
PEŁNIA POGAN – 1

Witam wszystkich, jestem Bill Cloud i zapraszam was na nauczanie, które nazwaliśmy –
„Pełnia Pogan”. Jeśli chciałbym dodać podtytuł, to byłoby to – Koniec Wygnania i Przywrócenie
Królestwa. Chciałem zrobić to nauczanie, gdyż kilka lat temu miałem sposobność przemawiania na
pewnej konferencji  na Florydzie. Dość duża konferencja z wieloma głosicielami proroctw gdzie
mówiłem na temat 'Pełni Pogan'. I to właśnie nauczanie, które zaczęło tam krążyć – i skracając
historię  –  otrzymało  wiele  pozytywnego  oddźwięku,  zwłaszcza  od  ludzi,  którzy  próbowali
zrozumieć, dlaczego, my, wierzący, pragniemy wrócić do korzeni naszej wiary. I dla wielu ludzi
było ono pomocne w tym zrozumieniu. Widząc, że wygłosiłem to tak wiele lat temu i otrzymawszy
tak wiele pozytywnego oddźwięku, pomyślałem, że trzeba by z tym pójść do studia i porządnie to
nagrać. Stąd to dzisiejsze nauczanie „Pełnia Pogan”.

Sposób,  w  jaki  to  rozpoczniemy,  to  porozmawiamy  i  podyskutujemy  krótko  o  pewnej
sprawie, jaką znajdujemy w Biblii, a dokładnie w opisie stworzenia. Rzecz jest następująca. Aby
człowiek mógł żyć, przeżyć,  rozwijać się, Bóg musi ustanowić granice dla pewnych rzeczy. Są
pewne granice,  jakie ustanawia On w niektórych aspektach Swojego stworzenia.  I ta rzecz jest
sugerowana w wyrażeniu, o przepraszam, w tytule 'El Szaddaj', nadanym Bogu. Jest to imię, jeśli
chcecie tak to nazwać, choć w mojej opinii jest to bardziej tytuł. W każdym razie 'Szaddaj' – szin,
dalet, jod – zawiera słowo, które wiąże się z tym pojęciem, o jakim rozmawiamy. Tym słowem jest
–  dalet, jod – daj, które oznacza 'wystarczająco'.  Czyli wracając, jeśli człowiek ma żyć, istnieją
pewne  aspekty  Jego  stworzenia,  kiedy  musi  powiedzieć,  dobra,  tu  już  wystarczy.  Poszedłeś
wystarczająco daleko, to są granice i nie możesz pójść dalej za nie. Na przykład mówi do morza,
możesz  dojść do tyle,  ale  nie  możesz przekroczyć tej  granicy,  jaką  On ustanawia.  Mówi 'daj',
wystarczy.  Rabiniczne  komentarze  przyrównują  to  zwłaszcza  do  stworzenia  ziemi.  Łączą  to  z
pojedynczym punktem na ziemi, takim, które nazywają  ewan szatija. Ewan to kamień,  szatija to
kamień węgielny. Mówią oni, że jest to miejsce, gdzie stał Stwórca i z tego właśnie miejsca zaczęła
pojawiać się ziemia. Prawdę mówiąc, słowo szatija nie oznacza fundamentu, lecz wyrastać. Mówią
oni, że w miejscu, gdzie się to zaczęło, miała stanąć świątynia, a dokładnie miała tam spocząć Arka
Przymierza,  gdzie  sam Bóg miał  zasiąść.  Jest  tam więc – nie  mówię,  że tak dokładnie  było –
mówię, że taka jest tradycja, że gdy zaczyna On tworzyć ziemię, stoi w tym miejscu. Z tego więc
miejsca wszystko zaczyna wyrastać. Jak mówiłem szatija, co się tłumaczy jako fundament, to tak
naprawdę coś, co wyrasta. Czyli tradycja mówi, że z tego miejsca pojawiła się ziemia. I gdy się
pojawia,  jak fontanna tryskająca z ziemi,  zaczyna się ona rozrastać,  rozlewać. Gdy się zaczyna
rozrastać, zaczyna nabierać kształtów, aż Bóg powiedział 'daj', już wystarczy. Cóż, przypominam,
że to tylko tradycja, ale jest tu ciekawa rzecz do rozważenia, że Bóg ustanawia granice. Myśl ta
mówi  nam,  że  ziemia,  pojawiając  się,  zaczyna  się  rozrastać  i  nabierać  kształtu.  Gdy  osiąga
odpowiedni rozmiar, gdy osiąga odpowiednią masę, wtedy Bóg mówi – wystarczy. Gdyż w tym
właśnie momencie jest dokładnie taką, jaką powinna być. Jest teraz w stanie utrzymać życie tak, jak
On to postanowił.

