
I poznacie, że jestem Jahwe
część 3

Witam wszystkich. Omawiamy tu temat 'I poznacie...', jak w „I poznacie Pana – Życie w
czasach  odkupienia”.  W  poprzednim  odcinku  dyskutowaliśmy  o  tym,  jak  Bóg  powiedział
Mojżeszowi,  że Abraham,  Izaak i  Jakub znali  Mnie (heb.  jada),  mieli  ze  Mną intymną  relację
jedności, którym był El Szaddaj, ten, który zaopatruje. Ale tak naprawdę nie doświadczyli Mnie
jako JHWH, który był, który jest i który będzie. Dzieliłem się tym, bo jak wierzę, Abraham, Izaak i
Jakub żyli  w czasach obietnicy,  kiedy obietnica została dana. Lecz nie dożyli  oni czasów, kiedy
obietnica  została  spełniona.  Mieli  jej  zapewnienie,  ale  nie  dożyli,  by  ją  ujrzeć.  Umarli,  nie
doczekawszy się obietnicy – mówi autor Hebrajczyków. Zatem to Mojżesz i jego pokolenie są tymi,
którzy doświadczą tego, co Bóg obiecał Abrahamowi 400 lat wcześniej. Oni dożyli czasów, by to
ujrzeć. To ich rozróżnia. I dlatego chcę wysunąć propozycję i argument, że kiedy żyjesz w czasach
odkupienia, to oznacza to, że żyjesz w czasach, gdy przechodzisz od znania Go jako El Szaddaj lub
po prostu wiedzy o Nim, wciąż trzymając się rzeczy wiążących się z Egiptem, do poznania Go jako
JHWH. I w taki właśnie sposób pozna Go Mojżesz i tamto pokolenie.

Cofnijmy się  nieco.  Zaczęliśmy to  nauczanie  od czytania  ewangelii  Jana  i  od  tego,  jak
Mesjasz powiedział, że definicją życia wiecznego jest poznanie jedynego, prawdziwego Boga oraz
poznanie Jaszua, Mesjasza, którego posłał jedyny,  prawdziwy Bóg. I że to On jest tym, kto zna
Ojca, a także ci, którym On objawi Ojca. Mówi, że świat Go nie zna, ale że On, Syn Go zna, oraz
ci, których dał Synowi. Jednak w Janie 17 jest jeszcze coś, co dotyczy w tej chwili naszego tematu.
Jest to modlitwa, jaką Jaszua zanosi za Swoich uczniów. Wersety 20-21. A nie tylko za nimi proszę,
lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Innymi słowy ludzie tacy, jak ty i ja, żyjący
dzisiaj. On już wtedy się o nas modlił. Oto Jego modlitwa: Aby wszyscy byli jedno (echad), jak ty,
Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Modli się, byśmy byli jedno, jak Ojciec i Syn są jedno. Aby i oni byli
w nas jedno. Mamy być nie tylko jedno za sobą, lecz wszyscy razem mamy być jedno w Ojcu i
Synu. Jeśli wolicie – jada – mamy mieć tę zażyłość ze sobą, jak i z Ojcem, oraz zażyłość z Synem.
