
Dom, rodzina i kawałek pola
część 3

Szalom  i  witam  ponownie  w  „Domu,  rodzinie  i  kawałku  pola”,  kiedy  to  ostatnio
przyglądaliśmy się bardzo znanym słowom i przywracaliśmy je do tego małego obrazka, jaki wciąż
mamy na tablicy. Chodzi o znaczenie, jakie miały, kiedy się pojawiły, byśmy mogli je zrozumieć w
naszym abstrakcyjnym świecie, gdyż wszyscy w nim żyjemy.

Ostatnio  zatrzymaliśmy się na wypowiedzi  Pawła,  jaką znajdujemy w Efez  2:8-9,  gdzie
powiedział:  gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. I analizowaliśmy te słowa. Mówiliśmy o
łasce, że chodzi tu o wspieranie czegoś lub rozbijanie z kimś namiotu. Potem znaleźliśmy się w
połowie słowa 'wiara', które omawialiśmy i widzieliśmy przykład u Izajasza, gdzie literalnie jest
przetłumaczone  jako  wbijanie  gwoździa  w  solidne  miejsce,  by  coś  pewnie  umocować  lub
zabezpieczyć. Takie jest piktograficzne znaczenie wiary.

Kolejny przykład mamy w 4 Mojż. 11:12. 4 Mojż. 11:12 (heb. B'midbar)  mówi:  Czy ja
począłem cały ten lud? Czy ja go zrodziłem (to mówi Mojżesz),  że mówisz do mnie: Nieś go na
swoim łonie, jak piastujący ojciec nosi niemowlę do ziemi, którą przysiągłeś ich ojcom? Te słowa
'piastujący ojciec' w języku hebrajskim to nasze 'aman'. Możecie się dziwić i pytać, ale jak facet
piastuje dziecko? Chodzi tu o to, że użyte tutaj słowo, jest hebrajskim słowem na wiarę lub zaufanie
i przetłumaczone jest jako 'niańczący ojciec'. Ich wsparcie pochodzi od niego, jeśli wolicie. To o to
się tu kłóci. Ponieważ piastujący ojciec to sprzeczne określenia, gdyż oczywiście tym zajmuje się
kobieta. Jednak podstawą tego słowa jest wspieranie czegoś.

Kolejny przykład  wspierania  możemy znaleźć  w księdze  Rut  4:16.  Na ekranie  widzicie
werset Rut 4:16, który mówi:  Wzięła więc Noemi dziecko, położyła je na swym łonie i była dla
niego piastunką. Wzięła więc Noemi dziecko, położyła je na swym łonie i była dla niego piastunką.
Przyjrzyjmy się tu nieco samemu kontekstowi. Na pewno znacie księgę Rut i wiecie, że oczywiście
Rut jest Moabitką. A Moabici nie są z Izraela. Jednak staje się ona częścią rodowodu Mesjasza. Lub
pokolenia Judy, jeśli wolicie i jest liczona w tym rodowodzie, gdy dochodzimy do NT. Dlaczego?
Bo uwierzyła. Tak to wygląda od samego początku. To zawsze opierało się na twoim zaufaniu i
wierze  w  Boga  Izraela.  Zatem  od  samego  początku  –  mówiliśmy  o  tym  wielokrotnie.  Od
pierwszego dnia, jeśli wolicie, nigdy nie miało znaczenia, czy w ciele Mesjasza jesteś Żydem, czy
poganinem (z ludów), gdyż według Jana 1:1 i 1:14, ciało Mesjasza jest od początku – ponieważ
Mesjasz jest od początku. Na początku nie było tylko samej głowy Mesjasza. Mesjasz ma ciało i
tym ciałem jesteśmy my. I gdy czytasz historie, gdy czytasz Torę, gdy czytasz pierwsze pięć ksiąg,
gdy czytasz proroków, gdy czytasz pisma, a potem Nowy Testament, to widzisz tam stały wzorzec,
który  nigdy nie  zawodzi,  od  początku  do  końca.  A jest  nim to  –  jeśli  fizycznie  pochodzisz  z
Abrahama i wierzysz – to jesteś z Izraela.  Jeśli nie pochodzisz fizycznie od Abrahama, innymi
słowy, jesteś obcym i przechodniem, ale wierzysz w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, to jesteś
jedno z urodzonymi w domu – 2 Mojż. 12:48-49. Wtedy jesteś jak urodzony w tej ziemi. Jedna Tora
dla  obu.  Nigdy  nie  miało  znaczenia,  czy  byłeś  obcym,  czy  urodzonym  w  domu,  gdyż  jeśli
wierzyłeś, to byłeś w ciele Mesjasza. Dlaczego? Bo od samego początku jest tylko JEDNO dobre
nasienie i to nasienie wydaje ciało. Jest tylko jedno ciało Mesjasza. Paweł rozpaczliwie próbował
nam to powiedzieć w liście  do Efezjan,  że jest tylko jedno – tak uczył  od początku do końca.
Chodzi  o  nasienie,  o  zasadę  nasienia  –  co  również  jest  podstawą  mojej  służby.  Paweł,  poza
Mojżeszem, który wszystko rozpoczął, ponieważ Mojżesz jest autorem, tym, który napisał pierwsze
pięć ksiąg. Poza Mojżeszem Paweł wspomina i pisze o TYM nasieniu, więcej, niż ktokolwiek inny