Kilka lat  temu przeczytałem książkę  Hugh'a Ross'a  zatytułowaną 'Odcisk Boga'.  Prawdę
powiedziawszy, musiałem ją przeczytać dwa, trzy razy, zanim zacząłem rozumieć niektóre rzeczy,
o jakich tam mówił. Jedną z rzeczy, jaką wyciągnąłem z tej książki, jest to, że wszechświat znajduje
się  w  delikatnej  równowadze  rozmiarów,  odległości,  tych  wszystkich  sił,  które  czynią  życie
możliwym. Gdyby pojawiły się odchylenia w równowadze sił, rozmiarów, odległościach między
planetami itp., jeśli byłyby takie odchylenia, życie nie byłoby możliwe. Byłby chaos. Jest zatem
jakaś prawda w idei, gdy Bóg mówi 'wystarczy'. Albo, jeśli chcecie spojrzeć na to w ten sposób,
gdy ziarno zostaje zasiane w ziemi i wypuszcza korzenie, i wypuszcza gałęzie itd., to celem tego,
zamierzeniem tego  jest  wydanie  owocu.  A  gdy  wyda  owoc,  wtedy  –  wystarczy.  O  to  w  tym
chodziło.



Mówiąc teraz w wymiarze proroczym: wierzę, że żyjemy w dniu i czasie, gdy rzeczy, jakie
zostały zainicjowane setki... tysiące lat temu, zaczynają nabierać kształtów. Obie, dobre i złe, że tak
powiem. Ale wierzę, że żyjemy w proroczych czasach, gdzie zaczyna pojawiać się owoc. I wierzę,
że zbliżamy się do czasu, gdy Bóg powie – wystarczy! Przypowieść o pszenicy i kąkolu z Mateusza
13 mówi w zasadzie,  że Bóg sieje ziarno, które wyrasta na pszenicę,  jednakże pojawia się inne
nasienie, które jest wsiane między pszenicę i ono też wyrasta. W końcu nadchodzi czas, gdy oba
mają wydać swoje spodziewane owoce. Pojawiają się ich spodziewane owoce. I gdy oba wydają
swoje oczekiwane owoce, to w pewnym sensie można powiedzieć, że Bóg mówi – wystarczy. I
wtedy wysyła żniwiarzy. Moim sednem w tym wszystkim, gdy teraz zaczynamy, jest to, że chcę
powiedzieć, iż wierzę, że żyjemy w czasie, gdy pojawiają się rzeczy, obie – dobre i złe, które się
wypełniają  – pszenica wydaje swój owoc, kąkol również wydaje swój owoc. I jesteśmy w tym
momencie, gdy Bóg mówi, dobra, rzeczy się teraz zmienią,  gdyż ten etap procesu, to czas, gdy
mówi On – wystarczy. Mówimy tu teraz w szczególności o 'Pełni Pogan', a także o czymś, co się z
tym wiąże – o czasach pogan. I tu zaczniemy.

Przez wieki poganie lub powinienem powiedzieć pogańskie narody, panowały nad Izraelem,
rządziły Izraelem. Co ważniejsze, Boży ludzie byli rozproszeni po świecie.  Byli nasiani między
tymi narodami, że tak to ujmę. Jednak gdy chodzi o wygnanie, to według proroków, nadejdzie czas
i miejsce, kiedy Bóg powie – już dosyć, wystarczy. Będzie czas, gdy wygnanie się zakończy. A gdy
wygnanie się skończy i On zacznie zbierać wszystkich swoich ludzi, którzy są rozproszeni pośród
narodów, w tym czasie  zostanie  przywrócone Królestwo Izraela.  Mamy więc to,  że kończą się
czasy pogan i wchodzi Pełnia Pogan. Gdyż te dwie grupy to nie to samo. Gdy więc skończą się
czasy pogan, gdy Bóg mówi – wystarczy, już dosyć, równocześnie zostaje przywrócone Królestwo
Izraela.  Przeczytajmy więc Łukasza 21,  zwłaszcza  to,  co Jaszua ma do powiedzenia  o czasach
pogan.

