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Szalom, szalom i witam z powrotem w „Końcu objawionym w początku”. Jestem Brad Scott, a
wy nie i to raczej dla was dobrze.

W  naszych  poprzednich  programach  mówiliśmy  o  tym,  że  słowa  mają  znaczenie.  Mam
nadzieję, że dostrzegamy, iż nasza Biblia pełna jest słów. Że już na samym początku suwerenny Bóg
wybrał  sobie,  by  objawić  Swoje  Słowo za  pomocą  słów.  I  powinniśmy wiedzieć,  zwłaszcza  jeśli
chcemy być nauczycielami Jego Słowa, powinniśmy wiedzieć, co słowa oznaczają. Próbowałem wam
pokazać  przykłady  tego  pięknego  języka,  w  którym,  jak  wierzę,  cała  Biblia  pierwotnie  została
napisana; i wracałem z tymi słowami do tego, co one pierwotnie oznaczały, na samym początku. Stąd
nazwa tego programu „Koniec objawiony w początku”, co pochodzi z Izajasza 46:10.

W  przeszłości  mówiliśmy  też  o  różnicach  we  wzorcach  myślenia.  O  różnicach  między
zachodnim  myśleniem,  zachodnio-greckim,  bądź  hellenistycznym  typie  procesu  myślenia,  w
przeciwieństwie  do procesu myślenia tych,  którzy napisali  Pismo.  Mówiliśmy o różnicy  pomiędzy
organiczną ewolucją oraz teologiczną ewolucją a kreacjonistycznym myśleniem, czyli o tym, o czym
jest Biblia.

Przejdziemy sobie teraz w zupełnie inną dziedzinę. Zajmiemy się bardziej tym, co dzieje się na
końcu. Większość z was, co mnie teraz słucha,  większość z nas zdaje sobie sprawę, że żyjemy w
niepewnych czasach. Wszyscy chyba czujemy, sądzę, że nawet ludzie, którzy niekoniecznie wierzą w
Boga, czują, że są to bardzo niepewne czasy, w których żyjemy. My mamy proroctwo, Pismo już nam
zapowiedziało  o  rzeczach,  jakie  wydarzą  się  na  końcu.  Prawdę  mówiąc,  Obj  19:10  mówi,  że
świadectwo Jaszua jest duchem proroctwa. Opierając się jeszcze raz na tym, co powiedział Izajasz,
który powiedział, nie tylko raz, ale dodatkowo sześć razy, by to podkreślić, a co podsumowane jest w
Izaj 46:10. A są to takie  słowa:  mag·Gid me·re·Shit  ‘a·cha·Rit,  czyli  że Bóg ogłasza koniec już w
początku. Sugeruję wam, zbliżając się do tego, co dla większości z nas wydaje się czasami końca, jakie
jest nasze zrozumienie i pojmowanie tego, gdzie wydarzy się ten koniec, zgodnie z tym, co Pismo
mówi,  już  na samym początku.  Sugeruję  wam, zwłaszcza  czerwone słowa z Nowego Testamentu.
Przecież  wiemy,  skąd one pochodzą.  Z wszystkich  przypowieści,  jakie  Jaszua opowiadał,  które  są
kulminacją  wszystkich  proroctw,  ubranych  w  te  przypowieści.  Jaszua  bierze  proroctwa  Izajasza,
Jeremiasza, Daniela, Zachariasza itd., i w Nowym Testamencie przywdziewa je w formę przypowieści.
On jest  tym, który nam opowiedział  w przypowieści o siewcy,  przypowieści o czterech  glebach –
wszyscy znacie tę przypowieść – On jest tym, który powiedział nam, poprzez Łukasza, że znaczenie tej
przypowieści jest takie, że nasieniem jest Boże Słowo. Po czym, w wersji Marka, powiedział nam, że
jeśli  zrozumiecie  tę  przypowieść – a  o  czym ona jest?  O nasionach,  sianiu,  zbieraniu,  żniwach,  o
rolniczych rzeczach,  a były to  pierwsze rzeczy objawione nam w Piśmie – zgadnijcie  gdzie? – w
pierwszych rozdziałach Bereszit lub Genesis. Więc mówi nam, że jeśli zrozumiemy tę przypowieść, to
zrozumiemy wszystkie przypowieści. A przypowieści są świadectwem Jaszua, czyli duchem proroctwa
i obejmują wszystkie proroctwa końca ze Starego Testamentu.