W duchowym sensie mamy być jedno, jak Adam był intymnie jedno z Ewą, jak ją znał, jak z nią był
blisko. Bo dzięki temu może powstać życie. W duchowym sensie właśnie taką jednością mamy być
z Ojcem i Synem. Mamy być tak blisko, tak intymnie, by ich poznać, by wiedzieć wszystko, co On
chce objawić nam o Nim. Tak blisko mamy być.  Pozwólcie,  że powiem tak. To nie przychodzi
naturalnie. Osobną sprawą jest tak powiedzieć, mieć takie pragnienie, by to się stało. A zupełnie co
innego, gdy chodzi o wykonanie. Bo to, abyśmy mieli taki rodzaj zażyłości, taki rodzaj intymności
serca ze Stwórcą, oznacza,  że ja muszę umrzeć,  że ty musisz umrzeć.  Że musimy wziąć swoje
krzyże i podążać za Mesjaszem. Że mamy być gotowi rzec: nie moja wola, lecz Twoja wola niech
się dzieje. Że mamy składać nasze ciała jako żywą ofiarę. Że mamy nie upodabniać się do świata,
bo jak pamiętacie, świat, który nie zna Ojca, wkrada się, zaraża i wywiera wpływ na ciało. Musimy
więc  zbliżyć  się  do  Niego,  podejść  do  tego  pochłaniającego  ognia,  by  ta  żywa  ofiara  została
pochłonięta  i  bym więcej  to nie ja żył,  ale  Mesjasz żył  we mnie.  By w ten sposób Jego wola
objawiała się we mnie i przeze mnie. W taki sposób mamy być jedno. W tym wyraża się cała idea:
miłuj Boga całym sercem, duszą i siłą, i podobne mu: miłuj bliźniego, jak siebie samego. Wszystko
to wyraża się słowami – zapieranie się siebie. Mówienie 'nie', gdy nie dzieje się to tak, jak byś
chciał, kiedy byś chciał. Przecież to On jest JHWH i Jego wola nich się dzieje. W umieraniu dla
siebie tak naprawdę poznajemy, że to On jest tym, który był, który jest i który przyjdzie.

Chcę,  byśmy  teraz  na  moment  wrócili  do  2  Mojż.  5.  Uporządkujmy  tutaj  parę  myśli.
Powtórzmy raz jeszcze, różnica między epoką patriarchów, Abrahama, Izaaka i Jakuba, a epoką



Mojżesza i pokoleniem wyjścia jest taka, że po pierwsze, ta wcześniejsza była czasem obietnicy,
zaś ta późniejsza czasem odkupienia. Można by więc powiedzieć, że czasy odkupienia to ci, którzy
będą Go znali jako JHWH. Podkreślmy tu pewną rzecz. W 2 Mojż. 6:6-7 Stwórca mówi: Dlatego
powiedz  synom  Izraela:  Ja  jestem  JHWH,  Ja  jestem  PAN,  wyprowadzę  was  spod  ciężarów
Egipcjan, wyrwę was z ich niewoli i wybawię was wyciągniętym ramieniem i przez wielkie sądy.
Wezmę was sobie za lud i będę wam Bogiem. Poznacie, że ja jestem Jahwe, wasz Bóg, który was
wyprowadza spod ciężarów Egipcjan. Czyli  dopiero po tych rzeczach będą prawdziwie Go znać
jako JHWH. Oto, jakie pojawiają mi się tu myśli. Jeśli dopiero wtedy będziecie znać, że ja jestem
Panem, znaczy to, że wcześniej nie znaliście Mnie, jako Pana (Jahwe). To przypomina nam słowa,
jakie  przekazał  starszym Izraela  w Ezechielu  20.  Dałem się  wam poznać.  Powiedziałem wam,
byście pozbyli się obrzydliwości, jakie macie przed oczami. Nie kalajcie się bożkami Egiptu. Ja
