
I Poznacie, że jestem Jahwe

Cześć wszystkim. Jestem Bill Cloud i chcę was zaprosić na to szczególne nauczanie, które
nazwaliśmy »I POZNACIE – Życie w czasach odkupienia.« Myślą przewodnią będzie „Poznawanie
Stwórcy lepiej niż kiedykolwiek przedtem”. Pozwólcie, że ją nieco wyjaśnię.

Przez  wiele  lat  wiedziałem  o  Bogu;  wiedziałem o  Nim z  opowiadanych  mi  historii.  Z
historii,  jakie  czytałem,  jakie  opowiadali  rodzice,  co  inni  mi  mówili,  czego  mnie  uczyli  na
szkółkach niedzielnych itd., itd. I wierzę, że miałem wtedy jakąś relację z Bogiem, ale żyję teraz w
miejscu, w którym, jak wierzę – mówię tu o sobie, choć podejrzewam, że inni, oglądający to, mogą
czuć się podobnie – że żyję w takim czasie i miejscu (zresztą my wszyscy), gdzie nasze poznawanie
Go wzrasta, i wydaje się, że przechodzimy z wiedzy o Nim do prawdziwego poznawania Go. I
wierzę, że ponieważ żyjemy w czasach odkupienia, że ma to wiele z tym wspólnego.

Prawdę mówiąc, wierzę, że mamy pewien poziom zrozumienia Boga i poznania Go, jakie
mogą się wydarzyć, jeśli żyjemy w czasach odkupienia. Będziemy to rozwijać przez następne kilka
minut tego nauczania. I aby zacząć, udajmy się do Ewangelii Jana i podłóżmy trochę fundamentu,
przeczytajmy słowa Mesjasza. Czytamy to z Jana 17:1-3. To powiedziawszy, Jaszua podniósł swoje
oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swego Syna, aby też twój Syn uwielbił
ciebie; Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu
dałeś. Następny werset jest tym, na jakim chcemy się skupić. A to jest życie wieczne, aby poznali
ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jaszua, Mesjasza.

Zaczynając, pozwólcie, że podkreślę to, co Jaszua właśnie powiedział.  Że definicją życia
wiecznego jest poznanie jedynego, prawdziwego Boga i poznanie Jaszua, Mesjasza, którego posłał
jedyny, prawdziwy Bóg. Jeśli więc nie znam Go, jeśli nie znam Go prawdziwie, bardziej niż tylko
wiedza o Nim, to pytanie brzmi: czy faktycznie mam życie wieczne? I jeżeli nie znam prawdziwie
Jaszua i nie znam Go blisko, bardziej niż sama wiedza o Nim, to czy mam życie wieczne? Wierzę,
że to jest bardzo ważne miejsce do rozpoczęcia, gdyż wszyscy chcemy mieć życie wieczne. Jeśli
chcemy więc zakosztować życia wiecznego, to ważne jest, byśmy prawdziwie znali Boga oraz znali
Mesjasza, Jaszua.

Nieco później  w tym samym rozdziale,  wersecie  25,  Jaszua  mówi:  Ojcze sprawiedliwy,
świat ciebie nie poznał, ale ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś.  Ja dostrzegam w tym,
że poprzez poznanie Mesjasza, my poznajemy tak Ojca. Pozwólcie, że podzielę się taką myślą. Jest
wielu ludzi,  którzy poświęcają  czas  na studiowanie Boga.  Tak na marginesie,  teologia  oznacza
studiowanie Boga. Ale czasami ta teologia powstrzymuje nas przed prawdziwym znaniem Boga.
Prawdę mówiąc, Mesjasz poniekąd odniósł się do tego, gdy powiedział pewnym ludziom: wasze
tradycje uczyniły Boże Słowo bezsilnym. Innymi słowy, ludzkie tradycje, co mógłbym rozszerzyć
czasami o naszą teologię, nasze studiowanie Boga, gdyż to, co wiemy o Bogu może czasami czynić
bezsilnym Boże Słowo. Ponieważ poświęcamy więcej uwagi na to, co wiemy 'tutaj' (w głowie), a to
czasami sprawia, że zaniedbujemy to, co powinno być w naszych sercach. Tak więc ważne jest,
byśmy znali Mesjasza. Bo On prawdziwie zna Ojca. On ukazuje, przedstawia i manifestuje wolę
Ojca. I robił to, wciąż robi, poprzez Swoje czyny. Zwłaszcza w fakcie, że On ochoczo położył Swe
życie ze względu na nas, dla innych. On nie pozwolił nikomu zabrać Swego życia. On powiedział:
ja go kładę, ja mam moc go położyć i ja mam moc go ponownie przywrócić. I czyniąc to, pokazuje,
jaka jest wola Ojca. Pokazuje także, kim jest Ojciec w tym, że Bóg tak umiłował świat... itd.