Zatem tych kilka najbliższych programów poświęcimy na to, by wziąć pewne, dobrze znane
wersety, zwłaszcza te z Księgi Objawienia i cofniemy się z nimi aż na początek. Ujrzymy, jak Ojciec
już tam zidentyfikował dla nas rzeczy, jakie wymienione są na końcu. Wszyscy rozumiemy księgę
Objawienia, po hebrajsku  Hitgalut, gdzie, technicznie,  hitgalut to hebrajski koncept na wygnańców.
Galut stanowi  podstawę  hebrajskiego  słowa  dla  księgi  Objawienia.  Jest  to  pierwsze  słowo,  jakie
czytacie w hebrajskiej wersji Objawienia. I sugeruję wam, że gdy pójdziecie do księgarni, tu w GLC



możecie kupić parę Biblii Hebrajsko-Angielskich, to sugeruję, byście je kupili, bo jest to przecież Stary
Testament. – wszyscy wiemy, że ST jest po hebrajsku – ale oni mają także Nowy Testament napisany
po hebrajsku. I jeśli otworzycie księgę Objawienia i przeczytacie ją po hebrajsku, to pierwsze słowo,
jakie przeczytacie po hebrajsku, to hitgaluts, które tłumaczone jest na polski jako objawienie. Jednak
słowo galut jest bezpośrednio związane z gala, które po hebrajsku oznacza 'objawić coś', ale jest także
podstawą – wierzcie lub nie; i chyba już nawet o tym mówiłem – jest także podstawą Psalmu 23:3. To
jest wtedy, gdy Dawid modli się, mówiąc: prowadź mnie Twoimi cyklami sprawiedliwości.

W hebrajskim, w języku, w jakim została napisana Biblia, oraz ludzi, którzy ją napisali – w tym
pięknym  języku  wszystkie  słowa,  które  mają  'g'  i  'l',  gimel i  lamed,  mają  coś  wspólnego  z
odwracaniem, odkrywaniem czegoś.  Chyba rozmawialiśmy o tym w przeszłości,  a może nie,  więc
poświęcę na to parę minut. Wszystkie hebrajskie słowa, które mają w sobie 'g' i 'l', mają coś wspólnego
z  odwracaniem,  odkrywaniem  czegoś.  Jest  to  piękny,  prosty  obraz  kogoś  idącego  przez  pole  i
dostrzegającego kamień. Niektórzy z was zapewne robili to w życiu. Idziecie przez pole i dostrzegacie
tam kamień. Podnosicie ten kamień i przewracacie go. Widzicie, ta cała otumaniona teologia, naszych
współczesnych religii,  jest cała zawarta w początku, w tych prostych, jak ta,  rzeczach, przyjaciele.
Wiem, że mówiłem to wcześniej,  lecz będę to powtarzał,  dopóki wszyscy nie uświadomimy sobie
faktu, że to właśnie Ojciec czyni w tych dniach ostatecznych, że przywraca nas do prostoty początku.
Gdyż  głupowaty  intelektualizm  zamienił  proste,  konkretne  rzeczy  z  Biblii  w  systematyczne,
teologiczne, abstrakcyjne, nieuchwytne pojęcia. To dlatego kłócimy i awanturujemy się ze sobą przez
cały czas. Dlatego Ojciec przywraca je do prostoty rzeczy, jakie ty i ja codziennie robimy. Idziesz więc
przez pole i odwracasz kamień. I gdy przewróciłeś ten kamień, objawiłeś lub ujawniłeś to, co tam
wcześniej było schowane. I taki obraz jest tu właśnie rysowany. Macie kamień i to, co jest pod nim, nie
jest objawione, jest ukryte, po prostu tam jest. Dopiero gdy odwrócimy kamień, wtedy ukazujemy, co
jest  pod  nim.  Dlatego  słowo  z  'g'  i  'l'  w  hebrajskim,  to  słowo  galu na  wygnanie,  na  diasporę,
rozproszenie Domu Izraela po wszystkich narodach. Mówimy wtedy galut, gdyż są wystawieni. Słowo
wygnanie oznacza, że są oni wystawieni. Są oni poza Bożą, troskliwą opieką. Ponieważ zgrzeszyli, On
rozproszył ich po świecie, gdzie są wystawieni na te same elementy, na jakie wystawiony jest kąkol w
polu. Zrozumiecie, o co mi chodzi, w dalszej części programu.

