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Szalom, szalom i witam z powrotem w „Końcu objawionym w początku”. Gdy rozstawaliśmy
się ostatnim razem, rozmawialiśmy, właściwie to rozmawialiśmy o słowie 'objawienie' –  hitgalut. W
hebrajskim to słowo określa 'rozproszenie, wygnanie' albo zgromadzenie wygnańców. Mówiliśmy o
Ozeaszu 14, a ja nawet nie zacytowałem jeszcze tego wersetu.

Rozmawialiśmy  o  ponownym  zgromadzaniu  wygnańców.  I  o  tym,  że  wielka  ilość  pogan
dołączy do nich i że oni wszyscy powrócą razem. Nie dlatego, że jesteśmy z tego plemienia lub z
tamtego plemienia. Jesteśmy obcymi i przybyszami, którzy do nich dołączyli – Ezechiel. W Rzymian
11 Paweł używa obrazu bycia wszczepionymi razem z nimi do naturalnego drzewa. I to drzewo, że tak
powiem, jest przesadzone z powrotem do ziemi. Bo o tym tak naprawdę mówi Psalm 1:3. Psalm 1:2
mówi, że ten, kto rozmyśla nad Torą swego Boga, będzie jak drzewo... I następnym słowem tam nie
jest  typowe  hebrajskie  słowo  na  sadzenie  'natah',  lecz  'szatal'.  Szatal jest  hebrajskim  słowem na
transplantację. ... będzie on jak przesadzone drzewo nad strumienie wód. Kiedy wygnańcy powrócą do
ziemi, fizycznie, to będą nas tłumy, które postanowiły do nich dołączyć, bo tak wybraliśmy, by do nich
dołączyć. Wybraliśmy, aktem własnej woli, by zostać z nimi wszczepionymi. I kiedy drzewo powróci –
wszystkie gałęzie drzewa – czy to naturalne gałęzie, które zostały odłamane, ale uwierzyły w Boga
Abrahama,  Izaaka i  Jakuba, i  zostały wszczepione w swoje własne drzewo; czy też dzikie  gałązki
oliwne, które po raz pierwszy zostały wszczepione w drzewo. Gdy więc drzewo powróci, wszystkie
gałęzie powrócą z drzewem, żadna nie zostanie pozostawiona. Mesjasz mówi, że żadna nie wypadnie z
Jego ręki.  Żadna  nie  zostanie  pozostawiona,  wszystkie  powrócą.  To dlatego  Biblia  konsekwentnie
mówi, że dni Mego ludu są jak dni drzewa.

Od czego zaczyna się Biblia? Od dwóch drzew. Biblia zaczyna się od dwóch nasion. A nasiona
są produkowane przez drzewa. Jedno nasienie to drzewo życia. Jedz z drzewa życia i co wydasz? –
Życie. Jakie jest drugie drzewo, które jest jedyną, drugą alternatywą? Nie mamy trzech lub czterech
drzew. W 1 Mojż. 3:15 nie mamy 3 lub 4 różnych nasion. Mamy nasienie kobiety i nasienie węża. I to
właśnie  będzie  tematem tych kilku  następnych programów.  Tak więc  nasiona  produkują  drzewa i
dlatego dni drzewa są jak dni Mojego ludu. To, co chcę, byście tu ujrzeli, to, na czym skupia się cała
moja  służba  (w oparciu  o  zasadę  nasienia),  to,  byście  zaczęli  rozumieć  zbawienie  i  odkupienie,  i
wyzwolenie,  i  dary,  i  prawa,  i  przykazania,  całą  teologię – niewidzialną,  abstrakcyjną teologię  – i
wrócili z tym do prostoty zwyczajnych rzeczy rosnących w waszym ogródku. Dlaczego tak mówię? Bo
tak  robi  Biblia.  To  dlatego  te  wszystkie  przypowieści  mają  coś  wspólnego  z  nasieniem.  Czy  to
przypowieści o żniwach i rolach. Tak przy okazji, to zobaczycie, że o tym jest większość przypowieści.
Większość  przypowieści  jest  o  polu;  o  synu gospodarza  siejącym dobre  nasienie,  lecz  przychodzi
przeciwnik i sieje kąkol. Większość przypowieści dotyczy żniw, zbiorów i chwastów, i kąkolu. Inne
przypowieści są o oblubienicach i oblubieńcach. Widzicie, oblubieńcy i oblubienice w Bożej ekonomii
mają się pobrać i wydać dzieci. Mamy więc wesele, a potem wiąże się z tym nasienie mężczyzny. Tak
więc te wszystkie obrazy, jakie daje nam Ojciec na temat pola, my zamieniamy na teologię. Wierzę, że
Bóg jest mądrzejszy od nas i w tych czasach ostatecznych przywraca nas do prostego początku Pisma.

