
I poznacie, że jestem Jahwe
część 5

Witam  wszystkich.  Kontynuujemy  nasze  nauczanie  „I  poznacie...  Życie  w  czasach
odkupienia”.  W  poprzednim  odcinku  mówiliśmy  o  Księdze  Sędziów,  o  bitwie  Gedeona  z
Midianitami,  Amalekitami,  ludźmi  wschodu,  jak  ci  ludzie  przyrównani  byli  do  szarańczy,  jak
działali jak szarańcza, i o skutkach tego, że byli przyrównani do szarańczy i co czynili Bożemu
ludowi. O skutkach dla ciebie i dla mnie, gdy chodzi o pewne rzeczy, jakie dzieją się na świecie.
Pociągniemy jeszcze chwilę w podobnym tonie, co trochę wygląda jak nauczanie w tym ogólnym
nauczaniu,  jakie  mamy.  Dla przypomnienia  robimy to,  by pokazać,  jak rzeczy,  jakie  dzieją  się
dzisiaj, łączą się z rzeczami, jakie się już wydarzyły,  zwłaszcza rzeczami, jakie wydarzyły się w
czasach Wyjścia, co dla tamtych ludzi było czasem ich odkupienia. Dlatego jest to takie znaczące
dla ciebie i dla mnie.

Kontynuując  ten  temat,  udamy  się  do  Ozeasza  13.  Zwraca  się  on  do  ludzi,  którzy  się
sprzeniewierzyli. Jest to stan, jaki, wierzę, opisuje dzisiejszą Amerykę (Polskę też). Bóg mówi tu do
tych ludzi, którzy Mu się sprzeniewierzyli.  Pamiętacie z Sędziów 6, że powodem, iż te 3 bandy
ludzi mogły wejść, by zniszczyć i pochłonąć całe plony aż do Gazy, było to, że synowie Izraela
czynili  zło  w  oczach  Jahwe  (Pana).  Czyli  jeszcze  raz,  w  Ozeaszu  mówi  do  tych,  którzy  się
sprzeniewierzyli.  Tak  mówi  w  wersecie  Hos  13:15.  Choćby  on  wśród  braci  przyniósł  owoc,
przyjdzie  [jednak]  wiatr  ze  wschodu. Pamiętacie,  mówiliśmy  o  wschodnim  wietrze.  Przyjdzie
[jednak] wiatr ze wschodu, wiatr Jahwe wyruszy z pustyni i wysuszy jego źródło, i wysuszy jego
zdrój. Ten 'jego' to Jego ludzie, ci, którzy Mu się sprzeniewierzyli. Zauważcie, że chociaż cieszą się
owocowaniem,  nadciąga  wschodni  wiatr  i  ten  wschodni  wiatr  przychodzi  z  pustyni.  To  Jahwe
zezwala, by się on pojawił. Pamiętacie, 2 Mojż. 10, to wschodni wiatr przywiał szarańczę, która
pokryła ziemię Egiptu. W 1 Mojż. 41 to wschodni wiatr wypalił kłosy zboża i przez 7 lat Egipt
cierpiał bardzo poważny głód. Tu ponownie widzimy wschodni wiatr, pojawiający się w ziemi i
wpływający na Bożych ludzi w bardzo negatywny sposób. Wpływa na naród w bardzo negatywny
sposób. Tuż za tym ostrzeżeniem dotyczącym wschodniego wiatru,  Pan przemawia do Izraela i
wzywa  ich:  wróćcie  do  Jahwe,  waszego  Boga.  Upadliście  z  powodu  waszej  nieprawości.  W
rozdziale  14  mówi,  ale  ja  wołam was  do  Siebie,  by usunąć  waszą  nieprawość.  A nawet,  jeśli
cofniemy się do 13:14, to mówi:  Wybawię ich z mocy grobu, wykupię ich od śmierci. O śmierci,
będę  twoją  śmiercią!  O  grobie,  będę  twoim  zniszczeniem! Mówi  to  do  tych,  którzy  się
sprzeniewierzyli.  Innymi  słowy,  nadciąga  wschodni  wiatr,  a  z  nim nadciąga  zniszczenie.  A oto
dlaczego. Ponieważ się sprzeniewierzyliście, a Ja was wzywam, byście wrócili do Mnie, byście się
skruszyli, i dodaje, mam zamiar was odkupić, mam zamiar zapłacić okup.