I tak się dzieje, że te same dwie litery, które tworzą hebrajskie słowo gala – objawić, te same
dwie  litery  są  trzonem  słowa  megilla,  które  po  hebrajsku  jest  słowem na  zwój.  Zwój.  Widzicie,
ponieważ zwój się bierze, zwija się go i rozwija, dlatego ma w sobie 'g' i 'l'. Gdy pojedziecie do Izraela,
zauważcie,  jak  wiele  miast  ma  'g'  i  'l'.  Jak  na  przykład  Galilea  albo  Wzgórza  Golan  lub  Gilgal.
Mógłbym tak wymieniać. Są to piękne litery.

Tak się dzieje,  że są one także podstawą hebrajskiego pojęcia na cykl, wykonywania cyklu.
Dlatego Dawid w Psalmie 23:3 mówi: prowadź mnie w Twoich cyklach sprawiedliwości. A nie jak w
KJV,  w liniowym procesie  myślenia,  w  darwinistycznym,  ewolucyjnym procesie  myślenia,  jak  to
przyjęły zachodnie religie. Hebrajski posiada bardzo dobre słowa na ścieżki. Hebrajski ma słowa na
prostą ścieżkę. Jest ich kilka, a to użyte tutaj, nie jest takim słowem. I jest to zrobione celowo. Mamy tu
agol – ajin, gimel, lamed. A celem jest pokazanie, że coś się toczy itd., bo takie jest znaczenie tego
słowa. I dlatego każde hebrajskie słowo zawierające 'g' i 'l', zwłaszcza gdy są koło siebie, będzie miał
odcień cyklu, toczenia. Jest to także hebrajskie słowo na morskie fale. Bo jeśli pójdziecie nad morze, a
zwłaszcza nad duży zbiornik wodny, może byliście nad Morzem Śródziemnym lub nad Atlantykiem,
lub Pacyfikiem, to fale toczą się na brzeg. Tak więc jest to podstawa na cykle itp. I tak można to
kontynuować. To dlatego te wszystkie rzeczy ujęte są w Księdze Objawienia. Nie tylko dlatego, że
oznacza to objawić, ale także dlatego, że wskazuje ci to na fakt, że ta księga mówi o zgromadzeniu
wygnańców,  którzy  są  rozproszeni  po  całej  ziemi.  Jest  to  końcowe wypełnienie  się,  jeśli  wolicie,
proroctw dotyczących rozproszenia Izraela po całej ziemi. Tak więc prawdziwie koniec objawiony jest
już na początku. Tak, jak to mówi Izajasz.



Kolejną  rzecz,  jaką  chcę  wam  przypomnieć  to,  że  całe  Boże  pragnienie,  wola,  cel,  całe
objawienie istoty, a także proroctwa z całego Pisma, są zawarte w pierwszych czterech rozdziałach
Bereszit. Jeśli zrozumiecie te cztery, czyli początek, to zaczniecie rozumieć i koniec. Bo wielu z nas
zaczyna szukać na środku albo na końcu, by zrozumieć koniec.  Idziemy do środka,  by zrozumieć
koniec.  Tak  czyni  większość  nauczycieli  proroctw.  Gdy  uczą  proroctw,  biorą  was  do  Jeremiasza,
Zachariasza,  Daniela,  idą  do  środka,  jeśli  wolicie.  A ilu  z  nich  idzie  na  sam początek  po  to,  by
zrozumieć koniec?

