
I poznacie, że jestem Jahwe
część 6 (ostatnia)

Witam ponownie  wszystkich.  Jestem Bill  Cloud.  Kontynuujemy nasze  studium biblijne,
które nazwaliśmy „I poznacie... – Życie w czasach odkupienia”.

Omawialiśmy już sprawę szarańczy i wschodniego wiatru. I w jaki sposób, przynajmniej ja
tak jestem przekonany, jest to znakiem czasu odkupienia. Twierdzimy tak, opierając się na faktach,
jakie  widzimy  w  Księdze  Wyjścia,  plagach,  jakie  spadły  na  Egipt,  gdzie  jedną  z  nich  była
szarańcza,  i  jak  odnosi  się  to  dziś  do  nas.  Gdyż  Paweł  powiedział  nam  w  1  Koryntian  10,
parafrazuję to:  spójrzcie  na pokolenie  Wyjścia,  spójrzcie  na to,  przez co przeszli,  wszystkie  ich
upadki itp. Uczcie się od nich, gdyż te rzeczy zostały spisane jako przykład dla tych z nas, którym
przyszło żyć w czasach końca. Z całego serca wierzę, że my żyjemy w tych czasach. Co oznacza, że
żyjemy w czasach odkupienia. Co oznacza, że jesteśmy pokoleniem, o jakim Stwórca powiedział: i
poznacie, że Ja jestem Jahwe (Panem). Pamiętając o tym, chciejmy wrócić do księgi Wyjścia.

Chcemy się tu przyjrzeć ostatniej pladze, jaka, jak wierzę, odnosi się do ciebie i do mnie.
Opisana jest w 2 Mojż. 10:21-23. Wtedy Jahwe powiedział do Mojżesza: Wyciągnij rękę ku niebu, a
nastanie na ziemi Egiptu taka ciemność, że będzie można jej dotknąć. I Mojżesz wyciągnął rękę ku
niebu, i nastała gęsta ciemność – chcę byście zapamiętali to określenie gęsta ciemność – w całej
ziemi Egiptu, która trwała trzy dni. Jeden nie widział drugiego i nikt przez [te] trzy dni nie podniósł
się ze swego miejsca. Lecz w domach wszystkich synów Izraela było światło. Podczas gdy wszyscy
doświadczali  ciemności,  pośród tej  ziemi  – jak pamiętacie,  mieszkali  oni  w Goszen,  a  Goszen
znajdowało się pośród ziemi Egiptu – tak więc pośród tej ciemności było światło. Wracamy teraz,
Bóg powiedział faraonowi, że wprowadzi podział między Izraela i Egipt. I wszystko to, co spadnie
na Izrael, o przepraszam, to, co dotknie Egipt, będziesz świadkiem tego, że nie dotknie Izraela. Gdy
grad spadnie na twoje pola i twoje sady, ten grad nie spadnie na pola i sady Izraela. Kiedy szarańcza
spadnie na ziemię i pożre to, co ostało się z gradu, ujrzysz, że szarańcza ominie ziemię Goszen.
Dlaczego? Abyś wiedział, że Ja jestem Jahwe (Panem) pośród ziemi Egiptu. Pośród ziemi, pośród
Swego ludu. I tam, gdzie On był pośród Swego ludu, było światło, nawet jeśli ciemność otaczała
wszystkich innych.

To, panie i panowie, jest ważną rzeczą, gdyż tak, jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach,
w mojej opinii, jednym z głównych powodów, dlaczego świat nie zna Ojca, jak powiedział nam
Mesjasz, jest to, że Jego ludzie tak naprawdę Go nie znają tak, jak powinni. I jak tłumaczyłem wam
w tej serii nauczań, my bardziej wiemy coś o Nim, niż tak naprawdę Go znamy. To nie znaczy, że
nie mieliśmy z Nim relacji. To nie znaczy, że nie mamy z Nim relacji. Kwestią jest głębia naszej
relacji. Zwłaszcza u tych z nas, którzy żyjemy teraz, tego dnia, w tym czasie. Mesjasz powiedział
nam, że dni przed Jego przyjściem, będą takie, jakich świat jeszcze nie widział i więcej nie zobaczy.
I jeśli by się nad tym zastanowić, że to mogą być te dni, w jakich żyjemy, lub przynajmniej, że
żyjemy na progu tych dni, a ponieważ Bóg zawsze działa przez ludzi, możemy dojść do takiego
wniosku, że w tych dniach pojawią się ludzie, jakich świat do tej pory nie widział i więcej nie
zobaczy.  Oznacza to, że Jego ludzie są wzywani do tego, by Go naprawdę poznali,  a nie tylko
wiedzieli o Nim. By ci, którzy żyją w czasach odkupienia, uświadomili sobie, że teraz jest czas, by
spojrzeć do góry, unieśli głowy, gdyż wasze odkupienie jest blisko. I jeśli mamy podnieść swoje
głowy i skupić się na Tym, który jest światłością świata, czyż nie będziemy odbijać Jego światła i
nie wypełnimy zadania bycia światłością świata tak, jak nam przykazał? Przecież mamy tym być.
Przecież On powiedział, że mamy być miastem na górze, którego nie da się ukryć.



