
I poznacie, że jestem Jahwe
część 4

Witam  ponownie.  Kontynuujemy  nasze  rozważanie  „I  poznacie  –  Życie  w  czasach
odkupienia”. Omawialiśmy koncepcję, że w czasach odkupienia, Bóg pomnoży Swoje znaki i cuda,
i sprawi, że Egipcjanie, lub jeśli wolicie, świat pozna, że On jest Panem. Mówiłem o tym, w co ja
wierzę, że jednym z powodów, dlaczego świat Go nie zna, jak powinien, lub jak On pragnie, by Go
znali, jest to, że Jego lud nie zna Go tak, jak powinien. Wiedzą o Nim wiele, lecz jak dobrze Go
znają?  Musimy  zrozumieć,  że  pokolenie  Wyjścia  stanowi  wzorzec  dla  tego  pokolenia,  gdyż
wierzymy,  że  żyjemy  w czasach  odkupienia.  W Łuk.  21  Mesjasz  powiedział,  że  gdy  ujrzycie
wszystkie te rzeczy, spójrzcie w górę i podnieście głowy, bo wasze odkupienie jest bliskie. Jeśli
tamte rzeczy stanowią wzorzec, to powinniśmy rozumieć, że rzeczy, które wydarzyły się kiedyś,
prawdopodobnie dzieją się teraz. A jedną z tych rzeczy jest to, iż Bóg pragnie, by narody poznały,
że On jest Panem. Może okazać się, że prawdopodobnie stanie się to, jak w dniach Mojżesza i
Aarona. Egipcjanie poznali,  że On jest Panem, gdy ich bogowie zostali  osądzeni i wszystko, w
czym pokładali  ufność,  zostało  unicestwione,  ponieważ ci  ludzie  nie  uznali  Bożego autorytetu.
Nasza odpowiedzialność w tym wszystkim jest taka, że w tamtym czasie Egipcjanie nie znali Go,
dlatego  że  może  Jego  ludzie  również  Go  nie  znali.  To  nie  ludziom,  którzy  Go  znali,  mówił,
odsuńcie obrzydliwości sprzed swoich oczu, nie kalajcie się bożkami Egiptu. Musiał to powiedzieć
ludziom, którzy wiedzieli o Nim. Powiedział: dałem im się poznać pośród ziemi Egiptu.

To wszystko sprowadza nas do następującej myśli. Ponieważ to my mamy być tym miastem
na górze, tym światłem w ciemności, zatem Bóg użyje nas, Swój lud, by pokazać, nie tylko nam,
ale i światu, że On jest Panem. Księga Wyjścia 8. Spójrzmy na rzeczy, jakie wydarzyły się wtedy,
byśmy zrozumieli, co Stwórca czyni dzisiaj. Księga Wyjścia 8:20-23 mówi: I Jahwe powiedział do
Mojżesza: Wstań rano i stań przed faraonem, kiedy wyjdzie nad wodę, i powiedz mu: Tak mówi
Jahwe (JHWH): Wypuść mój lud, aby mi służył; Bo jeśli nie wypuścisz mego ludu, ześlę rozmaite
muchy na ciebie, na twe sługi, na twój lud i na twoje domy. I domy Egipcjan, a także ziemia, na
której [są], będą pełne rozmaitych much. W owym dniu – to tu chcemy podkreślić – w owym dniu
oddzielę ziemię Goszen, w której mieszka mój lud, aby tam nie było rozmaitych much, byś poznał, że
ja jestem Jahwe pośrodku ziemi. Oddzielę [znakiem] odkupienia mój lud od twojego ludu. Jeszcze
raz – On nie tylko chce,  by Jego lud poznał,  że jest Jahwe (Panem),  ale jest zdecydowany,  by
wszyscy poznali, że On jest Jahwe (Panem). Wydaje się po prostu, że to z zupełnie innego powodu
rozróżnia lub oddziela Swój lud. I uwaga, nie dlatego, że byli wielcy, cudowni i sprawiedliwi. Nie.
Prawdę mówiąc, powodem z Ezechiela 20, dlaczego uczynił te rzeczy dla nich, nie było to, że byli
sprawiedliwi. Powiedział: wyście znieważyli Moje imię, ale Ja czynię to ze względu na Swoje imię.
On powiedział,  uczyniłem tak,  aby ludzie  wiedzieli,  że  Ja  jestem Jahwe (Panem).  Czyni  więc
różnicę  między  Swoim ludem a  Egipcjanami.  Gdy  chmary  pojawiają  się  nad  Egipcjanami,  to
patrząc na Goszen, które znajduje pośród ziemi Egiptu, nie ma tam tych chmar. Wtedy stawiają
sobie  pytanie,  jak  to  jest,  jak to  możliwe?  Cóż,  w ten  sposób Bóg przedstawia  się  faraonowi,
przedstawia się Egipcjanom, aby wiedzieli,  że Ja jestem Jahwe (Panem). W pewnym momencie
magicy  i  astrologowie  faraona,  którzy  naśladowali  znaki  i  cuda,  jakich  dokonywali  Mojżesz  i
Aaron, w pewnym momencie stwierdzają: nie możemy tego uczynić, nie możemy tego powtórzyć,
w tym jest Boży palec. Rozpoczyna się więc proces poznawania, że On jest Jahwe (Panem).