W najbliższych paru programach będziemy mówić o bardzo centralnej postaci Pisma, imieniem
Ezaw. Chcę wam teraz zaproponować, tobie i mnie, wyznawcom Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, że
to jest nasz Bóg. On jest Bogiem Izraela i konsekwentnie nazywany jest Bogiem Abrahama, Izaaka i
Jakuba.  To  nie  jest  przypadek,  ponieważ  jest  to  piękny  obraz  plonu  czterech  rodzajów  gleb,
wydających  owoc  100-,  60-  i  30-krotny.  Bo  gdy wrócicie  na  początek...  Czy dostrzegliście  to  w
przypowieści o siewcy? Gdy spojrzymy na czwartą glebę, to jest ta ziemia, która wydaje dobry owoc,
w której  rośnie  nasienie.  Pierwsze  trzy  gleby...  będziemy o  tym mówić  w kolejnych  programach,
pierwsze trzy gleby są już dla was zidentyfikowane w przykładach Kaina, Ismaela i Ezawa. Oczywiście
jest bóg Kaina, Ismaela i Ezawa, o których mówimy, który jest przeciwieństwem Boga Abrahama,
Izaaka i Jakowa lub Jakuba. Gdy dochodzimy do czwartej gleby, powiedziane jest, że owoc, jaki ona
wyda, będzie 100-, 60- i 30-krotny. Dlaczego powiedziane jest 100-, 60- i 30-krotny? Dlaczego nie jest
powiedziane, jak by to typowo brzmiało, czyli, że wyda plon 30-, 60- i 100-krotny? Robi tak ewangelia
Marka, Mateusz zaś tak tego nie czyni.  Mateusz, Matijahu po hebrajsku, który pokazuje Mesjasza,
Jaszua z pozycji Judy, z pozycji królestwa lub króla – niektórzy z was to znają – on mówi 100, 60 i 30.

Chcę wam zasugerować, gdyż Paweł mówi nam, że jeśli jesteście z Mesjasza – w następnych
programach pokażę to na ekranie – mówi, że jeśli jesteś z Mesjasza, to jesteś nasieniem Abrahama i
dziedzicem, zgodnie z obietnicą. Takie coś mówi Paweł na twój i na mój temat. Mówi to do Galacjan.
Zauważyliście? Galacjan. 'G' i 'l'. Nie będziemy w to teraz wchodzić, zostawimy to na inny raz. Jednak
Galacjan ma także w sobie 'g' i 'l'. Mówi więc rzekomo do pogan z Galacji i mówi do nich, do tych
nowych wierzących: że jeśli należycie do Mesjasza... a jak długo kręci się tutaj Mesjasz? Jan mówi
nam, że od początku. Że Jaszua jest tu od początku, a nie od połowy. Jaszua nie pojawił się na scenie w
Mat  1:1.  Kościół  nie  pojawił  się  na  scenie  w Dz.  Ap.  2.  Apostołowie  nie  zaczęli  się  w Nowym
Testamencie. Mówiliśmy o tych rzeczach w poprzednich programach, że kiedy wrócimy się z nimi,
przez grekę, do hebrajskiego, z powrotem na szczyt góry, do początku, uświadamiamy sobie, że te
wszystkie rzeczy były zapowiadane, już na początku. A dlaczego Ojciec umieścił je na początku? Z
powodu Jana 3:16. Ponieważ umiłował cały świat. I ponieważ Ojciec tak umiłował cały świat, umieścił
całą prawdę, cały Swój wgląd, całe Swoje proroctwo, ukazanie Swojej natury, Swojej woli i Swego
celu na początku! Nie w środku, nie w połowie drogi, ale objawił te rzeczy na samym początku. A więc
Abraham, Izaak i Jakub. Kiedy się cofniecie i przeczytacie historie Abrahama, Izaaka i Jakuba – a
powinniście to zrobić, gdy czytacie o tym w NT, idźcie i zobaczcie, skąd Paweł to czerpie – wtedy
zrozumiecie,  co Paweł  mówił  Galacjanom.  Uświadomicie  sobie,  że Pismo ujawnia nam wiek tych
trzech, gdy wydali  swe owoce. Mieli  100 lat  – Abraham, 60 lat  – Izaak,  oraz Jakub – tym, który
reprezentuje Jakuba, jest Józef, Dom Józefa reprezentuje Dom Izraela. Biblia mówi nam, że kiedy on
wydał swoje nasienie, swój owoc, miał 30 lat – dokładnie taki sam wiek, gdy Jaszua zaczął Swoją
służbę i wydał Swój owoc, jeśli wolicie, w wieku 30 lat. A więc owoc, czwarta gleba, która wydaje
owoc, to ten, który wydaje owoc Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jeśli należycie do Mesjasza, to jesteście
nasieniem Abrahama. Tak więc jest w tym coś więcej, niż tylko jakieś poetyckie określenie, mające
nam dać dobre i ciepłe poczucie tego, kim jesteśmy w Mesjaszu. Jaszua próbuje nam powiedzieć coś
intymnego i coś osobistego, na twój i mój temat w przypowieści o siewcy. Nieco później zagłębimy się
w to nieco głębiej. Widzę, że pojawiła się tu gra słów.