Mając to w pamięci, chcę przypomnieć to, co działo się w Egipcie, że pośród tej ciemności
było światło. Dlaczego? Aby nawet ci, w ciemności, wiedzieli,  że On jest Jahwe (Panem). Była
oczywiście jeszcze jedna plaga, jaka spadła na ziemię Egiptu, ale nie będziemy jej tu omawiać.
Wszyscy  wiedzą,  że  jest  to  śmierć  pierworodnych,  przejście  nad  krwią  na  drzwiach,  oraz  ich
szybkie wyjście z Egiptu. Tak przy okazji, nie była to ucieczka, lecz wymaszerowanie z Egiptu. Ale
to osobne nauczanie na inny czas. Po tym, jak wyszli z Egiptu, dochodzimy do 2 Mojż. 14, gdzie
jest coś, co chcemy sobie przeczytać w naszym dalszym studiowaniu.

W rozdziale  14 Bóg powiedział  obozowi Izraela,  powiedział  Mojżeszowi prowadzącemu
obóz Izraela,  że  mają  skręcić  i  pójść inną  trasą,  niż  się  spodziewają.  Droga,  jaką  mieli  pójść,
prowadziła ich przez miejsce, nazwane po polsku „ujście wąwozów” (Pi-Hachirot). Oznacza to, że
Bóg ich poprowadził wąwozem i znaleźli się w miejscu, gdzie ten wąwóz otwiera się do morza.
Innymi słowy, Bóg poprowadził ich bardzo prostą i wąską ścieżką. A także, że doprowadził ich do
czegoś, co wydawało się przeszkodą nie do pokonania. A trzeba jeszcze dodać, że z tyłu ściga ich
faraon na rydwanach.  Oto powód,  czemu tak  się  stało.  W 2 Mojż.  14:3-4 Bóg mówi:  Faraon
bowiem powie  o synach Izraela:  Pobłądzili  w ziemi,  pustynia  ich zamknęła.  I  zatwardzę serce
faraona, tak że będzie ich ścigać. I będę wysławiony dzięki faraonowi i dzięki całemu jego wojsku,
a  Egipcjanie  poznają,  że  ja  jestem  Jahwe.  I  tak  uczynili. To  wszystko  stało  się  nad  Morzem
Czerwonym. Zatem na końcu i Egipcjanie, ci, którzy próbowali powstrzymać Bożych ludzi, którzy
uciskali i tyranizowali Bożych ludzi, którzy nie uznawali Jego istnienia, albo którzy mówili,  nie
uznaję Jego autorytetu, lub przeciwstawiam się Jego autorytetowi, w końcu poznają (uznają), że Ja
jestem Jahwe (Panem). To mogło być powiedziane o tych ludziach, którzy żyli i poumierali ponad
3500 lat temu.

Jednak ta sama zasada dotyczy tych,  którzy próbują tyranizować i uciskać Bożych ludzi
dzisiaj; którzy przeciwstawiają się Bożym zasadom i Bożemu Słowu dzisiaj; którzy zaprzeczają
nawet temu, że On istnieje, którzy ignorują Jego zwierzchnictwo. A On żyje, zawsze był i zawsze
będzie. Ci tyrani i gnębiciele przychodzą i odchodzą, jednak w końcu i oni poznają, że On jest
Jahwe (Panem). Kiedy i jak? Gdy On odkupi Swój lud, gdy wykupi Swoich ludzi z rąk tych, którzy
próbowali ich zatrzymać. I konsekwentnie, ponieważ narody poznają, że On jest Jahwe, sprawi, że
Jego lud też pozna, że On jest Jahwe, gdy kolektywnie wyciągnie ich spod ucisku i tyranii; gdy
powyciąga ich spośród narodów. Co prowadzi nas 3500 lat w przyszłość, do naszych dni i czasów. I
przy założeniu, że to my żyjemy w czasach odkupienia i konsekwentnie to, co Bóg zamierza zrobić,
to wyciągnąć Swój lud spod tyranii narodów dzisiaj.