Jednym ze sposobów, w jaki to również robi, jest przywracanie lub kierowanie ludzi w stronę
czystego języka – Sofoniasz 3:9. To jeden ze sposobów, w jaki to osiągnie. Może zauważyliście w
historii,  że  nagle,  jeśli  czytacie  książki  lingwistyczne,  książki  o  językach,  książki  nt.  Izraela,
Hebrajczyków, napisane w latach 20-tych i 30-tych, i w XIX wieku. Wielu lingwistów na świecie,
czyli ludzi, którzy badają języki, uważało generalnie, że hebrajski to martwy język. Przez wiele lat



nazywali go martwym językiem. Po pierwsze, nigdy nie był martwy. Za każdym razem, gdy w Izraelu
wsadzimy łopatę do ziemi, odkrywamy więcej dowodów na to, że w I wieku tym pięknym językiem
mówiło  więcej  ludzi,  niż  sobie  pierwotnie  myśleliśmy.  Jeśli  jesteś  uczciwym  człowiekiem,  jeśli
jesteśmy uczciwymi ludźmi, i jesteśmy szczerzy, i chcemy pochylić się przed dowodami, to musimy
przyznać, że jeśli dowody obalają to, co wcześniej żeśmy myśleli, to będąc uczciwymi ludźmi, musimy
być gotowi, uznać ten dowód i przyznać, że to, co myślałem i uczyłem, było błędne. Czy sądzicie, że
jesteśmy w stanie tak zrobić? Sądzę, że wielu z nas tego nie zrobi, bo mamy zbyt dużo książek, zbyt
dużo płyt CD, zbyt dużo wideo, które mówią coś przeciwnego. I kiedy pojawia się dowód, który temu
przeczy, trzymamy się tego, jak rzep psiego ogona, zamiast ukorzyć się i powiedzieć, że się myliłem.
Czy wiecie, ile razy w swoim życiu musiałem tak robić? Czynię już tak od długiego czasu. To nie jest
mój pierwszy raz, ok. Już od dłuższego czasu robię to, co robię. Już długo wydaję materiały wideo,
audio, książki i musiałem usunąć niektóre materiały ze swojej służby. Musiałem je usunąć i już ich nie
oferuję, bo okazało się, że 15 lat temu, 16 lat lub tak jakoś, myliłem się. Pojawiło się więcej dowodów i
musiałem być gotów uznać te dowody, bo Biblia w Heb 11:1 mówi mi, że na tym polega wiara. Mówi
on, że wiara jest gruntem rzeczy, jakich się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. Tak mi
mówi Biblia, że tym jest wiara. Gruntem i dowodem. Jeśli więc mogę zaufać temu, co się dzieje, jeśli
mogę zaufać dowodom, nie widząc nawet Jaszua, nawet Go nie widząc, ale wciąż ufając, to wtedy to
jest biblijna wiara. Mamy więc to ponowne zgromadzanie w czasach ostatecznych.