w całej Biblii. Jedynie Mojżesz pisze o tym więcej, ponieważ Mojżesz jest tym, który daje nam
Księgę Rodzaju, jako autor lub kompilator tej księgi. To on wprowadza to całe pojęcie 'nasienia' i
kontynuuje z tym nasieniem, gdy omawia nasienie Abrahama, że w Izaaku będzie nazwany itd. To
on mówi o tym więcej niż inni. Paweł jest drugim, który najwięcej o tym mówi, tuż po Mojżeszu.
Jeśli  więc  nie  rozumiesz  prostej  zasady  nasienia,  jaka  jest  od  początku,  to  będziesz  błędnie
interpretował wszystko, co mówi Paweł. Wszystko. Zwłaszcza w liście do Rzymian i do Galacjan,
gdzie mówi o nasieniu. Jeśli nie rozumiesz tej prostej zasady z samego początku, to będziesz sądził,
że Paweł potępiał Torę. Jeśli nie zrozumiesz tych prostych, małych zasad.

Wracamy do Rut. Rut jest kolejnym przykładem, gdzie twój Bóg będzie moim Bogiem, twój
lud będzie moim ludem. Jak? – Przez wiarę! Ona wybrała, by pójść za Bogiem. Za Bogiem Noemi,
jej  teściowej.  I  znamy historię...  ona  wychodzi  za  Boaza,  Boaz  i  Rut  mają  dziecko,  które  jest
wynikiem 'skonsumowania' ich małżeństwa. Mają dziecko, i werset z Rut 4:16 mówi, że Noemi
wzięła to dziecko, położyła na swoim łonie i była dla niego piastunką. Kto więc będzie opiekował
się  dzieckiem?  Innymi  słowy,  kto  będzie  zapewniał  dziecku  wszystkie  niezbędne  rzeczy,  by
wyrosło ono silne? Zauważcie, że to będzie Naomi. Od Żydówki – jeśli wolicie. To od niej będzie
pochodziło całe to wsparcie.

