
Dom, rodzina i kawałek pola
część 4

Szalom i witam ponownie w „Domu, rodzinie i kawałku pola”. Niektórzy z was zauważyli,
że zasuwam tu 150 mil na godzinę. Mamy tu mnóstwo materiału do omówienia, więc bez zbędnej
zwłoki na początku, wracamy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy.

Ostatnim  razem  omawialiśmy  znaczenie  słów  'ścieżki  sprawiedliwości'.  Np.  Psalm
(Mizmor) 23:3 – agol. Omawialiśmy trochę jego znaczenie oraz omawialiśmy Boże cykle, a raczej
fakt, że Boża sprawiedliwość odnajdywana jest w tych cyklach już od samego początku. Dlaczego
to takie istotne do zrozumienia? Bo taka jest natura Ojca. W taki sposób powinniśmy uczyć swoje
dzieci. Chyba już o tym mówiłem, w co osobiście wierzę, że najważniejszą cechą naszego Stwórcy
nie jest Jahwe, nie jest Adonaj, nie jest El Szaddaj, ani Elohim itd., ale tatuś, Abba, ojciec, aw – po
hebrajsku. Dlaczego? Bo większość z nas może się do tego odnieść. I dlatego takie ważne jest,
byśmy byli dobrymi ziemskimi ojcami, ponieważ wielokrotnie reprezentujemy światu TEGO Ojca.
Więc możemy odnieść się do ojca, a ojcowie i matki są przeznaczeni, by tak właśnie uczyli dzieci.
Uczymy je w kółko i w kółko. Cały czas szukamy przykładów, by nauczyć swoich dzieci lekcji. Ile
razy mówiliście  dzieciom:  ile  razy ci  już to  mówiłem?  Ojcowie  są tak zaprojektowani,  by tak
właśnie uczyli. Jeszcze raz, jest to naturalny obrazek domu, rodziny i kawałka pola.

Rozmawialiśmy zatem o słowie agol. Ajin, gimel, lamed. Czytaliśmy Jakowa (lub Jakuba –
po polsku), rozdział 3. Mówiłem o tym, że werset 3:1 zaczyna się od ostrzeżenia dla tych, którzy
uczą. Dlaczego? Bo przy uczeniu z naszych ust wychodzą słowa. To słowa. Zaczyna mówić teraz o
języku. Jakow 3:2 mówi:  Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli  ktoś nie upada w
mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało. Oto koniom
wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne, i kierujemy całym ich ciałem. Podobnie i
statki... itd. Gdy dochodzimy do wersetu 5, mówi: Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się
przechwala.  Jakże  wielki  las  zapala  mały  ogień! Chodzi  o  to,  że  Jakow  nie  mówi  tu  o  tym
fizycznym języczku, lecz mówi tu o słowach, zwłaszcza o nauczaniu, jakie wychodzi z naszych ust.
A Ojciec już na początku wiedział, że Jego ludzie wykrzywią Jego drogi. Dlatego prorocy są pełni
zepsucia, jakie nadejdzie, także na końcu, w czasach ostatecznych. Dlatego Ojciec zapowiedział i
prorokował, że w dniach ostatecznych, Ja przywrócę te wszystkie rzeczy. Ja odnowię, Ja odkupię i
przywrócę wszystkie te słowa, zwłaszcza poprzez służbę Eliasza. I tak mówi dalej w wersecie 6:
Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala
całe ciało i zapala bieg życia. Możecie zobaczyć to teraz na waszych ekranach, Jakub 3:6. Tak
mówi:  I  język...  czy możemy puścić  to  na  ekran?  O,  mamy.  Świetnie.  Język też  jest  ogniem i
światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala –
uwaga na  to  określenie  –  bieg  życia,  i  jest  zapalony  przez  ogień  piekielny.  Jakow jest  bardzo
poważny w tym, co tu pisze. Pisze on, że zapala on bieg życia. To określenie 'bieg życia' w języku
hebrajskim jest następujące. Bieg życia – po grecku to: Ton trochon tēs geneseōs. Ton trochon tēs
geneseōs. Możemy to wrzucić na ekran? Literalnie jest to 'cykle Genesis'. Po grecku ton trochon tēs
geneseōs. Nie muszę nawet cofać się do hebrajskiego. Cykl lub koło, ponieważ trochon po grecku
to słowo na koło. To samo słowo użyte jest na koła Ezechiela w Ezechielu 1. Po hebrajsku to ofan.
Po hebrajsku słowo na koło lub cykle, koło rowerowe, koło rydwanu to ofan.