Byliśmy w Ozeaszu 14 i jednym z elementów tego zgromadzania – zauważcie,  jakich słów
używa tu Ozeasz – przejdźmy może do tekstu, bo wspominałem o nim ze 3 miesiące temu. Ozeasz
14:1-2. Oto co mówi:  Izraelu, nawróć się całkowicie do Jahwe, swego Boga. Chcę wam jeszcze raz
powiedzieć, że Biblia uczy, iż Izrael był zawsze. Od czasów Jakuba, gdyż Izrael nie istniał, aż pojawił
się Jakub. Ale widoczny jest wzorzec, zwłaszcza w Księdze Wyjścia. W Księdze Wyjścia wzorzec jest
taki, że za każdym razem, gdy myślimy o Izraelu, w Biblii Izraelem byli zawsze ci, którzy pochodzą z
lędźwi Abrahama lub Jakuba, a którzy uwierzyli w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba; oraz wszyscy
obcy i przybysze, którzy do nich dołączyli. Tak zawsze było z tym, kto jest Izraelem. Izraelem byli
zawsze ci, którzy uwierzyli w Boga Izraela. Paweł rozumiał to bardzo dobrze i dlatego tak mówi w
Rzym 9:7-8. Mówi tak, parafrazuję go trochę. Nie cały Izrael jest Izraelem. Po czym dodaje. Albowiem
synowie z ciała... A kim są synowie z ciała? My wszyscy. Każdy, kto się urodził w ciele, jest synem z
ciała. Albowiem synowie z ciała – innymi słowy, to nie twoje fizyczne narodzenie, to nie fizyczne,
ziemskie narodzenie czyni cię Izraelem – lecz mówi on, że synowie obietnicy liczeni są jako nasienie.
Nie synowie ciała, lecz synowie obietnicy traktowani są jako nasienie. Dlaczego? Z powodu prawa
rodzaju,  prawa, jakie rozumiemy w naszym doświadczalnym świecie.  Naszym świecie faktycznego
gruntu i dowodów, nie ewolucyjnego typu myślenia, ale gruntu i dowodu, jakie widzimy dziejące się za
naszymi oknami. Nie jakichś spekulacji na temat rzeczy, dziejących się miliardy lat temu, ale rzeczy
dziejących  się  przed naszymi  oczami,  które Biblia  nazywa gruntem i  dowodem, dziejących się  za
naszymi  oknami,  tuż  za  drzwiami.  Jak  mówiłem wcześniej,  gdy patrzę  przez  okno,  widzę  krowy
rodzące krowy, cytryny rodzące cytryny, kury rodzące kury. To widzę swoimi oczami. Widzę rzeczy
rodzące  się  według swojego rodzaju.  To zabawne,  bo  wydaje  się,  że  tak  właśnie  mówi Biblia  na
początku, w pierwszych rozdziałach Bereszit, które są najważniejszą częścią całej Księgi, bo stanowią
fundament wszystkiego, co czytacie w dalszej części Pisma. To dlatego Izajasz powtarza siedem razy,
że jeśli  chcesz znać koniec,  to wróć na początek.  Udajemy się więc na początek,  by zobaczyć,  że
Ojciec stworzył wszystko tak, jak powinno być, już na początku. Prawdę mówiąc, 5 Mojż 32:4 mówi
nam, że Jego dzieło jest doskonałe, dokładnie takie, jakie musi być, bo On jest naszym Ojcem, naszym
Stworzycielem, On wie, co czyni – możecie mi tu zaufać. Zatem na początku bierze wszystko, co żyje,
czyli to będą kwiaty, rośliny, to będą zwierzęta, to będą ludzie. To są rzeczy na planecie, które mają
życie. I mówi, Ja stworzyłem te rzeczy na początku tak, jak mają wyglądać. Powiedziałem, że są dobre,
a kiedy skończyłem, nie tylko nazwałem je dobre, ale po hebrajsku  tow meod, nazwałem je bardzo
dobre. Niuans znaczeniowy hebrajskiego słowa tow zawiera w sobie myśl, że coś jest dokończone, że