Ezechiel 36:1-3 mówi tak:  A ty, synu człowieczy, prorokuj o górach Izraela i mów: Góry
Izraela, słuchajcie słowa Jahwe. Tak mówi Pan, Jahwe: Ponieważ wróg powiedział o was: Ha!
Prastare wysokości stały się naszą posiadłością; Prorokuj i mów: Tak mówi Pan, Jahwe: Ponieważ
zburzono was i pochłonięto zewsząd, abyście się stały dziedzictwem reszty narodów i wzięto was na
język oraz na obmowę ludzi. Jest to wprowadzenie kontekstu tego, co zamierza powiedzieć na temat
Swego  ludu.  Nieprzyjaciele  Boga  próbowali  zabrać  wszystko,  co  należy  do  Bożych  ludzi.
Próbowali  podważyć  Boże  zasady.  W tym  tutaj  kontekście  mówi  dokładnie  o  ziemi.  Ale  co
zamierza zrobić? Cóż, przygotowuje ziemię, gdyż szykuje (do niej) ludzi. Parę lat temu pewien
człowiek  powiedział  coś  takiego  na  temat  odrodzenia  Izraela.  Powiedział  coś  takiego,  będę  to
mówił z pamięci, więc mam nadzieję, że się nie pomylę. Powiedział, mówiąc o ziemi Izraela, że
ziemia, która była bez ludzi, czekała na ludzi bez ziemi. Innymi słowy, Boży ludzie, gdziekolwiek
są, gdziekolwiek mieszkają, nawet ci z Ameryki, muszą zrozumieć i uświadomić sobie, że jesteśmy
w  Egipcie  –  metaforycznie  dziś  jesteśmy  w  Egipcie.  Czy  to  mieszkamy  w  Ameryce,  Belgii,
Chinach, Australii, Południowej Afryce, my, Jego ludzie, żyjemy w Egipcie. I jako Jego ludzie, jeśli
żyjemy  w  czasach  odkupienia,  to  możemy  spodziewać  się,  że  będzie  tyrania,  ucisk.  Możemy
spodziewać się znaków jak np. wschodniego wiatru, szarańczy, tego typu rzeczy. A dlaczego? Bo
Stwórca tego wszechświata przygotowuje scenę, gdzie na końcu Jego ludzie, a także ci, co nie są
Jego ludem, choć z różnych perspektyw, dojdziemy do tego samego poznania, że On jest Jahwe
(Panem).



