  dobrze  zrozumieć.  Tu  nie  chodzi  koniecznie  o  to,  że  nie 
powinniśmy rozmawiać o ludziach. Bóg mówi, że kiedy chodzi o drogi świata, 
ciała  i  diabła  nie  powinniśmy  mówić  o  tych  rzeczach.  Siejąc  dla  ciała 
dochodzimy  do  wniosku,  że  zbyt  często  zakrywamy  sprawy  Boże,  a 
rozmawiamy o sprawach ciała. Ale kiedy mówisz do duchowego człowieka on 
zakryje sprawy ciała i objawi chwałę Boga.    
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Rozdział Trzeci 
 
 
 
 

WŁAŚCIWY CZAS NA SŁOWA 
 
 
 
 

  W złych czasach powinniśmy być w stanie mówić ludziom ewangelię. 
Nie analiza  sytuacji, nie krytyka  ludzi  i  ich położenia. Po prostu powinniśmy 
głosić ewangelię zgubionym. 
  Na  plantacji  Milton,  w  stanie  Maine  w  czwartek  wieczorem 
zapukaliśmy do drzwi i weszliśmy do domu pewnego rolnika. Powiedział nam, 
że nie jest gotowy, by przyjąć Chrystusa. Posyłał swoje dzieci do naszej szkółki 
niedzielnej,  a my  czuliśmy  się przynagleni,  by podzielić  się  z  nim ewangelią. 
Powiedzieliśmy  mu:  „Nigdy  nie  wiesz,  kiedy  Bóg  cię  zabierze.  Ale  on 
powiedział: „Nie jestem gotowy. Doceniam to, co robicie dla moich dzieci. Ale 
nie  jestem  gotowy  na  przyjęcie  Chrystusa”  i  sprawił,  że  to  było  zasadniczo 
jasne.  W  czasie  naszego  nabożeństwa  otrzymaliśmy  wiadomość,  że  ten 
człowiek chciał uruchomić swój traktor i jakoś tak się stało, że ten traktor go 
przywalił  i  niedługo po przyjeździe karetki  ten  człowiek  zmarł. Być może  to 
popołudnie  w  czwartek  było  jego  ostatnią  okazją  do  przyjęcia  Chrystusa. 
Dlatego  właśnie  powinniśmy  być  roztropni  i  rozumieć,  że  jest  czas  na 
mówienie prawdy w miłości. 
 
 

Zanieść Słowo na świat 
 
  Czy to nie  jest niezwykłe, kiedy osoba zostaje zbawiona? Niektórzy z 
nas byli w Azerbejdżanie i tam był pewien człowiek narodowości tureckiej. Z 
wyglądu wydawał się tak chłodny, twardy i jego twarz nigdy się nie zmieniała, 
więc w żaden nie mogliśmy ręczyć za to, że nasze słowa wywarły jakiś wpływ. 



 16 

Sześć miesięcy później zobaczyliśmy go ponownie. Duchowo mówiąc doszedł 
do  siebie.  Ten  człowiek  ma  przyszłość  w  Bogu.  Powiedział  kilka 
interesujących  rzeczy.  „W  Turcji  są  ludzie,  którzy  są  bardzo  towarzyscy  i 
bardzo  spragnieni  miłości,  ale  potem  odsuwają  się  od  miłości,  która  jest 
wyrażana  –  szczególnie  od  intensywności  Bożej  miłości.  Oczywiście,  że 
okazują miłość w  rodzinie  i  są bardzo  społeczni,  ale  ranią  się  tak bardzo,  że 
odsuwają się od tego. Są pchani w dwóch kierunkach. Jeden to miłość, a drugi, 
to nie miłość, ale ochrona”.  Jakież to niezwykłe, kiedy łaska Boża przełamuje 
ten mur i faktycznie chwyta się  czyjegoś życia! 
  Zatem  mówimy,  ale  nie  według  naszego  pragnienia,  by  być 
słuchanym. Jesteśmy roztropni, wyciszeni w czasie sztormu, czekamy na Boga. 
Uczymy  się  jak  być  mądrymi,  uczymy  się  słuchać  Bożego  prowadzenia  i 
wówczas  mówimy  słowa,  które  przynoszą  życie  duszy,  która  potrzebuje 
usłyszeć Słowa Życia, Jezusa Chrystusa. 
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PODSUMOWANIE 
 
 
 
 

