
Ezaw – Człowiek Pola – część 4

Szalom, szalom i witam ponownie w 'Końcu objawionym w początku'. Wiecie co, myślałem
sobie o pewnej sprawie, bo dostaję w związku z tym sporo e-maili. W serii audio, wydanej na CD,
wiele razy kończę program tak samo. Mamy tam rytmiczną muzykę, by przez lata kojarzyło się to
ludziom z moją służbą. I z reguły kończę słowami: przylgnijcie do waszych korzeni, by dni wasze były
długie. I dodaję: Szalom Alechem. Po czym ludzie zawsze przysyłają mi emaile, pytając, cóż to takiego
oznacza ‘Szalom Alechem’? Znaczy to po prostu pokój tobie. Takie jest znaczenie słów. Tak więc
myślałem, że przypomnę wszystkim, co to oznacza. To było dla tych, którzy słyszą to przez cały czas i
zastanawiają się, co to znaczy. Takie jest właśnie znaczenie.

Ostatnim razem byliśmy w 1 Mojż. 5. Kontynuowaliśmy wstęp do tego. Czyli poświęciłem 4
odcinki na wprowadzenie, a nie doszliśmy jeszcze do Ezawa. Wciąż robię pewnego rodzaju wstęp. I
nie wiem, jak bardzo podkreślać tę zasadę nasienia, bo jest ona niezbędna do zrozumienia końca. Bo z
samej natury nasiona są do siebie podobne. To one rozpoczynają rzeczy. Dlatego, generalnie, przez
całe  Pismo  widzimy  owoc.  Czy  to  w  pismach  proroków,  czy  też  w  księdze  Psalmów.  I  gdy
dochodzimy do NT, to wciąż, że tak powiem, widzimy gałęzie i pień. I to nie przypadek, że Jaszua
nazwany jest gałęzią. Spoglądamy na kwiaty itd. To wszystko wywodzi się z nasienia. I gdy zatoczy
się  pełny  cykl,  aż  do  końca,  to  ponownie  wrócimy  do  tego  nasienia.  Bo  tak  działa  ten  cykl.  W
międzyczasie mamy te wszystkie Boże cykle. Jego 7 Świąt – cykl roczny. Mamy miesięczny cykl –
rosz hodesz. Mamy cykl tygodniowy – szabat. No i mamy to wszystko, co rośnie za waszymi oknami.
To są roczne cykle. Lecz jest też cykl życia, w jakim te wszystkie rzeczy biorą udział. I chcę wam
powiedzieć, że dokładnie o tym jest również wizja koła Ezechiela. Ale o tym porozmawiamy innym
razem.

Przypomnę, gdy się rozstawaliśmy, mówiliśmy o zasadzie nasienia. O tym, jak ci, którzy rodzą
się z Boga, rodzą się z Jego nasienia, nie z ludzkiego nasienia. O to mi chodziło w 1 Mojż. 5. Nasienie
człowieka wyda tylko kolejnego człowieka. Nasienie ciała i krwi wydaje kolejną osobę z ciała i krwi.
A Biblia mówi, że ciało i krew nie wejdą do Królestwa. To Boże dzieci wchodzą do Królestwa. Boże
dzieci rodzą się z Jego nasienia, a Jego nasieniem jest Jego Słowo. Nie fizyczne nasienie – to o tym
mówił Paweł. W Janie 1:12 mamy ten obraz, który mówi, że, tym, którzy w Niego uwierzyli, dał prawo
lub moc stania się dziećmi Bożymi. Tym, którzy Go przyjęli. I Boże dzieci nie rodzą się przez krew, nie
rodzą się z ciała, nie rodzą się z woli człowieka, lecz są zrodzeni z Boga. Wracamy więc do tego, co to
rozpoczęło na początku i do tego, co było w 1 Mojż. 5. Mówiłem wam, że mamy tam zaraz dwóch
świadków, po upadku Adama, którzy przypominają nam, że Adam i Ewa, mężczyzna i kobieta, zostali
stworzeni  na Jego obraz w dniu,  kiedy ich  stworzył.  Lecz  oni  upadli  i  On daje  nam tego dwóch
świadków, że to wydarzyło się na początku. I oto co mamy powiedziane w wersecie 3: Adam żył sto
trzydzieści lat i spłodził [syna] na swoje podobieństwo, na swój obraz, i nadał mu imię Set. I tu jest ten
Boży dylemat. Ma teraz problem, bo człowiek postanowił robić po swojemu, jak syn marnotrawny, jest
teraz oddzielony od Boga i człowiek będzie rodził teraz tylko człowieka. Odtąd będzie wojna między
tymi dwoma nasieniami o człowieka. Nasienie kobiety przeciwko nasieniu węża. Gdy mówię 'Ezaw,
nasienie węża', to mówię i nie mam na myśli fizycznego nasienia. Mówię o czymś, co pochodzi z
drzewa poznania dobra i zła, które jest wrogiem Drzewa Życia. Nasienie węża jest wrogiem nasienia
kobiety.