Tak więc zaczynając raz jeszcze, chcę powiedzieć, że w przeszłych czasach wiedzieliśmy o
Bogu. Nie neguję, że nie mieliśmy relacji z Bogiem. Mówię tylko, że być może żyjemy w takim
wieku, w takich czasach – czasach odkupienia – kiedy nasze zrozumienie Boga, nasze poznanie
Boga, musi pójść poza to, co doświadczyliśmy w przeszłych czasach. Jeśli stopień relacji z Nim był
wystarczający,  by nas doprowadzić do tego miejsca,  to przechodzimy teraz,  że tak powiem, na
niezbadane wody, gdy chodzi o to, co dzieje się na świecie, to może się okazać, że ten poziom



relacji, jaki nas do tej pory zadowalał, może – może – być niewystarczający, by przeprowadzić nas
przez to, co będzie się działo w nadchodzących dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Zwłaszcza
jeśli wierzymy, iż żyjemy w czasach odkupienia. Za chwilę przejdziemy do tego, skąd wiemy, że
żyjemy w czasach odkupienia, ale wracamy do mojej myśli.  Jeśli doszliśmy do takiego miejsca,
kiedy wymagane jest, byśmy znali Go o wiele bardziej, niż do tej pory, i przechodzimy z pozycji
wiedzy o Nim, do prawdziwego poznania Go, to będzie nam to ukazywane poprzez Mesjasza.

Musimy  więc  faktycznie  znać  Mesjasza,  jeśli  chcemy  poznać  Ojca.  Samo  cytowanie
wersetów, znajomość hebrajskiego, albo znajomość tego, co powiedział jakiś rabin na dany temat, i
wszystkie  te  cudowne,  wspaniałe  rzeczy,  niekoniecznie  muszą  przekładać  się  na  prawdziwą
znajomość Go. To może oznaczać tylko wiedzę o Nim. Czyli jeszcze raz, Mesjasz powiedział, że
świat Ciebie nie poznał. Kiedy myślimy o świecie, to wiem, że myślimy o świeckich ludziach, o
bezbożnych ludziach. Ale czasami, hm, okazuje się, że świat wkradł się do ciała i wpływa na to
ciało. A świat nie poznał Ojca, ale On mówi, Ja poznałem Ciebie. I dodaje, a także ci, których Mi
dałeś. Zdaję sobie sprawę, że mówił On tam głównie o tych dwunastu, z których jeden był diabłem.
O tych dwunastu uczniach, którzy chodzili z Nim przez te wszystkie lata. Lecz dodałbym, że to
dotyczy także ciebie i mnie. Tak więc to poprzez Mesjasza poznajemy Ojca.

Udamy się  teraz  do  Mateusza  11.  Przeczytamy  tu  sobie  kolejny  ważny  urywek  Pisma.
Wiem, że to czytaliście, ale posłuchajcie, co Mesjasz mówi w Mat 11:27. Wszystko zostało mi dane
od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn
zechce objawić. Nie da się tego powiedzieć prościej. On mówi, że NIKT nie zna Ojca, jedynie Syn.
I że jeśli znasz Syna, prawdziwie Go znasz, to Syn objawi ci Ojca. To mówi mi, że pomimo faktu,
iż lubię studiować Słowo i zachęcam do studiowania Słowa, lubię studiować proroctwa, hebrajski i
tego typu rzeczy, to jednak, jeśli nie jesteśmy ostrożni, ta gonitwa za wiedzą, może nas odciągnąć
od Syna. I to pragnienie wiedzy, jeśli odwiedzie nas od Syna, to może nas również odwieść od
prawdziwego poznania Ojca. Bo jeśli potraktujemy słowa Jaszua jako fakt, to mówi On, że to On
jest tym, kto objawia Ojca tym, którym chce to objawić.