jest kompletne, jest dobre, jest takie, jakie chciałem, by było. I co potem powiedział na początku do
tych trzech grup, do roślin, czyli kwiatów i drzew, do zwierząt i do ludzi, do wszystkiego, co żyje?
Powiedział:  idźcie  i  co?  Rozmnażajcie  się.  Ludzie,  to  nie  jest  jakaś  kosmiczna  nauka.  Wszystko
obróciliśmy w wielki, teologiczny bałagan, dzięki jajogłowym intelektualistom. Pozwólcie, że zadam
wam proste pytanie. Od 2000 lat mamy tych ludzi, siedzących w wieżach z kości słoniowej, do których
muszę przychodzić, by zrozumieć, co mówi Biblia, co oni takiego dobrego zrobili dla ciała Mesjasza?
W 2008 wciąż sprzeczamy się, dzielimy i debatujemy nad tymi samymi rzeczami, co w roku 8. 2000
lat. Żadne problemy nie zostały rozwiązane. Wciąż się kłócimy o te same rzeczy, więc co dobrego nam
to dało? Przypomina mi to Kongres. Dobra, nie wchodźmy w politykę. Nic nie zostało tu osiągnięte.

Ja  wierzę,  że  Ojciec  jest  bystrzejszy  od  nas  i  On  już  wiedział,  że  tacy  będziemy.  Więc
zapowiedział, że w dniach ostatecznych, przez służbę Eliasza, co zrobi? Przywróci wszystkie rzeczy.
Ponownie je przywróci. Wierzę, że do prostoty, jaką miały na samym początku. I kiedy postanowi to
uczynić...  w końcu przeczytamy sobie Ozeasza 14. Mówi:  nawróć się całkowicie do Jahwe, swego
Boga. Upadłeś bowiem z powodu swojej nieprawości. Ilu ludzi upadło z powodu swojej nieprawości?
Wszyscy. Mówi:  Weźcie ze sobą słowa i zawróćcie do Jahwe. Weźcie ze sobą słowa. Czyż to nie
interesujące?  Dawar po  hebrajsku.  Mówiliśmy  o  tym  słowie  w  poprzedniej  serii  „Słowa  mają
znaczenie”.  To słowo po hebrajsku oznacza również pszczołę.  Mówi więc, weźcie ze sobą słowa i
powróćcie. Dlatego sądzę, że takie ważne jest, byśmy zrozumieli fakt, że słowa, biblijne słowa mają
znaczenie i że powinniśmy wiedzieć, co znaczą, zanim będziemy próbowali nauczać Bożego Słowa.
Musimy wrócić na sam początek. Dlatego mówi, weźcie ze sobą słowa.

Kolejną rzeczą, jaką chciałbym wam przypomnieć, którą rysowałem na tablicy... Było to kilka
miesięcy temu. Rysowałem to na tablicy i prawdę mówiąc, będąc w tym nowym, pięknym studio tutaj,
wszedłem tu rano z Jackiem. Jack jest tu ze mną. Wchodzimy tu, a ta tablica wciąż stoi, a na niej wciąż
ten śmieszny rysunek. Wygląda na to, że nikt nie wchodził do starego studia przed nami. I zamiast ją
wam pokazywać,  pokażę  wam to  na  ekranie.  Wrzućcie  to  dla  mnie  na  ekran.  Macie  tu  obrazek.
Pamiętacie ten obrazek? Chcę wam tu przypomnieć, zanim przejdziemy do Ezawa, zanim przejdziemy
do proroctwa i odniesiemy go do pewnych wydarzeń, jakie dzieją się teraz na świecie – co zamierzam
zrobić.  Chcę  wam  przypomnieć,  że  znaczenie  każdego  słowa  w  waszej  Biblii,  od  Genesis  do
Objawienia, gdy się z nim cofniemy, to odnajdziemy go w tym prostym, małym obrazu domu, rodziny
i kawałka pola. Dom, rodzina i kawałek pola. Ok, wróćcie do mnie. Chciałem to pokazać, bo chciałem
wam to przypomnieć,  gdyż sugeruję,  że  to,  co się  tu  dzieje,  dostrzegamy w przypowieści  o  synu
marnotrawnym. Wszyscy znacie przypowieść o synu marnotrawnym z Łukasza. W przypowieści tej
Jaszua pokazuje całą historię. Sugeruję wam, że robi to w jednej przypowieści. Bowiem przypowieść
zaczyna się od dwóch synów w domu, ich taty w domu, który stoi na ich polu. Czyli przypowieść
zaczyna się w ich domu, z domem, rodziną i kawałkiem pola. Po czym jeden z synów postanawia pójść
w świat, rozproszony po świecie. Chce robić swoje rzeczy itd. Ale oczywiście, zanim to zrobi, chce
najpierw swoje  dziedzictwo.  Podsumowując  to,  idzie  w świat  i  robi  rzeczy po swojemu – nie  po
Bożemu lub po ojcowemu; i  w pewnym momencie – znacie  przypowieść – w pewnym momencie
stwierdza:  to  dla  mnie  nie  działa.  W  niczym  nie  jestem  błogosławiony.  Ok,  wciąż  mogę  mieć
dziedzictwo,  wciąż  mogę być synem mego ojca,  ale  ponieważ robię to  według siebie,  nie  według
niego, nie mam błogosławieństwa. Myślę więc, że wrócę do domu, do rodziny i do kawałka pola. I o to
właśnie chodzi w WildBranch Ministry, w mojej służbie. Poprzez ten piękny język pokazywać ludziom
prostotę zasad rolniczych z samego początku. Że wszystko zaczęło się od domu, rodziny i kawałka
pola, i że wszystko skończy się w prostocie domu, rodziny i kawałka pola. I dokładnie coś takiego robi
syn marnotrawny. Wraca tam, skąd zaczął. To tak w skrócie. Jeśli to rozumiecie, to nie ma powodu,
bym tu jeszcze, w GLC, występował. Więc żegnam. Żartuję…