Być może rozpoznajecie to, co właśnie czytaliśmy, że Paweł wypowiada to w swoim liście
do Koryntian. Ale wróćmy do głównego punktu. Za każdym razem, gdy widzimy wschodni wiatr,
przynosi on coś negatywnego w swojej naturze, przynosi ze sobą coś destrukcyjnego. Przewróćmy
teraz stronę i przejdźmy do Joela, który jest za Ozeaszem i spójrzmy na coś, w co przynajmniej ja
wierzę, co przynosi wschodni wiatr, o jakim mówi Ozeasz. Zaczniemy czytać od Joela 1:1-3. Słowo
Jahwe,  które  doszło  do  Joela,  syna  Petuela.  Słuchajcie  tego,  starcy,  nakłońcie  ucha  wszyscy
mieszkańcy tej ziemi. Czy zdarzyło się coś podobnego za waszych dni albo za dni waszych ojców?
Opowiadajcie o tym swoim synom, a wasi synowie [niech opowiedzą] swoim synom, a ich synowie
przyszłemu pokoleniu. A oto co prorok chce, by przyznali. Joel 1:4 –  Co zostało [po] gąsienicy,
zjadła  szarańcza,  co  zostało  [po]  szarańczy,  zjadła  larwa,  a  co  zostało  [po]  larwie,  zjadło
robactwo. Od tego miejsca mówi dalej do tych, którzy się sprzeniewierzyli, że są bandą pijaków, są



nieprzytomni, zasnęli, nie mają pojęcia, co się ma wydarzyć. Po co to czytam? Ozeasz ostrzega, że
nadciąga  wschodni  wiatr.  Joel  ostrzega,  że  nadchodzą  szarańcze.  A  patrząc  na  to,  co  już
omówiliśmy,  chcę wam zasugerować, że możemy te dwie rzeczy połączyć  i powiedzieć,  że ten
wschodni wiatr,  jaki nadciąga z pustyni,  przynosi chmarę szarańczy,  która chce przeżuć, osiąść,
pochłonąć,  po  prostu  zniszczyć.  Nieco  później  Joel  1:13,  a  raczej  Pan,  poprzez  Joela,  mówi:
Przepaszcie się i  płaczcie,  kapłani.  Zawódźcie,  słudzy ołtarza.  Przyjdźcie  i  nocujcie  w worach,
słudzy mojego Boga. Oczywiście wzywa On Swój lud do upamiętania,  bo jeśli tego nie zrobią,
nadchodzi  szarańcza  do  ziemi  i  pochłonie  tę  ziemię.  Werset  14  mówi:  Ogłoście  święty  post,
zwołajcie  zgromadzenie,  zbierzcie  starców [i]  wszystkich mieszkańców ziemi [do]  domu Jahwe,
waszego Boga, i wołajcie do Jahwe. Dlaczego? Bo odwrócili się od Niego i nadchodzi na nich
armia szarańczy.