Kolejny bardzo ważny i znany werset znajduje się w Mateuszu 7. Zaczyna się od wersetu
19,  w  którym  mówi  On:  Każde  drzewo,  które  nie  wydaje  dobrego  owocu,  zostaje  wycięte  i
wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Zatem ludzi poznajemy po owocach,
jakie  wydają.  Niekoniecznie  po  słowach,  lecz  po  czynach.  Jakie  jest  ich  życie,  postawa,
usposobienie, ich podejście itd. Od wersetu 21 tak mówi dalej.  Nie każdy, kto mi mówi: Panie,
Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w
niebie.  Wielu powie mi tego dnia: Panie,  Panie,  czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w
twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy
im  oświadczę:  Nigdy  was  nie  znałem.  Odstąpcie  ode  mnie  wy,  którzy  czynicie  nieprawość
(bezprawie). Niektórzy  z  was  mogą  wiedzieć,  że  greckim  słowem  jest  tam  'anomia'.  Greckie
'anomia'  jest  odpowiednikiem  hebrajskiego  'tora'.  Czyli  anomia  oznacza  'bez  Tory'.  Czyli
nieprawość to 'bez Tory', bez Bożych instrukcji do życia. Co jest trochę dziwne, gdy spojrzymy, że
twierdzą oni, iż prorokowali w imieniu Jaszua, wyganiali demony w imieniu Jaszua, i czynili wiele
wspaniałych cudów w Jego imieniu. A jednak On mówi: nie znam was. Nigdy was nie znałem.
Czyli jeszcze raz, to mówi nam, że możemy wiedzieć o Nim, czynić rzeczy odnoszące się do Niego,
a jednak wciąż jest możliwe, nigdy Go nie znać. Dlatego chcemy omówić ten temat: I poznacie. A
dokładnie: I poznacie, że Ja jestem Panem.

W tym nauczaniu będziemy chcieli się podzielić paroma przykładami z Pisma. Stwórca w
całym Piśmie stale powtarza Swojemu ludowi: i poznacie, że ja jestem Pan. Zwłaszcza gdy uczynię
to albo taki cud lub taki znak, gdy zobaczycie to, wtedy poznacie, że ja jestem Panem. A tak przy
okazji,  dodaje  również,  że  i  narody  poznają,  że  ja  jestem  Panem.  Ale  wracając  do  punktu  z
Mateusza 7, są ludzie, którzy sądzą, że Go znają, ale On mówi, że On ich nie zna. Jak tragiczną
rzeczą jest, wierzyć i sądzić, że Go znasz, bo robisz to a to, bo studiujesz to, albo nie mówisz tego
lub nie robisz tego, i na końcu się dowiedzieć, że tak naprawdę Mnie nie znałeś. Jak to jest, że
mówi  o  nich,  iż  są  bez  Tory.  Bo  to  by  sugerowało,  że  jeśli  wykonujesz  Jego  instrukcje  i
przestrzegasz Jego przykazań, to Go znasz. Prawda. To skłania nas do wniosku, że może czyniąc



rzeczy, jakie Bóg chce, i nie czyniąc, jakich Bóg nie chce, ważne jest, byśmy uchwycili się – jak to
nazwał Jaszua – ważniejszych rzeczy Tory. Powiedział On pewnym ludziom, dajecie dziesięcinę z
mięty,  anyżu  i  kopru  –  tak  przy  okazji,  mówi,  że  powinniście  to  robić  –  ale  czyniąc  to,  nie
pomijajcie  ważniejszych  rzeczy  w  Torze,  jak  miłosierdzie,  sprawiedliwość,  wiara  –  tych
niewidocznych rzeczy,  jakich nikt nie widzi.  To są cięższe rzeczy.  Hebrajskim odpowiednikiem
byłoby  'kavod'.  Kavod oznacza  ciężki,  ale  jest  to  także  hebrajskie  słowo na  chwałę.  Zatem te
chwalebniejsze rzeczy z Tory to niekoniecznie są te, jakie widzą ludzie, lecz te, jakich ludzie nie
widzą – a Bóg widzi. Miłosierdzie, sprawiedliwość, wiara – te niewidzialne rzeczy. Chodzi mi o to,
że w naszym dążeniu do przestrzegania Bożych przykazań, upewnijmy się, iż rozumiemy,  że tu
chodzi o znajomość z Nim, nie wiedzę o Nim. By znać Jego serce. Gdyż jeśli podążamy według
Jego instrukcji  i  nie  widzimy w tym Jego serca,  i  jeśli,  jako Jego ludzie,  nie  ukazujemy i  nie
odzwierciedlamy innym Jego serca,  to  może  się  okazać,  że  nie  jesteśmy lepsi  od  tych,  którzy
prorokowali  w Jego imieniu  i  którzy wyrzucali  demony w Jego imieniu,  i  czynili  te  wszystkie
wielkie rzeczy w Jego imieniu – lecz niestety nigdy Go nie znaliśmy. Nigdy nie złączyliśmy swego
serca z Jego sercem.

