
I poznacie, że jestem Jahwe
część 2

Witam wszystkich. Omawiamy temat »I poznacie... Życie w czasach odkupienia.«
W poprzednim odcinku czytaliśmy z Ezechiela 20, gdzie Bóg powiedział  synom Izraela,

którzy żyli w niewoli egipskiej, że dałem się wam poznać. Że powiedziałem wam, byście porzucili
obrzydliwości, jakie były przed waszymi oczami. Ostatni odcinek zakończyliśmy na tym, jak Bóg
powiedział, że wyleje Swój gniew na tych, którzy Mu się zbuntowali. I wylał On swój gniew na
nich  pośród  ziemi  Egiptu.  To  ustanawia  nam  następujący  wzorzec.  To,  co  dzieje  się  dzisiaj,
rozumiemy na podstawie tego,  co już było.  W 1 Kor 10 Paweł mówi nam, że te rzeczy,  jakie
przydarzyły się temu pokoleniu – i wymienia to pokolenie, pokolenie wyjścia – że to, co im się
przydarzyło,  było dla nas przykładem, pożytkiem, byśmy – i to są moje słowa – nie powtarzali
błędów i nie powtarzali pomyłek tych, którzy wtedy żyli.  Dodaje, że ci, którzy żyją pod koniec
wieku, powinni zważać na te rzeczy, by sądząc, że stoją, nie upadli.

Przechodzimy  teraz  trochę  do  tematu,  o  jakim  czytamy,  i  na  jaki  mamy  patrzeć.  Tym
tematem jest idea poznania Boga, a nie wiedzy o Nim. To doprowadzi nas do zrozumienia, co się
dzieje i skąd wiemy, że żyjemy w czasach odkupienia. A także, co te dwie rzeczy mają ze sobą
wspólnego. Kontynuując rozważania, czytamy dalej Ezechiela 20. Jeśli przeczytacie cały rozdział,
zobaczycie, że Bóg ciągle mówi Swojemu ludowi, jeśli zrobicie, co wam mówię, jeśli wytrwacie w
przymierzu i  wykonacie,  co macie wykonać,  co tak na marginesie  wiąże się z poznaniem Jego
serca, jeśli to zrobicie, będziecie żyć. Lecz ciągle – mówi – mój lud buntował się przeciwko Mnie.
Tak było w Egipcie, tak było na pustkowiu. Zwróciłem się do waszych dzieci i wołałem, by one tak
czyniły. Ale robiły to samo i buntowały się.

To wiedzie nas do Ezechiela 20:31. Zwraca się tu do starszych Izraela, którzy przyszli się
Go pytać. Wersety 31-33. Gdy składacie swoje ofiary i przeprowadzacie swoich synów przez ogień,
to kalacie się wszystkimi waszymi bożkami aż do dziś. Czy mam pozwolić wam radzić się u mnie,
domu Izraela? Jak żyję, mówi Pan Jahwe, nie pozwolę wam się radzić u mnie. A to, co wam na myśl
przychodzi - teraz wyjawia nam, o co przyszli się Go pytać –  A to, co wam na myśl przychodzi,
nigdy  się  nie  stanie.  Mówicie  bowiem:  Będziemy  jak  inne  narody,  jak  plemiona  innych  ziem,
będziemy służyć drewnu i  kamieniowi.  Jak żyję,  mówi Pan, Jahwe, potężną ręką,  wyciągniętym
ramieniem i w wylanej zapalczywości będę królował nad wami. Jest tu kilka rzeczy, na jakie chcę
wskazać. To, co stale zaraża Bożych ludzi, to ta bolączka i chęć mieszania się z narodami i drogami
tych narodów. Bądźmy jak inni... chcemy króla... chcemy być, jak pozostali. Z Mateusza czytaliśmy
o grupie ludzi, którzy mówili, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i nie robiliśmy cudów w
Twoim imieniu? A On odpowiada, nigdy was nie znałem. Musicie odejść, bo jesteście bez Tory,
jesteście bez Moich instrukcji. I nie sądźcie, że są to tylko ludzie, którzy nie przestrzegali sabatu,
albo jedli nieczyste rzeczy. Bo czytaliśmy również w Księdze Wyjścia 34, gdzie Stwórca opisuje
siebie jako miłosiernego, litościwego, nieskorego do gniewu, przebaczającego grzech i nieprawość.
To też jest ważną i wielką częścią Tory. Jeśli tego nie robimy, jeśli nie trzymamy się ważniejszych
spraw Tory, to czy naprawdę przestrzegamy Bożej Tory? Czyli jeszcze raz, świat, który nie poznał
Ojca, bardzo często wkrada się i zaraża tych, którzy powinni znać Ojca. I dlatego takie ważne jest,
byśmy naprawdę Go znali. Byśmy naprawdę znali Syna, byśmy mogli znać Ojca. Więc mówi tym
ludziom z Ezechiela 20, chcecie  być,  jak wszyscy inni,  ale mówię wam, że to,  co chcecie,  nie
dostaniecie  tego.  Ja  będę  wami  rządził.  Ale  spójrzcie,  jak  to  będzie  robił.  Potężną  ręką,
wyciągniętym  ramieniem  i  wylaną  zapalczywością.  W  przeciwieństwie  do  błękitnego  nieba,
zielonej kończyny, motylków i tęczy. Nie tak, mówi, będzie rządził Swoim ludem, ale potężną ręką,