Kolejny przykład, zanim przejdziemy dalej. Pokażcie to na ekranie. Mateusz 15:13 mówi: – czy
możecie  to  dać  na  ekran,  proszę;  dziękuję  –  posłuchajcie  tych  słów z  Mat  15:13.  A on [Jaszua]
odpowiedział:  Każda roślina, której nie zasadził  mój Ojciec niebieski,  będzie wykorzeniona. Każda



roślina, której nie zasadził mój Ojciec, będzie wykorzeniona. Ok, możemy teraz wrócić na mnie. Co
mówi? Używa rolniczej terminologii, by powiedzieć, że możesz sobie sadzić, jakie chcesz, nasiona.
Ale jeśli mój Ojciec tego nie zasadził, zostanie to wykorzenione. Czyli używa rolniczych określeń, by
nauczać tej samej rzeczy, o jakiej tu mówimy. To rozróżnianie ludzi, ludzi w Królestwie. Kto jest i kto
nie jest – używając rolniczych określeń.

Pokażcie następny ekran. Jest to Izaj 61:3, który tak mówi: Abym sprawił radość płaczącym w
Syjonie – po hebrajsku wymawiamy to Zion – i dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast
smutku,  szatę  chwały  zamiast  ducha  przygnębienia;  i  będą  nazwani  drzewami  sprawiedliwości,
szczepem Jahwe (w wielu tłumaczeniach PANA),  aby był uwielbiony.  Zatem mamy szczep Jahwe,
drzewa sprawiedliwości. Czyli ponownie, ty i ja, jako ludzie, jesteśmy porównani do drzew. To dlatego
Izaj 11:1 mówi, że Jaszua jest pniem Jessego i TĄ gałęzią. Nacar. Hebrajski rdzeń to nacar. I dlatego
my  jesteśmy  nazwani  gałęziami.  Od  początku  do  końca  mamy  tu  stałe  odnoszenie  się  do  tych
rolniczych zasad.