jestem JHWH. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Nie musi tego mówić, jeśli by Go naprawdę
znali. Czyli dopiero, gdy wykona te rzeczy, jakie zapowiedział Mojżeszowi, że wyprowadzę was z
niewoli Egipcjan, wybawię was wyciągniętym ramieniem i wezwę was do Siebie jako Mój lud,
wtedy będziecie wiedzieć, że Ja jestem Panem – gdy zrobię te rzeczy. Ujmijmy to w ten sposób. To,
żeby mógł On odkupić, oznacza, że musi zapłacić okup. To oznacza, że jest ktoś, kto uważa, że ma
do ciebie  prawo. W tym przypadku był  to faraon.  I  ponieważ faraon uważa,  że ma on legalne
prawo, nie znam Pana i nie wypuszczę Jego ludu, zatrzymam ich sobie. Stwórca musi więc zapłacić
okup  za  Swój  lud,  musi  ich  odkupić.  Każdy  z  nas  rozumie  to  pojęcie,  gdy  chodzi  o  bycie
niewolnikami  grzechu.  Że  byliśmy  kiedyś  w  grzechu,  byliśmy  niewolnikami  grzechu,  i  że
musieliśmy zostać odkupieni przez krew Baranka, musiał zostać zapłacony okup. Wiem, że każdy
to  rozumie,  jeśli  o  to  chodzi.  Tak  więc  my zostaliśmy odkupieni  przez  krew Baranka.  Jednak
dodałbym  do  tego,  że  jesteśmy  wciąż  odkupywani,  bo  przecież  wciąż  jesteśmy  w  skażonych
ciałach, w śmiertelnych ciałach. I jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz gdy Go ujrzymy,
będziemy  jak  On,  gdyż  ujrzymy  Go  takim,  jakim  jest.  Gdy  to,  co  śmiertelne  przywdzieje
nieśmiertelne,  a  zniszczalne  niezniszczalne.  To  właśnie  mam  na  myśli,  mówiąc,  że  jesteśmy
odkupywani.  Umierając  dla  starego  człowieka,  by  nowe  stworzenie  mogło  się  rozwijać  i
prosperować  aż  do  owego  dnia.  Co  wiedzie  nas  do  następującej  myśli:  chociaż  zostaliśmy
wykupieni, jesteśmy wciąż wykupywani, będziemy jeszcze wykupieni. A ci, którzy są wykupieni,
znają Go intymnie (jada) jako JHWH, tego, który był, tego, który jest, tego, który przyjdzie. W tych
fragmentach, jakie właśnie czytaliśmy, widzimy, że ci, którzy będą odkupieni, ci, którzy będą Go
znali bardzo intymnie jako Jahwe, będą odkupieni grupowo. Oto co przez to rozumiem. Ty i ja, my
wszyscy, mamy doświadczenia, świadectwa, jakimi możemy się podzielić, jak Bóg przeprowadził
nas przez taką sytuację lub taki problem. Wszyscy mamy takie historie. Ale czy grupowo jesteśmy
w  stanie  powiedzieć,  że  On  wyzwolił  nas  spod  ciężarów  Egipcjan?  Sądzę,  że  w  tej  chwili
odpowiedzią na to jest – nie. Ale powiedział przecież, że tak zrobi, bo taki jest wzorzec, o jakim
czytaliśmy. Pamiętacie, co Paweł mówił tym, którzy żyją pod koniec wieków? To jest wzorzec tego,
co stanie się w przyszłości. Do tego właśnie zmierzam. Jeśli On wyzwoli nas od ciężarów Egipcjan,
to musimy mieć na sobie ciężary Egipcjan. Jeśli On wyprowadzi i uratuje nas od ich niewoli, to
musi istnieć niewola, z jakiej nas wyratuje. I jeśli nadążacie za mną, to wiecie, do czego to zmierza.

Chyba nie ma nikogo, kto by zaprzeczał, że sprawy na świecie zmieniają się z dnia na dzień.