wyciągniętym  ramieniem  i  wylewającą  się  zapalczywością.  I  zauważcie,  że  powiedział  tym
ludziom, iż ta zapalczywość zostanie wylana na nich, w ziemi Egiptu. Myśl jest taka: przeczytacie,
że plagi zostały wylane na Egipt. Trzy z nich, wydaje się, dotknęły wszystkich. Dotknęły także
synów Izraela, dopóki Bóg nie zrobił podziału lub rozróżnienia między synami Izraela a Egiptem.
Omówimy to szczegółowo później. Sugeruje to, że pierwsze trzy plagi mogły dotknąć wszystkich,
włączając w to tych z Domu Izraela, którzy wciąż mieli obrzydliwości przed swoimi oczami, którzy
wciąż kalali się bożkami Egiptu. Potem On kazał im się pozbyć tych rzeczy. Ale oczywiście wciąż
byli tacy, którzy chcieli się ich trzymać i ponieśli tego konsekwencje.

Wracamy teraz do Ezechiela 20. Mówi tak, mówi teraz o rzeczach, jakie mają się stać przy
końcu  czasów.  Są  to  prorocze  słowa  i  wersety  34-36  mówią  tak:  I  wyprowadzę  was  spośród
narodów i zgromadzę was z ziem, do których zostaliście rozproszeni, potężną ręką, wyciągniętym
ramieniem i w wylanej zapalczywości. Innymi słowy, mówi, że tak, jak nami rządzi, tak zbierze
Swój lud ze wszystkich innych narodów. Mówi dalej: Zaprowadzę was na pustynię tych narodów i
tam będę was sądzić twarzą w twarz. Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi Egiptu, tak was
będę sądzić, mówi Pan, Jahwe. Pozwólcie, że coś tu wstawię. W Piśmie mamy jeszcze tylko jedno
miejsce, jakie ja pamiętam, gdzie Bóg mówi o tym, że zwraca się do kogoś lub rozmawia z kimś
twarzą  w twarz.  Oczywiście  mowa tu o Mojżeszu.  Czyli  łączy to  tych,  którzy zostaną zebrani
spośród  narodów,  lub  mogę  powiedzieć,  tych,  którzy  żyją  w  czasach  końca,  którzy  mają
powiedziane  przez Pawła,  by uważali  na to  wszystko,  co przydarzyło  się  tym,  którzy wyszli  z
Egiptu – nie powtarzajcie ich błędów. Co sugeruje, że będziemy mieli  okazję, by powtórzyć te
błędy lub się z nich nauczyć. Łączymy to, co ma się wydarzyć w czasach końca z tym, co stało się
w Egipcie, oraz z wyjściem z Egiptu. Tam mówi Bóg Mojżeszowi, będę z tobą rozmawiał twarzą w
twarz. A tu, tym ludziom, zebranym z narodów, mówi, będę z wami rozmawiał twarzą w twarz.
Pamiętajcie, że wzorce ustanowione są na początku, by pomagały nam zrozumieć, co się dzieje w
naszych czasach, w czasach tych, których zbiera spośród narodów i przyprowadza ich na pustynię
tych  narodów,  by  rozprawiać  się  z  nimi  twarzą  w  twarz.  I  przeprowadzę  was  pod  rózgą,  i
wprowadzę was w związek przymierza. I oddzielę od was buntowników – patrzcie na to – I oddzielę
od  was  buntowników  i  tych,  którzy  grzeszą  przeciwko  mnie.  Wyprowadzę  ich  z  ziemi,  gdzie
przebywają, lecz do ziemi Izraela nie wejdą. Nawet wtedy będą ci buntownicy, którzy będą trzymać
się rzeczy związanych z Egiptem. Nie tylko bożków, ale nastawienia, myślenia, działania, czynów,
słów. Tych wszystkich rzeczy,  jakie  są przeciwne tym,  którzy wyznają,  że Go znają.  W rzeczy
samej kończy ten werset, mówiąc: I (wtedy) poznacie, że ja jestem Jahwe. I poznacie...