Jak  to  się  odnosi  do  naszych  czasów?  Jeśli  chodzi  o  dzisiaj,  żyjemy  w świecie,  gdzie
władze, w większości, jeśli już w ogóle robią coś dla Boga, to są to tylko słowa. Ale tak naprawdę
nie  uznają  Jego  zwierzchnictwa.  Przeciwstawiają  się  Jego  zwierzchnictwu,  podejmują  decyzje



przeciwne  temu,  co  mówi  Biblia  i  co  mówią  eony historii.  Stwierdzamy,  że  to  ok,  by  dwóch
facetów  wzięło  ślub  i  byli  traktowani  jak  mąż  i  żona,  lub  dwie  kobiety  wzięły  ślub  i  były
traktowane jak mąż i żona, jak opisuje to Biblia. Takie coś mówi, my nie znamy Pana, nie wiemy,
kim jest. Nie mamy z Nim takiej relacji i dlatego nie uznajemy Jego zwierzchności i autorytetu.
Ustanowimy swoją. Izraelu, masz robić cegły, ale sam musisz zdobywać na nie słomę. Jak to się
odnosi  do  dzisiaj?  Cóż,  faraon wydał  prawo,  o  jakim wiedział,  że  Izrael  nie  jest  w stanie  go
wykonać. Wydał prawo, jakie miało ich ścisnąć i złamać ich, by podporządkowali się jego wierze,
że to on jest bogiem. A dzisiaj, w naszym świecie, w naszym kraju, ci, którzy są u władzy, wydają
prawa, które mówią nam, Bożym ludziom, nie obchodzi nas,  w co wierzycie,  zegniecie  kolano
przed naszym autorytetem. I te pewne decyzje i prawa stawiają Bożych ludzi, jeśli chcą się trzymać
Biblii,  w pozycji nie do utrzymania.  Nadchodzi rozstrzygające starcie. Ta kultura mówi,  my nie
znamy Jahwe (Pana). Jednak Pan postanowił, że ostatecznie Go poznają. Tak samo, jak Jego lud
pozna, że Ja jestem Jahwe (Panem). Zatem w pewnym momencie stanie się, że Bóg wprowadzi
podział  między Swoimi ludźmi,  tymi,  którzy są Jego i  którzy nie są.  Chciałbym to jeszcze raz
bardzo  podkreślić.  Ci,  którzy  wiedzieli  o  Nim  –  mówię  o  nas,  Jego  ludziach  –  może
doświadczaliśmy Go jako El Szaddaj, jednak doświadczymy Go jako JHWH, ponieważ żyjemy w
czasach  odkupienia.  Tak  więc  w tych  czasach odkupienia  On zaczyna  rozróżniać  między Jego
ludem a resztą świata. I On nie zabiera ich z tego świata, pozostawia ich pośród niego. Zatem te
wszystkie rzeczy, jakie przyjdą na ziemię, ci, którzy będą tego ofiarami – to chyba niewłaściwe
słowo – ci, którzy będą poddani tym rzeczom, spojrzą na przysłowiowe Goszen i powiedzą, hej, te
rzeczy, jakie przytrafiają się nam, nie przytrafiają się tym, których Bóg nazywa Izraelem. Dlaczego
tak jest? Po to, by ostatecznie pokazać im, że On jest najwyższym Panem. I oni poznają, że On jest
Jahwe (Panem). Może nie uczynią tego własnowolnie, jednak ostatecznie każde kolano się ugnie i
każdy język wyzna. Tak się stanie.