Łuk 21:20-24
A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej 
spustoszenie jest bliskie. Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a ci, 
którzy są wewnątrz [miasta], niech wyjdą, a ci, którzy są na wsi, niech do niego nie 
wchodzą. Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. 
Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach! Będzie bowiem wielki ucisk w tej
ziemi i gniew nad tym ludem. I polegną od ostrza miecza, i będą uprowadzeni w 
niewolę między wszystkie narody. 

To jest  więc czas,  gdy narody panują nad nimi.  Zostają  oni wsiani  i  rozproszeni  wśród
narodów. a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż dopełnią się czasy pogan. Czyli jeszcze raz,
podkreślmy tu sobie coś. Jest czas pogan i Mesjasz nam mówi, że w tych czasach pogan Jerozolima
będzie deptana. Ludzie będą rozproszeni po narodach. To nie jest coś, co się zaczęło w czasach
Mesjasza.  Właściwie  zaczęło  się  stulecia  wcześniej,  gdy Północne Królestwo Izraela  poszło na
wygnanie.  Zostali  rozproszeni  wśród  narodów  i  w  konsekwencji  mamy  tak  zwane  'zagubione
plemiona Izraela'. Oczywiście Juda poszła do niewoli babilońskiej, ale powrócili. Lecz gdy Mesjasz
pojawił się tutaj, pokolenie później Jerozolima faktycznie została otoczona przez wrogów. Od tego
czasu Jerozolima była deptana przez pogan. A Boży ludzie zostali rozproszeni po świecie.

Chciałbym powiedzieć coś więcej o tym określeniu 'deptana'. Mówi On, że Jerozolima lub
Syjon – pozwólcie, że tak to określę – Syjon będzie deptany lub deptany butami przez pogan. Przez
określony czas. Ma on swoją granicę. Ma on swoją granicę, bo gdyby jej nie było, Boży lud by
zniknął, nie przeżyłby. By mogli oni przeżyć, musi On ustalić granice dla czasów pogan. Jednak aż
do tego momentu Jerozolima jest deptana. Jest pewne miejsce w Piśmie, gdzie Mesjasz mówi, że
powinniśmy być światłem. My, Jego ludzie. Że powinniśmy być solą. Lecz jeśli sól straci swój
smak, to nie nadaje się do niczego i jest wyrzucana na ulicę. I dodaje – i jest deptana butami. I
chociaż mówi to w odniesieniu do Swego ludu, to wierzę, że można odnieść tę zasadę do narodu, do
Izraela,  jeśli  wolicie.  Będą deptani  butami.  A dlaczego? Bo stracili  swój  smak, nie  wypełniają



swojego zadania. Są jak ta sól, co straciła swój smak i jest wyrzucona na drogę i deptana butami
przez pogan. Choć tego nie mówi, taki jest wniosek, że to będą poganie, narody, które będą ich
deptać swoimi butami.

W Izajaszu 5 Bóg przyrównuje Izraela do Swojej winnicy. A Judę do rozkosznego szczepu.
On zasadza winnicę, umieszcza w niej wszystko, co potrzebuje do przeżycia, do wydania owocu –
taki jest cel. Lecz gdy przychodzi, by zebrać winogrona, nie znajduje tam dobrych. Znajduje tylko
gorzkie. I dlatego w Izaj 5:3-5 mówi coś takiego:

Teraz więc, mieszkańcy Jerozolimy i mężczyźni Judy, rozsądźcie, proszę, między mną 
a moją winnicą. Co jeszcze należało uczynić dla mojej winnicy, czego dla niej nie 
uczyniłem? Dlaczego, gdy oczekiwałem, że wyda [dobre] winogrona, wydała ona 
dzikie winogrona? Oto oznajmię wam, co uczynię dla mojej winnicy: rozbiorę jej płot i 
będzie spustoszona [spalona], zniszczę jej ogrodzenie i będzie zdeptana.

