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Dlaczego Bóg nie Odpowiada?

Czy rozmawiasz z Bogiem? Czy dzielisz się 
swoimi problemami z Nim i prosisz Go o 
pomoc? Wiele osób nie widzi w tym sensu. 

Jeśli prosiłeś Boga o coś i nie otrzymałeś odpowiedzi, 
prawdopodobnie myślisz, że albo Bóg nie istnieje, albo 
jeśli istnieje, to nie troszczy się za bardzo o ciebie.

Może zaskoczy cię to, że Biblia zawiera wiele 
modlitw ludzi borykających się dokładnie z tym samym 
problem. Psalm 77 jest taką modlitwą napisany przez 
człowieka zwanego Asaf. W tej modlitwie widzimy, że 
Asaf jest prawie doprowadzony do rozpaczy, ponieważ 
wydaje mu się, że Bóg go ignoruje. Jednak pod koniec 
modlitwy, Asaf przeszedł od rozpaczy do głębszego 
zaufania Bogu. Jak to możliwe? Przyjrzymy się 
modlitwie, aby się dowiedzieć.
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Psalm 77:1-12
1 Głośno wołam do Boga i krzyczę, 

Głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał.
2 Szukam Pana w dniu mej niedoli, 

Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. 
Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia.

3 Gdy wspominam o Bogu, jęczę, 
Gdy rozmyślam, duch mój omdlewa.

4 Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał, 
Byłem zaniepokojony tak, iż nie mogłem mówić.

5 Przywodzę na pamięć dni dawne, 
Wspominam lata odległe.

6 Rozważam w nocy w sercu, 
Rozmyślam i duch mój docieka:

7 Czy Pan na wieki odrzuca 
I nigdy już nie okaże łaski?

8 Czy ustała na zawsze łaska jego? 
Czy cofnięta została obietnica jego na wieki?

9 Czy Bóg zapomniał litości, 
Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje?

10 I rzekłem: To sprawia mi boleść, 
Że prawica Najwyższego jest zmienna.

11 Wspominam dzieła Pańskie, 
Zaiste, wspominam twoje dawne cuda.

12 Rozpamiętuję wszystkie dzieła twoje 
i rozważam czyny twoje.

—Psalm 77:1-12
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Asaf rozpoczyna swoją modlitwę, tak jak  
 wielu z nas robi, jeśli rozmawiamy z Bogiem,  
   wołając do Niego  w potrzebie. Przyszedł do 

Boga w „niedoli” i „nie chce przyjąć pocieszenia” (w.2), 
prawdopodobnie dlatego, że chciał, aby Bóg wkroczył i 
rozwiązał jego sytuację. Nie wiemy, jaki był ten problem. 
Ale możemy powiedzieć, że Asaf był zdesperowany.

Każdy z nas przechodzi przez bardzo trudne chwile  
i sytuacje. Jest mało prawdopodobne, że ktoś będzie 
miał życie wolne od bólu. 
Jednak, kiedy przychodzimy 
do Boga w naszych kłopotach, 
tak jak zrobił to Asaf, czy 
otrzymujemy pomoc, czy też 
po prostu jesteśmy bardziej 
zdezorientowani? Wyglądało 
na to, że sprawy Asafa miały 
się po prostu coraz gorzej, 
gdyż zastanawiał się, czy 
Bóg zapomniał, jak być 
dobrym i miłosiernym (w.8-9). 
Pośród milczenia Boga, Asaf 
stwierdził, że modlitwa nie przynosi mu żadnych 
odpowiedzi ani otuchy.

Wspominam 
dzieła Pańskie, 

Zaiste, 
wspominam 
twoje dawne 

cuda.
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Cel modlitwy

Asaf słusznie prosił Boga o sprawy, przecież  
 1List Jana 5:14 zachęca nas tymi słowami:  
   „jeżeli prosimy o coś według jego woli [a więc, 

zgodnie z Jego celami i charakterem], wysłuchuje 
nas.” Jezus wyjaśnił swoim uczniom: „Dotąd o nic nie 
prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby 
radość wasza była zupełna.” (Ew. Jana 16:24). Bóg chce, 
abyśmy przynieśli wszystkie nasze prośby i potrzeby 
do Niego. Ale to nie jedyny cel modlitwy.