W tym miejscu chciałbym się teraz przyjrzeć temu, co ostatnio mamy w wiadomościach.
Jestem  pewny,  że  w  przyszłości  też  to  będzie.  Bez  względu  na  to,  kiedy  byśmy  to  oglądali,
podejrzewam, że będzie o tym mowa. Jest to związane z pewną plagą, jaką Bóg spuścił na ziemię
Egiptu, która, jak czuję, ma ogromne powiązania z tym, co się dzieje teraz. 2 Mojż. 10:1-2 tak
mówi:  Potem Jahwe powiedział do Mojżesza: Idź do faraona, bo zatwardziłem jego serce i serca
jego sług, abym czynił te moje znaki wśród nich; I abyś opowiadał do uszu swoich synów i wnuków,
co uczyniłem w Egipcie i o moich znakach, których wśród nich dokonałem, abyście wiedzieli, że ja
jestem Jahwe. Zatrzymajmy się tutaj. Mówi, jestem gotów coś uczynić. W końcu uznają oni, że to
Ja jestem Jahwe. A wy będziecie tego świadkami, abyście nie byli tylko tymi, którzy opowiadają
historie, jakie są wam przekazywane od pokoleń. Nie będziecie tylko opowiadać historii o czasach
Abrahama, czasach Izaaka, czasach Jakuba, lecz będziecie opowiadać swoim dzieciom i wnukom
historie,  jakie  wydarzyły  się  w  waszych  czasach,  rzeczy,  jakie  wy  widzieliście,  jakich  wy
doświadczyliście.

Jeszcze raz, Abraham, Izaak i Jakub, jak wierzę, to był czas obietnicy, pokolenie Mojżesza
zaś,  to  czas  wypełnienia  obietnicy,  to  jest  czas  odkupienia.  Ci  więc,  którzy  żyją  w  czasach
odkupienia,  nie  będą  tylko  opowiadać  historii,  jakie  zostały  im  przekazane.  Oni  sami  będą
przekazywali  innym doświadczenia,  ponieważ widzieli je, byli  ich świadkami,  doświadczyli  ich,
poczuli je; to oni poznali, że On jest Jahwe (Panem). Poznali Go.

Mojżesz i Aaron poszli więc do faraona i mówili mu: Tak mówi Jahwe, Bóg Hebrajczyków:
Jak długo będziesz się  wzbraniał  uniżyć przede mną? Wypuść  mój lud,  aby mi służył.  Bo jeśli
będziesz się wzbraniał wypuścić mój lud, oto sprowadzę jutro szarańczę w twoje granice.  Chcę się
upewnić, że widzicie tu podział. Mówi, sprowadzę szarańczę w twoje granice, co sugeruje mi, że
nie mówi On, że wyprowadzi szarańczę z jego granic ani że powstanie ona w jego granicach. Nie,
ja sprowadzę szarańczę w twoje granice. Sugeruje to, że szarańcza pochodzi spoza twoich granic.
Wiem,  że  być  może  brzmi  to  zbytecznie,  ale  mam  powód,  wspominając  o  tym.  Mówi,  jutro
sprowadzę szarańczę w twoje  granice.  Ona przykryje  powierzchnię ziemi tak,  że  nie  będzie  jej
widać,  i  pożre resztki,  jakie  wam zostały  po gradzie (poprzednia plaga),  i  strawi każde drzewo
rosnące na polu. Oczywiście szarańcza robi coś takiego. To jednak zostało obiecane faraonowi, jeśli