Stąd wywodzi się właśnie nasze angielskie słowo 'fan' (wiatraczek). Angielskie słowo 'fan'
wywodzi się z hebrajskiego ofan. Dlaczego? Bo jeśli spojrzycie na wiatrak, to robi on cykle. Bardzo
szybkie cykle, ale są to cykle. Zatem słowa, o jakich uczy tu Jakow, zniszczą... Określenie 'zapala'



nie jest dobrym określeniem.  Zapala (ogniem) koła lub cykle Genesis. Ktoś może zapytać: cóż to
też takiego te cykle Genesis? Nie cierpię takiej  bezwstydnej reklamy,  ale mam taką serię 'Koło
Ezechiela', gdzie szczegółowo to omawiam. Wystarczy powiedzieć, że Bóg ustanawia Swe cykle na
samym  początku  (Genesis).  I  w  tych  cyklach  już  na  samym  początku  umieścił  Swoją
sprawiedliwość. Już na samym początku mówi, że te rzeczy są nie tylko dobre, ale bardzo dobre. Po
czym dodaje: a teraz idźcie i się pomnażajcie. Bardzo proste zasady, których, jak sądzę, w pełni nie
rozumiemy  ich  pełnego  znaczenia,  jakie  nadał  im Bóg na  samym  początku,  ponieważ jest  On
konsekwentny z  tymi  zasadami  do samego końca.  Dany rodzaj  rodzi  ten sam rodzaj.  Ja (Bóg)
uczyniłem wszystko, co było trzeba ze Swoim stworzeniem już na początku. Jest ono nie tylko
dobre,  ale bardzo dobre.  I  tak to skonstruowałem, że macie teraz iść i  pomnażać się w swoim
rodzaju. Jednak gdzieś w połowie pałeczkę przejął ewolucyjny proces myślenia i zaczęliśmy robić
zupełnie coś przeciwnego niż na początku. Nic dziwnego, że mamy te problemy.

To słowo agol (ajin, gimel, lamed), jest oparte na  gimel i  lamed. Oto kolejny przykład na
ekranie. Przyp. 4:26-27 mówią tak: Uważaj na ścieżkę (to liniowe określenie, po hebrajsku mamy
tam cykle) twoich nóg. Zwróćcie uwagę na stopy, ponieważ gimel w hebrajskim reprezentuje stopę.
Chodzi o literę g, gimel. Aby wszystkie twoje drogi były pewne. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na
lewo; odwróć twoją nogę od zła. Jak odwrócisz swoją nogę od zła? Przez zważanie na Moje cykle!
Tak odwrócisz – będziesz zważał na Moje cykle, nie na swoje. Nie zboczysz ani na prawo, ani na
lewo; pozostaniesz w Moich cyklach,  będziesz to robił po Mojemu. To słowo  agol składa się z
gimel i lamed.