Kolejny przykład, jak to działa, wzięty jest z początku, z 1 Mojż. 12:3. W 1 Mojż. 12:3 mamy
ponownie model tego, czym jest wiara. Mówię tak, dlatego że w Nowym Testamencie modelem lub
ojcem naszej wiary jest Abraham. Według Nowego Testamentu on jest przykładem wiary. Pierwszą
rzeczą, jaką musisz sobie uświadomić to, że Abraham jest przed Izraelem i przed czymś takim, jak
Żyd. Wyprostujmy to sobie zatem. W czasach Abrahama nie ma Żyda (= Judy) i nie ma Izraela. A
nawet to,  kto jest  Izraelem w Bożych oczach,  będzie opierało się na przykładzie  Abrahama.  Gdyż
mówimy o nasieniu  Abrahama.  Jeśli  należysz  do  Mesjasza,  jesteś  nasieniem Abrahama.  Dlaczego
Paweł wciąż mówi o Abrahamie? Bo Abraham jest  przykładem tego,  o co tak naprawdę chodzi z
nasieniem. Abraham jest  paradygmatem wiary.  Oto jak to działa.  Jeśli  znacie  początek  – a jestem
pewny,  że  wielu  zna  –  to  w  1  Mojż.  15  Abraham uwierzył  Bogu  i  to  zostało  mu  poczytane  za
sprawiedliwość. Czyli, powiem to tak, została tam zasadzona roślinka. Bo co tu jest porównywane?
Biblijna wiara i biblijne zbawienie. Ci, którzy są w Królestwie, porównywani są do roślin, do nasion.
Spójrz  na rzeczywistość,  rosnącą za twoim oknem. Najpierw nasienie,  potem owoc. Tak człowiek
codziennie postępuje na polu. Wielu z nas już tego nie robi, bo ktoś inny wytwarza nasze jedzenie i
wysyła  go  ciężarówkami.  A  my  idziemy  do  sklepu  i  kupujemy  to.  Zatem  wielu  z  nas  zostało
wychowanych w pokoleniu, pokoleniach, kilku pokoleniach, w których nie spożywamy tego jedzenia,
jakie sobie zasialiśmy. Tak więc brakuje nam naturalnego obrazu, jaki istniał od początku i objawiał te
rzeczy.  Dzięki  tak  zwanej  technologii,  żyjemy  teraz  w  kulturze,  że  jeśli  potrzebujemy  jedzenia,
idziemy do tej  białej  skrzynki,  stojącej  w rogu pomieszczenia  i  wyciągamy  sobie  coś  z  lodówki.
Wychowaliśmy kilka pokoleń ludzi, którzy nie mają namacalnego przykładu wychodzenia do pola,
orania, otwierania ziemi,  sadzenia nasion, przykrywania ich i czekania aż wyrosną. Wiedząc, gdzie
zasadziłeś  i  czekając,  aż  wyrośnie.  Wychodzenia  do  pola,  dotykania  tego,  opiekowania  się  tym
każdego  dnia.  Wiedząc,  kiedy  był  czas  na  zbiórkę  lub  martwienia  się  o  deszcz.  Co  zrobimy  bez
deszczu, bo jeśli go nie będzie, to nic nie urośnie. Tego typu rzeczy. Wielu z nas zostało odsuniętych
od tej prostoty. Zamiast tego wsiadamy teraz do samochodu i jedziemy, by coś kupić. Nie interesuje
nas, skąd to jest. Nie interesuje nas, co z tym zrobili. Musimy teraz zawierzyć, że jest to ok do jedzenia.
Zostaliśmy od tego odsunięci. A od takich obrazków zaczął Ojciec już na samym początku, co jest
dobrym miejscem na rozpoczęcie.

Tak więc mamy tu obraz oraz paradygmat Abrahama. On uwierzył Bogu. A jak pamiętacie,
koncepcja wiary polega na przyjmowaniu czegoś. Na przyjęciu nasienia. Tak więc Abraham przyjął Go
i to zostało poczytane mu za sprawiedliwość. To się najpierw wydarzyło. Potem, 11 rozdziałów dalej,
czytamy na temat owocu. Zacznijmy więc od 1 Mojż. 3. Pokażcie to na ekranie. Mamy tu Bereszit
12:3.  Znacie  ten  werset.  I  będę  błogosławił  tym,  którzy  tobie  będą  błogosławić;  a  tych,  którzy
przeklinają ciebie, będę przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. W tobie będą
błogosławione wszystkie narody ziemi. Wróćcie na chwilę do mnie. Chcę przez chwilę porozmawiać o
tym  wersecie,  bo  tradycyjnie  rozumie  się  go,  że  chodzi  tu  o  rodowitego  Izraelitę.  Tradycyjnie