W wersecie Eze 36:8 powiedziane jest: A wy, góry Izraela, wypuścicie swe gałązki i wydacie
swój owoc memu ludowi Izraela, bo zbliża się jego przyjście. Pamiętacie, ziemia była pochłonięta i
spustoszona, lecz teraz ziemia zostaje przygotowana, by wydać owoc. Dlaczego? Gdyż Jego ludzie
wkrótce nadejdą.  Oto bowiem [idę] do was i powrócę do was, będziecie uprawiane i obsiane. I
rozmnożę na was ludzi,  cały dom Izraela, miasta będą zamieszkane i miejsca zburzone zostaną
odbudowane. Rozmnożę na was ludzi i bydło, będą liczni i płodni. I sprawię, że będziecie mieszkać
jak za waszych dawnych czasów i będę wam czynić lepiej niż na początku. I teraz zdanie, na jakim
chcemy się skupić. I poznacie, że ja jestem Jahwe (Panem). Czy to ziemia to pozna? Może tak być.
Ale tak naprawdę to chyba zwraca się do ludzi, mających zamieszkać tę ziemię. Gdy uczynię te
rzeczy, te niemożliwe rzeczy, rzeczy, jakich nie możecie sobie nawet wyobrazić, wtedy będziecie
wiedzieć, że to Ja jestem Jahwe. Kto zamieszka w ziemi? Jeśli się cofniecie ze mną, to w Ezechielu
20 powiedział, że nadchodzi dzień, gdy zbierze Swój lud ze wszystkich krajów i sprowadzi ich na
pustkowie narodów. Powiedział, będę się z wami rozprawiał twarzą w twarz, jak uczyniłem to z
waszymi ojcami na pustkowiu Egiptu. Potem dodaje, że w tym czasie, gdy będzie sprowadzał ludzi
na pustkowie narodów, sprawi,  że będą musieli  przejść pod laską pasterską i  wprowadzi  ich w
związek przymierza. I znowu dodaje, że w tym momencie usunie spośród nich buntowników. Mówi
o tych buntownikach, że wyjdą z narodów, ale nie wejdą i nie osiedlą się w ziemi. Podobnie, jak ich
ojcowie, zginą oni na pustkowiu. Dlaczego 3500 lat temu poginęli na pustkowiu? Bo nie uwierzyli!
Bo nie zaufali! Nie uwierzyli  Temu, który – ujmę to tak – zbawił ich od niewoli poprzez krew
baranka. Choć uwierzyli i zaufali Mu w tym, to jednak nie wierzyli i nie ufali Mu, by iść i podążać
za wszystkimi obietnicami, jakie złożył. Nie sądzili,  że On doprowadzi to do końca. Ich wiara i
zaufanie  miały  granice.  I  w  konsekwencji  nie  odziedziczyli  ziemi.  Kto  więc  rozmnoży  się  na
Górach Izraela? Kim będą ci ludzie? Kim są ci, którzy poznają, że Ja jestem Jahwe – jak On to
rzekł. Ujmę to w taki sposób. Ci, którzy w Nim pokładli swe zaufanie. Bo widzicie, błogosławiony
jest człowiek, który ufa Jahwe. Do kogo on jest  przyrównany? Przyrównany jest  on do drzewa
posadzonego nad wodą, jakie w odpowiednim czasie wydaje swój owoc.

Te myśli skłaniają mnie do następujących myśli. Wiecie, jako osoba, powiem wam nieco o
sobie. Gdy czytam te historie,  co Bóg zrobił dla Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, Dawida,
Pawła, Piotra, dla wszystkich tych ludzi, to nie ma we mnie wątpliwości, że On uczynił te rzeczy.
Nie ma we mnie wątpliwości, że uczynił On cuda, przeprowadzając synów Izraela przez morze, po
suchym lądzie. Nie mówię o błocie, chodzi o suchą ziemię. Wierzę w to literalnie, nie mam co do
tego żadnych wątpliwości. Wiem, że On uczynił te rzeczy. Wierzę, że uczynił te rzeczy i wierzę, że
znowu może je uczynić, ponieważ mówi, że jest Jahwe, że się nie zmienia. Mesjasz jest ten sam
wczoraj, dzisiaj i na wieki, On się nie zmienia.  Wierzę więc całym sercem, że On ma moc, by
uczynić te rzeczy,  jakie mamy opisane i że ma moc, by uczynić te rzeczy dzisiaj,  ma moc,  by
uczynić je jutro. To nad czym czasem się zastanawiam, to: czy uczyni te rzeczy dla mnie? Wiem, że
uczynił to dla Abrahama, wiem, że uczynił to dla Pawła, wiem, że może uczynić to dla tej osoby,
ale moje pytanie brzmi – znając siebie – czy uczyni to dla mnie? To sprowadza nas do tego, co
wspomniałem na samym początku. Jest to coś takiego: wierzę, że przez długi czas wiedziałem o
Bogu. Tak, miałem z Nim relację. Widziałem, jak na różne sposoby działa w moim życiu, ale wciąż
jestem jakby przekonany, że jak na razie to bardziej wiem o Nim, niż Go znam naprawdę. A to,
panie i panowie, sprowadza mnie do tego, o co pytałem. Chociaż wierzę, że to może i że tak robił –
czy zrobi to dla mnie? Wierzę, że są tam ludzie, uczciwi przed sobą, którzy przyznają, tak, czuję się
tak  samo.  Jeśli  zatem  tak  się  czułeś,  jeśli  tak  się  czujesz,  i  jeśli  znaleźliśmy  się  w  czasach
odkupienia,  kiedy Bóg mówi:  I poznacie,  że Ja jestem Jahwe; czy może być  tak,  że scena jest
przygotowana na okoliczności w naszym indywidualnym życiu, a zwłaszcza kolektywnie, jako Jego
ludzi, jako Jego ciała, by Bóg mógł zademonstrować, w dramatyczny sposób, że On nie tylko może,
lecz że On uczyni to dla mnie i dla ciebie, jak uczynił to dla tych innych, gdyż żyjemy w czasach
odkupienia.  Mesjasz powiedział,  gdy ujrzycie,  że to  zaczyna  się  dziać,  macie  spojrzeć w górę,
unieść głowę – dlaczego? – bo wasze odkupienie jest bliskie. A zatem, panie i panowie, jeśli żyjemy
w czasach odkupienia i że jest to czas, kiedy poznamy, że On jest Jahwe (Panem), to jak będziemy
wiedzieć,  że On jest  Jahwe? Gdyż  jak Mojżesz i  jego pokolenie,  do których  Bóg przemówił  i