nie odpowie Bogu, ok, Ty jesteś władcą, ja nie jestem Bogiem, a moje prawa nie są nad Twoimi,
dlatego ustępuję. Cóż, faraon tak nie zrobił. I ponieważ nie przyjmuje pozycji uznania, że to Bóg
jest władcą, lecz trwa przy pozycji, nie, to nasze prawo jest ważniejsze niż Boże Prawo, nasza wola
jest ważniejsza od Bożej woli.  Jak to i dziś czynią niektórzy rządzący.  Bóg mówi,  dobra, to Ja
sprowadzę szarańczę w twoje granice. Po czym 12 werset tak mówi:  Potem Jahwe powiedział do
Mojżesza: Wyciągnij rękę nad ziemię Egiptu po szarańczę, aby spadła na ziemię Egiptu i pożarła
wszelkie rośliny ziemi, wszystko to, co pozostało po gradzie. I Mojżesz wyciągnął swoją laskę nad
ziemię Egiptu, a Jahwe sprowadził na ziemię wschodni wiatr. Bardzo istotne. Jahwe sprowadził na
ziemię wschodni wiatr na cały ten dzień i całą noc. Gdy nadszedł ranek, wschodni wiatr przyniósł
szarańczę. Szarańcza pojawiła się na całej ziemi Egiptu i obsiadła wszystkie granice Egiptu. Była
ona tak  uciążliwa,  że  podobnej  szarańczy  nigdy  przedtem nie  było  i  po  niej  takiej  nie  będzie.
Pokryła  powierzchnię  całej  ziemi,  tak  że  ziemia  pociemniała.  Pożarła  całą  roślinność  ziemi  i
wszelkie owoce drzew, które zostały po gradzie. Nie pozostało nic zielonego na drzewach ani z
roślinności polnej w całej ziemi Egiptu.

Dzieje  się  tu  coś  takiego:  ponieważ  faraon  nie  ustąpił,  przyszła  szarańcza  i  wszystko
pożarła. Bo jak mówiłem, szarańcza tak robi. Jak się to wiąże z naszym dzisiejszym światem? Cóż,
po pierwsze,  przeczytaliśmy to,  ponieważ  wspomniano  tu  o  czymś,  co  jak  wierzę,  jest  bardzo
istotne.  Jestem  zagorzałym  wyznawcą  prawa  pierwszej  wzmianki,  które  mówi,  że  rzeczy
wspomniane na początku, tworzą wzorzec, jaki powtarza się przez całe Pismo. W tym szczególnym
przypadku,  o  jakim tu  mówię,  jest  nim  wschodni  wiatr.  Gdyż  to  wschodni  wiatr  sprowadził
szarańczę w granice Egiptu. Tak na marginesie, w tamtym czasie był to najpotężniejszy naród na
ziemi. Myślę, że to istotny punkt.