I rzeczy, jakie widzimy na horyzoncie, są złowrogie, a nawet nieco przerażające. Sadzę jednak, że
to jest niezbędny element, jeśli żyjemy w czasach odkupienia. Innymi słowy, jeśli żyjesz w czasach
odkupienia,  to  będziesz  widział  zbliżające  się  kłopoty,  zbliżające  się  próby,  uciski,  dostrzeżesz
niewolę, tyranię. Będą wszystkie te rzeczy, jakich wtedy doświadczyli synowie Izraela, gdy my, w
przyszłości, poznamy i zrozumiemy, że żyjemy w czasach odkupienia. Chciałbym teraz udać się do
Ewangelii Łukasza i przeczytać znany fragment Pisma, o jakim wiem, że go znacie. Spójrzmy, co
my tam mamy. Łuk 21:5, gdzie Mesjasz wypowiada takie słowa: I będą znaki na słońcu, księżycu i
gwiazdach, a na ziemi trwoga zrozpaczonych narodów, gdy zaszumi morze i fale. Pozwólcie, że
wstawię tu  swoje spostrzeżenie.  Jeśli  będą znaki  na słońcu,  księżycu  i  gwiazdach,  jeśli  będzie
niepokój  na  ziemi  między  narodami,  jeśli  zaszumią  morza  i  fale,  to  sugeruje  nam  to  bardzo
złowieszczy i groźny czas. Tak przy okazji, są znaki na słońcu, księżycu i w gwiazdach, są napięcia



i niepokoje między narodami. Spójrzcie, co dzieje się tylko na Bliskim Wschodzie. Spójrzcie, jak
szumią morza. Te wszystkie tsunami, trzęsienia ziemi. Wszystko to się dzieje i teraz ważna rzecz,
jaką mówi w wersecie 26.  Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na
cały  świat.  Poruszą  się  bowiem  moce  niebios. Będą  się  działy  złowieszcze  rzeczy.  Potem  w
wersecie 27 Jaszua mówi:  Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i
wielką  chwałą. I  kontynuuje  w  28.  A gdy  się  to  zacznie  dziać... Nie  kiedy  się  wydarzyły  (w
przeszłości),  ale kiedy zaczną się dziać.  Chyba można uczciwie powiedzieć,  że widzieliśmy już
znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach, napięcia wśród narodów, ryczące morza i fale itp. A jeśli
widzimy te rzeczy, to zaczęło się to dziać. Mesjasz wyraźnie mówi, że gdy ujrzymy, że te rzeczy
zaczną się dziać, to mamy patrzeć w górę, podnieść swoją głowę. Dlaczego? Bo wasze odkupienie
jest  blisko.  Lub  wasze  odkupienie  się  zbliżą,  jest  niedalekie,  już  bliskie.  Innymi  słowy,  jeśli
zobaczycie, że te rzeczy zaczynają się dziać, a wierzę, że ty i ja widzimy je, to mamy wiedzieć, że
żyjemy w czasach odkupienia. I patrząc na wzór, jaki widzimy w Księdze Wyjścia, jeśli żyjesz w
czasach odkupienia, jeśli żyjesz w czasach, kiedy Bóg przygotowuje się, by zebrać Swój lud razem,
to nie będziesz Go znał tylko jako El Szaddaj, lecz poznasz Go jako JHWH. Będziesz miał z Nim
jedność,  intymność  jako z  JHWH. Jednak oznacza  to  także,  że  wokół  ciebie  będzie  się  działo
mnóstwo  kłopotów.  Wiele  się  będzie  działo  na niebie,  na  ziemi,  wśród narodów.  Wszystkie  te
złowrogie rzeczy, na jakich, jeśli byśmy na nie patrzyli, jeśli mielibyśmy się na nich skupiać, jeśli
mielibyśmy się skupiać na tyranii i ciężarach Egipcjan. A tak przy okazji, myślę, że powinniście to
wiedzieć  – że mówiąc metaforycznie,  Boży ludzie  żyją  w Egipcie.  My w tej  chwili  żyjemy w
Egipcie. Więc nie powinno nas to dziwić, że widzimy pojawiającego się faraona. Nie mówię tego w
stosunku do jednej osoby, ale do mentalności, do sposobu myślenia, jaki się pojawia, a który widzi
lub przynajmniej wierzy, że to Boży ludzie są problemem. Że oni stanowią zagrożenie i że trzeba
ich zneutralizować. Że muszą być odseparowani, że trzeba ich uciskać i prześladować. i że trzeba
ich... do tego to wszystko wiedzie. Trzeba ich skuć łańcuchami, trzeba ich związać, trzeba ustalić
granice tym ludziom, gdyż są zagrożeniem. I wierzę, że nie trzeba długo czekać na ten dzień i czas,
kiedy się to stanie. Jeśli tak jest, to jest to pewnym znakiem tego, że żyjemy w czasach odkupienia.