To  wiedzie  nas  do  Księgi  Wyjścia  34,  gdzie  widzimy,  jak  Stwórca,  tak  naprawdę,
przedstawia się Mojżeszowi. Otwórzmy 2 Mojż. 34.  Dzieje się to oczywiście  po incydencie ze
złotym cielcem, kiedy to ludzie popełnili wielki grzech. Zaczynamy czytać z 2 Mojż. 34:5-8, gdzie
mamy: I Jahwe zstąpił w obłoku, stanął tam z nim, i wypowiedział imię Jahwe. Wtedy przechodził
Jahwe przed nim (Mojżeszem)  i  wołał:  Jahwe,  Jahwe,  Bóg miłosierny i  litościwy,  nieskory do
gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę; Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający
nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość
ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Mojżesz więc spiesznie
pochylił się do ziemi i oddał pokłon. Oto dlaczego chciałem to przeczytać. Wiemy, zgodnie z Jego
własną deklaracją, gdzie Pan mówi, że On nie ignoruje ani nie oczyszcza winnego. Że nawiedza
nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Ok? Lecz
mamy też powiedziane, że okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań, do
tysięcznego  pokolenia.  W  innym  nauczaniu  wyjaśniliśmy,  że  gdy  weźmiemy  trzy  lub  cztery
pokolenia i porównamy je z tysiącem pokoleń – jeśli umieścimy to na odrębnych szalach wagi,
wagi sprawiedliwości (jak to nazwaliśmy), to zdecydowanie przeważa ona w stronę tego, że jest On
miłosierny,  że jest  łaskawy,  nieskory do gniewu,  że jest  bogaty w dobroć i  prawdę,  zachowuje
miłosierdzie nad tysiącami, przebacza nieprawość, przestępstwo i grzech. Innymi słowy, On jest
bardziej skory do przebaczenia grzechu niż do osądzenia grzechu. On nie cofa się przed osądzeniem
grzechu,  gdy  to  konieczne,  ale  wolałby  mieć  raczej  możliwość  do  przebaczenia  ludziom  ich
grzechu,  do  okazania  łaski,  niegniewania  się  i  miłosierdzia.  Swoimi  własnymi  ustami  Stwórca
przedstawia się Mojżeszowi i nam, jako miłosierny, współczujący i nieskory do gniewu. Innymi
słowy, jeśli naprawdę Go znamy, kim On jest, jaki jest – to powinniśmy to odzwierciedlać.

Z tego,  co widzę w Piśmie,  nie wystarczy wiedzieć o Nim, zacytować to,  być  w stanie
powiedzieć, że oni robili to tak. To jest dobre i jest to potrzebne, ale jeśli słyszycie, co wam mówię
– i mam nadzieję, że macie otwarte duchowe uszy na moje przesłanie – że możemy czynić i mówić
te  wszystkie  rzeczy,  ale  jeśli  nigdy  tak  naprawdę  nie  ukazaliśmy  Jego  miłosierdzia,  Jego
wyczekiwania, Jego łaski, Jego współczucia, Jego pragnienia do przebaczenia nam, byśmy i my
mogli iść i przebaczać innym, to można by powiedzieć, że tak naprawdę nigdy Go nie znaliśmy. A
ponieważ wypowiada On to do Mojżesza, wywołuje to u mnie następujące pytanie. Czy oni – to jest
tamto pokolenie Mojżesza, Aarona, którzy opuścili Egipt – jak dobrze oni Go znali? Moglibyśmy
powiedzieć, że indywidualnie Mojżesz znał Go dość dobrze. Bóg rozmawiał z nim twarzą w twarz,
jak człowiek rozmawia z przyjacielem. Są i inni, którzy znali Go dobrze, ale ci, którzy wyszli z
Egiptu, ilu tak naprawdę weszło do Ziemi? Stąd to pojawiające się pytanie: ilu z nich tak naprawdę
znało Go?