By nieco lepiej zrozumieć ten wschodni wiatr, zrobimy coś takiego, udamy się do Księgi
Rodzaju.  Do 1 Mojż.  41,  która opowiada nam historię  Józefa po tym,  jak został  sprzedany do
niewoli.  Znalazł się w Egipcie,  przez jakiś czas służył  Potyfarowi,  został fałszywie oskarżony i
wylądował w więzieniu. Będąc w więzieniu, spotkał podczaszego, spotkał piekarza. No i wiecie,
wytłumaczył  im  sny.  Piekarz  został  powieszony  na  szubienicy,  podczaszy  wrócił,  by  służyć
faraonowi. I dochodzimy do 41 rozdziału, który zaczyna porcję Tory, zwaną po hebrajsku Mikec.
Mikec. Literujemy od prawej do lewej – mem, kof, cadi. Mikec znaczy 'na końcu'. Ponieważ 1 Mojż.
41:1 mówi: i stało się na końcu... Mikec. ... na końcu dwóch pełnych lat, że faraon miał sen. Innymi
słowy, po tym, jak Józef wytłumaczył sen podczaszemu, który poszedł służyć faraonowi, minęły
dwa lata. Dwa lata siedzi Józef w więzieniu, sądząc, że jest zapomniany. W pewnym sensie tak
było,  lecz my chcemy przyjrzeć się następującej rzeczy.  Możemy zrozumieć koniec, rozumiejąc
początek. Otwieramy Genesis, by ujrzeć wzorce, jakie ustanowił Bóg, byśmy lepiej rozumieli to, co
dzieje się w naszych dniach i czasach. Jeśli zatem w Księdze Początków czytam opis 'a na końcu',
po hebrajsku  Mikec, może sugeruje to, że jest tu coś, na co mają zwrócić szczególną uwagę ci,
którzy żyją na końcu? Co to jest, na co mają zwracać szczególną uwagę? Cóż, powiedziane jest, że
faraonowi śnił się sen. Nie będę czytał całości, bo wiem, że znacie tę historię. Śniło mu się siedem
tłustych, zdrowych krów, wychodzących z wody i pasących się na trawie. Potem wyszło, jak są
opisane, siedem chudych i brzydkich krów, które pożarły te zdrowe. To śni się faraonowi. Budzi się,
jest zaniepokojony i kładzie się spać. Tu już sobie przeczytamy. 1 Mojż. 41:6-7. Przepraszam, ale
czytamy od wersetu 5.  A gdy usnął,  śnił  po raz drugi. A oto siedem pełnych i cudnych kłosów
wyrastało z jednego źdźbła. Oto też siedem kłosów cienkich i wysuszonych od wiatru wschodniego
wyrastało za nimi. I te cienkie kłosy pożarły siedem pięknych i pełnych kłosów. Wtedy faraon się
obudził,  a [był]  to sen. Ok, chciałem to przeczytać,  bo z tego, co wiem, tutaj  po raz pierwszy
wspomniany jest wschodni wiatr. I to, co widzimy w śnie faraona to, że ten wschodni wiatr wysusza
kłosy zboża. I to on sprowadza na Egipt głód, przed jakim Józef ostrzeże faraona. Gdyż najpierw
będzie siedem lat urodzaju, po których przyjdzie siedem lat głodu. O tym były te dwa sny. Bóg
ostrzegał  faraona przed tym,  co zamierzał  zrobić.  Więc Józef  musiał  tam być,  w odpowiednim
miejscu i czasie, by zinterpretować te sny.

Ok, wracam do sedna. Siedem lat  głodu jest  wynikiem wschodniego wiatru.  Oczywiście
wschodni wiatr w Egipcie oznacza, że wieje ze wschodu na zachód. Wschodni wiatr pojawia się ze



wschodu i  wieje  na zachód.  Pomyślcie  o tym w kategoriach  'i  na końcu',  na końcu dni.  A ten
wschodni  wiatr  przychodzi  do  Egiptu  i  wypala  wszystko,  co  wyrasta  z  ziemi.  Oczywiście  to
wszystko, co wyrasta z ziemi i czym karmią się krowy. A jeśli krowy nie mogą się pożywić, mamy
głód i to wszystko jest wynikiem wschodniego wiatru. I jak pamiętacie z 2 Mojż. 10, to wschodni
wiatr przywiał szarańczę na ziemię Egiptu. Z perspektywy Egiptu, by mieć wschodni wiatr, musimy
iść na wschód. Po drodze mamy Półwysep Synaj, potem Półwysep Arabski. Dziś nazywa się to
Arabią Saudyjską,  Irakiem. Tego typu miejsca. To stamtąd musiał  pojawić się ten wiatr.  On ma
swoją nazwę, być może ją kaleczę, ale po arabsku nazywa się sirocco, czy tak jakoś. To właśnie ten
wiatr  wieje,  czasami  przynosi  piasek,  a  czasami  –  zgodnie  z  2  Mojż.  10  –  może  przynieść
szarańczę. Bo to był wschodni wiatr. Innymi słowy, ten sam wiatr, który w czasach Józefa przyniósł
Egiptowi  siedem  lat  głodu,  w  czasach  faraona  przyniósł  szarańczę.  I  pamiętacie,  Bóg  mu
powiedział,  jeśli  nie  zrobisz  tego,  co  ci  mówię,  to  sprowadzę  szarańczę  w  twoje  granice.  Co
oznacza,  że pojawią się z zewnątrz  i  'najadą'  twoje terytorium.  Jeśli  ten wiatr  rozpoczął  się na
pustyniach arabskich,  które dziś zwiemy Arabią Saudyjską,  tam, gdzie jest  Mekka i  Medyna,  i
miejsca takie jak Irak, zwróćcie uwagę na to, co się dziś dzieje, to być może i stamtąd pojawiła się
szarańcza.  Innymi  słowy,  Bóg  stamtąd  sprowadził  szarańczę  do  kraju,  który  wtedy  był
najpotężniejszy na całej ziemi. Dlaczego? Bo przywódcy tego kraju nie chcieli uznać Bożej władzy.