  Bóg  w  ciszy  przemierza  różne  części  świata  i  dzieją  się  niezwykłe 
rzeczy. Oto człowiek z Iranu spotkał naszych misjonarzy. Wyglądał na osobę, 
która zamierza udać się do naszej szkoły biblijnej. To było dla nas oczywiste, 
że  ten  prawnik  z  Teheranu,  mający  około  trzydziestki,  został  napełniony 
Duchem  Świętym.  Kiedy  stał  się  wierzącym,  został  zwolniony  przez  rząd  z 
pracy  i  pojechał  do  Stambułu,  by  odnaleźć  nowe  życie.  Wiemy  o  sześciuset 
osobach  z  Iranu,  które  udały  się  do  Stambułu,  ponieważ  zostały 
chrześcijanami.  Widzieliśmy  dokument  z  urzędu  kraju  muzułmańskiego 
ostrzegający swoich przywódców przed rozprzestrzenianiem ewangelii. Było 
to memo o „ludziach w naszym państwie, zbuntowanych przeciwko rządowi, 
którzy nawracają na chrześcijaństwo ...”  

To dobra nowina, czyż nie tak? Bóg działa w świecie muzułmańskim. 
A  ten  człowiek  z  Iranu  powiedział:  „Straciłem  swoją  pracę.  Jestem 
prześladowany przez rząd, ale tak mi dobrze. Jestem tak uradowany Jezusem 
Chrystusem”.  Patrząc na niego pomyślałbyś,  ze nie ma  szansy na  to,  aby  ten 
człowiek chciał mieć cokolwiek z nami do czynienia. Nie mówimy tym samym 
językiem. Pochodzimy z całkowicie innych państw. Ale Bóg i Jego ewangelia to 
nie kwestia kultury. To Duch Święty i dar zbawienia. I to jest tak odświeżające! 
To jest piękne. 
  Człowiek  rozumny  trwa w milczeniu,  kiedy wróg  oskarża.  Człowiek 
rozumny  nie  będzie  pośpiesznie  oferował  swoich  opinii  na  jakiś  temat.  W 
rzeczywistości nie powie ani  słowa z wyjątkiem tego,  co Duch Święty da mu 
wypowiedzieć.  Jednak  jak  piękne  są  stopy  tych,  którzy  przynoszą  Dobrą 
Nowinę (Izajasz 52,7). Niezwykłym zaszczytem jest nieść Słowo Boże i prawdę 
Dokonanego Dzieła Jezusa Chrystusa do każdego zakątka świata. 
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Bóg naprawdę troszczy się o Ciebie 
 

Jezus bardzo Cię kocha. Jednakże fakt, że wszyscy zgrzeszyli oddziela 
nas  od  Boga  (Rzymian  3,23;  6,23).  Bóg  jednak wciąż  troszczy  się  o  Ciebie  i 
znajduje sposób na okazanie Ci swojej miłości.  

Miłość Jezusa Chrystusa do ludzi była tak wielka, że umarł na krzyżu 
za  wszystkie  grzechy  ludzkości.  Przelał  swoją  krew  za  Ciebie,  żebyś  mógł 
dostąpić przebaczenia i osiągnąć życie wieczne. 

Jedyną rzeczą, jakiej Bóg wymaga od Ciebie jest przyjście do Niego w 
prostej  wierze  i  zaufaniu  do  Jego  charakteru  i  Jego  miłości  do  Ciebie  oraz 
przyjęcie  Go  jako  swojego  Zbawiciela.  „Wszakże  każdy,  kto  będzie  wzywał 
imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (Dzieje 2,2). 

Pomódl  się  tak:  „Drogi  Panie  Jezu,  wiem,  że  jestem  grzesznikiem. 
Przyjmuję Ciebie jako mojego Zbawiciela. Dziękuję, że kochasz mnie tak bardzo, 
że umarłeś za mnie, żebym mógł mieć życie wieczne z Tobą. Amen”. 

Bóg  obiecuje,  że  nigdy  nie  przestanie  Cię  kochać  i  że  nigdy  Cię  nie 
porzuci ani nie opuści (Hebrajczyków 13,5). Buduj swój związek z Nim przez 
czytanie Biblii, modlitwę i chodzenie do dobrego, wierzącego Biblii kościoła. 

 
 

W celu uzyskania dalszych informacji zadzwoń lub napisz: 
Kościół Ewangeliczny „Misja Łaski” 

ul. Okocimska 3, Warszawa 
tel. 501 444 378 
www.ggwo.pl 
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