Widzicie,  to dlatego ty i ja jesteśmy dziką gałązką oliwną. Gdy uwierzymy w Mesjasza,
jesteśmy wszczepiani w naturalne drzewo oliwne, skąd pobieramy wszystkie składniki i pokarmy,
które  powodują,  że  wydajemy  owoc.  A ponieważ  jest  tylko  jedno  dobre  nasienie,  będzie  ono
wydawać ten sam owoc. Jest to obraz, jaki widzimy od początku do końca. Być wszczepionym i
ochranianym. Ten obraz z Rut jest tą samą rzeczą, gdzie Naomi będzie się opiekować dzieckiem i
sprawiać, że wyrośnie i wyda owoc. Nasze słowo piastunka w języku hebrajskim to  wiara. Jego
rdzeniem jest hebrajskie  aman. W naszym języku, gdybyście nie widzieli tego w hebrajskim, to
moglibyście  nie  zauważyć  tego  połączenia  między  piastowaniem  dziecka  a  wiarą.  Nie
dostrzeglibyście Mojżesza, będącego piastującym ojcem a wiarą. Tak więc obraz łaski i wiary, jaki
przedstawia wam Paweł w Efez 2:8-9, jest obrazem kogoś rozbijającego namiot i utwierdzającego
go przez wiarę, twoją wiarę. I to wszystko jest Bożym darem. Tak więc Bóg przychodzi i rozstawia
z tobą namiot, i kiedy wchodzisz do tego namiotu, utwierdzasz ten namiot. Co oznacza, że w tym
namiocie chcesz pozostać i że nie chcesz wędrować od namiotu do namiotu itd. Zabezpieczasz TEN
namiot. Więc kiedy Biblia mówi, tylko uwierz, tylko uwierz, to rysuje ci obraz, że z własnej woli
wybrałeś, by wejść do namiotu naszego Ojca. I wszyscy, którzy są w tym namiocie, są pod tymi
samymi zasadami Ojca, nieważne kto wchodzi do namiotu. Ponieważ jest tylko jeden dobry namiot.
Dlatego Biblia zaczyna się od bet, o czym mówiłem wcześniej, od pierwszej litery objawienia dla
ludzi,  naszego  spisanego  Pisma.  W  hebrajskim  zaczyna  się  od  bet,  litery  oznaczającej  dom.
Ponieważ Bóg zaczyna od domu i zakończy również na jednym domu. Zaczyna od jednego domu,
kończy na jednym domu. Co się dzieje pośrodku? Ten dom zostaje podzielony. A co dzieje się z
podzielonym domem, a nawet podzielonym królestwem? Nie ostoi się! Od tego momentu wszystkie
pisma,  wszyscy prorocy,  mówią o ponownym złączeniu Domu Izraela  z Domem Judy,  w jeden
dom, z jednym Pasterzem. Jedno stado z jednym Pasterzem. Już od samego początku to zawsze
opierało się na wierze. Ok, to był piękny obraz łaski i wiary.

Przejdźmy teraz do kolejnego słowa. Psalm 23:3, wspominaliśmy o nim króciutko w jednym
z programów. Tym razem chcę go omówić szczegółowo. Psalm 23:3 mówi:  Posila moją duszę,
prowadzi  mnie  ścieżkami  sprawiedliwości  ze  względu  na  swoje  imię. Odnawia  moją  duszę  –
zwróćcie uwagę na powiązanie między odnowieniem a prowadzeniem ścieżkami sprawiedliwości
ze względu na Jego imię. Słowo ścieżki to bardzo, bardzo liniowe określenie. Ścieżka to liniowy
sposób myślenia. Jest mnóstwo dobrych hebrajskich słów, oznaczających prostą ścieżkę, jaką się
idzie.  Derek,  owl, tego typu słowa. Ale nie takie tutaj mamy. Mówiliśmy o tym słowie wcześniej,
jest to  agol, tłumaczone jako  ścieżki. Po hebrajsku to  agol. Jest to  ajin, gimel oraz lamed.  Ajin,
gimel,  lamed.  Słowo to oznacza  robić  cykl,  kółko.  Mówiliśmy o tym wcześniej.  Robić kółko.
Możecie zauważyć, że wiele słów w hebrajskim, albo wszystkie słowa, jakie mają w sobie 'g' i 'l',
mają coś wspólnego z rozpoczynaniem i wracaniem tam, skąd to się zaczęło, albo z czymś, co się
toczy. Porozmawiajmy o tym słowie przez chwilę. Powtarzam – jest tam ajin, gimel i lamed. Macie