Przejdę teraz do rozdziału 2 i przeczytam nieco stamtąd, lecz zanim to zrobię, opowiem
wam krótką historię, jaka wiąże się z moimi wczesnymi latami jako wierzącego. Było to w kościele
w Centralnej  Florydzie.  Moja  żona,  ja  i  jej  rodzina  byliśmy  jego  członkami  od  kilku  lat.  Jak
pamiętam, było to chyba w 1989, rok wcześniej, kiedy kościół wybrał się na wycieczkę do Izraela.
Ja  nie  byłem w stanie  pojechać  tam tego roku.  W każdym razie,  gdy wrócili,  był  tam pewien
mężczyzna,  który przywiózł  ze sobą jemeński  szofar.  Musicie  wiedzieć,  że są to bardzo długie
szofary. Nigdy tego nie widziałem, nie wiedziałem, co to jest. Lecz gdy ten człowiek zaczął dąć w
ten szofar, uświadomiłem sobie, że w tym dźwięku jest coś znaczącego. Skracając tę długą historię,
zaczęliśmy dołączać dźwięk tego szofaru do naszego uwielbiania, do muzyki. Przypominam sobie,
jak z reguły w niedzielne wieczory, śpiewaliśmy pewną pieśń i odbywaliśmy marsz Jerycha wokół
kościoła – niektórzy z was to znają. Chodziliśmy wokół kościoła, śpiewając tę pieśń, a ten człowiek
dął w szofar, jakby grał na trąbie. Pieśń opierała się na słowach, jakie wam przeczytam z Joela 2,
począwszy od wersetu 1, który mówi:  Zadmijcie w trąbę na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej
górze! Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi,  bo nadchodzi dzień Jahwe, bo już [jest]  bliski;
Dzień  ciemności  i  mroku,  dzień  obłoku  i  chmury,  jak  zorza  ranna  rozciągnięta  po  górach.  –
Słuchajcie tego –  Lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim nigdy nie
będzie aż do lat najdalszych pokoleń. Jeśli kojarzycie tę pieśń, o jakiej mówiłem, to jest tam wers
mówiący, że biegną przez miasto, maszerują przez mury, wielka jest armia, która niesie Jego Słowo,
Pan  wznosi  Swój  głos  przed  armią  itd.,  itd.  A refren  mówi:  i  zadmijcie  w  trąby  na  Syjonie.
Maszerowaliśmy, śpiewaliśmy tę pieśń, graliśmy na szofarze, cieszyliśmy się, bo w tamtym czasie
uważaliśmy, że ta pieśń, że ta armia Pana (Jahwe), o jakiej mówił Joel, to my, że to Jego lud. Lecz
później uświadomiłem sobie,  że to nie my. Przeczytajmy dalej Joela 2:3, który mówi:  Przed ich
obliczem ogień pożerający, a za nimi płomień palący. Ta ziemia [jest] przed nimi jak ogród Eden.
To ziemia Izraela jest przed nimi, gdzie znajduje się Boży lud. Jest ona przed nimi jak ogród Eden.
Ale po nich – powiedziane jest – będzie opustoszałe pustkowie. Oznacza to, że przychodzą do ziemi
z pustkowia. Przed nimi nie ujdzie nikt. No i co? Kim są ci ludzie, kim jest ta armia najeżdżająca na
ziemię? Cóż, Joel powiedział  nam to w 1 rozdziale.  Jest  to armia szarańczy,  jaka nadciąga,  by
pożreć, pochłonąć, oblec i zniszczyć. Dlaczego? Bo Boży ludzie czynili zło w Jego oczach i dlatego
wzywa ich do upamiętania, wzywa ich do powrotu do Niego, wzywa ich, by prawdziwie Go poznali
„I poznacie, że Ja jestem Jahwe (Panem)”.