Jeszcze raz, mamy ustanowione tu wzorce. Musimy zrozumieć, że to, co czytamy o tym, co
dzieje się na początku, ma nam pomóc zrozumieć, co dzieje się w naszych czasach i dniach. Wydaje
się chyba właściwe, byśmy wrócili teraz do Księgi Wyjścia i przyjrzeli się lepiej tamtym rzeczom.
Może zrozumiemy przez to lepiej, co dzieje się w naszych dniach. Chcę was zabrać do człowieka,
do Mojżesza, który pasąc stada swego teścia, natrafia na płonący krzew. I tam spotyka Boga. Jest
dla mnie jasne, że Mojżesz wiedział o Nim w tamtym momencie, ale tak naprawdę Go nie znał.
Więc kiedy powiedziano mu, by udał się z powrotem do Egiptu i powiedział starszym Izraela, że
czas odkupienia jest bliski, i by powiedział faraonowi, aby wypuścił lud itd. Mojżesz odpowiedział:
jak mam odpowiedzieć,  że kto mnie posłał? Widać,  nie znał Go na tyle,  by powiedzieć,  dobra,
powiem im, że to Ty mnie posłałeś. Nie, on powiedział: co mam powiedzieć, kto mnie posłał? Jak
mam odróżnić Cię od tych wszystkich rzeczy, jakie znają? Od tych innych bogów? I pamiętacie, co
Bóg odpowiedział – ’ehjeh ’ăšer ’ehjeh. Jestem, który jestem; albo będę, który będę. Powiedz im,
że będę, który będę, jest tym, kto cię posłał. On odpowiada ok. I poszedł do Egiptu. Znacie historię.

On i Aaron idą przed faraona i tu podchwycimy historię. W 2 Mojż. 5:1-2 tak mamy: Potem
Mojżesz i Aaron przyszli do faraona i powiedzieli: Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: Wypuść mój lud,
aby dla mnie obchodził święto na pustyni. Faraon odparł: – to jest istotne – Któż to jest JHWH lub
jeśli wolicie Jahwe, Któż to jest PAN, abym miał słuchać jego głosu i wypuścić Izraela? Nie znam
JHWH,  PANA,  a  Izraela  też  nie  wypuszczę.  Chciałbym  tu  bardzo  podkreślić  to,  co  właśnie
powiedział faraon. Nie znam Pana (Jahwe). Nie mam z nim żadnej relacji. Nie mam nawet żadnego
uznania o Panu, JHWH. A ponieważ Go nie uznaję, oznacza to, że nie uznaję Jego autorytetu nade