Może Asaf myślał, że sama modlitwa rozwiąże 
jego problemy. Jednak, gdy Bóg nakazuje nam modlić 
się, On nie chce tylko listy 
spraw do załatwienia; ani 
nie oczekuje wykonywania  
rytuałów lub religijnych 
praktyk. On chce, abyśmy 
rozmawiali z Nim (to jest to, 
czym faktycznie jest modlitwa) 
i Go poznali, tak jak to robimy 
w jakiejkolwiek innej relacji.

Często myślimy, że modlitwa 
jest wzorem matematycznym. 
Proszenie Boga o pomoc 
równa się z otrzymaniem 
niesamowitej, rozwiązującej 

On chce, 
abyśmy 

rozmawiali 
z Nim i Go 

poznali, tak 
jak to robimy 

w jakiejkolwiek 
innej relacji.
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problem odpowiedzi.  Z takim jednak nastawieniem, 
Asaf  zostaje z pytaniem: Dlaczego Boże nie 
odpowiadasz mi? (Psalm 77: 7-9).

Być może my również zadawaliśmy takie pytanie. 
Jeśli postrzegamy modlitwę jako „otrzymanie 
rzeczy”, których potrzebujemy, to często będziemy 
rozczarowani, zastanawiając się, czy Bóg w ogóle się 
troszczy. Wyobraź sobie, że Bóg po prostu powiedział 
„tak” na wszystkie nasze prośby i potrzeby (zgodnie 
z naszym zrozumieniem). Na świecie zapanowałby  
chaos niemal natychmiast! Wszystkie nasze rzekome 
potrzeby byłyby sprzeczne i kolidowały z przeciwnymi 
modlitwami innych!

Wreszcie, pytania, wątpliwości i cisza doprowadziły 
Asafa do tego wniosku: „Czy Bóg zapomniał być 
miłosiernym?” (w. 9). Innymi słowy, „Modliłem się 
przez całą noc. Bóg nie uczynił nic. Jest tylko jeden 
możliwy wniosek: Na Bogu nie można polegać. On 
zapomniał, jak się mną opiekować. Nie mogę na 
Niego liczyć.”

Z tą myślą, Asaf stanął przed realną możliwością 
zrezygnowania z Boga całkowicie. Jaki jest sens 
polegania na Bogu, który jest zawodny?
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Co robi Asaf?

Nagle, pozornie znikąd, Asaf robi zwrot o 180 
stopni  w swojej modlitwie. Werset 11 mówi: 
„Wspominam dzieła Pańskie” (w.11). Jego strach 

i wątpliwości są nagle przyćmione nowym poczuciem 
zaufania do Boga. Więc co się stało?

Powiedzmy wyraźnie, że wątpliwości Asafa nie 
zniknęły tak magicznie. On nie doznał olśnienia, ani 
żadna duchowa lampka mu się nie zapaliła. Asaf zrobił 
bardzo prostą, ale bardzo ważną rzecz. On przesunął 
swoją uwagę z siebie na Boga. Już nie rozmawia z 
Bogiem o swoich kłopotach; teraz rozmawia z Bogiem 
o Bogu—a w rezultacie, rozmawiając w ten sposób,  
przypomina sobie  kim jest Bóg i co zrobił (zarówno w 
jego własnym życiu, jak i na łamach Pisma).

Nie musimy bać się tego, że mamy wątpliwości; nie 
musimy ukrywać ich przed Bogiem. Bóg rozumie nasze 
wątpliwości i poczucie zagubienia. Ale On chce, abyśmy 
w naszych kłopotach skupili się na Nim, a nie na 
naszych słabościach. Wątpliwości Asafa doprowadziły  
go do rozpaczy. Ale gdy pomyślał o Bogu i spędził czas 
przypominając sobie, kim jest Bóg i patrząc na to, co 
Biblia mówi o Nim, został zachęcony i pokrzepiony.