Zaczęliśmy to wszystko od Ezechiela 20, gdzie Bóg odparł starszym Izraela, którzy byli w
niewoli  babilońskiej,  gdy  odnosił  się  do  ich  pobytu  w  ziemi  Egiptu,  że  ich  ojcowie  popełnili
nieprawość, że umieścili  przed swoimi oczami obrzydliwości Egiptu, że splugawili  się bożkami
Egiptu i dlatego musiał dać się im poznać. A jak to zrobił? Potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i
wylaną zapalczywością – mówi. W pewien sposób, to samo można powiedzieć o tych ludziach, do
których zwraca się tutaj Joel. Uczyniliście zło w oczach Jahwe, popełniacie nieprawość. Wzywa
was do upamiętania,  a wy jesteście uparci i nie chcecie.  Obudźcie się,  ogłoście post,  zwołajcie
zgromadzenie i zawołajcie do Jahwe (Pana). Dlaczego? Bo nadciąga armia szarańczy, by pożreć,
pochłonąć i zniszczyć tak, jak zrobiły to w księdze Sędziów, tak, jak zrobiły to w 2 Mojż. 10, kiedy
naleciały  na  ziemię  Egiptu.  Mam nadzieję,  że  nadążacie  za  tym,  co  próbuję  tu  pokazać,  czyli
połączyć te wszystkie kropki, narysować obraz, byśmy dziś mogli rozumieć lepiej, co się dzieje i



dlaczego się dzieje. Tę pieśń „Zadmijcie w trąbę”, jaką śpiewaliśmy, radując się i ciesząc, sądząc,
że ta armia to my, odkrywając jednak później, że tak naprawdę radowaliśmy się z armii szarańczy,
która nadciąga, by nas zabić. Z tą myślą przejdziemy teraz do księgi Objawienia.

Otworzymy sobie Objawienie 9 i ujrzymy tam ten sam temat, gdyż w Objawieniu 9 otworzy
się bezdenna otchłań. Spójrzmy, co się dzieje i co wychodzi z tej bezdennej otchłani. Obj 9:1-2. I
zatrąbił piąty anioł, i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni
otchłani.  I  otworzyła  studnię  otchłani,  i  wzbił  się  dym  ze  studni,  jakby  dym  wielkiego  pieca.
Pamiętajcie  o tym,  co czytaliśmy w księdze Joela,  że Dzień Pański  jest  bliski,  cień ciemności,
obłoku, gęstego obłoku. I gdybyśmy czytali dalej, to ujrzelibyśmy, że jest to dzień dymu i krwi,
tych wszystkich różnych znaków anomalii. Widzimy, że to właśnie pojawia się z otchłani. A słońce
i powietrze zaćmiły się od dymu studni. Obj 9:3-4. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej
moc, jaką mają skorpiony ziemskie. I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi
ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci
Boga na czołach. Ta szarańcza – prawdopodobnie nie chodzi tu o literalną szarańczę. Sądzę, że jest
to symbol czegoś innego, ale wiecie, musimy też zostawić otwarte drzwi na możliwość, że jest to
literalna szarańcza. Ale załóżmy, że ta szarańcza tutaj łączy się z szarańczą u Joela, a szarańcza
Joela łączy się ze wschodnim wiatrem 1 Mojż. 41, to zaś łączy się z szarańczą z 2 Mojż. 10, która
łączy się z szarańczą z Sędziów 6. Innymi słowy, od początku do końca Biblia maluje nam pewien
obraz. W czasach ostatecznych to, co spadnie na ziemię, nie będzie miało w tamtym czasie wpływu
na zielone rośliny, lecz będzie miało wpływ i efekt na ludzi, zwłaszcza na tych ludzi, którzy nie
mają Bożej pieczęci na swoich czołach. Albo ujmijmy to tak. Pamiętacie z księgi Wyjścia, przed
chmarami, przed szarańczą, przed innymi plagami, Bóg – poprzez Mojżesza i Aarona – powiedział
Egiptowi, faraonowi, że wprowadzi On rozróżnienie pomiędzy Izraela a Egipt. I te rzeczy, jakie
miały spaść i wpłynąć na Egipt, nie miały mieć żadnego efektu na Boży lud mieszkający w Goszen.
Dlaczego? – Aby faraon i Egipcjanie poznali, że Ja jestem Jahwe (Panem). A w konsekwencji, aby i
Jego ludzie poznali, że Ja jestem JHWH, że Ja jestem tym, który był, teraz; który jest, teraz;
który będzie, teraz. Gdy to czytamy i widzimy, że ta szarańcza atakuje tych, którzy nie mają Bożej
pieczęci na czole, to co z tymi, którzy mają Bożą pieczęć na czole? Czy nie sądzicie, że ci, którzy
będą atakowani przez szarańczę (cokolwiek to jest), zauważą fakt, że są jacyś ludzie, którzy nie są
przez nią atakowani, którzy mają Bożą pieczęć na swoich czołach? Czyli jeszcze raz, to, co próbuję
tu zrobić, to połączyć to razem i pokazać, że – jak wierzę – na początku został ustanowiony wzór,
byśmy mogli lepiej zrozumieć to, co się dzieje teraz w naszych czasach. I dodam to. Mówiłem już
to wcześniej, ale pozwólcie, że jeszcze raz to powiem. Wschodni wiatr już wieje. Wieje na zachód,
zaczyna już wpływać na Europę, zaczyna już wpływać na Amerykę Północną i Południową. I nadal
będzie to robił w nadchodzących dniach, tygodniach i miesiącach. A co z reguły przynosi wschodni
wiatr? Jest przecież destrukcyjny w swej naturze, sprowadza szarańczę. A skąd, wydaje się, że ta
szarańcza pochodzi?