Podejdźmy do tablicy, bo narysowałem na niej dla was parę rzeczy. Są one rdzeniem tego
słowa. Gimel i lamed są podstawą słowa cielak i cykle. 'G' oraz 'l' – oznaczają kręcić się lub toczyć
się. Tak wyglądają piktograficznie. To jest gimel, przedstawiany jako stopa. Nasze 'g'. A tu jest laska
pasterska  reprezentująca  lamed.  To  są  podstawy  tego  słowa  tutaj.  Gdy  się  zmienia  ta  litera,
zmieniają się niuanse znaczeniowe tego słowa. Jednak każde hebrajskie słowo zawierające w sobie
gimel i  lamed,  ma coś wspólnego z toczeniem się lub wykonywaniem cykli.  Gilgal i  podobne.
Wypisałem tu parę przykładów na tablicy, gdyż chodzi tu o stopę i prowadzenie. A Boże drogi to
Jego cykle, ok? Zatem nasza stopa, to, jak idziemy i jak jesteśmy prowadzeni, odbywa się albo
według Bożych cykli, albo naszych. Obrazem naszych własnych dróg jest kult cielca, gdy wyszli
oni  z Egiptu.  I  chcę powiedzieć,  że Pismo stale,  stale  i  stale pokazuje,  że Boży ludzie  zawsze
odchodzą od Jego dróg i idą do swoich. A Ojciec od początku do końca stale przyprowadza nas do
Swoich dróg. Czy nie cieszy was, że mamy miłującego Ojca i Stwórcę, który za każdym razem, gdy
upadamy, chce nas podźwigać? Ma mnóstwo cierpliwości. Gdybym ja był Bogiem, już dawno temu
bym was powyrzucał.  Nie pozostałaby ani  jedna osoba na powierzchni  ziemi.  Włączając  mnie.
Mnie też by nie było. Jednak On jest cierpliwym, miłującym Ojcem. Widzi, że stale upadamy i nas
podnosi. I przez ostatnie 2000 lat czynił to samo.

Podam wam kilka przykładów tego słowa. Np. hebrajskie  gala, g-a-l-a,  gala, od którego
pochodzi  słowo  galut,  co  jest  hebrajskim  określeniem  na  wygnanie.  Galut –  rozproszenie  po
narodach.  Składa  się  z  liter  'g'  oraz  'l'.  Literalnie  słowo to  oznacza  odsłonić,  ujawnić.  Gala –
oznacza ono odsłonić lub ujawnić coś. Jest tłumaczone jako ujawnić i odsłonić. W idei wygnania,
wyrzucenia Swojego ludu Izraela i wymieszania ich z narodami, chodzi o to, że gdyby zostali pod
Jego skrzydłami, to ochraniałby ich tak, jak Adama w Ogrodzie. Opiekowałby się nimi i troszczył
się o nich. Ale skoro chcieli pójść swoją drogą, jak syn marnotrawny, i ponieważ zostali rozproszeni
po  całym  świecie  i  wymieszani  pośród  narodów,  zostali  wystawieni  (ujawnieni)  na  te  same
elementy, co pozostałe narody. Ten sam upał, tę samą pustynię, to samo suche pustkowie. To stąd
ten  wzorzec  Adama  w  Ogrodzie.  On  będzie  wzorcem  tego  stałego  wypędzania.  Bóg  daje
przykazania – my się od nich odwracamy. On nas sprowadza, odnawia nas, odkupuje nas. My się
odwracamy... On nas sprowadza... odnawia nas... Tym stałym obrazem człowieka, wypędzanego na
pustkowie, by walczył z resztą świata o swój chleb, jest Adam, wygnany z Ogrodu. Co tam jest
powiedziane? Co teraz ziemia będzie wydawać Adamowi? Ciernie i osty.  W przeciwieństwie do
pięknego  Ogrodu  z  pomidorami,  papryczkami,  cytrynami,  kumkwatami  i  czymkolwiek  innym.
Mógł to mieć, ale niestety musiał zrobić po swojemu. To o to chodzi w tym ujawnianiu.



Ale co to wszystko ma wspólnego z 'g' i 'l'? Cóż, pozwólcie, że wam to wyjaśnię. Obraz
toczenia to obraz wzięcia czegoś, wielkiego kamienia z ziemi i przetoczenia go. Bo jak widzicie, to
wygląda jak kamyk lub jak głaz, który przetaczamy. Gdy to zrobimy, ujawniamy to, co znajdowało
się pod nim. Kto z was chodził na przykład po lesie, zauważył kamień na ziemi i użył stopy lub
ręki,  lub czegoś,  chwycił  ten kamień i  przewrócił?  Gdy tylko  to  zrobiliście,  zauważyliście  tam
pełno biegających robali i pająków. Dlaczego? Bo były sobie w tym miłym, ciemnym miejscu, a wy
ujawniliście  je na światło.  Ujawnić.  Ok? A im się  to  nie  podoba.  Tak więc w hebrajskim idea
ujawniania  wiąże  się  z  przetaczaniem czegoś.  Gdy poskładacie  te  obrazki  razem,  to  wszystko
naprawdę zaczyna nabierać sensu. To naturalne rzeczy, jakie czynimy cały czas. Nie musimy ich
wcale wrzucać w morze abstrakcji. Jeśli je przywrócimy, to są one prostymi, drobnymi rzeczami na
początku. To człowiek w tym namieszał.