W księdze Ozeasza... Wiecie co, pozwólcie, że wam to przeczytam. Księga Ozeasza 14:1-2.
Ozeasza 14:1-2. Jeśli oczywiście to znajdziemy...  Strasznie chuda ta Biblia. Ozeasza 14:1-2. Ojciec



zapowiada, wiedząc, że na końcu czasów sprowadzi On Swój rozproszony lud z powrotem do ziemi.
Nakreślę  wam  tu  scenariusz.  Proroctwo  zapowiada  (u  tych,  których  nazywamy  większymi  i
mniejszymi  prorokami),  że  Boży  lud,  Izrael,  podzielony  na  Dom  Izraela  i  na  Dom  Judy,  został
rozproszony po narodach. I proroctwo, bez wchodzenia w szczegóły, bo nie ma na to czasu, mówi, że
w dniach ostatecznych sprowadzi On ich z powrotem do ziemi. Lecz proroctwo mówi także, że gdy
mój lud – który Jaszua w NT nazywa zagubionymi owcami Domu Izraela, że gdy sprowadzę je do
ziemi,  będzie  z  nimi  tłum pogan,  czyli  ty  i  ja,  którzy  dołączą  do  nich,  i  będą  jednym drzewem
(patykiem) w mojej ręce, jednym stadem, z jednym Pasterzem. Tak mówi Ezechiel  37, tak mówią
proroctwa z Ozeasza, tak mówi Nowy Testament, tak mówi Jaszua w Janie 10, gdy mówi o swojej
śmierci na drzewie i zmartwychwstaniu. Mówi On, że celem tego (z Jana 10) było to, by z dwóch
uczynić jedno stado, z jednym Pasterzem. Obraz, jaki mamy podany w Ezechielu, to dwa patyki. Ale
hebrajskim słowem tam jest etz, jest to drzewo. Pamiętacie, w przeszłości mówiliśmy o tym, że jest to
także rdzeń na hebrajskie słowo 'rada'. Etza to hebrajskie słowo na radę. Ale jego rdzeniem jest drzewo.
Bo ty i ja, albo dostajemy naszą radę z drzewa życia, albo dostajemy naszą radę z drzewa poznania
dobra i zła, i taki owoc wydamy. Zatem proroctwa są bardzo wyraźne, że będzie tłum. Nawet Izajasz
czyni aluzję, że będzie ich więcej z niezamężnej niż z zamężnej żony, kiedy się to stanie. Oraz że
weźmie kij, palik ze swego namiotu – pamiętacie, co namiot oznacza po hebrajsku; rozbijanie namiotu
jest podstawą hebrajskiego słowa na łaskę – także weźmie on nawet palik ze swego namiotu i poszerzy
go, by zmieściły się te wszystkie tłumy wierzących w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nieważne czy
są Żydami, czy poganami, z Dana, Rubena, Symeona, czy z Australii. Nie ma znaczenia. Wierzący to
wierzący, to wierzący, to wierzący. W czasach ostatecznych będzie musiał On poszerzyć namiot, po to,
by wszyscy weszli  w tych dniach ostatecznych, gdy będą wracać do ziemi.  Tak więc te wszystkie
proroctwa koncentrują się wokół zgromadzenia Bożych ludzi w czasach ostatecznych. Gdy to zaczęło
się dziać, wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jaszua, to wtedy zaczęło się odnawianie wszystkich
rzeczy. Pamiętacie,  Jaszua powiedział,  że Jan Chrzciciel,  jeśli  jesteście  w stanie to przyjąć,  to Jan
Chrzciciel  jest Eliaszem, a służbą Eliasza było odnowienie wszystkich rzeczy. Dwie rzeczy rzucają
nam w oczy,  na temat  służby Eliasza.  Dwie.  Numer jeden to  przygotować drogę Panu.  To jest  z
Malachiasza  oraz  z  Izajasza.  Miał  przygotować  drogę Panu.  A przygotowując  ją  Panu,  przywróci
wszystkie  rzeczy.  Tak  więc  Jaszua,  w  I  wieku,  mówi  nam,  jeśli  możecie  to  przyjąć  –  sugerując
możliwość,  że  znajdą  się  ludzie,  którzy  tego nie  przyjmą  – jeśli  możecie  to  przyjąć,  to  Jochanan
Zanurzyciel  lub  Jan  Chrzciciel  (Chrzczący)  był  Eliaszem.  Stosując  więc  prosty,  zwykły  chłopski
rozum, zdrowy rozsądek – co On mówi? Mówi, że odnawianie wszystkich rzeczy już się rozpoczęło.