te trzy litery na ekranie.  Ajin, gimel, lamed – agol. Czytamy od prawej do lewej. Oznacza  robić
kółko,  jakiś  cykl,  iść  dookoła.  Tłumaczone  także  jako,  będziemy  zaraz  o  tym mówić,  byk lub
byczek. O tym znaczeniu porozmawiamy sobie za chwilę.  Agol – opiera się głównie na  gimel i
lamed.  Gimel to  obraz  stopy lub  czegoś,  co  chodzi,  lamed zaś  to  litera  oznaczająca  coś,  co
przewodzi,  wiedzie.  Tak więc w hebrajskim otrzymujemy coś,  co przewodzi  na ścieżce.  Jednak
słowo  agol nie tylko oznacza robić kółko, ale niuansem tego słowa, jego niuansem, to nie tylko
robić kółko, ale żłobić koleinę w ziemi podczas robienia tego kółka. Podejdę do tablicy. Podejdę do
niej na chwilę. Wiąże się to z czymś, co wszyscy dobrze znacie – okrąg. Ok?  Agol oznacza nie
tylko chodzić w kółko, ale oznacza robić to tak często, że wyżłabiacie niewielki żłobek w ziemi.
Wyżłabiacie niewielki rowek lub ścieżkę w ziemi, bo robicie to tak często. Bóg tak zaprojektował
Swoje drogi, Swoje ścieżki, więc Psalm 23:3 tak naprawdę mówi:  prowadź mnie w Swoim cyklu
sprawiedliwości, a nie na prostej drodze – gdyż to jest myślenie liniowe.

Bóg uczy cyklicznymi wzorcami. Mówi, że mamy robić cykle, cykle sprawiedliwości. Bóg
mówi,  umieściłem Swoją sprawiedliwość w tym cyklu,  więc kiedy będziesz trwał w tym,  co ci
nakazałem czynić już na samym początku, i gdy będziesz robił to często i wytrwale, to wyżłobisz
niewielki rowek w ziemi. Odtąd będzie to twoją naturą. Będzie ciężko zboczyć z tej ścieżki, bo
robiłeś to tak często, że staje się to częścią ciebie, częścią twego życia, i odtąd czynisz to naturalnie.
Ktoś może zapytać: cóż też wspólnego ma byk lub cielak z takim chodzeniem w kółko? No cóż,
pozwólcie, że wam to pokażę. Obraz jest taki: dwa tysiące lat temu mieli koło do młócenia. Chodzi
o młócenie, to było koło, takie samo koło widzimy przy kołach Ezechiela. Mieli więc młockarnię i
to, co robili, to brali byka lub cielaka i zaprzęgali go do tego koła młockarskiego. Prawdę mówiąc,
kilka byków. Wykorzystywali to bydło do obracania koła i do młócenia, to było ich zadanie. Więc te
cielaki ciągnęły jarzmo w kółko, w takim cyklu. I te zwierzęta czyniły to tak często, że te zwierzęta
wyżłabiały w ziemi niewielką ścieżkę. Niewielki rowek lub żłobek w ziemi, jak to nazywamy. I
robiły to tak często, że dochodziło do tego, że nie musieli już przywiązywać cielaka do tego koła.
Cielę szło prosto do koła i pchało go. Nie musieli go przywiązywać do jarzma. Pamiętacie, Jaszua
mówi, moje jarzmo jest miłe, a moje brzemię lekkie. Jeśli będziecie to robić według sposobu Ojca,
to nie będzie to ciężarem. Więc po jakimś czasie robiły to naturalnie.