Prawdę mówiąc, pamiętam, jak kilka lat temu, gdzieś na jakiejś konferencji, w przerwach
między  sesjami  podchodzi  do  mnie  człowiek.  Bardzo  wysoki,  patyczkowaty  mężczyzna,  w
kombinezonie. Myślę, że miał już 70-kę. Był w kombinezonie i miał na głowie słomiany kapelusz.
Miał wszystko, poza tyczką kukurydzy. Podchodzi do mnie i oto co mówi. Mówi tak: Brad, jestem
prostym człowiekiem. Mówi: nie rozumiem tej całej gramatyki, odmian i tych wszystkich rzeczy.
Nie rozumiem tego. Jestem prostym chłopem. A ja mu na to odpowiadam: to jest pan jednym z
tych, którzy to załapią. Jest pan z tych, którzy to załapią. Wiem, że nadużywam tego słowa, ale
powtarzam, To ten otumaniony intelektualizm stanowi największą część problemu i sprawia chaos –
teologiczny,  religijny,  wstawcie tu słowo z naszej  kultury,  jakie wam pasuje.  Wierzę,  że Ojciec
mówi dzisiaj tobie i mnie coś bardzo prostego. Jest to w przypowieści o synu marnotrawnym. Mówi
te proste słowa: wróć do domu. Wróć do domu. Wróć do domu, do rodziny i do kawałka pola.
Odszedłeś  daleko  i  straszliwie  namieszałeś.  Gdyż  moje  jarzmo  jest  łatwe  a  brzemię  lekkie  –
powiedział Mesjasz. W 1 Janie rzekł: Moje przykazania nie są uciążliwe. To człowiek uczynił je
ciężarem. A to dlatego, że większość ludzi nawet nie zna przykazań. A one są drogowskazem i
błogosławieństwem  dla  życia.  Przykazania  nigdy  nie  były  dla  nas  zbawieniem,  były  naszym
błogosławieństwem.

Jeśli  spojrzymy  na  hebrajskie  słowo  'jara',  które  jest  rdzeniem  słowa  'Tora',  to  w
najbliższych programach ujrzycie,  dlaczego Bóg zawarł nauczanie,  że z łaski zbawieni jesteście
przez wiarę, nie z was, w znaczeniu hebrajskiego słowa, które tłumaczymy jako Prawo (w Torze).
Ujrzycie  to,  gdy do tego dojdziemy.  A na razie,  gala  pochodzi  z  rdzenia  gimel-lamed.  Toczyć,
ujawnić.  Go'el. Boaz – odkupiciel,  powinowaty. Znacie tę całą historię z Księgi Rut. Tłumaczone
jako odkupiciel,  ale  to przecież abstrakcyjne słowo. Lecz gdy cofniemy się z nim do prostego,
małego obrazka,  to  otrzymamy 'przynieść z  powrotem'.  Obraz jest  taki,  że odtaczamy kamień i
toczymy  ten  kamień,  by  coś  przywrócić,  gdyż  Bóg  działa  w  cyklach.  Czyli  sprowadza  cię  z
powrotem. Odkupowanie jest abstrakcyjnym słowem, ale prawdziwym obrazem jest kółko, powrót
do tego samego miejsca, gdzie zacząłeś.