To skieruje nas teraz do Księgi Sędziów. Zaczynamy tu robić nauczanie w nauczaniu. Ale
robimy to po to, by pokazać, że rzeczy, jakie Bóg czynił w Egipcie, w związku z tym, że były to
czasy odkupienia, były to czasy, kiedy obietnica, jaką Bóg złożył Abrahamowi, miała się wypełnić,
było tam kilka rzeczy,  jakie musiały się wydarzyć.  Jedną z nich była szarańcza.  On sprowadził
szarańczę do ziemi. Przeczytam wam coś z Sędziów. Sędziów 6:1-2. Potem synowie Izraela czynili
to,  co  złe  w  oczach  Jahwe.  Wydał  ich  więc  Jahwe  w  ręce  Midianitów  na  siedem lat.  A ręka
Midianitów – tak na marginesie, Midianici to Półwysep Arabski – wzmocniła się nad Izraelem. Tak
że synowie Izraela kopali  sobie przed Midianitami kryjówki  w górach, jaskinie i  warownie. Co
znaczy, że się chowali. Albo ujmijmy to tak: nie byli miastem na górze, jakiego nie da się ukryć.
Nie, oni się chowali, ponieważ z Półwyspu Arabskiego pojawili się Midianici, najechali ich kraj i
zmusili do chowania się. A dlaczego Midianici to robili? Ponieważ synowie Izraela – Boży ludzie –
czyli zło w oczach Pana. Zaczęli się zachowywać jak wszyscy naokoło. Świat, który nie znał Ojca,
zaraził ciało.  Bywało, że gdy Izrael coś zasiał (siali swoje zboże na polu), przychodzili Midianici,
Amalekici (potomkowie  Ezawa mieszkający w tym samym rejonie),  i  ludzie  ze  wschodu –  nie
północni  Koreańczycy,  nie  Chińczycy,  lecz  ludzie  utożsamiani  z  Półwyspem  Arabskim  –  i
najeżdżali go. I rozbijali obóz naprzeciwko niego – słuchajcie tego – i niszczyli plony ziemi aż po
granice Gazy. Nie pozostawiali nic na pożywienie Izraelitom. Innymi słowy, czynili dokładnie to, co
szarańcza  czyni.  Pochłaniali  wszystko,  co  zielone.  Pochłaniali  ich  pokarm,  nic  nie  zostawiając
Izraelowi.  To prowadzi do powołania Gedeona i armii  liczącej  300 osób. Gedeon zbiera armię.
Znacie historię. Zabierają swoje tobołki, swoje szofary, swoje pochodnie i gromadzą się wokół tych
trzech  band  najeźdźców.  I  wołają,  oto  miecz  Jahwe  i  Gedeona.  Cóż  za  wielkie  zwycięstwo.
Midianici i Amalekici walczą między sobą, wyrzynają się mieczem i uciekają w popłochu. Mamy
więc wielkie zwycięstwo dla Izraela. Jednak tuż przed tym zwycięstwem, w Sędziach 7:12 czytamy
coś takiego: A Midianici, Amalekici oraz cały lud ze wschodu leżeli w dolinie, liczni jak szarańcza.
Spośród  wszystkich  określeń,  jakimi  mogli  być  opisani,  Pismo  określa  ich  mianem 'liczni  jak
szarańcza',  jak szarańcza, która pokryła ziemię Egiptu. Była tak gęsta, że nie było widać ziemi.
Leżeli w dolinie, liczni jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak niezliczony jest piasek na
morskim  brzegu. Przybyli  na  wielbłądach,  najechali  Izrael,  zachowywali  się  jak  szarańcza,
pożerając wszystko, co zasiał  Izrael. Więc ma sens, by byli  nazwani mianem szarańczy.  Jednak
okazało się po bitwie, że paru książąt uciekło. Gedeon ze swoją armią ściga ich i w końcu pokonuje.
Gdy to się stało, w Sędziach 8:20-21 tak czytamy:  Potem [Gedeon]  powiedział do Jetera, swego
pierworodnego: Wstań i zabij ich. Lecz młodzieniec nie dobył swego miecza, ponieważ bał się, gdyż
był jeszcze chłopcem. Wtedy Zebach i Salmunna powiedzieli [do Gedeona]: Ty wstań i rzuć się na
nas, jaki bowiem mężczyzna, taka jego siła. Wstał więc Gedeon, zabił Zebacha i Salmunnę i zabrał
ozdoby, półksiężyce, które były na szyjach ich wielbłądów.