Cóż, podkreślmy tu tę myśl  i udajmy się do Objawienia 9:11 lub jeśli  pozwolicie  mi to
zrobić, zrobię to następująco. Obj 9/11. Obj 9:11 mówi: Mają (mowa o szarańczy) nad sobą króla,
anioła  otchłani,  którego imię  po hebrajsku brzmi Abaddon,  a  po grecku Apollyon.  Oto,  czemu
chciałem to przeczytać. Cóż, po pierwsze, by pokazać, że z tego samego miejsca, skąd pochodzi
szarańcza, pochodzi król bezdennej otchłani. Dodam jeszcze to. W wersecie 14 widzimy czterech
aniołów, którzy zostaną uwolnieni znad wielkiej rzeki Eufrat. Powiedziane jest, że są związani nad
wielką rzeką Eufrat. Oto jak to się łączy w mojej głowie z tym, co właśnie czytaliśmy. Wejście do
bezdennej  otchłani albo portal,  jakkolwiek chcecie to nazwać, do bezdennej  otchłani,  gdzie jest
szarańcza, gdzie jest król bezdennej otchłani, gdzie związani są czterej aniołowie, znajduje się w
sąsiedztwie wielkiej rzeki Eufrat. A gdzie jest rzeka Eufrat? Wszyscy wiedzą, w dzisiejszym Iraku.
Tak na marginesie. Źródła rzeki Eufrat zaczynają się w Turcji i biegną przez Syrię. Nazwy, jakie
słyszymy ostatnio w wiadomościach.  Tam właśnie mamy rzekę Eufrat.  I  tam właśnie – według
Objawienia 9 – związani są czterej aniołowie. A ja wierzę, że tam jest także piąty anioł, który jest
królem bezdennej otchłani, który jest królem szarańczy.

Nie mamy teraz czasu zagłębiać się, kim ten król jest, ale pozostańmy w temacie, bym mógł



pokazać wam, że te rzeczy dzieją się w sąsiedztwie rzeki Eufrat, lub w tym samym miejscu, teraz,
gdy to mówię, pojawia się grupa ludzi, jaką świat nazwał ISIS lub ISIL, lub IS. I nieważne czy
przetrwają,  przeżyją,  czy  pozostaną,  zobaczymy.  Ale  jeśli  będzie  to  tak,  jak  w  przypadku
poprzedników,  np.  Talibów,  Al-Kaidy,  którzy  tak  naprawdę  nie  zniknęli,  to  istnieją  szanse,  że
pojawi się podobna grupa,  może nawet gorsza,  jaka pojawi się w ich miejsce.  Chodzi o to, że
rzeczy,  jakie  dziś  mają  wpływ  na  świat,  gdy  chodzi  o  wschodni  wiatr,  wiejący  na  zachód,
zniszczenia i wyżeranie przez tę szarańczę, jeśli wolicie, pochodzą dokładnie z regionu Eufratu, jak
to jest i dzisiaj.