Gil. Hebrajskie słowo 'gil' oznacza tańczyć w kółku. W hebrajskim nie tylko oznacza tańczyć
w  kółku,  ale  gdybym  tu  miał  coś,  co  mógłbym  wam  pokazać,  mogłoby  się  to  stać  trochę
niebezpieczne,  zapewne rozwaliłbym mikrofon.  Literalnie  hebrajskie  słowo 'gil'  jest  użyte,  gdy
Jaszua raduje się, wydaje mi się, że jest to w Łuk. 10:21. Jest tam powiedziane: Jaszua rozradował
się w duchu.  Literalnie  oznacza to, że wyskoczył  do góry.  Literalnie  wyskoczył  do góry,  zrobił
piruet i wylądował. Chodzi o to, że coś zrobił, nie radował się w duchu z kamienną twarzą. Och,
raduję się w duchu. Nie, On literalnie wyskoczył i zatańczył w kółku. Łuk. 10:21. To jest podstawą
słowa 'gil'.

Megilla. Niektórzy z was mogą znać to słowo  megilla. Jest to hebrajskie słowo na  zwój.
Zwój. Dlaczego? Ponieważ zwoje się zwija i rozwija. Zwija się je i rozwija. To hebrajskie słowo na
zwój.  Dlatego widzimy w nim 'g'  i  'l'.  Występuje  tam  mem,  mamy więc  rzeczownik  z  żeńską
końcówką i otrzymujemy zwój, o jakim tu mówimy. I tak się dzieje, że ten zwój, to, jak jest zwój
zrobiony, natychmiast kojarzy się z kołem Ezechiela. Ezechiel 1 pokazuje nam wizję koła w kole,
cyklu w cyklu. Szybszy cykl, czyli roczny cykl, a na zewnątrz cykl życia. A ponieważ On wiedział,
że Jego lud, Dom Izraela, zostanie rozproszony po narodach i pomiesza wszystkie swoje drogi, i



skończy na czczeniu cielca itd., ustanawiając swoje własne cykle, mówi Ezechielowi, by pokazał
ten obraz, który stanowi piękny obraz samego Mesjasza. Bo jak pamiętacie, jest to obraz człowieka.
Człowiek ten ma cztery oblicza, co jest doskonałym obrazem nie tylko czterech ewangelii, nie tylko
czterech obozów otaczających Izrael, ale doskonały obraz tego, co po hebrajsku zwie się  peszat,
remez, drasz i sod.  Są to cztery poziomy hebrajskiej  interpretacji,  o jakich chyba wspominałem
wam w przeszłości. Każdy werset z Biblii ma te cztery poziomy. Powtarzam, każdy werset z Biblii
posiada te cztery poziomy interpretacji. Dlaczego? Bo dopóki nie zrozumiesz wszystkich czterech,
to nie będziesz miał  pełnego wglądu i pełnego obrazu tego, co dany werset oznacza.  Zatem w
każdym wersecie  z Biblii  szukamy  peszat,  remez,  drasz i  sod.  Dlaczego ich szukamy?  Bo gdy
połączymy wszystkie cztery, otrzymamy pełny obraz tego, co mówi werset. Są więc cztery oblicza
w  tym  kole  wewnątrz  koła.  I  cztery  ewangelie  –  Mateusza,  Marka,  Łukasza  i  Jana.  Jeśli
patrzylibyście  na  Mesjasza  tylko  poprzez  Marka,  to  nie  otrzymacie  pełnego  obrazu,  kim  jest
Mesjasz. Jeśli spojrzycie tylko przez Jana, który jest  sod,  to otrzymujecie tylko mistyczny bądź
ukryty wgląd na Mesjasza.  Musicie mieć wszystkie  cztery ewangelie,  by otrzymać  pełny obraz
tego, kim jest Jaszua, Mesjasz. I to jest właśnie nauczanie peszat, remez, drasz i sod.