Tutaj ponownie mamy tę rzecz, że Boży lud, naród będzie deptany; będą deptani butami. I
ponownie. Przez kogo? Przez pogan. Bo jest pewien okres, jaki ustanowił Bóg, by poganie deptali
Syjon. Tak na marginesie, Syjon to nie tylko miejsce. Co ważniejsze, Syjon to naród. Pozwala On
więc poganom, by deptali Jego winnicę. W Danielu 8 prorok mówi o tym, jak świątynia będzie
deptana przez mały róg, mówiąc zapewne o Antychryście. Moglibyśmy wymieniać inne fragmenty
Pisma, gdzie Boży ludzie będą deptani przez narody. Dlaczego? Bo nie wypełnili swego zadania.
Bo nie byli solą, jaką mieli być. Bo nie byli światłością, do jakiej zostali powołani. Pozwala więc
narodom, by ich deptali butami. Lecz... jest tego granica. Jest określony czas, gdy mówi – ok, już
wystarczy.

Chciałbym  pójść  z  tym  tematem  deptania  krok  dalej.  I  wierzę,  że  deptanie  butami
Jerozolimy, Syjonu, winnicy itd., nawiązuje do 'wojny pięta'. Jest to rabiniczne określenie nadane
sprawie, kiedy Jakub i Ezaw są w ciągłej walce ze sobą. To, co zaczęło się w 1 Mojż. 25 w łonie
Rebeki,  trwa aż  do  dziś.  Poprzez  potomków Jakuba,  poprzez  potomków Ezawa.  I  przy  okazji
wierzę,  że  nie  dotyczy  to  tylko  fizycznych  potomków  ich  obu,  ale  jeśli  wolicie,  duchowych
potomków. W każdym razie mamy tę  wojnę pięty. I odnosi się to do faktu, że kiedy urodził się
Ezaw i tuż po nim urodził się Jakub, rączka Jakuba trzymała pietę Ezawa. Przez lata wierzyłem, że
powodem tego było to, że pięta Ezawa była skierowana, by kopnąć w głowę Jakuba, miażdżąc tę
głowę, w konsekwencji niszcząc Izraela. Wiąże się to też z proroctwem z 1 Mojż. 3:15 o wrogości
pomiędzy kobietą i wężem oraz ich potomstwem. Co to ma wspólnego z byciem deptanym? Cóż,
pięta Ezawa jest w pozycji,  by podeptać, że tak powiem, głowę Jakuba, Izraela. Ma to prorocze
implikacje tego, co nastąpi stulecia później, gdy Boży ludzie nie będą wypełniać swego zadania.
Pięta  Ezawa,  że tak  powiem, będzie kierowana,  by nadejść  i  kopnąć.  Będą pod jego piętą.  To
wiedzie mnie do tego: większość żydowskich badaczy odnosi się do obecnego wygnania, to jest do
tego,  że  plemiona  zostały  rozproszone  po  narodach,  a  ci  z  Judy,  którzy  żyją  wśród  narodów,
nazywają  to  wygnanie  'rzymskim  wygnaniem',  lub  po  hebrajsku  'galut  edom'.  Galut oznacza
wygnanie,  Edom oczywiście odnosi się do narodu, czyli do potomków od Ezawa. Innymi słowy,
wierzą oni, że to obecne wygnanie ma na sobie imię Ezawa. To znaczy, w jakiś sposób wiąże się z
Ezawem. O takim połączeniu pierwszy raz wspomniał Rambam. Przynajmniej według tego, co ja
czytałem,  mimo że  nie  ma  bezpośredniego  dowodu,  iż  Edom to  Rzym.  To  powiedziawszy,  w
judaizmie panuje mocne przekonanie, że Rzym lub zachodnia cywilizacja, a nawet jeszcze lepiej, że
chrześcijaństwo to Edom. Nie chcę się tu wdawać w dyskusję czy tak jest, czy nie. Chcę tylko
powiedzieć,  że to szczególne wygnanie łączy się z Ezawem. Powodem, dlaczego uważam to za
interesujące, jest to, że jest tam wojna pięty. Bycie deptanym przez narody. Bycie pod piętą Ezawa,
że tak powiem. Chociaż Eben Ezra uważał, że Rzym nie ma połączenia z Edomem, to jednak sądził,
że to wygnanie to 'galut edom'. Ale to dlatego że Edom pierwszy się radował, gdy Żydzi zostali
wygnani, a ludzie zostali rozproszeni po zniszczeniu Świątyni. Uważam to za interesujące, gdyż tak
właśnie postąpiłby Ezaw. Cieszyłby się z upadku Jakuba. Pamiętajcie, Ezaw był tym, który chciał
zabić Jakuba. Nieważne,  skąd wzięła  się ta  idea lub co jest  jej  podstawą, stwierdza ona,  że to