powiedział:  spójrzcie,  Abraham,  Izaak  i  Jakub  znali  Mnie  jako  El  Szaddaj,  jako  Boga
Wszechmogącego, jednak w Moim imieniu JHWH, Jahwe – jeśli wolicie, oni nie znali Mnie w ten
sposób. Konsekwencją dla Mojżesza i jego pokolenia z czasów odkupienia było to, że wy wszyscy
poznacie Mnie jako JHWH.

Jeśli, co starałem się wam tu pokazać, naprawdę żyjemy w czasach odkupienia, w co ja ani
przez chwilę nie wątpię, to my również poznamy Go jako JHWH. Dla mnie osobiście oznacza to,
że zadziała On dla mnie, jak zrobił to dla Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich pozostałych. Ale
jest z tym związany warunek. A jest nim – muszę wierzyć, muszę ufać, muszę być wierny, muszę
pragnąć Go poznać, muszę pragnąć przybliżyć się do Niego, muszę być gotowy umrzeć dla siebie,
by być tą żywą ofiarą, nie myśleć według standardów i dróg tego świata, lecz być przemieniony i
odnowiony w umyśle, być obmyty wodą Słowa, dojść do miejsca, że nie są to już tylko słowa, ale
że to faktycznie nie ja już żyję, lecz że to Mesjasz żyje we mnie.

Parę ostatnich minut, jakie nam zostały, chcę poświęcić na inne proroctwo, jakie znajduje się
u Izajasza. Izajasz 60:1-2 mówi:  Powstań, zajaśniej, ponieważ przyszła twoja światłość i chwała
Jahwe wzeszła nad tobą. Oto bowiem ciemność okryje ziemię a głęboka ciemność ludzi.  Pomyślcie
o tym, co czytaliśmy w innych wersetach, u Joela, w księdze Wyjścia 10, kiedy na ziemię Egiptu
spadła  ciemność  na  trzy  dni.  Mamy powiedziane,  że  w czasach  ostatecznych  ciemność  okryje
ziemię, a głęboka ciemność ludzi.  Ale nad tobą wzejdzie Jahwe. Izajasz 60 mówi, że to ty jesteś
Syjonem. Syjon to coś więcej niż tylko miejsce, bo miejsce może być niezamieszkane. Miejsce –
jak czytaliśmy u Ezechiela 36, Góry Izraelskie – może być pochłonięte ze wszystkich stron przez
wroga i spustoszone. Jednak ono ożywia się, gdy Jego lud się tam zjawia. Zatem w Syjonie to
bardziej chodzi o ludzi, o naród, o ciało – jeśli wolicie, niż tylko o kawałek ziemi. Czytamy dalej: i
jego chwała pojawi się nad tobą. Dlaczego? Bo Jahwe wzejdzie nad tobą.  A poganie – narody –
ujmę to tak: ci, którzy są w ciemności,  pójdą do twojej światłości – bo tak się dzieje, gdy ludzie
widzą  światłość,  zwłaszcza  jeśli  znajdują  się  w  ciemności.  Z  natury  ludzie  są  przyciągani  do
światła.  Lubimy świecące  i  błyszczące  rzeczy.  Prawdę mówiąc,  wierzę,  że  dlatego  przeciwnik
podaje się za anioła światłości, gdyż wie, że ludzie instynktownie przyciągani są do tej światłości.
Niestety przez wiele lat ci, którzy powinni byli być światłem, tak naprawdę nie czynili tego, co
powinni byli robić. Czyli w tych dniach ostatecznych Stwórca mówi, że moja chwała ukaże się nad
tobą, gdyż wzejdę nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości – i uwaga – a królowie do blasku
twojego wschodu. Zatem ci, którzy są w ciemności,  w niektórych przypadkach mogą to być ci,
którzy reprezentują moce ciemności, zostaną przyciągnięci do blasku twego wschodu – mówi On.
Bo jak pamiętacie, nawet faraon czasem mówił, zgrzeszyłem, wstawcie się za mną u Boga, niech
zabierze tę plagę, bo przecież widzę, że wasz Bóg jest Bogiem. Oczywiście potem się wycofywał i
zatwardzał swe serce lub Bóg zatwardzał jego serce. Chodzi o to, że kiedy Boża chwała objawia się
w Jego ludziach, gdy są np. w Goszen i Bóg rozróżnia między nimi a Egiptem, gdy ciemność spada
na Egipt, ale Jego lud ma światłość, to w tej ciemności są tacy, którzy to zauważą i oni poznają, że
Ja jestem Jahwe (Panem).