Ale, widzicie, czcimy Boga, który jest znacznie bystrzejszy od nas. On wie, że nie można było
podejść do nowych wierzących w I wieku i powiedzieć im, słuchajcie ludzie, jutro o 15:30 macie się
udać (powrócić) do ziemi.  On nie mógł tak powiedzieć. Lecz wiedząc, jacy jesteśmy, wiedząc, jak
działamy – czyli, że mamy ducha, że jest w nas część duchowa, ta rozumująca część; oraz że jest także
ciało, czyli to, jak się zachowujemy. Wiedząc to i chcąc, by ktoś zachowywał się w pewien sposób,
musisz najpierw sprawić, by ten ktoś myślał w odpowiedni sposób. Dlatego Paweł, w liście do Filipian,
powiedział, niech będzie w was taki umysł, jaki był w Mesjaszu, Jaszua. Tak powiedział: nie taki będzie
w was umysł. Mówiliśmy wcześniej o tym, jaki typ umysłu ma Mesjasz. Był to prezbiteriański umysł?
Był  to  umysł  z  Seminarium  Teologicznego  w  Dallas?  Był  to  umysł  baptystyczny?  Nie,  On  był
Hebrajczykiem i myślał po hebrajsku. Zachowywał się jak Hebrajczyk i postępował jak Hebrajczyk.
Zatem Ojciec wie, że jedyny sposób, byś się zachowywał jak Mesjasz – i myślę, że wszyscy się z tym
zgodzimy – że jedyny sposób, byśmy zachowywali się jak Mesjasz, to po pierwsze musimy myśleć jak
Mesjasz.  po to,  by myśleć jak Mesjasz,  Ojciec musi zdobyć najpierw nasze serce.  W taki właśnie
sposób był urządzony Namiot Zgromadzenia na pustkowiu. Dlatego miał on Miejsce Najświętsze. Miał
Miejsce Święte oraz Dziedziniec Zewnętrzny. I dlatego Ojciec czyni tak samo z wierzącymi, poprzez
wzór Namiotu. Zaczyna od Miejsca Świętego i posuwa się w kierunku dziedzińca. Wiedząc, żebym
zachowywał się w pewien sposób, mój dziedziniec, czyli jeśli wolicie, ta część namiotu, jaką każdy