Bądźmy szczerzy, modlitwa jest zwykle ostatnią 
rzeczą, którą podejmujemy, gdy jesteśmy w 
tarapatach. A kiedy się już modlimy, robimy to samo, 
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co Asaf i mówimy Bogu o wszystkich sprawach, które 
chcemy, aby Bóg naprawił. Zamiast tego, musimy 
spojrzeć na modlitwę jak Asaf w wersecie 11. To jest 
rozmowa z Bogiem, w której poznajemy Go lepiej. To 
jest czas, w którym może wzrastać nasza ufność w to, 
kim Bóg jest, gdy przypominamy sobie, co On dla nas 
uczynił, co  zamierza zrobić dla nas, co  nam obiecał i 
kim nas uczynił. Uwaga skupia się wyłącznie na Nim.

Jeśli rozpoczniemy modlitwę ze sobą i naszymi 
problemami, ograniczamy to, czym jest modlitwa, i 
ograniczamy pole widzenia tylko do siebie samych.  Jeśli 
modlitwa jest o Bogu, to kiedy następnie przejdziemy 
do rozmowy o naszych kłopotach, one już nie będą 
w centrum naszego pola widzenia. Niekoniecznie to 
oznacza, że znikną lub zostaną „rozwiązane” od razu. Ale 
to oznacza, że będziemy w stanie poradzić sobie z nimi, 
ponieważ będziemy polegać na Bogu, a nie na sobie.

Dlaczego Bóg nie odpowiedział? Często zdarza się, że 
możemy nigdy tak naprawdę nie dowiedzieć się, dlaczego 
Bóg wydaje się milczeć. Jednak jedna rzecz, którą możemy 
się nauczyć z historii Asafa jest taka, że milczenie Boga 
dało Asafowi czas potrzebny mu, aby zmienić swoje 
skupienie uwagi z siebie z powrotem na Boga. Mimo, że 
było to bolesne dla Asafa, to pomogło mu zbliżyć się do 
Boga, a tego przede wszystkim  Bóg chce dla nas. Bóg 
chce, abyśmy Go poznali i byli blisko Niego. Gdyby Bóg 
nieustannie dawał natychmiastowe rozwiązania naszych 
problemów, czy staralibyśmy się Go poznać? Nasz czas z 
Nim byłby krótki. Znalibyśmy Go jako pewnego rodzaju 
„automat” do rozwiązywania problemów. 
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Psalm 77:13-20
13 Boże, święta jest droga twoja! 

Któryż bóg jest tak wielki jak Bóg?
14 Tyś Bogiem, który czyni cuda; 

Dałeś poznać narodom moc swoją.
15 Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, 

Synów Jakuba i Józefa.
16 Ujrzały cię wody, o Boże, 
Ujrzały cię wody i zadrżały: 
Tak, wzburzyły się głębiny.
17 Obłoki spłynęły wodą, 

Chmury odezwały się grzmotem, 
A pioruny twoje latały.

18 Rozległ się grzmot twój jak turkot kół, 
Błyskawice oświetliły świat, 

Ziemia zadrżała i zatrzęsła się.
19 Droga twoja wiodła przez morze, 
A ścieżki twoje przez wielkie wody, 

Lecz nie było widać śladów stóp twoich.
20 Prowadziłeś lud swój jak stado 

ręką Mojżesza i Aarona.
—Psalm 77:13-20

Gdy Asaf zmienił swój punkt widzenia, i 
zaczął rozmawiać z Bogiem o Bogu, to nad czym 
zastanawiał się i o czym myślał?
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Odkupieńcze Czyny Boga. Asaf wspominał o tym, jak 
Bóg „odkupił” (w.15) Swój lud w przeszłości. Odkupić coś 
oznacza kupić coś z powrotem lub odzyskać posiadanie 
czegoś. Więc Asaf  wspominał czasy, kiedy Bóg uratował 
swój lud od kłopotów lub wrogów i przyprowadził go z 
powrotem do miejsca bezpiecznego z Nim.