Idziemy  dalej,  bo  wydaje  mi  się,  że  mam  tu  więcej  rzeczy  do  nauczenia.  Chcę  wam
zasugerować, że przeciwnik, Szatan, diabeł, smok, zły gościu – jakkolwiek chcecie go nazwać, ma
odmienne drogi, które manifestuje w różnych słowach. Ale ostatecznie, na długą metę, to on jest tym



złym nasieniem. On jest tym złym gościem. Prawdę mówiąc, jeden z moich pastorów sprzed lat,  z
którym później współpastorowałem, który także później mnie ordynował, miał po prostu taką teologię:
Bóg jest dobry, a diabeł jest zły. Taką teologię miał w całym życiu. Bóg jest dobry, diabeł jest zły. I,
mimo że to brzmi dziecinnie, ma to głęboki sens. Jeśli w każdym sensie słowa uświadomimy sobie, że
jeśli Bóg jest dobry, to jeśli chciałbym tego, co jest dobre dla mnie, to czyż nie będę robił tego, co Bóg
mówi,  że  jest  dobre  dla  mnie?  Jeśli  więc  na  początku,  czyli  tam,  gdzie  jest  koniec  –  zgodnie  z
Izajaszem – Ojciec, bez namysłu mówi, co jest dla nas dobre, sprawiedliwe, co jest święte. To są dobre
rzeczy do jedzenia, a to są złe rzeczy do jedzenia. Innymi słowy, nie stworzyłem ich dla ciebie na
pokarm. To są dobre Święta, jakie chcę, abyś obchodził. A te nie chcę, abyś obchodził. To jest dzień,
kiedy chcę, byś sobie odpoczął, zrobił sobie przerwę od 6 dni pracy, siódmy dzień – to jest dobre. A w
tych możesz być zajęty. To bardzo proste. Lecz my zrobiliśmy z tego niesamowicie skomplikowany
bałagan.  Musimy  przywrócić  to  do  prostoty  z  początku.  Jeszcze  raz  wam sugeruję,  że  jeśli  my,
wielbiący Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, wiemy, że wszystko, każde słowo, znaczenie, cała teologia
zawarte są w domu, rodzinie i kawałku pola – wy, co mnie stale słuchacie, wiecie, o czym mówię. Ci,
co się teraz włączyli, nie mają pojęcia, o czym mówię. Zostańcie z nami, a pokażę wam jego prostotę.
Sugeruję wam, że przeciwnik również wie, iż wszystko zawarte jest w domu, rodzinie i kawałku pola. I
chcę wam powiedzieć, że on krąży tam, by zepsuć ten obraz z początku, bo on też to wie. Wierzę, że
jest tam, by popsuć dom albo rodzinę. Wierzę, że jest tam, by zniszczyć rodzinę. Nie dlatego, że nie
lubi drzwi, domów, garaży itp. Nie dlatego, że po prostu nie lubi ludzi. Myślę, że on również wie, że
prostota tego obrazka, to, jak to Bóg przedstawił na początku, rodzina = matka, ojciec, 2.7 dziecka lub
podobnie. Mama, tata, mała dziewczynka, mały chłopiec, mały piesek na zewnątrz, drzewa, no wiecie,
cały obraz. Tak to zaprojektował Ojciec. Powtórzę to raz jeszcze, mama, tata, nie mama – mama, tata –
tata.  On wie, że całe  piękno tych wszystkich rzeczy w Biblii  zawarte  jest  w tym prostym, małym
obrazku. Więc chce zniszczyć i wykrzywić obraz rodziny. Zmieńmy obraz tego, kim jest mama i tata.
Zmieńmy obraz tego, co nazywamy rodziną nuklearną i zmieńmy to na coś, co jest modne, byśmy byli
na fali. Zepsujmy więc rodzinę. Niektórzy z was, co mnie słuchają, wiecie, że przez ostatnie 55 lat,
jakie ja żyję, obraz rodziny zmienił się na wiele sposobów. A także, że pojęcie rodziny w Ameryce nie
jest już takie, jakie było. Zaczynamy wchodzić, jesteśmy tuż przed wejściem, jak wierzę, do innej ery.
Także w tym, co nazywamy moralnością. Nie tylko samej rodziny, ale w ogóle, pojęcia, czym jest
moralność.