widzi – wiecie,  możecie być poganinem, niewierzącym, a nawet wrogiem Izraela  – gdzie możecie
wejść na wysoką górę i spojrzeć w dół na namiot, to ujrzycie dziedziniec. Ujrzycie zasłony, otaczające
dziedziniec. Każdy to może ujrzeć. To, czego nie ujrzycie, że tak powiem, to serce dziedzińca, które
podzielone jest na dwie części. Miejsce Najświętsze i Miejsce Święte. Gdy Ojciec działa u tych, którzy
Go nie znają, zaczyna na dziedzińcu i przesuwa się w stronę miejsca najświętszego. Dlatego wiara jest
ze słuchania. To są twoje uszy, przyczepione na zewnątrz twojej głowy. Następnie twój umysł zaczyna
przyjmować to, czego słuchasz, jeśli masz coś, co nazywamy otwarty umysł i masz chęć do słuchania.
A potem, gdy już twój umysł jest na coś nastawiony, Ojciec ma otwartą drogę – za twoją zgodą – by
wejść i zamieszkać w twoim sercu, w twoim najświętszym miejscu. Gdy już uruchomi sklep, że tak
powiem, w twoim najświętszym miejscu, zaczyna teraz działać w wierzącym z miejsca najświętszego
na zewnątrz. Innymi słowy, zaczyna tutaj, w twoim duchu i potem zmienia twoje myślenie w kwestii,
co jest  właściwe i  niewłaściwe,  dobre i  złe,  święte  i  nieświęte,  sprawiedliwe i  niesprawiedliwe.  A
potem, gdy zmienisz swój umysł na to, co Bóg mówi, nie, co ja mówię, lub moja religia mówi, lub
moja organizacja, lub mój pastor, ktokolwiek, lecz co On mówi, wtedy twoje zachowanie zaczyna się
zmieniać. Więc Ojciec dokładnie wie, że tak właśnie działają ludzie.

Wiedział  to  w  I  wieku,  tuż  po  zmartwychwstaniu  Jaszua,  że  gdy  zaczyna  zgromadzać  i
przyciągać tych ludzi z powrotem, którzy są rozproszeni po całej ziemi... A ponieważ byli rozproszeni
po  całej  ziemi,  w  Dz.  Ap.  przychodzą  do  Niego  uczniowie  i  pytają,  kiedy  królestwo  zostanie
przywrócone Izraelowi? O to zapytali Jaszua. A co Jaszua odpowiedział? Cóż... nie wasza rzecz to
znać. Mówi, najpierw ześlę wam Ducha Świętego, który roześle was do Jeruzalem, Judei, Samarii i do
najdalszych zakątków ziemi. Zwróćcie uwagę, jak to powiedział. Poślę was do Jeruzalem i do Judei –
czyli do Domu Judy. Jeruzalem, Judea. Oto podpowiedź, ok. To jest Dom Judy. Potem poślę was do
Samarii, która była stolicą Domu Izraela, gdy zostali podzieleni w czasach Salomona. I do najdalszych
zakątków ziemi, gdzie rozproszył Dom Izraela. Czyli Samaria i najdalsze zakątki ziemi = Dom Izraela.
Jeruzalem i Judea = Dom Judy. Są tylko dwie postacie w Przymierzu. Nowe Przymierze, zgodnie z
Jeremiaszem 31:31, powtórzone w Heb 8:8,  jest  z Domem Izraela i  z Domem Judy. Proroctwa są
bardzo proste. Nie musimy wymyślać dla nich określeń. Nie musimy wymyślać chwytliwych sloganów
i słówek. Nie interesuje mnie czy jesteś z jednego domu, drugiego domu, bez domu, poza domem. Nie
interesuje  mnie,  z jakiego jesteś domu. Chcemy iść za tym, co Pismo mówi.  A Pismo jest  bardzo
proste, że On sprowadzi ich do ziemi. Ale najpierw musi zdobyć ich serca. Nie może zacząć od ich
zachowania.  Musi  zdobyć  ich  serca.  I  chcę  wam powiedzieć,  że  przez  2000 lat  Ojciec  zdobywał
najpierw serca. Potem zmieni twój umysł, a potem, konsekwentnie, wrócimy do ziemi.

Zanim się znów zobaczymy, przylgnijcie do swoich korzeni, aby dni wasze były długie i by
szczęściło się wam we wszystkim, do czego przyłożycie swoją rękę.
Do zobaczenia. Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