interpretujemy to tak, że wszyscy ci, którzy pochodzą z lędźwi Abrahama, literalnie, fizycznie z jego
nasienia, będą błogosławić wszystkie narody ziemi.  Mamy z tym problem, gdyż w Abrahamie są i
Ismaelici i Izaakici,  że tak powiem. W Abrahamie był Ismael oraz Izaak. W Izaaku był Jakub oraz
Ezaw. Jakub, czyli Izrael. W Izraelu, które jest imieniem Jakuba po walce – znacie tę historię – jest 12
pokoleń  itd.  Czyli  z  Izaaka  wyszedł  Ezaw  oraz  Jakub,  który  jest  Izraelem.  Kto  był  fizycznym
pierworodnym? Ezaw. Jednak w 2 Mojż. 4:22 mamy powiedziane, że Izrael jest Moim pierworodnym.
Dojdziemy  za  chwilę  do  tego,  ale  wspominam już  o  tym teraz.  Izrael  jest  Moim pierworodnym.
Wróćmy ponownie do 1 Mojż. 12:3. Pamiętajcie, że mówi tam: Będę błogosławił tym, którzy tobie
będą błogosławić i w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Występujące tam określenie
'niw·re·chu', które tłumaczone jest jako: i w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, jest inne
niż  pojęcie  'błogosławienia  ich'.  Chodzi  o  ostatnie  słowo  –  ve·niv·re·Chu.  Według  Talmudu  ta
specyficzna forma oznacza wszczepić lub wprowadzić do. Ale zostawmy to i wróćcie do mnie. Pomimo
tego, że choć jest to obraz wszczepiania, zgadza się to z tym, o czym będziemy teraz mówić, gdyż
tradycyjnie  uczy  się  nas,  że  'w  Abrahamie'  oznacza  fizyczne  dzieci  Abrahama.  A  ja  chcę  wam
powiedzieć,  że  nie  o  tym  tu  mowa.  'W  Abrahamie'  lub  'nasienie  Abrahama'  to  idiom  na  tych
wszystkich,  którzy  uwierzyli.  Na  wszystkich!  Bo  jeśli  należysz  do  Mesjasza,  to  jesteś  nasieniem
Abrahama. A według Pisma, Jana 1:1, jak długo jest tutaj Mesjasz? Od początku!! Mesjasz nie pojawił
się na scenie w połowie. Mesjasz był od początku. Na początku było Słowo... Ono po prostu przyjęło
ciało i zamieszkało wśród nas, jeśli wolicie. Tak mówią ewangelie. Ale On był Bożym Słowem od
samego początku. Od samego początku był także nasieniem kobiety. Zatem w Abrahamie wszystkie
narody ziemi będą błogosławione. I chcę wam powiedzieć, że jeśli jesteś z fizycznej linii Abrahama,
lecz nie wierzysz w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, to nikogo nie błogosławisz. Gdyż zgodnie z
Pismem, to, co błogosławi człowieka, to Boże Słowo, jeśli się je przestrzega. Sprawdźcie w 5 Mojż.
28, 5 Mojż. 30. To były dwa przykłady. Oraz 5 Mojż. 11. Powiedziane jest: jeśli będziesz przestrzegał
Mego Słowa (Moich Przykazań), to będę – co? – błogosławił ci. A jeśli nie, to będę cię przeklinał. Ale
to na zupełnie inne studium. W każdym razie to Słowo Ojca jest tym, co błogosławi ludzi. Jeśli więc
Jego Słowo nie znajduje się w tobie, to nikogo nie błogosławisz. To dlatego Abraham jest naszym
ojcem.  Dlatego Paweł  nazywa go naszym ojcem i  nazywa to  nasieniem Abrahama,  gdyż mówi o
Bożym nasieniu w Abrahamie. Abraham uwierzył Bogu i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość.
Jest  to  zasianie  nasienia.  Czyli  jest  to  Boże  nasienie  w Abrahamie.  Potem wydaje  dwóch synów,
poprzez swoje fizyczne nasienie, Ismaela i Izaaka.