I dalej, powiedziane jest, że ten anioł nad szarańczą, który jest królem szarańczy, Jego imię
po  hebrajsku  to  Abaddon.  Abaddon,  co  oznacza  niszczyciel.  Rdzeniem  jest  awad,  oznacza
poluzować,  zniszczyć.  Czyli  z  tego  rdzenia  otrzymujemy  postać  rzeczownikową,  Abaddon  lub
niszczyciel.  I  ten  niszczyciel  przyjdzie  na ziemię  i  poprzez  szarańczę  oraz  inne  środki,  będzie
niszczył ziemię, a zwłaszcza tych, którzy nie będą mieć Bożej pieczęci na czołach.

Teraz  porozmawiamy  sobie  o  tym  drobnym  szczególe.  Ma  on  coś  wspólnego  z
niszczycielem. Przejdziemy sobie do listów Pawła, do 1 Kor 10. Wcześniej w naszym nauczaniu
wspominaliśmy już ten fragment, ale teraz go przeczytamy i w wersetach 1-4 Paweł tak mówi: Nie
chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli
przez morze, i wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu; wszyscy też jedli ten sam
pokarm duchowy, i wszyscy pili ten sam duchowy napój. O jakim pokoleniu tu mówi? Mówi tu o
tym pokoleniu, jakie wyszło z Egiptu, tych, którzy zostali wykupieni z niewoli faraona. I tam mówi
nam  dalej:  Pili  bowiem  ze  skały  duchowej,  która  szła  za  nimi.  A  tą  skałą  był  Mesjasz.  Lecz
większości  z  nich  nie  upodobał  sobie  Bóg.  Polegli  bowiem na pustyni.  A to  stało  się  dla  nas
przykładem, Te rzeczy są dla nas przykładem – mówi – po to, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak
oni pożądali. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Usiadł lud,
aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się
dopuszczali i padło ich jednego dnia 23,000; I nie wystawiajmy na próbę Mesjasza, jak niektórzy z
nich  wystawiali  i  poginęli  od  wężów. Wymienia  tu  te  różne  rzeczy,  jakie  synowie  Izraela,  nie
synowie świata, lecz synowie Izraela popełnili na pustkowiu, nawet po tym, jak zostali wykupieni z
Egiptu. Nawet po tym, jak widzieli Boga rozdzielającego morze, by mogli przejść po suchej ziemi.
Nawet  po  tym,  jak  manna  była  spuszczana  z  nieba.  Sześć  dni  w tygodniu  spadała  z  nieba,  z
podwójną porcją w szóstym dniu. Po tych wszystkich cudach, jakich doświadczyli,  spójrzcie, co
robili. Więc Paweł ostrzega, nie róbmy tych samych rzeczy, co oni. Spójrzcie, co się z nimi stało.
Możemy mówić sobie, cóż, nie będę popełniał nieczystości seksualnej. Nie będę bałwochwalcą, nie
będę kusił Mesjasza, jak oni. Fajnie. Ale spójrzcie, co mówi dalej. Ani nie szemrajcie (narzekajcie).
Ilu z nas nie będzie podlegało po to? Mówi – ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali – i
uwaga! –  i zostali wytraceni przez niszczyciela. No wiecie, Abaddon. Dlaczego zostali wytraceni
przez Abaddona? Bo narzekali  (szemrali).  A na co narzekali?  Możecie  się wrócić i  przeczytać,
jestem pewien, że znacie historię. Na wiele rzeczy narzekali: nie mamy wody, nie mamy jedzenia.
Nie mamy tego, co mieliśmy w Egipcie. Mieliśmy tam pory, arbuzy, ogórki, czosnek. Jedliśmy tam
świeżą rybę. A tu? Wszystko, co mamy, to ten wstrętny chleb, którego mamy dość. Chcemy mięsa.
Tak na marginesie, gdy wyszli z Egiptu, powiedziane jest, że nie pozostawili ani jednego kopyta.
Zabrali ze sobą całe stada bydła i owiec. Więc mieli źródło mięsa. Na co więc narzekali? Co im się
wydawało,  że  im  brakowało?  Wszystko  to,  co  Egipt  (świat)  oferował. Co  im  powiedział  w
Ezechielu 20? Odrzućcie sprzed swoich oczu obrzydliwości. Nie kalajcie się bożkami Egiptu. Ja
jestem Jahwe, wasz Bóg. W Ezechielu 20 powiedział, że zbuntowali się przeciwko Mnie. Robili to
w Egipcie, robili to na pustkowiu. I o tym mówi tutaj Paweł. Ale wracając do mojej myśli, na tych,
którzy narzekali, przyszło zniszczenie z rąk niszczyciela, Abaddona. Którym, tak przy okazji, w co
ja wierzę, był ten sam niszczyciel, któremu nie wolno było wejść do ich domów, gdy umieścili na
odrzwiach swoich domostw krew baranka, aby, gdy Bóg zobaczył krew, to powiedział, że przejdę
nad wami. I jak Mojżesz nam przekazał, by nie pozwolił niszczycielowi wejść do waszych domów.