Chrześcijanie mogą również wspominać to, jak Bóg 
odkupił ich od życia, które było oddzielone od Niego 
i zasługiwało na Boży sąd. Kiedy Jezus, Syn Boży, 
przyszedł na ziemię, uczynił to, aby zapłacić za to, 
że odrzuciliśmy  Boga. Każdy z nas żył tak, jakby Bóg 
naprawdę nie miał znaczenia, wybierając własny sposób 
postępowania. To jest właśnie to, czym jest „grzech”.

„On tego [Jezusa], który nie znał grzechu, za 
nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się 
sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5,21). Bóg Ojciec uczynił 
bezgrzesznego Jezusa odpowiedzialnym za nasze grzechy 
i On zapłacił karę za grzechy zamiast nas, abyśmy mogli 
być odkupieni (ponownie przyprowadzeni do Boga). 
Jezus został ukrzyżowany, umierając za nas, a następnie 
wzbudzony do nowego życia. Jezus zaprasza wszystkich, 
aby dołączyli do Niego w tym nowym życiu z Bogiem.

Podobnie jak Boże odkupienie było prawdziwym 
punktem wyjścia do modlitwy Asafa, tak  również jest 
doskonałym punktem odniesienia dla naszych rozmów 
z Bogiem. Kiedy mówimy „Odkupiłeś ramieniem 
swoim lud swój” (Psalm 77:15), przypominamy sobie 
jak bardzo jesteśmy zależni od Boga. Nie możemy 
należeć do niego ponownie poprzez nasze własne siły 
i zdolności. Należymy do Niego, opierając się na tym, 
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co Jezus uczynił i ufając Mu. I w ten sposób mamy żyć 
na co dzień i stawiać czoła każdej próbie—polegając 
na Bogu i zbliżając się do Niego.

Wielkość Boga. Wspominanie Bożych zbawczych 
czynów jest powiązane z rozmyślaniem  nad 
Bożą wielkością, mocą i siłą. Chrześcijanie mogą 
rozmyślać  nad wieloma rzeczami, jakie Bóg 
dokonał w ich życiu. Mogą też przyjrzeć się w Biblii 
życiu, nauczaniu i dziełom Jezusa. On jest „pełnią” 
Boga (Kol 1:15;19) i my możemy przeczytać o Jego 
niesamowitej sile i miłości. Nic nie mogło pokonać 
lub przytłoczyć Jezusa. W rzeczywistości, powiedział 
swoim uczniom: „Na świecie ucisk mieć będziecie, 
ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Jana 16:33). Te 
same moce i siły, które budzą w nas strach, są pod 
komendą Boga. To czego się boisz, boi się Jego.

Być może powiesz: „Ale Jezus został stracony 
na krzyżu! Więc  został przez coś pokonany.  Przez 
śmierć.” Właściwie to śmierć Jezusa była Bożym 
planem zbawienia nas przez cały czas. Co więcej, 
Jezus wyszedł z grobu trzy dni później. Jezus pokonał 
każdego wroga, a nawet śmierć. Bez względu na to, 
z jakimi kłopotami mamy do czynienia, możemy 
zaufać, że Bóg przeprowadzi nas przez nie.

Asaf rozmyślał także nad tym, w jaki sposób 
nawet  natura należy do Boga. Pisał: „Obłoki 
spłynęły wodą, Chmury odezwały się grzmotem, 
A pioruny twoje latały. Rozległ się grzmot twój 
jak turkot kół, Błyskawice oświetliły świat, Ziemia 
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zadrżała i zatrzęsła się” (Psalm 77: 17-18). Nie ma 
niczego na tym świecie, co jest większe od Boga. Ma 
wszystko pod kontrolą.

W czasie, gdy nadzieja gaśnie i wydaje się, że nie 
ma żadnego wyjścia, musimy złożyć naszą ufność 
w Bogu i skupić uwagę na Nim. Zrobił wszystko, 
co niezbędne, aby nas odkupić i jest mocniejszy od 
jakiegokolwiek problemu. On może nie odpowiedzieć 
tak, jak oczekujemy lub kiedy oczekujemy. Ale 
musimy ufać, że Jego plan jest doskonały. Nie wiemy, 
co Bóg uczyni, ale możemy ufać, że cokolwiek On 
uczyni będzie najlepszym rozwiązaniem dla nas.