Interesujące jest w tym to, że w Księdze Wyjścia, w Księdze Wyjścia – co chcę wam też
zasugerować, że przeciwnik uczy nas swoich cykli.  Wciąga nas do swoich dróg poprzez swoje
cykle. Nawet mimo tego, że wierzę, że ten zły gościu chce, abyśmy myśleli w sposób liniowy, bo to
jest myślenie ewolucyjne. Liniowe myślenie to myślenie ewolucyjne. Rzeczywistość jest taka, że
wszystko opiera się na cyklach – czy mu się to podoba, czy nie. Rzeczy odbywają się w cyklach.
Boże cykle, Boże Święta, albo Jego cykle, to siedem Świąt, siedem Jego festiwali, jakie dał nam na
początku.  Odbywają  się  siedem  razy  w  roku,  zawsze  systematycznie.  Kiedy  wiosną  jęczmień
zaczyna  pojawiać  się  z  ziemi,  kiedy  pojawia  się  nowy księżyc,  wtedy  zaczynają  się  Święta  i
wyznaczone czasy. Co roku odbywa się to wytrwale i cyklicznie. Są to Boże cykle. A ludzie mają
swoje i taki jest problem w księdze Wyjścia. Ale Bóg ma Swoje cykle. Co miesiąc ma Swój cykl
zwany nowy księżyc,  Rosz Hodesz.  Jest  to  miesięczny cykl.  Tygodniowy cykl  – to Szabat.  Co
tydzień, stale, mamy Szabat. Szabat pojawia się w kółko. To Jego cykl. Codziennie słońce wstaje
nad horyzontem i zachodzi nad drugim horyzontem. Stale, cyklicznie. Panie – wy macie miesięczne
cykle.  Wasz  miesięczny  cykl  jest  pięknym  obrazem  –  zawsze  –  śmierci,  pogrzebu  i
zmartwychwstania  Mesjasza.  Wierzcie  lub  nie,  ale  Bóg  umieścił  ten  obraz  nawet  w  ich
miesięcznych cyklach. Chcę wam jeszcze raz powiedzieć, że Boże drogi, Jego słowa są ukazane w
stworzeniu. I dlatego wiem, że Jego słowa są uczone w ten sposób, Jego Tora jest uczona w ten
sposób, ponieważ to, co tworzy Tora, również działa w ten sposób. Wszystko za naszymi oknami
działa w cyklach.

Pamiętam, jak całkiem niedawno rozmawiałem z żoną. Wyszedłem do ogrodu i zbierałem
sobie  pąki  z  jakiegoś  drzewa.  Pamiętam,  jak  je  zrywałem  i  powiedziałem do  żony,  wiesz  co,
kochanie, zauważyłem coś. Zauważyłem, że rok temu na tym drzewie również były pąki. Potem
popatrzyłem na niebo i zauważyłem księżyc w pełni, i powiedziałem, kochanie, wydaje mi się, że
30 dni temu, że ten księżyc również był w pełni, jakieś 30 dni temu. I mówię dalej, wiesz co, słońce



dziś wzeszło mniej więcej o tej samej porze, co wczoraj. Wydaje się, że tam dzieją się jakieś cykle,
a nie liniowe myślenie. Gdyby Al Gore to odkrył, to może, wiecie, poprawiłoby się w polityce,
gdyby tylko odkrył, że świat biegnie w cyklach, a nie po linii prostej. Widzicie, on właśnie myśli w
takiej perspektywie. I dlatego wierzy w to, co robi. Tak więc te cykle są również wykonywane przez
te cielaki.  Widzicie,  Ojciec już na początku wiedział,  że tak właśnie robią cielaki,  więc dlatego
hebrajski rdzeń na cykle jest również hebrajskim słowem na cielaka. Wyobraźcie sobie teraz synów
Izraela,  wychodzących  z  Egiptu  w 2  Mojż.  12.  Wszyscy  ci,  którzy  mieli  krew na  odrzwiach,
wszyscy ci, którzy mieli krew na odrzwiach, czy to rodowici wierzący, czy też obcy wierzący, ok.
Jest to obraz wierzących. Była jedna Tora dla obu. I kiedy przeczytacie 2 Mojż. 12:48-51, mogłem
się pomylić  o parę wersetów, to  zobaczycie,  że całość synów Izraela  wyszła  z Egiptu.  I  kiedy
wychodzili, jest powiedziane, że wyszedł z nimi mieszany lud. I kiedy przyszli na pustynię, to chcę
wam  zasugerować,  że  ten  mieszany  lud  namawia  ich  do  zrobienia  cielca  (na  pustyni).  I  jak
pamiętacie,  uczynili  tego  cielca  specjalnie  na  Święto,  na  wyznaczony  czas.  Uczynili  własnego
cielca. Uczynili własne cykle, tam, na pustkowiu. Ustanowili własny sposób czczenia TEGO Boga.
Nazywa się on kult cielca. Hebrajskim słowem tam jest  egel. Pisze się tak.  Egel. A to równa się
cielec. Jest to obraz cykli, jaki ustanowili, by wykonywać swoje własne rzeczy.