mną, więc nie puszczę Izraela, nie zrobię tego, co ode mnie chce, bo Go nie znam. Nie mam z Nim
żadnej relacji. Nie wierzę, że Jego Prawo mnie obejmuje – jeśli mogę to tak ująć. Gdy czytamy
historię,  oczywiście  faraon,  który sam jest  traktowany jako bóg,  zasadniczo  mówi coś  takiego,
słuchaj, ponieważ nie znam Boga, nie znam Pana i nie uznaję Jego autorytetu, więc nie uczynię
tego, co On chce, a nawet pokażę ci, że to ja jestem bogiem i moje słowo jest tu ostateczne. Ja
przejmę autorytet twojego Boga. I powiem Izraelowi, że od tego momentu muszą wyprodukować tą
samą ilość cegieł, ale od teraz muszą iść i sami zdobywać sobie słomę. Tak więc faraon wydaje ten
dekret, to prawo, które ma przekazać, że to ja tu jestem bogiem, nie JHWH. Widzimy, że w wyniku
tego, spuszczone są plagi. Lecz zanim to zrobimy, pomówmy o czym innym. A jest to coś takiego.
Po spotkaniu z faraonem Mojżesz i Aaron opuszczają salę, a starszyzna Izraela czeka tam na nich i
jest  zła,  nie  na faraona,  lecz  na Mojżesza i  Aarona,  mówiąc,  daliście  faraonowi miecz,  by nas
zniszczył. Innymi słowy, uczyniliście sprawy gorszymi, niż były. Więc później Mojżesz mówi coś
takiego.  2  Mojż.  5:22-23.  Wtedy  Mojżesz  wrócił  do  Jahwe  i  powiedział:  Panie,  dlaczego
wyrządziłeś  to  zło  twojemu ludowi?  Dlaczego mnie  tu  posłałeś?  Odkąd  bowiem poszedłem do
faraona, aby mówić w twoim imieniu, gorzej się obchodzi z tym ludem; a ty nie wybawiłeś swego
ludu. Jeśli mogę to sparafrazować, ująłbym to tak: Poszedł do Jahwe i powiedział: co się stało? To
nie zadziałało tak, jak myślałem, że to będzie działać. To nie było tak, jak ja to rozumiałem. To się
nie dzieje wtedy, kiedy myślałem, ani jak myślałem, ani dlaczego. Co się dzieje? Wszystko jest
gorsze niż wcześniej. Przyszła mi taka myśl. W moim życiu były takie chwile, kiedy czułem, że
Bóg położył mi coś na sercu. Czułem, że coś się stanie albo że coś się zmieni itp. Od razu zacząłem
wytwarzać sobie ramy czasowe, scenariusze, miejsce tych rzeczy, które czułem i byłem przekonany,
że Bóg mi pokazał, że się wydarzą, jak się wydarzą, kiedy się wydarzą itd. I odkryłem w swoim
życiu, że to się nigdy nie wydarzyło, kiedy ja myślałem, że się wydarzy lub jak sobie myślałem, że
to się wydarzy. Wydarzyło się to, ale wtedy, gdy Bóg powiedział, że ma się wydarzyć, w sposób i w
czasie,  jaki  On  wyznaczył.  Próbuję  wam  tu  chyba  przekazać,  że  z  całą  pewnością  potrafię
utożsamić się z odczuciami Mojżesza w tamtym czasie. Boże, wydawało mi się, że robię to, co
kazałeś  mi  robić,  przemówiłem w TWOIM imieniu,  ale  nic  się  nie  zmieniło;  zrobiło  się  tylko
gorzej.

To właśnie w takich okolicznościach Pan zaczyna przemawiać do Mojżesza w 6 rozdziale.
Mówi tak:  Wtedy Jahwe powiedział do Mojżesza: Teraz zobaczysz, co uczynię faraonowi. Mocną
ręką bowiem wypuści ich i mocną ręką wypędzi ich ze swojej ziemi. Nadto Bóg mówił do Mojżesza:
Ja jestem Jahwe. Ja jestem JHWH. Ja jestem Jahwe. Z rozmowy, jaką miał z Mojżeszem, wiemy
już, że faraon – Mojżesz powinien to wychwycić – nie wypuściłby natychmiast Izraela. Że to miało
być z potężną ręką, wyciągniętym ramieniem, że miało to być wśród znaków i cudów, gdy faraon
miał  ich  wypuścić.  Ale  Mojżesz,  będąc  człowiekiem,  myśli,  wiesz,  jest  gorzej,  co  się  dzieje?
Myślałem, że jesteś gotowy, by nas stąd uwolnić. A tu Stwórca po prostu aranżuje okoliczności i
otoczenie,  w jakich, Boży ludzie ujrzą w końcu, że jedynie Bóg był  w stanie wyrwać ich z tej
niewoli  i  tyranii.  Nie byli  w stanie  tego zrobić własnymi  słowami,  umiejętnościami  ani siłami.
Tylko Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba był w stanie to zrobić. Więc mówi do Mojżesza w wersecie 2
– Ja jestem Panem, ja jestem JHWH.

Krótka myśl tutaj. Wiecie, jest mnóstwo ludzi, którzy kładą nacisk na to, jak wymawiać to
imię. Ja taki nie jestem, po prostu dlatego, bo nie jestem w 100% pewny, jak wymawiać to imię.
Niektórzy mówią Jehowa. Ale tak nie może być, bo w hebrajskim nie ma głoski 'j'. Zatem niektórzy
ludzie myślą, że to Jehowa. Być może tak jest. Niektórzy ludzie wolą Jahłe, niektórzy mówią, że to
Jahwe, inni, że Jehua, niektórzy mówią Jehoła. Ja nie wiem. I w tym momencie uważam, że nie jest
to najistotniejszy element tego wszystkiego. Bo raczej nie chodzi o to, jak wymawiamy to imię, ale
co za tym imieniem stoi.