Porównajmy to ze stwierdzeniem Mesjasza, jakie przekazał tym, w Jerozolimie. Powiedział
tak,  o,  jak bardzo pragnąłem zebrać was,  jak kura zbiera swe pisklęta,  ale  wy nie  chcieliście.



Spójrzcie, wasz dom leży w ruinie. Co znaczy, że wkrótce pojawi się niszczyciel. Wracamy teraz do
Pawła.  Tak mówi w wersetach 11-12.  A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało
napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. Tak więc kto myśli, że stoi, niech
uważa, aby nie upadł. Albo ujmijmy to w ten sposób: ci, którzy żyją pod koniec wieków, muszą
zwrócić szczególną uwagę na to, co ci ludzie doświadczyli. Przez co przeszli, co zrobili, czego nie
zrobili. I na konsekwencje, jakie cierpieli za swoje czyny. Czasami za brak czynów, w niektórych
przypadkach. A ogólnie za swoją niewiarę. Chciałbym wysunąć argument, że główną rzeczą, jaka
stała się z Izraelem na pustkowiu, jest to, że oni po prostu nie uwierzyli Bogu. I powiedziałbym, że
oni tak naprawdę nie wierzyli w Boga, ponieważ tak naprawdę Go nie znali. Oni tylko wiedzieli o
Nim. Więc Paweł mówi nam, że mamy się uważnie przyjrzeć tym rzeczom i musimy być ostrożni.
Bo jeśli  sądzimy,  że  nie  upadniemy,  że  zawsze  będziemy stać,  cóż,  mówi  nam,  uważajcie,  bo
właśnie te rzeczy prowadzą do twego upadku.

Kończąc ten odcinek, krótkie podsumowanie. Chcieliśmy wam tu pokazać, że przez całą
Biblię ciągnie się temat szarańczy,  wschodniego wiatru, co łączy się z niszczycielem i wieloma
innymi rzeczami. I jak łączy się to z tym, co dzieje się teraz. Gdyż wzorzec mamy ustanowiony już
na początku. To wszystko ma doprowadzić nas do tej myśli: mamy wiedzieć i rozumieć, bez żadnej
wątpliwości, że żyjemy w czasach odkupienia.  Gdy wrócimy,  podzielimy się nieco więcej, skąd
wiemy, że żyjemy w czasach odkupienia.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