I  to wszystko mamy także w kole Ezechiela.  Gdy przeczytacie  Ezechiela,  rozdział  1, to
kończy on, mówiąc tak: zanieś tę wizję do zbuntowanego Domu Izraela – Ezechiel 2:1-2 – zanieś tę
wizję  do  zbuntowanego  Domu  Izraela.  A zbuntowany  Dom  Izraela  był  reprezentowany  przez
Efraima, którego symbolem był  cielec,  który oznacza robić cykle,  kółka. Ustanowili  sobie swój
własny kult  cielca,  swoje własne cykle,  własny cykl  roczny.  Wiecie,  o czym mówię.  Przyszedł
Święty Mikołaj... Przyszedł Święty Mikołaj... Ustanowiliśmy własne cykle. I Bóg stale musi sięgać
po Swój lud, mówiąc, o nie, nie, nie, nie. Ja ustanowiłem Moje cykle na początku i powiedziałem
wam, byście to powielali, pomnażali się według tego samego rodzaju. Muszę więc przywrócić wam
te  cykle.  Muszę  przywrócić  Moje  drogi,  Moje  prawa,  Moje  nakazy,  Mój  Szabat,  Moje  Święta
Swojemu ludowi w czasach ostatecznych. Więc mówi, zanieś to do Efraima, do Samarii lub do
Józefa, gdyż te słowa oznaczają Dom Izraela. I dopiero po tym zaczyna mówić o zwoju. O zwoju
zapisanym w środku i  na zewnątrz,  z  tyłu  i  z przodu. A zwoje zawierają,  co? Słowa. I  to  jest
powodem,  dlaczego  Ozeasz  14  mówi,  co  już  cytowaliśmy,  że  jeśli  odwrócisz  się  od  swojej
nieprawości i powrócisz do Jahwe, weź ze sobą słowa – mówi. Gdy powrócisz do Jahwe... I dlatego
sugeruję wam, że ten piękny język, który wszystko zaczął na początku, który jest bardzo obrazowy,
konkretny, który ma wszystkie znaczenia w domu, rodzinie i kawałku pola, zostanie przez Niego
przywrócony w dniach ostatecznych, byśmy mogli wrócić do domu. Jak zrobił to syn marnotrawny
w przypowieści. Byśmy wrócili do domu. I to wszystko można zrozumieć w prostych zasadach.

Powtarzam raz jeszcze, jeśli czynimy to cyklicznie, jak zostało to zaprojektowane, Jeśli tu
jest jakieś drzewo, a my trzymamy się Bożych dróg, to trzymając się Jego dróg, za każdym razem
mijamy to drzewo. Trzymając się Jego cykli, za każdym razem miniemy to drzewo. W greckim,
liniowym myśleniu,  mijamy to drzewo i  idziemy do kolejnej  rzeczy.  Jednak Bóg ustanowił  na
początku Swoje cykle, by uczyć nas tej samej rzeczy stale i stale na nowo. Wyżłobimy niewielką
ścieżkę w ziemi i będziemy te rzeczy robić w sposób naturalny. Tak to również zaprojektował, że
jeśli na drzewie, na gałęzi coś się znajduje, to wykonując Jego cykle, pewnego dnia zauważymy na
tej gałęzi coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy. Kto z was, czytając Pismo stale i
stale na nowo, natrafia pewnego dnia na werset i mówi sobie, czytałem ten werset setki razy i nigdy
wcześniej tego tam nie widziałem? Jeśli czynimy rzeczy po Bożemu, daje ci okazję za okazją, by to
zobaczyć. Jeśli myślimy po ludzku, przechodzimy do następnej rzeczy. Ewoluujemy, rozwijamy się
itp. Nie ujrzymy tego, zaś w Bożych drogach ujrzymy to za każdym razem. Sugeruję wam, że to, co
Ojciec stara się nam powiedzieć w tych dniach ostatecznych, to że w ten sposób Ja was uczę całego
Mego Słowa. Mówi w tym wszystkim, że od pierwszego słowa, nie tylko od pierwszego rozdziału
albo księgi biblijnej, ale od pierwszego słowa w Biblii, Bóg stale i stale na nowo, uczy nas tych
rzeczy. Dlatego na samym końcu staniemy przed Bogiem, nie mając żadnej wymówki. O to chodzi.

Ok, mówiliśmy o cyklach. Przejdziemy teraz do Ezechiela. W tych wersetach w Ezechielu
37:16-17  mamy  następujące  określenie.  Wrócimy  do  tego  w  kolejnym  odcinku.  A  ty,  synu
człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: Dla Judy i synów Izraela, jego towarzyszy.