To  powiedziawszy,  imię  JHWH,  jak  ja  to  rozumiem,  jest  skrótem  od  hebrajskiego
czasownika 'haja' – być. Jeśli weźmiemy ten czasownik 'być' i spojrzymy na jego formę przeszłą, a
potem  spojrzymy  na  formę  teraźniejszą,  a  potem  spojrzymy  na  formę  przyszłą,  i  jeśli
skompresujemy i  skrócimy to wszystko,  to  otrzymamy na końcu J-H-W-H. Innymi  słowy,  gdy
mówił Mojżeszowi, ja jestem Jahwe, JHWH, to mówił, ja jestem tym, który był, ja jestem tym,



który jest i ja jestem tym, który będzie. Ale nie w takim sensie, byłem wczoraj, co jest przeszłością
dzisiaj, i jestem dzisiaj, co również będzie przeszłością jutro. Nie. To jest coś takiego – ja jestem
tym,  który był,  teraz.  Ja jestem tym,  który jest,  teraz.  Oraz ja  jestem tym,  który będzie,  teraz.
Innymi słowy, czas Go nie ogranicza. On nie jest zamknięty w naszym rozumieniu czasu, kiedy
powinno się coś dziać, jak coś powinno się dziać. Bo On widzi rzeczy, jakby one były w tej chwili.
On widzi  to,  co  się  stanie,  w tej  chwili,  tak  jakby one  już  były.  To  również  dotyczy  czasów
przeszłych. On przewyższa to, co my znamy jako czas. On mieszka w wieczności, my nie. Ciężko
nam to pojąć.

I ponieważ Mojżesz znajduje się w takim stanie, że nie wie, co się dzieje, nie rozumie tego,
co i jak się dzieje, więc On przypomina mu, ja jestem Jahwe. Ja jestem tym, który był – teraz; ja
jestem tym, który jest – teraz; ja jestem tym, który będzie – teraz. To już jest prawie gotowe. Po
czym tak mówi do niego w 2 Mojż. 6:3. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg
Wszechmogący (lub  El  Szaddaj),  ale  z  mojego  imienia  Jahwe  (JHWH)  nie  byłem  przez  nich
poznany. Jest to bardzo ciekawy werset. Z wierzchu wydaje się, że mówi on, iż Abraham, Izaak i
Jakub nie wiedzieli, że Bożym imieniem jest JHWH. Nie wiedzieli tego. Wydaje się, że tak werset
mówi. Jednak w Biblii widzimy wiele przykładów, jak Abraham zwraca się do Boga jako JHWH.
Wiedział zatem, że takie jest Jego imię. Wiedział, że tak ma Go nazywać. Dlaczego więc Bóg mówi
Mojżeszowi, że Abraham, Izaak i Jakub nie znali Mnie jako JHWH, Jahwe? Znali Mnie jako El
Szaddaj. Ten, który wszystko dostarcza i zapewnia – takiego Mnie znali. Nie znali Mnie jako Pan,
Jahwe.

Co próbuje nam powiedzieć? Myślę,  że kluczem do zrozumienia tego jest  spojrzenie na
słowo, jakie w tym wersecie tłumaczone jest jako 'znać'. Rdzeniem tego słowa jest 'jada'. Czytamy
od prawej strony do lewej – jod, dalet, ajin – jada – znać. Słowo to znajdujemy w Księdze Rodzaju,
gdzie powiedziane jest, że Adam poznał swoją żonę, a ona poczęła i urodziła syna. On 'jada' swoją
żonę. On poznał ją. Jak zatem Adam poznał swoją żonę w tym szczególnym przypadku? Miał z nią
intymność. Miał z nią jedność. Kiedy mąż i żona schodzą się ze sobą, powiedziane jest, że opuści
mąż ojca i matkę, i złączy się z żoną, i tych dwoje stanie się „le·va·Sar 'e·Chad”, jednym ciałem;
traktowani są jako jedno. Kiedy więc Adam poznał swoją żonę i ona poczęła, było to wypełnieniem
się celu męża i żony. Rozradzać, wydawać owoc, rozmnażać. Lecz aby to robić, aby pomnażać
życie, oznacza to, że muszą być oni jedno. Muszą zebrać się razem i poznać w taki najbardziej
intymny sposób. Dokładnie to samo słowo jest użyte tutaj, w 2 Mojż. 6:3. Mówi On, że Abraham,
Izaak i  Jakub znali  Mnie „intymnie” jako El  Szaddaj. Widzieli  Mnie jako tego, kto zaopatruje,
widzieli Mnie jako tego, kto składa obietnice. Widzieli Mnie jako tego, kto błogosławi, widzieli
Mnie  jako  tego,  kto  prowadzi,  kieruje,  ochrania.  Ale  nie  widzieli  Mnie,  nie  znali  Mnie,  nie
doświadczyli Mnie jako tego, który był, który jest, który przyjdzie. Lub ujmijmy to tak – mieli oni
jedność ze Mną, jako El Szaddaj, ale nie mieli tej intymnej jedności ze Mną, jako JHWH. Dlaczego
jest istotne, by o tym wspominać? Bo, Mojżeszu, konsekwencja jest taka, oni znali Mnie jako El
Szaddaj,  lecz  ty  oraz  to  pokolenie  poznacie  Mnie  jako JHWH. Wy będziecie  mieć  ze  Mną tą
jedność, jako z JHWH, nie tylko jako El Szaddaj.