Boży Charakter i Postawa wobec Nas. Ostateczna 
prawda, którą Asaf odkrył była następująca: Pan jest 
Pasterzem Swego ludu. Napisał: „Prowadziłeś lud 
swój jak stado ręką Mojżesza i Aarona” (Psalm 77:20). 
Tutaj Asaf  wspomina konkretny czas, kiedy Bóg 
uratował swój lud z niewoli egipskiej, prowadząc 
je „jak stado.” Posłużył się Mojżeszem i Aaronem, 
aby wyprowadzić ludzi z tego kraju i ostatecznie do 
ziemi, którą dla nich przeznaczył.

Idea Boga jako naszego pasterza jest wspaniałym 
wyobrażeniem, jakim możemy się posłużyć, aby o 
Nim  myśleć. Pasterze są zawsze ze swoimi owcami, 
zawsze wiedzą, co ich owce potrzebują i zawsze 
zapewniają im to. A kiedy trzeba przeprowadzić  
owce po niebezpiecznych miejscach, to upewniają 
się, że ani jedna owca się nie zgubi. Owce polegają w 
100% na swoim pasterzu.
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W ten sposób powinniśmy myśleć o Bogu. 
Jesteśmy owcami; On jest naszym Pasterzem. Nawet 
w trudnych czasach możemy powiedzieć: „Pan jest 
moim pasterzem, nie brak mi niczego” (Psalm 23: 1). 
Dlaczego? Ponieważ On troszczy się o nas i nigdy nas 
nie opuści ani  nie porzuci (List do Hebrajczyków 13: 5).

„ Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje 
mnie znają. Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie 
swoje kładę za owce . . . i głosu mojego słuchać będą, i 
będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego Ojciec 
miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu 
wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej 
woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; 
taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.”—Ew. Jana 10:14-18

Kiedykolwiek czujemy, że Bóg milczy, musimy 
pamiętać, że On jest naszym Pasterzem. Jesteśmy 
zawsze pod Jego ochronną opieką, nawet jeśli nie 
jesteśmy tego świadomi. Bóg zawsze pasie Swoje owce. 
Jezus, nasz Dobry Pasterz umarł za nas (Ew.Jana 11:14) i 
zmartwychwstał (w.18), aby doprowadzić nas z powrotem 
do Bożej „owczarni”.  My należymy do Niego i On nie 
pozwoli nam odejść, bez względu na to, przez jakie 
próby możemy przechodzić.

Jeśli zmagasz się z modlitwą lub jakimś konkretnym 
wyzwaniem i nie czujesz, aby Bóg dawał  Ci odpowiedź, 
to porozmawiaj z jednym  z liderów kościoła lub z 
innym chrześcijaninem, którego znasz. Oni będą mogli 
cię zachęcić i  porozmawiać z Bogiem razem z tobą.
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        Głębiej

Seria Patrząc Głębiej oferuje znakomite nauczania biblijne 
dla chrześcijan. Bez względu na to, czy jesteś młodym 
chrześcijaninem, czy też dojrzałym wierzącym, mamy szereg 
krótkich rozważań biblijnych na wiele ważnych tematów i pytań.

W Our Daily Bread Ministries, naszą misją jest uczynić 
zmieniającą życie mądrość Słowa Bożego zrozumiałą 
i dostępną dla wszystkich. Pragniemy  pomóc naszym 
czytelnikom przybliżyć się do Boga oraz dzielić się 
swoją wiarą w Niego z tymi, których znają. Prosimy o 
udostępnianie artykułów z serii Patrząc Głębiej tym, którzy 
mogą z nich skorzystać na naszej stronie internetowej 
codziennychleb.org.

Wszystkie nasze zasoby są dostępne dla wszystkich, bez 
konieczności przekazywania darowizn. Jednak, gdybyś chciał 
wspierać Our Daily Bread Ministries finansowo, możesz 
zrobić to klikając na poniższy link.

PRAGNĘ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

http://codziennychleb.org/
http://codziennychleb.org/darowizny/
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