obecne wygnanie wiąże się z Ezawem. Przynajmniej w myśli judaizmu, w umysłach Żydów. I takie
jest moje sedno tutaj,  że ta pięta jest wykorzystywana tutaj  do deptania ich. Edom musi jednak
zrozumieć coś takiego: Jakub zostanie wyzwolony i wraz z wyzwoleniem Jakuba nastąpi upadek
Ezawa. Jest mnóstwo proroctw na ten temat. Innymi słowy, nadejdzie czas, gdy Jakub nie będzie
już pod piętą Ezawa, że tak to ujmę. Bóg powie – już dosyć. Ezaw zostanie zniszczony. Edom
będzie zniszczony, a Jakub będzie wyzwolony.

Wracając do wersetu z Łuk 21:24, gdzie Mesjasz mówi o czasach pogan, greckim słowem
na czasy jest kairos. Kairos. I oznacza ono ustalony lub wyznaczony czas, ustalony lub wyznaczony
okres. Jeszcze raz, wspominam o tym, by podkreślić, że jest pewien ustanowiony przedział czasu.
Że jest pewna granica dla okresu pogan. On się skończy. Bóg to już ustanowił. A wraz z końcem
czasów  pogan  następuje  koniec  wygnania.  W  tym  momencie  zacznie  On  zbierać  wszystkich
Swoich ludzi spośród wszystkich narodów i sprowadzi ich do ich ziemi. Gdy więc kończy się jeden
okres,  zaczyna się  inny.  Koniec  czasów pogan rozpoczyna  początek  czasów mesjanistycznych.
Zostanie  przywrócone  Królestwo  Izraela.  Królestwo,  które  zostało  podzielone  od  czasów
Salomona, od jego śmierci, gdy jego syn Jeroboam przejął władzę, kiedy naród został podzielony
na Północ i Południe, wtedy zaczęli oni podążać za innymi bogami i przyszli Asyryjczycy, którzy
rozproszyli  Północne  Królestwo  na  cztery  wiatry.  Wspominaliśmy  już,  że  Juda  dostała  się  do
niewoli, druga Świątynia została zniszczona a ludzie rozproszeni. To wszystko się skończy. Bóg
zbierze wszystkich Swoich ludzi.  Powie On – już dosyć, to wszystko się ma skończyć.  On ich
wszystkich zgromadzi i odbuduje Królestwo.

I  oto,  do  czego  teraz  przejdziemy.  Co  inicjuje  koniec  czasów  pogan?  Cóż…  szerszą
odpowiedzią na to jest przyjście Mesjasza. Zaś bóle porodowe, jakie pojawiają się przed przyjściem
Mesjasza, które są wspomniane w Łukaszu 21, tuż po tym, jak mówi On o wypełnieniu się czasów
pogan, i mówi, że będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, i innych różnych rzeczach. Po czym
dodaje, gdy to wszystko zacznie się dziać, spójrzcie do góry, podnieście swoje głowy, gdyż wasze
odkupienie jest bliskie. Mamy więc w Piśmie wskazówki, rzeczy, jakich powinniśmy wyglądać,
byśmy wiedzieli,  że zbliżamy się do tego czasu,  gdy czas,  jaki został  przeznaczony dla pogan,
zbliża się do końca i jesteśmy na progu ery mesjańskiej.  Czyli jeszcze raz – co inicjuje koniec
czasów dla pogan? Wiele wspólnego mają z tym znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. Wiele
wspólnego  mają  z  tym  mesjanistyczne  bóle  porodowe.  Lecz  to  wszystko  prowadzi  nas  od
odkupienia Jakuba, gdy cały Izrael będzie zbawiony, jak to mówi Rzymian 11.

Tak  na  marginesie  Rzymian  11  i  określenie,  że  'cały  Izrael  będzie  zbawiony',  czyli
odkupiony, zbiega się z tym, co Paweł nazywa 'Pełnią Pogan'. Przez wiele lat ludzie debatowali, co
to określenie oznacza; co ma na myśli pod słowami 'Pełnia Pogan'. Pozwólcie, że przeczytam wam:

Rzym 11:25-26
Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie 
uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie
pełnia pogan. Tu mamy to wyrażenie. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest 
napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.