Pamiętam, jak kilka lat temu oglądałem film. Wiem, że wy tam, nie oglądacie filmów. Ale
na  pewno  macie  znajomych,  co  oglądają,  ich  spytajcie.  Kilka  dekad  temu  oglądałem  film,  w
którym, na samym początku jacyś ludzie wpadają do obozu i wszystkich zabijają, poza małymi
dziećmi.  Zabijają  więc  rodziców  tego  małego  chłopca.  Zabierają  tego  chłopca  wraz  z  innymi
dziećmi i umieszczają go w tym kole do młócenia, przywiązując go do niego. I każą mu pchać to
koło, w kółko i w kółko, i w kółko. W pierwszej scenie widzimy tylko małego chłopca. Widać go
od szyi w dół. W następnej scenie jest młodzieńcem. W kolejnej nieco większy. W ostatnim ujęciu
mamy Conana Barbarzyńcę, Arnolda Schwarzeneggera. Pamiętacie? On pcha to koło w kółku i nie
jest do niego przywiązany. A na ziemi pod nim widać ten wyżłobiony rowek. Jest to piękny obraz
tego, dlaczego w hebrajskim słowo na cielaka jest również słowem na robienie kółek, cykli. Są to
piękne obrazy.

Chcę wam coś pokazać. Zobaczcie kolejny przykład na ekranie, gdzie w Szemot, 2 Mojż.
32:3-4 jest powiedziane: I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach, i zanieśli je
do Aarona.  Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. I
powiedzieli: Oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. To są bogowie,
którzy wyprowadzili ich z ziemi Egiptu – o Boże!, nie! A jest to obraz nich, idących na pustkowie,
tuż po tym,  jak otrzymali  Przykazania.  Tuż po otrzymaniu Przykazań,  idą na pustkowie i robią
swoje  własne  rzeczy.  Chodzi  o  to,  że  oni  właśnie  przyjęli  Boże  Przykazania,  które  im  dał,
błogosławieństwa itd. Pamiętajcie, gdy znaleźli się u podnóża góry, to z powodu mieszaniny, tego
mieszanego ludu, jaki z nimi wyszedł, gdy dochodzą do podnóża góry, panuje u nich chaos. Panuje
chaos, gdy rozsiadają się pod górą. Gdy więc udają się na pustkowie, gdy tam dochodzą, namawiają
ich do zrobienia cielców. Ustanawiają własny system czci cielca. Swoje własne drogi, swe własne
cykle. Jednak Ojciec rzekł, Moja sprawiedliwość jest w Moich cyklach, nie w waszych cyklach. A
Moje cykle istnieją od samego początku. Ten byk, ten cielec, jest również, według Ozeasza 8:5-6,
symbolem Efraima. Symbolem Efraima,  który jest  tym,  kto w Nowym Przymierzu reprezentuje
Dom Izraela. Dom Izraela przedstawiany jest takimi słowami jak, Dom Izraela, Józef, Samaria, a
także  Efraim.  To  są  słowa,  które  wszystkie  określają  Dom  Izraela,  jeden  z  dwóch  jedynych
podmiotów występujących w Nowym Przymierzu. I tak się stało, że ten cielec reprezentuje tych 10
plemion, które są rozproszone pośród narodów, mieszając się z tymi narodami, mieszając się z ich
drogami – mieszając się fizycznie i duchowo. I Efraim jest reprezentowany przez cielca – według
Ozeasza 5 i 6. Dlaczego? Bo jest on obrazem ich mieszania się i ustanawiania swoich własnych
cykli  sprawiedliwości. Powtórzę raz jeszcze – Boża Droga ustanowiona jest w Bożych cyklach;
nasza sprawiedliwość jest w Jego cyklach.