Oto co widzimy tutaj. 1. Zaczęliśmy od 2 Mojż. 10, gdzie czytaliśmy o szarańczy, która
została sprowadzona na ziemię Egiptu przez wschodni wiatr.  Jak wierzymy,  ten wschodni wiatr
wywodzi się z Półwyspu Arabskiego i okolicznych regionów, skąd dokładnie pochodzą Midianici,
Amalekici  oraz ludzie  ze wschodu, najeżdżający ziemię  Izraela.  Dlaczego? Ponieważ Boży lud
czynił zło w Jego oczach. On zezwolił im na to, by wszystko pochłaniali. By wszystko zabierali i
nie  zostawiali  nic  dla  Izraela.  Dlatego  zostali  przyrównani  do  szarańczy.  A potem,  po  bitwie,
Gedeon zdejmuje z szyi  wielbłądów  ozdoby w kształcie sierpa księżyca. Próbuję tu namalować
pewien obraz, panie i panowie. I mam nadzieję, ufam, że nadążacie za mną.

Spójrzmy, co dzieje się dzisiaj na świecie i co oglądamy w wiadomościach, a co, jak wierzę,
będzie działo się i w przyszłości. Że jest ogromny napływ ludzi, którzy przychodzą i idą na zachód.
A skąd  oni  pochodzą?  Przybywają  z  tego  samego  regionu,  o  jakim tu  rozmawiamy.  Dlaczego
przychodzą?  To  zależy,  komu  zadajecie  to  pytanie.  Niektórzy  uciekają  przed  wojną,  próbują
przetrwać.  Nie  ma  wątpliwości,  że  to  jest  prawdą.  Lecz  niektórzy,  a  mamy  powody,  by  w to
wierzyć, przychodzą, by niszczyć, by pochłonąć, przeżuć, pożreć, ponieważ myślą sobie, że... cóż,
że to oni mają rację, a inni, zwłaszcza ci na zachodzie, się mylą. W pewnym sensie moglibyśmy
powiedzieć,  że  nadciąga  szarańcza.  A dlaczego?  Ponieważ  Boży  ludzie  czynią  zło  w  oczach
Jahwe. To jest jednym ze znaków, że żyjemy w czasach odkupienia.

Tu  zrobimy  przerwę  i  wrócimy  do  tego  w  następnym  programie,  wyjaśniając  to  nieco
szerzej.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