To w tych wersetach tutaj Paweł używa określenia 'Pełnia Pogan' i łączy to z tym, że cały
Izrael  będzie  zbawiony.  Są  tacy,  którzy  uważają,  że  za  'pełnię'  uważa  on  to,  iż  tylko  pewna
określona liczba pogan wejdzie do Królestwa. Że to jest dopełnienie, że to jest Pełnia Pogan. I gdy
ta  określona  liczba  pogan  wejdzie  do  Królestwa,  wtedy  Bóg  powie  –  dobra,  skończyłem  z
poganami, teraz zrobię coś takiego – ponownie skupię się na Izraelu – innymi słowy, na Żydach. Z
tamtymi skończyłem, teraz zacznę z tymi. Niektórzy ludzie sądzą, że to właśnie oznacza 'Pełnia
Pogan'.  Lecz  mówią  przez  to,  choć  tego  nie  wypowiadają,  że  poganie,  którzy  wchodzą  do
Królestwa,  nie  mają  nic  wspólnego  z  Izraelem.  Muszę  się  z  respektem  nie  zgodzić  z  takim
stwierdzeniem. Niekoniecznie z tą określoną liczbą ludzi, lecz z faktem, iż rozdziela to tych, którzy
są z narodów i wchodzą do Królestwa z tym, że Izrael jest zbawiony. Gdyż wierzę, że ci, którzy nie
są  etnicznie  Izraelem  i  wchodzą  do  Królestwa,  mają  wszystko  wspólne  z  tym,  że  Izrael  jest



zbawiony. A to, że cały Izrael będzie zbawiony, ma wszystko wspólne z końcem czasów pogan. Po
prostu musimy, jak sądzę, cofnąć się na początek i ponownie przeanalizować naszą interpretację
Biblii, i zbadać to, co się dzieje, gdy zaczyna nabierać to kształtów.

I mając to w pamięci, przejdziemy teraz do Mateusza i przeczytamy 16:1-3.

Podeszli faryzeusze i saduceusze i wystawiając go na próbę, prosili, aby pokazał im 
znak z nieba. A on im odpowiedział: Gdy nastaje wieczór, mówicie: [Będzie] pogoda, 
bo niebo się czerwieni. Rano zaś: Dziś [będzie] niepogoda, bo niebo się czerwieni i jest 
zachmurzone. Obłudnicy, wygląd nieba umiecie rozpoznać, a znaków tych czasów nie 
możecie?

Pierwszą rzeczą, jaka nasuwa mi się tutaj, na temat tego tekstu jest to, że ludzie, do których
się zwraca, nie są ignorantami Pisma. Prawdę mówiąc, znają Pismo. To są ludzie, którzy oddawali
chwałę w Świątyni. My tylko czytamy o tym książki, słyszymy nauczania, ale nie mamy jej – oni ją
mieli.  Mogli  do niej  chodzić  i  bezpośrednio celebrować.  Znali  oni  język hebrajski,  znali  język
Biblii. Rzeczy, jakie my staramy się zrozumieć – oni je znali. A jednak nie byli w stanie rozpoznać
Mesjasza, stojącego tuż przed nimi. Oni znali, co prorocy powiedzieli o Mesjaszu, a On stoi tuż
przed  nimi  i  oni  nie  mogli  lub  nie  chcieli  Go  rozpoznać.  Czyli  Mesjasz  zwraca  się  do  tych
hipokrytów i mówi, wiecie co, potraficie rozpoznawać rzeczy, jakie dzieją się w świecie fizycznym.
Potraficie obserwować te rzeczy i wyciągać na ich podstawie prawidłowe wnioski na temat rzeczy,
jakie dzieją się w fizycznym świecie. Jak to jest, że nie potraficie rozróżniać rzeczy, jakie dzieją się
w świecie duchowym.