Gdy widzimy te wszystkie zawirowania wokół nas, to powinniśmy wiedzieć, według tego, co mówi
Mesjasz, że żyjemy w czasach odkupienia. Czy powinniśmy więc się skupiać na tych problemach,
na  scenariuszach,  na  teoriach  spiskowych,  czarnych  helikopterach,  wiecie,  na  tych  wszystkich
rzeczach? Czy powinniśmy się zajmować tymi  rzeczami?  Czy powinniśmy się skupiać na tych
rzeczach  tak  bardzo,  że  zapominamy  przestrogę  Pana,  który  powiedział,  spójrzcie  w  górę,
podnieście swą głowę, wasze odkupienie jest blisko? Wiedzcie, że te rzeczy są znakiem, iż żyjecie
w czasach odkupienia. Nie powinienem więc być zahipnotyzowany tymi dziejącymi się rzeczami.
Mam  zwracać  na  nie  uwagę,  powinienem  je  dostrzegać,  wierzę,  że  powinienem  je  właściwie
interpretować, a najwłaściwszą interpretacją tego, jest to, że gdy zobaczę, że to zaczyna się dziać, to
mam odwrócić oczy od tych rzeczy i skierować je na Tego, który ma władzę na tymi wszystkimi
rzeczami, gdyż żyję w czasach odkupienia. Co wiedzie nas ponownie do tej myśli: i poznacie, że Ja
jestem Panem. Będziecie znać, nie tyle o Mnie, ile poznacie Mnie. Gdyż jedynie ten, który był,
który jest i który przyjdzie, może cię wyzwolić od tych rzeczy, jakie przychodzą na ziemię. Ludzie,
partie polityczne,  filozofie,  rozrywki nie są w stanie cię wyzwolić,  nie są w stanie cię odkupić.
Jedyną rzecz,  jaką zrobią,  to  odciągną twoją uwagę od faktu,  że żyjesz  w czasach odkupienia.
Musicie się skupić na Mnie. A skupić się na Mnie, oznacza, przybliżyć się do Mnie. A zbliżyć się do
Mnie, oznacza, stać się ze Mną jedno, poznać Mnie. Bo ja nie chcę być jednym z tych, którzy
powiedzą,  prorokowałem w Twoim imieniu,  wyrzucałem demony  w Twoim imieniu,  czyniłem
wielkie cuda w Twoim imieniu, i usłyszeć od Niego, ale ja ciebie nie znam.

Teraz zrobimy sobie coś takiego. Przyjrzymy się niektórym rzeczom, jakie wydarzyły się w
Księdze Wyjścia, w czasach wyjścia, który jest wzorem na dzisiaj. Zaczniemy przyglądać się tym
rzeczom i  zobaczymy,  jak mogą  się  one  łączyć  z  niektórymi  rzeczami,  jakie  mamy dzisiaj  na
świecie. Udamy się najpierw do 2 Mojż. 7. 2 Mojż. 7:1-5 mówi: I Jahwe powiedział do Mojżesza:
Oto ustanowiłem cię bogiem dla faraona, a twój brat Aaron będzie twoim prorokiem. Ty powiesz
wszystko, co ci rozkażę. A twój brat Aaron będzie mówił do faraona, aby wypuścił synów Izraela ze



swojej ziemi. A ja zatwardzę serce faraona i pomnożę moje znaki i cuda w ziemi Egiptu. Faraon
was nie posłucha, lecz ja położę moją rękę na Egipcie i wyprowadzę moje zastępy, mój lud, synów
Izraela, z ziemi Egiptu przez wielkie sądy. A Egipcjanie poznają, że ja jestem Jahwe, gdy wyciągnę
rękę na Egipt i wyprowadzę synów Izraela spośród nich. Ok, mamy tu kilka rzeczy, o jakich chcę
powiedzieć.  Zacznijmy od tego,  co  właśnie  przeczytaliśmy:  i  Egipcjanie  poznają,  że  ja  jestem
Jahwe. Przypomnijcie sobie, co powiedział faraon, nie znam Pana, nie znam JHWH, nie uznaję Go,
nie uznaję Jego autorytetu, dlatego moje prawo będzie ważniejsze niż Jego, nie wypuszczę Izraela.