Jeszcze  jeden  werset  na  waszych  ekranach.  Och,  chyba  już  nie  mam żadnego  wersetu.
Chwila, mam. Mam. Oto on – Jakow, Jakub 3:6. Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język
jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia, i jest zapalony przez



ogień piekielny. Porozmawiajmy sobie o tym przez chwilę. Zapewne przeciągnie nam się to aż do
następnego programu. Chcę o tym porozmawiać,  gdyż jest to wspaniały obraz cykli  i  faktu,  że
Ojciec wiedział, ponieważ przemawia tu przez Jakowa, Jakuba na temat tych cykli, i jak zostaną
one  poprzekręcane  przez  Jego  własny  lud.  Ponieważ  Jakow 3  zaczyna  się...  pozwólcie,  że  to
przeczytam. Otwórzmy Jakowa, Jakuba 3:1 i zobaczmy, co mówi. Zapewne kojarzycie kontekst,
gdyż  słyszeliście  to  wiele  razy.  Jakow  3  zaczyna  się  tak:  Niech  niewielu  z  was  zostaje
nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Zaczyna mówić od tego, że ci,
którzy są nauczycielami, otrzymają surowszy wyrok. Dlaczego? Ano z tego faktu, że nauczając,
przekazujemy to innym ludziom.  Jeśli  jesteśmy wierni  Bożej  prawdzie,  Bożym drogom,  wtedy
przekazujemy innym ludziom Jego prawdę i Jego drogi. Lecz jeśli nasze decyzje opierają się na
tym,  co  przekazują  nam  z  pokolenia  na  pokolenie,  w  wielkich  seminariach  i  instytutach
edukacyjnych, przekazując to, co zostało przekazane nam, to zakazimy tym znacznie więcej ludzi
niż  przeciętna  osoba.  Dla nauczycieli  jest  surowszy wyrok.  Jeśli  jesteś nauczycielem,  pokazuję
teraz na ciebie  i  jestem bardzo poważny,  jeśli  jesteś nauczycielem,  odrób zadanie.  Bo jeśli  nie
zachowujesz Bożych cykli  i  nie  uczysz  tego,  co istnieje od samego początku,  to zarażasz sobą
mnóstwo ludzi i czeka cię o wiele gorszy sąd. Ja traktuję te słowa bardzo poważnie. Chcę stanąć na
końcu przed swoim Ojcem, przed Stwórcą i zdać Mu relację z tego, jak traktowałem Jego Słowo, a
nie jak podchodziłem do swojej organizacji, do swojego systemu religijnego, do tego gościa lub do
tamtej  osoby.  Ja  będę  odpowiedzialny  za  to,  jak  podchodziłem  do  Jego  Słowa.  Będę
odpowiedzialny za każde nieużyteczne słowo, jakie wyszło z moich ust. Będę odpowiedzialny za
to,  jak odpowiedziałem na Jego Słowo, które wyraził  nam na wiele sposobów. Nie chcę stanąć
przed Nim i być odpowiedzialny za to, co inne systemy mnie uczyły. Chcę być odpowiedzialny za
Jego  Słowo.  Te  słowa,  jakie  wypowiada  tutaj  Jakow,  są  bardzo  poważne,  bo  gdy  będziemy
kontynuować to następnym razem, te słowa powiedzą nam, że ten maleńki języczek w naszych
ustach, choć tak naprawdę nie mówi tu o tym języku, lecz o słowach, jakie wychodzą z tego języka.
Ten niewielki języczek jest jak ster na statku. Ten mały języczek jest jak wędzidło w pysku konia.
Wielkie rzeczy może uczynić ta maleńka rzecz. Po czym kończy to słowami, że ten język jest w
stanie podpalić 'bieg życia'. Pokażę wam, co tam jest w grece. Cofniemy się z tym do tych cykli,
jakie  zaczęły  się  na  początku,  oraz  pokażę  wam,  jak  nauczanie  może  zniszczyć  Boże  cykle
sprawiedliwości.

A w międzyczasie przylgnijcie do waszych korzeni, by dni wasze były długie i by szczęściło
się wam we wszystkim, do czego przykładacie swą rękę.

Do zobaczenia następnym razem.
Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