Dzieją się tu teraz pewne rzeczy,  znaki są oczywiste,  gdybyście  zwracali  na nie uwagę,
gdybyście mieli serce, by wyczuwać te rzeczy. Takie więc rzeczy mówił do nich – przynajmniej w
moim odczuciu – lecz zawiera się w tym także taka myśl, taka idea: dlaczego nie potrafili  oni
rozróżnić,  rozpoznać  tych  duchowych  rzeczy?  Wierzę,  że  z  powodu  swoich  tradycji,  swoich
zwyczajów, po części z powodu swojej teologii.  To one nie pozwalały im dostrzec tych rzeczy.
Musimy zrozumieć, że teologia to studiowanie Boga i niekoniecznie równoważna jest prawdzie.
Dlatego że studiowanie Boga opiera się na ludzkiej opinii. Oczywiście nie potępiam tu teologii czy
teologów lub coś w tym stylu. Mówię tylko, że teologia to studiowanie Boga. Jako wierzący przez
ostatnie 25-30 lat moja teologia zmieniła się w ciągu tych lat. Moje studiowanie Boga sprawiło, że
dziś  widzę  rzeczy  inaczej,  niż  widziałem  je  25-30  lat  temu.  Tak  więc  jeszcze  raz,  teologia
niekoniecznie jest równoważna Bożemu Słowu. Jest to studiowanie Boga. I – tutaj moje sedno –
czasami nasza teologia może przeszkadzać nam w zobaczeniu, co Bóg faktycznie robi. I wierzę, że
w pewnym stopniu, dokładnie takie coś dzieje się tutaj, w Mateuszu 16. Oni chcą, by dał im znak.
A On dał już im znaki. Dał im mnóstwo znaków. Znaki, jakie Mesjasz był w stanie tylko wykonać.
A oni wciąż nie chcieli Go uznać. Nie potrafili duchowo dostrzec, co tutaj się dzieje. Może dlatego,
że nie czynił tego w ten sposób, w jaki oni sądzili, że to się będzie działo. W sposób, w jaki ich
teologia nakazywała to czynić. W sposób, w jaki ich interpretacja Pisma mówiła, że to się będzie
dziać. Wierzę, że grało to wielką rolę w tym, dlaczego nie mogli lub nie chcieli rozpoznać w Nim
Mesjasza.

Jest tutaj coś bardzo ważnego w tym, co my wszyscy musimy zrozumieć. Dotyczy nas to
dzisiaj.  Gdy chodzi o Słowo, wypełni się ono, jak zostało napisane. Niekoniecznie, jak zostało
zinterpretowane. Tak więc moim wnioskiem tutaj, gdy dochodzimy do końca tego odcinka, jest to,
że nie powinniśmy pozwolić naszej teologii rozminąć się z tym, co Bóg czyni. Ludzkie tradycje
czynią  Boże  Słowo  nieudolnym.  Rozmywają  nasz  obraz,  nie  potrafimy  rozróżniać.  Wiem,  że
interpretujemy  Pismo  z  tym  światłem,  jakie  mamy.  Ale  gdy  idziemy  drogą  w  próbowaniu
zrozumienia, wglądu, rozróżnienia, co Bóg czyni, czy to, co myślimy, że zrozumieliśmy, zaczyna
się objawiać, nie do końca w harmonii z tym, co mówi tekst, to musimy być w stanie odłożyć ten
aspekt teologii na bok i pozwolić Bożemu Słowu być prawdą. Czyli to, co próbuję tu powiedzieć, to
coś takiego, że 'Pełnia Pogan' ma wszystko wspólne Izraelem, będącym zbawionym. 'Pełnia Pogan'
nie jest odłączona od tego, jak Bóg działa z Izraelem, lecz jest tego integralną częścią. Izrael oraz



ludzie,  którzy  przyszli  do  Mesjasza  z  narodów,  to  nie  są  dwie,  różne  grupy.  Tak  to  było
interpretowane w przeszłych czasach. Lecz moim zamiarem jest pokazanie wam poprzez Pismo, że
tak  naprawdę  nie  ma  dwóch  grup  ludzi,  nie  ma  dwóch  odrębnych  zasad,  nie  ma  dwóch
równoległych ścieżek – jest tylko jedna. Jest tylko jeden lud, tylko jedna droga, tylko jeden naród,
nazywający się Izrael.  A 'Pełnia  Pogan'  to bardzo ważny czynnik w tym, że cały Izrael  będzie
zbawiony.
Wrócimy do was później.

tłumaczenie i synchronizacja – Bogusław Kluz 