Ponieważ faraon mówi, nie znam Pana, zatem Stwórca, poprzez plagi, daje się poznać faraonowi.
Dając się poznać faraonowi i  Egipcjanom, sprowadza sąd na wszystkich  ich bogów, gdzie,  jak
sądzą, leży autorytet.  Więc Bóg im pokazuje, to nie jest Bóg, to też nie jest Bóg, oni nie mają
autorytetu.  Na  koniec  rozprawia  się  z  samym  faraonem,  którego  wrzuca  do  morza.  Bo,  jak
pamiętamy, faraon jest traktowany przez Egipcjan jak bóg, jego słowo jest prawem, i przeciwstawia
się  on  Stwórcy  wszechświata.  Więc  on  sam  też  zostanie  osądzony.  Więc  Bóg  mówi,  wy  też
poznacie, że Ja jestem Jahwe. Tak więc nie tylko Jego lud pozna, że On jest panem, gdyż żyją w
czasach odkupienia, ale świat, który się Go zaparł, świat, który drwił z Niego, kpił z Niego, szydził
z Jego praw i Jego autorytetu. Ostatecznie oni też poznają, że On jest Jahwe (Panem). Lecz mamy
tu coś innego. Gdy pomnaża zatwardziałość serca faraona, mówi, że pomnoży Swoje znaki i cuda.
Nie  poświęcę  na  to  wiele  czasu.  Jednak  musimy  przyznać,  że  ponieważ  żyli  oni  w  czasach
odkupienia i Bóg powiedział, że pomnoży Swe znaki i cuda, to muszę wyciągnąć wniosek, że w
czasach odkupienia – a Mesjasz podpowiedział, że ty i ja żyjemy w tych czasach i tym czasie –
ujrzymy to, że Bóg pomnaża Swe znaki i cuda. Sądzę, że to bardzo, bardzo istotne. Zdaję sobie
sprawę, że są znaki i cuda pojawiające się na świecie, zwłaszcza wśród ludzi uciskanych, którzy
żyją pod tyranią, którzy żyją w biedzie.  Wierzę i wiem, że takie cuda i znaki istnieją na całym
świecie. Ale mam skłonności, by wierzyć, że wśród Bożych ludzi, szczególnie w Ameryce, znaki i
cuda nie są takie rozpowszechnione.  To moja opinia.  Nie mówię,  że się nie zdarzają. Twierdzę
tylko,  że nie są takie popularne.  I wierzę,  że jest  wiele powodów na tę sytuację.  Numer jeden.
Wierzę, że żyjemy w społeczeństwie, które szuka znaków i cudów. Innymi słowy, złe i cudzołożne
pokolenie domaga się znaku. Ale mamy powiedziane, że znaki i cuda idą za tymi, którzy wierzą.