Drugą rzecz, jaką chce zniszczyć, to ciało. Pamiętacie, dom, rodzina. Dom, gdzie jest rodzina.
Oraz nasze ciała, gdyż nasze ciała... jestem pewien, że słuchaliście mojej serii „W moim ciele”... nasze
ciała stanowią piękny obraz. To, jak działają nasze komórki. Cała idea, jak działają atomy i cząsteczki,
i chromosomy. Całe przepisywanie informacji z DNA do informacyjnego RNA, duplikowanie tego,
które  potem przechodzi  przez  portal  do cytoplazmy i  wytwarza  część  ciała.  To wszystko stanowi
piękny obraz tego, jak działa język hebrajski. I widzicie, ta cała abstrakcyjna teologia zawarta jest w
tych prostych, małych, biologicznych obrazkach. Więc uważam, że przeciwnik nie działa, by zepsuć
nasze ciała, tylko dlatego, że, no wiecie, nie lubi paznokci, skóry i włosów. Nie to nienawidzi. Wierzę,
że on również wie, że te rzeczy są objawione w tych prostych obrazkach. Bo, powtarzam, dlaczego
Ojciec uczynił  to  w ten sposób? Mówiłem to wcześniej.  Dlaczego Bóg zawarł  znaczenie  każdego
słowa z waszej Biblii w domu, rodzinie i kawałku pola. Bo Bóg jest bystrzejszy niż my i On wiedział,
że bez względu, gdzie mieszkasz na tej planecie, czy mieszkasz tutaj, czy tam, czy tam, albo tutaj, lub
tu na dole, nieważne gdzie mieszkasz na tej planecie, każdy może odnieść się do domu. Może to być
domek, gdzieniegdzie szałas z trzciny, ale każdy może odnieść się do rodziny, ludzi i kawałka ziemi.
Do roli,  do kwiatów i  drzew itd.  Więc  mamy zawarte  znaczenia  tych rzeczy.  I  sugeruję  wam, że
przeciwnik to wie i jest tam, by atakować te rzeczy, by zepsuć obraz, jaki namalował Ojciec. Niszczy
więc  nasze  ciała.  W  jaki  sposób  niszczy  nasze  ciała?  Cóż,  posłuchajcie  jednej  podpowiedzi.
McDonald's. To jedna podpowiedź. Innymi słowy, wprowadź rzeczy do naszego ciała, które są pełne
chemikaliów  i  tym  podobnych  rzeczy.  Wiecie  dobrze,  o  czym  mówię.  Rzeczy  genetycznie



modyfikowane, które jemy itp. Mamy więc choroby, problemy itp. mutujące to, co się w nas dzieje.
Czasem także przekazujemy te rzeczy kolejnym pokoleniom. Tak więc chce on zniszczyć obraz, jaki
jest w nas.