Widzicie, Abraham, Izaak i Jakub, powiedzmy, że to była era obietnicy. Obietnice zostały
dane Abrahamowi. Obietnice zostały dane Izaakowi i Jakubowi. Ale według Hebr 11, widzimy, że
umarli oni, nie otrzymawszy obietnicy, lecz byli o nich zapewnieni i widzieli je z daleka. Innymi
słowy, mimo że nie dożyli,  by doświadczyć spełnienia obietnicy,  byli  pewni tego, że to, co Bóg
powiedział, spełni się, gdyż znali Go jako El Szaddaj. Zaś Mojżesz i tamto pokolenie byli tymi,
którzy  ujrzą  i  doświadczą  realizacji  i  wypełnienia  się  tej  obietnicy.  Abraham szukał  miasta  o
fundamentach, które zbudował i uczynił Bóg. I możemy powiedzieć, że chociaż nie widział tego
miasta, to jednak go widział. Widział go z daleka. Nie widział wypełnienia się i jego owocu, ale był
pewien, że tak się stanie. Próbuję tu przekazać, że Abraham, Izaak i Jakub żyli w erze obietnicy, i w
takim stanie znali Boga jako El Szaddaj. To był ich poziom intymności, jaki z Nim mieli.  Lecz
teraz, gdy znaleźliśmy się w czasach odkupienia, gdy znaleźliśmy się w czasach, gdy Bóg zbiera
Swój lud i wyprowadza go z Egiptu, by uwolnić go od tyranii faraona, oni nie będą Go znać tylko
jako El Szaddaj, nie będą mieć z Nim intymności na poziomie tego, który zaopatruje, lecz będą



znać Go intymnie, jako tego, który był, który jest i który będzie, który ma całkowity autorytet nad
całym stworzeniem; zobaczą to i doświadczą. Ujmijmy to tak. Abraham, Izaak, Jakub, żaden z nich
nie widział rozdzielającego się morza, przez które, po suchej ziemi, mogło przejść miliony ludzi.
Mojżesz widział. Abraham, Izaak i Jakub nie widzieli chleba padającego z nieba przez 6 z 7 dni, a
Mojżesz  widział.  Patriarchowie  nie  widzieli  tyle  wody,  wystarczającej  dla  milionów  ludzi,
tryskającej ze skały, którą Mojżesz uderzył laską. Mojżesz i synowie Izraela widzieli te rzeczy, oni
tego  doświadczyli.  Oto  dlaczego.  Dlatego,  że  Mojżesz  i  tamto  pokolenie  nie  byli  z  czasów
obietnicy.  Oni byli  z czasów realizacji obietnicy.  Oni byli z czasów odkupienia. To dlatego Bóg
rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. To dlatego
mówi,  Abraham,  Izaak  i  Jakub,  im  objawiłem  się  i  znali  Mnie  jako  El  Szaddaj,  ten,  który
zaopatruje. Zaś Mojżeszowi, tobie i temu pokoleniu objawiam się i będą Mnie znać, będą mieć
intymną relację ze Mną, będą mieć ze Mną jedność, i poznają, że ja jestem tym, który był, który jest
i który przyjdzie. Pamiętajcie, że Mesjasz powiedział, modląc się do Ojca, byśmy mogli Go poznać,
i by poprzez Niego mogliśmy poznać Ojca.

Zrobimy tu teraz przerwę, lecz wrócimy, kontynuując to, skąd wiemy, że żyjemy w czasach
odkupienia.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