Więc,  zamiast  poszukiwać  znaków,  powinniśmy  poszukiwać  Go.  A  gdy  szukamy  Go,
koncentrujemy się na Nim, te rzeczy pójdą za nami.  I tu znów chodzi o to, by znać Go, a nie
wiedzieć o Nim. Ci, którzy chcą wiedzieć o Nim, szukają cudów i znaków. Zaś ci, którzy chcą Go
poznać, to znaki i cuda idą za tymi, którzy wierzą. Tak więc zgodnie z Jego własnym świadectwem,
gdy żyjemy w czasach odkupienia i ludzie przychodzą, by poznać Go jako JHWH, On pomnoży
Swe znaki  i  cuda.  Skłaniam się wierzyć,  że jest to jeden ze sposobów, jakim przyciąga uwagę
Egipcjan, że tak powiem. Albo ujmijmy to tak. Moglibyśmy rzec, że jednym z powodów, dlaczego
świat  Go nie  zna,  jest  to,  że ci,  którzy tu żyją,  którzy twierdzą,  że Go znają,  nie  najlepiej  Go
reprezentują. Powiem to inaczej. Jeśli świat ma Go poznać – tak na marginesie, to nasze zadanie, by
dać Go poznać – to ważne jest,  byśmy my najpierw prawdziwie Go poznali.  Byśmy nie dawali
światu złego świadectwa lub nieprawdziwie przedstawiali kim i czym On jest. Zdaje się, że próbuję
tu powiedzieć, że być może Egipcjanie nie znali Go w tamtych dniach i tamtym czasie, bo Jego
własny lud tylko wiedział o Nim. A jeśli było to prawdą wtedy, to być może dziś także jest odrobina
prawdy w tym,  że świat,  który gani  i  pogardza Go dzisiaj,  czyni  to  tak stanowczo dlatego,  że
większość Jego ludu dzisiaj wie o Nim, ale tak naprawdę Go nie znają. A jeśli by Go naprawdę
znali i On pomnażałby Swoje znaki i cuda, to może się tak stać, że ci ze świata przyjdą i również
Go poznają. Mam nadzieję, że nadążacie za mną, gdyż naszym głównym zadaniem jest być tym
miastem na górze, którego nie da się ukryć. My mamy być tym światłem, świecącym w ciemności.
Dlaczego? Aby ci, którzy są w ciemności, widzieli to światło. Jesteśmy rodem wybranym – pisze
Piotr – królewskim kapłaństwem. Abyśmy rozgłaszali cnoty Tego, który nas powołał z ciemności
do cudownej Swojej światłości. A jeśli my zostaliśmy powołani z ciemności do jego światłości i
jeśli  świecimy tym światłem,  odzwierciedlającym Jego światło,  to  inni,  którzy są w ciemności,
również  Go  poznają.  Ale  jeśli  to  światło  zostało  przygaszone  do  takiego  stanu,  że  to  świat
zainfekował i wpływa na ciało, tak, że nie reprezentujemy sobą światła, że nie reprezentujemy sobą



miasta, postawionego na górze, to jak możemy spodziewać się, by świat Go poznał, tak jak On tego
pragnie, by to zrobili? Pamiętajcie, Bóg tak umiłował świat, że dał Swego jednorodzonego syna,
aby ktokolwiek, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zatem sumując to, chodzi
o to, że tak naprawdę jest to naszą odpowiedzialnością.

Jeśli żyjemy w czasach odkupienia – a ja wierzę, że tak – to naszą odpowiedzialnością jest,
upewnić się, że inni także wiedzą, że żyjemy w czasach odkupienia. Najpewniejszym sposobem, by
to zrobić, jest poznać Go. Pójść poza wiedzę o Nim – lecz poznać Go. Przestać śpiewać o Nim –
lecz śpiewać dla Niego. Przestać szukać emocji w uwielbieniu – lecz uwielbiać Go.

Wiecie, żyjemy w czasach odnowienia wszechrzeczy. Mówiliśmy o tym wcześniej. Jedną z
rzeczy,  jaką sobie uświadomiłem parę lat temu, to, że trzeba coś więcej, niż tylko powrócić do
Bożych dróg, trzeba coś więcej, niż tylko powrót do Bożych Szabatów, Jego Świąt, Jego żywienia i
wszystkich tych rzeczy, które oczywiście są ważne, o nich tu mówimy. Jednak najważniejszą rzeczą
jest, byśmy wrócili do Niego. By nasze serce lgnęło do Niego. Robimy jedne rzeczy, innych, jakich
nie powinniśmy, nie robimy, ponieważ poznaliśmy Go.

Zróbmy tu przerwę, po jakiej powrócimy do naszego nauczania.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