Mając to na uwadze, udamy się do Ezechiela 20. W porównaniu z tym, co czytaliśmy w
Księdze Wyjścia, udamy się do przyszłości od pokolenia Mojżesza. Udajemy się więc do Ezechiela
20, gdzie przeczytam dość istotny fragment. Będzie tego trochę, więc zostańcie ze mną przez ten



czas. W Ezechielu 20 lud Judy znajduje się w niewoli babilońskiej. Ezechiel  jest tam z nimi w
niewoli  i  tak mówi w wersecie  1:  W siódmym roku,  w piątym miesiącu,  dziesiątego dnia tego
miesiąca, przyszli niektórzy spośród starszych Izraela, aby radzić się Jahwe, i usiedli przede mną.
Czyli chcieli zadać Bogu pytanie, przychodząc do proroka Ezechiela. Wtedy doszło do mnie słowo
Jahwe mówiące:  Synu człowieczy,  przemów do starszych Izraela  i  powiedz  im:  Tak  mówi  Pan
Jahwe: Czy przychodzicie, aby się mnie radzić? Jak żyję, nie pozwolę wam radzić się mnie, mówi
Pan  Jahwe;  Czy  będziesz  ich  sądził,  synu  człowieczy,  czy  będziesz  ich  sądził?  Uświadom  im
obrzydliwości ich ojców. Powiedz im: Tak mówi Pan Jahwe: W dniu,  kiedy wybrałem Izraela i
podniosłem rękę ku potomstwu domu Jakuba, Podkreślam następujące słowa. i dałem się im poznać
w ziemi Egiptu, kiedy podniosłem rękę ku nim, mówiąc: ja jestem Jahwe, waszym Bogiem.

Zatrzymajmy  się  tutaj.  Zwraca  się  On  do  starszych  Izraela  poprzez  proroka  Ezechiela,
przypominając im, co się stało,  gdy lud Izraela wciąż był  w Egipcie,  jeszcze przed wyjściem z
Egiptu. I mówi tak: i dałem się im poznać w ziemi Egiptu, Powiedział: ja jestem Jahwe, waszym
Bogiem. Zawsze miałem takie pytanie. Można by przypuszczać, że synowie Jakuba, którzy znaleźli
się w Egipcie, znali Boga. Z całą pewnością wiedzieli o Nim. Jednak On wydaje się sugerować, że
tak naprawdę Go nie  znali,  bo jeśli  faktycznie Go znali,  czemu miałby mówić:  i  dałem im się
poznać?  Dlaczego  musiał  im przypominać,  że  to  ja  jestem Jahwe,  wasz  Bóg?  Mógłbym  więc
powiedzieć, że w rzeczywistości wielu z nich wiedziało o Nim, ale Go nie znało. Bo jeśli by Go
znali, to nie musiałby mówić tego – czytamy od wersetu 6 – Tego dnia podniosłem ku nim swoją
rękę,  że wyprowadzę ich z ziemi Egiptu do ziemi,  którą im wyszukałem, opływającej  mlekiem i
miodem, która jest ozdobą wszystkich ziem. I powiedziałem im – posłuchajcie tego – Niech każdy z
was porzuci obrzydliwości sprzed swych oczu, a nie kalajcie się bożkami Egiptu. Ja jestem Jahwe,
waszym Bogiem. Ok, oto moja myśl. Jeśli by Go naprawdę znali, to po pierwsze, On nie musiałby
dawać się im poznać. Po drugie, jeśli by Go naprawdę znali, to nie musiałby im polecać, by usunęli
sprzed swoich oczu obrzydliwości.  Nie kalajcie się bożkami Egiptu.  Nie musiałby tego mówić,
gdyby  tego  nie  robili.  Najwyraźniej  życie  w  Egipcie  przez  ten  czas,  otworzyło  w  pewnym
momencie drzwi, by to Egipt zamieszkał w nich. Lub można to ująć w ten sposób, jak to mówiłem
wcześniej. Czasami świat, który nie poznał Ojca, wkrada się do ciała i zaczyna mieć wpływ na to
ciało.  I  może skończyć  się to  tym,  że ciało  będzie  mówić,  prorokowaliśmy w Twoim imieniu,
wyrzucaliśmy demony w Twoim imieniu, czynili  wielkie cuda w Twoim imieniu,  a usłyszą, jak
mówi: nigdy was nie znałem. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi.