Trzecią  rzeczą,  o  jakiej  wcześniej  wspominałem,  jest  ziemia.  Ziemia,  gdzie  jest  pszenica,
kukurydza,  zboże,  owoce.  A  jeśli  jesteście  w  Izraelu,  to  granaty,  awokado,  drzewa  bananowe  z
przykrywającymi je niebieskimi workami. To widzicie w Izraelu, ale on to chce zniszczyć. Dlaczego?
Bo te rzeczy wchodzą do naszego ciała. Tu nie chodzi o to, że on chce zniszczyć ziemię, bo nie lubi
kwiatków. O, po prostu nie lubię kwiatów. Nie, on to chce zniszczyć, bo również zna ten piękny obraz
z tych wszystkich przypowieści, jakie opowiada Jaszua, objawiony w tych polach, w tych zbożach, w
pszenicy, w kąkolu nasianym w pszenicy. On wie, że w tym jest całe nauczanie. Więc chce zepsuć te
rzeczy. Żywność modyfikowana genetycznie, 'puste' nasiona. Niektórzy z was wiedzą o tych rzeczach.
Chodzi o to, by powstrzymać Boży pomysł na nasienie, a jest on taki, że nasienie wydaje owoc i w
owocu jest kolejne nasienie,  które wydaje następne owoce, w którym jest kolejne nasienie; i tak w
kółko. A on chce powstrzymać ten proces i sprawić, by nasiona nie wydawały już według siebie, lecz
byś chodził  do źródła,  by tam dostawać nasiona,  bo te  nasiona nie  wydają już  według siebie.  To
fragment całej idei tego, co się tu dzieje.

Jeszcze jedną rzecz chcę wam wspomnieć, zanim zakończymy dzisiejszy program. A jest nią to:
omawiałem z wami proces myślenia, w paru poprzednich programach. Omawiałem różnice między
abstrakcyjnym myśleniem a konkretnym myśleniem. Różnice między cyklicznym myśleniem, o czym
znowu przez chwilę będziemy rozmawiać, a liniowym myśleniem. Różnicy między rzeczownikowym
sposobem patrzenia na świat a czasownikowym sposobem patrzenia na świat. Oraz różnicy między
indukcyjnym i dedukcyjnym rozumowaniem, jakim rozumują zachodnie kultury, a hebrajską logiką
blokową – o czym rozmawialiśmy.  I  wreszcie,  o różnicy między formą i  funkcją.  Chcę,  byście  to
rozumieli, zanim zaczniemy. Że w zachodnich krajach, w zachodnim sposobie myślenia, patrzymy na
życie pod względem formy, jak coś wygląda. Chcę wam powiedzieć, że także większość judaizmu,
współczesnego judaizmu, również została zhellenizowana. Tak, jak to było w I wieku, kiedy Jaszua
musiał  rozprawiać  się  z  faryzeuszami  i  saduceuszami,  gdy  dodawali  i  odejmowali  z  tekstu.  Byli
zhellenizowani,  nazywano  ich  Grekami.  Dzisiejszy  judaizm  także  jest  tym  zinfiltrowany.  Innymi
słowy, etnicznie są z Abrahama, ale ich myślenie, ich sposób myślenia, jest jak Greków, jak zachodni
sposób myślenia. Natomiast Biblia nie uczy pod względem formy. Mówiliśmy o tym wcześniej. Uczy
pod względem funkcji,  jaka  jest  funkcja  tego,  co  powiedział  Ojciec.  Będę  to  przerabiał  w naszej
następnej sesji.

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

tłumaczenie – Bogusław Kluz