Jest jeszcze jeden fragment, jaki chcę wam przeczytać, niejako na zakończenie tej całej serii
nauczania. Ponieważ żyjemy w czasach odkupienia, ten Psalm naprawdę do mnie przemawia. Jest
to Psalm 130:1-3. Z głębokości wołam do ciebie, Jahwe. Panie, wysłuchaj mego głosu. Pamiętacie,
jak Joel wzywał ludzi, by wołali do niego? A psalmista mówi: Nakłoń swych uszu na głos mojego
błagania. Jahwe, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi? Pamiętacie, przed
chwilą otworzyłem się przed wami z tym, że się czasem zastanawiam, wiesz co, Boże, wiem, że
robisz to dla innych, ale czy zrobisz to dla mnie? Bo przecież znasz mnie, wiesz, co uczyniłem.
Więc  psalmista  się pyta:  jeśli  będziesz zważał  na nieprawości  nas  wszystkich,  to  kto się ostoi?
Odpowiedzią jest – nikt! I kontynuuje. Ale u ciebie jest przebaczenie, aby się ciebie bano. Oczekuję
Jahwe, moja dusza oczekuje; i w jego słowie pokładam nadzieję. Chcę to powtórzyć. W jego słowie
pokładam nadzieję. Moja dusza [oczekuje]  Pana bardziej  niż strażnicy świtu,  [bardziej  niż]  ci,
którzy strzegą do poranka. Niech Izrael oczekuje Jahwe; u Jahwe bowiem jest miłosierdzie i u niego
obfite odkupienie. On sam odkupi Izraela ze wszystkich jego nieprawości.



Chcę zakończyć tę serię nauczania następującym stwierdzeniem. Izraelu, miej nadzieję w
Panu,  chociaż  codziennie  otaczają  nas  złowrogie  wieści;  Wszystko,  co  dzieje  się  na  świecie,
próbuje wyssać z nas całą nadzieję, próbuje wyssać z nas ufność i wiarę, lecz musimy uchwycić się
tego, co powiedział Mesjasz: gdy ujrzycie początek tych rzeczy, nie spuszczajcie głowy, podnieście
ją do góry, gdyż wasze odkupienie jest bliskie. I mamy tę obietnicę, że możemy ufać Jahwe (Panu).
Dlaczego? Bo u Jahwe jest miłosierdzie dla tych, którzy byli w Egipcie, tych z Jego ludu. On nie
uczynił tych rzeczy, bo byli wielkim i wspaniałym ludem. Uczynił to, bo jest miłosierny i prawy, i
wierny Swojemu Słowu. Powiedziane jest – u Niego jest obfite odkupienie. I dał tę obietnicę, jak
dał ją dawno temu, tym w Egipcie, że On wybawi Izraela z ich wszelkich nieprawości.

Czyli  oficjalnie  doszliśmy  teraz  do  końca  tej  serii  nauczania.  Moją  intencją  w  tym
wszystkim nie jest to, by skupiać się, jak też ta szarańcza będzie w tym działać, ale że gdy ujrzymy
te rzeczy, by dotarło do nas, że naprawdę żyjemy w czasach odkupienia. Jest to czas dla nas, by nie
rozglądać się na boki, lecz by podnosić głowę i patrzeć w górę, i uświadamiać sobie, że nasze
odkupienie jest bliskie. I tego dnia, ty i ja poznamy, że On jest Jahwe (Panem),

tym, który był – teraz,
który jest – teraz

i który będzie – teraz.

Dziękuję, żeście do mnie dołączyli. Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