Jeszcze raz, On nie musi im mówić, by się pozbyli bożków Egiptu, chyba że mają bożków
Egiptu.  Wydaje  mi  się,  że historia  ze złotym cielcem tym bardziej  to potwierdza.  Gdyż jestem
zdania, że synowie Izraela nie tylko czcili egipskiego bożka w tym incydencie ze złotym cielcem
pod Górą Synaj, ale że wzięli tego egipskiego bożka i przedstawiali nim Boga Abrahama, Izaaka i
Jakuba. Mieszali święte i nieświęte, jeśli wolicie. Rezultat, w każdym razie, jest taki sam. Bo jeśli
by Go naprawdę znali, to wzięliby Jego i Jego Słowa do serca, gdy powiedział:  Ja jestem Jahwe,
twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów
przede mną. Żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na
niebie,  co  jest  nisko  na  ziemi  (np.  cielca)  ani  co  jest  w  wodach  pod  ziemią. A oni  przecież
powiedzieli: cokolwiek Pan powie, posłuchamy tego i uczynimy. Ale to nie było w ich sercu. Mieli
konflikt.  Wiedzieli o Bogu, ale mieli też te rzeczy związane z Egiptem, jakie się ich trzymały i
jakich oni się trzymali. To wszystko mówi nam, że Boży ludzie, dzieci Izraela, żyjące w Egipcie,
miały też w sobie żyjący Egipt. Tak więc wiedzieli o Bogu, lecz jak dobrze Go znali? Widocznie
niezbyt  dobrze,  gdyż  musiał  im powiedzieć:  dałem się  wam poznać,  ja  jestem Jahwe,  waszym
Bogiem, usuńcie obrzydliwości, pozbądźcie się bożków Egiptu, gdyż to ja, Jahwe, jestem waszym
Bogiem.

Wróćmy znowu do Ezechiela 20 i zacznijmy czytać od wersetu 8.  Ale buntowali się i nie
chcieli mnie słuchać: żaden z nich nie odrzucił obrzydliwości sprzed swych oczu ani nie opuścił
bożków Egiptu. Wtedy powiedziałem: Wyleję na nich (na dzieci Izraela)  swój gniew, aby dopełnić
na nich mojej zapalczywości (gdzie?) w środku ziemi Egiptu. Czyli gdy byli w Egipcie. Powiedział,
że wtedy wyleje na nich swój gniew. Nie mówił tu o Egipcjanach, lecz o swoim własnym ludzie.



Oto dlaczego to zrobił. Werset 9. Działałem ze względu na moje imię, aby nie było zbezczeszczone
na  oczach  tych  narodów,  wśród  których  byli  i  przed  których  oczami  dałem  się  im  poznać,
wyprowadzając ich z ziemi Egiptu. Oto co staram się wam tu powiedzieć. Boży lud wiedział o Nim,
ale tak naprawdę Go nie znali.

Czemu to ważne dla ciebie i dla mnie, by to zrozumieć, by to przyjąć? Dlatego, że jeśli
chcesz  zrozumieć,  co się  dzieje  na końcu,  musisz  zrozumieć,  co dzieje  się  lub co stało  się  na
początku. Mówiliśmy o tym wiele razy.  Izajasz 46, Eklezjastów 3 dają nam tego przykłady. Tak
więc możemy zrozumieć, co się dzieje, a ważniejsze, co Bóg czyni dziś na ziemi,  Bo doprawdy,
Pan,  Jahwe  nic  nie  czyni,  jeśli  nie  objawi  swojej  tajemnicy  swym  sługom,  prorokom.  Czyli
rozumiemy to, co dziś Bóg czyni na świecie przez rozumienie tego, co już było. Mówiąc w skrócie,
wierzę, że Bóg ustanawia w Swoim Słowie wzorce, które mają dziś mówić do ciebie i do mnie.
Prawdę mówiąc, sparafrazuje to, co mówi Paweł w 1 Koryntian 10, gdzie wymienia on te wszystkie
rzeczy, jakie przydarzyły się synom Izraela po wyjściu z Egiptu. Jak jedli ten sam pokarm, pili ten
sam napój, pili ze skały, którą był Mesjasz. Potem opisuje konsekwencje, jakie ich spotkały za ich
nieczystość seksualną. Kusili Mesjasza swą niewiarą, skarżyli się, utyskiwali, narzekali. Po czym
mówi coś takiego: A to wszystko zostało napisane dla przykładu dla nas, których dosięgnął kres
czasów. Innymi słowy, jest to wzorzec i mamy uważać na ten wzorzec, bo widzicie – mówi dalej –
Tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, niech uważa na te rzeczy, aby nie upadł. W to teraz, panie
i panowie, wejdziemy, gdyż chcemy zrozumieć ten ustanowiony wzorzec, byśmy mogli zrozumieć,
gdzie jesteśmy. Ale zrobimy tu przerwę i będziemy kontynuować w kolejnym programie.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