Weź też drugi kawałek drewna i napisz na nim: Dla Józefa, - zapamiętajcie to – drewno Efraima i
całego domu Izraela, jego towarzyszy. Powtarzam, że Józef, Efraim i Samaria to 10 plemion. I złóż
je jedno z drugim w jeden kawałek, aby stanowiły jedno w twoim ręku. Przeczytam to jeszcze raz,
bardzo wolno.  A ty, synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna – to słowo w hebrajskim to  ets.
Hebrajskie  słowo na  drzewo,  ets,  tłumaczone  jako patyk,  kij.  Jednak literalnie  jest  to  drzewo.
Zobaczymy tu dwa drzewa, stające się jedno, a gdy przejdziemy do Rzymian, zobaczymy tam dwa
drzewa, które są wszczepione w jedno drzewo. Początek Genesis zaczyna się od jednego, potem od
dwóch drzew w Ogrodzie. A gdy przejdziemy do Objawienia, to na końcu – zgadnijcie – mamy
tylko jedno drzewo. Tak więc na początku jest jedno drzewo i na końcu jedno drzewo. Jeden dom
na początku, jeden na końcu. Jedna osoba na początku i jedna na końcu. Jeden ląd na początku,
jeden ląd na końcu. Jeden język na początku, jeden na końcu. I mówi: weź to drzewo i napisz na
nim: Dla Judy i synów Izraela, jego towarzyszy. To słowo 'towarzyszy' omówimy sobie następnym
razem. Weź też drugie drzewo i napisz na nim: Dla Józefa, drzewa Efraima i całego domu Izraela,
jego  towarzyszy. Zatem Józef  i  Efraim reprezentują  Dom Izraela,  który  jest  jedną  z  postaci  w
Przymierzu.  A drugi  patyk,  Juda,  reprezentuje  kolejne  drzewo  lub  kolejną  postać  z  Nowego
Przymierza.

Pamiętacie, Jirmejahu, czyli Jeremiasz 1:30-31, co jest powtórzone w Hebr. 8, mówi nam, o
Nowym  Przymierzu  –  technicznie  w  hebrajskim  to  Odnowione  lub  Przywrócone  Przymierze.
Pamiętacie te wszystkie słowa, mówiące o powracaniu tam, skąd się przyszło? Powodem, dlaczego
użyte  jest  odnowione,  jest  to,  że  użyto  tam hebrajskiego  słowa  na  księżyc,  na  fazy  księżyca.
Księżyc zaczyna się od Nowego Księżyca, przechodzi swe fazy i wraca... gdzie? Tam gdzie zaczął.
Jest to stały obraz – co miesiąc obserwujemy nowy księżyc, jak przechodzi swe fazy, od pojawiania
się, do pełni, a potem zanika, aż do kolejnego nowego księżyca. Co miesiąc. Bóg stale cię uczy –
spójrz, jak to wszystko działa, jak już na początku Moje Słowo zostało zaprojektowane. Lecz wy,
wszyscy, zmieniliście to i popsuliście. Stworzyliście własne cykle; nie wytrwaliście w Moich. Te
obrazy, także księżyca, są stale i stale nam pokazywane w Odnowionym Przymierzu, jakie zawrę z
Domem Izraela  i  z Domem Judy.  On przywróci  coś,  co kiedyś  stanowiło jedno, ale  z powodu
grzechu zostało podzielone. A potem On przywróci ich do tego jednego Domu, z jednym Pasterzem
i jednym stadem – jednym pasterzem nad stadem. Dokładnie o tym naucza 10 rozdział Jana. Że
celem śmierci i zmartwychwstania Mesjasza – według Jana 10 – było uczynienie z dwóch, jedno
stado z jednym pasterzem. Taki był cel śmierci i zmartwychwstania Mesjasza. Widać to wyraźnie w
tych słowach 'towarzysze', których znaczenie omówię wam następnym razem.

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

Szalom Alechem.

tłumaczenie – Kluz Bogusław