Pozwólcie, że się zatrzymam i zapytam. Ilu z was zna coś takiego jak prawo pierworodnego?
Prawo pierworodnego  zasadniczo  mówi  coś  takiego.  Pierwszy  urodzony  =  błogosławieństwo  plus
podwójny dział.  Błogosławieństwo ojca  i  podwójne dziedzictwo.  To dla  pierworodnego.  Jednak w
każdej  historii,  jaką  czytamy  w  Tanachu,  to  drugi  gościu.  To  drugi  gościu  należy  do  Boga,  nie
pierwszy. Przykład. Mogę podać wiele. Adam. Adam ma dwóch synów – Kaina i Abla. Swoje fizyczne
nasienie Adam dał w Kaina i Abla. Ale który z nich był Bożym pierworodnym? Abel. Widzicie, Abel
wydał swój owoc, bo przyjął Jego nasienie. Pozwólcie, że podam wam inny przykład. Izaak. Albo nie,
weźmy Abrahama. Abraham ma dwóch synów. Swoje fizyczne nasienie przekazał w Ismaela oraz w
Izaaka. Ale to w Izaaku będzie nazwane potomstwo. Dlaczego? Bo to Izaak przyjął Boże nasienie.
Izaak był Bożym pierworodnym, Ismael był pierworodnym Adama. To nie jest kosmiczna nauka. Izaak
ma dwóch synów. Ezaw był pierworodnym Izaaka, lecz Jakub/Izrael to pierworodny Boga. Izrael jest
Moim pierworodnym – 2 Mojż. 4:22. Jeśli więc prawo pierworództwa mówi, że to pierwszy urodzony
otrzymuje błogosławieństwo i podwójny dział, lecz prawie w każdej historii przypada to drugiemu, to
pytam się was: czy Bóg zmienił prawo pierworodnego na drugo-rodnego? Nie, nie zmienił. Pozostaje
absolutnie wierny prawu pierworodnego. To my przez cały czas tego nie rozumieliśmy, bo nie jesteśmy
w stanie patrzeć poza fizyczne nasienie. Nie byliśmy w stanie dostrzec, czego uczy nas Ojciec. Wierzę,
że jest to jedną z rzeczy, jaką objawia nam w czasach ostatecznych, kim jest Jego pierworodny. Bo Bóg
pozostaje temu absolutnie wierny.



Gdy Abraham wziął Izaaka na górę Moria, Ojciec powiedział:  Abrahamie, weź twego syna,
twego  jedynego  syna...  Izaaka.  Pierwszą  rzeczą,  jaką  powinniśmy  się  spytać,  czy  to  Izaak  był
pierworodnym Abrahama? Oczywiście, że nie był. Ale był on Bożym pierworodnym. Bóg nie chciał,
by Abraham wziął swego pierworodnego na górę Moria. On chciał, by wziął on Bożego pierworodnego
na  górę  Moria.  Więc  widzicie,  to  Izaak  był  obrazem  'tego'  pierworodnego,  a  nie  pierworodny
Abrahama. Dlatego, że Abraham z ciała wyda tylko kolejną osobę w ciele. I to jest powodem, dlaczego
Paweł mówi: synowie ciała nie są Bożymi dziećmi. Jeśli jesteś urodzony z naturalnego drzewa, lecz nie
wierzysz w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, to, Paweł mówi, twoja gałąź zostaje odcięta. Opisuje to
w Rzymian 11, jako gałąź leżącą na ziemi.  Oto, jaki  macie tam obraz w Rzymian 11. Macie tam
naturalne drzewo. A tu macie dzikie drzewo oliwne. Macie kultywowane, Boże drzewo. I macie tam
dzikie  drzewo  oliwne,  które  sobie  rośnie  i  robi,  co  chce  i  kiedy  chce.  Rośnie  sobie  na  dziczy  i
podchodzi  do  spraw najlepiej,  jak  umie.  Czasem przypieka  go  słońce,  brakuje  mu wody,  nie  jest
pielęgnowane przez gospodarza. I jest tam naturalne drzewo. I jest tam trzecia rzecz pomiędzy tymi
drzewami.  Znajdują  się  tam naturalne  gałęzie  leżące  na  ziemi.  Przyjrzyjcie  się  przez  chwilę  temu
obrazkowi.  Spójrzcie  na  to  z  rolniczego  punktu  widzenia.  Czy  naturalne  gałęzie  wydają  owoc
naturalnego drzewa, gdy leżą odcięte na ziemi? Nie. A czy gałęzie albo cała dzika oliwka wydają
owoce naturalnego drzewa? Nie. Obojętnie czy jesteś dziką gałązką,  która nie wierzy i nie trwa w
drzewie, czy też jesteś z naturalnego drzewa, ale twoja gałąź jest odcięta i leży na ziemi, to żadna z
nich nie wydaje owocu naturalnego drzewa.

Lecz Paweł mówi dalej: nie wyciągajcie błędnego wniosku. Izrael, naturalne gałęzie nie zostały
odrzucone. Nikt nikogo nigdzie nie zastąpił. Taka jest właśnie teologia zastąpienia. Kościół nie zastąpił
Izraela. Izrael wciąż jest Izraelem. Kwestią jest, kto od początku jest Izraelem – o czym tu mówimy. A
Izrael z Bożego punktu widzenia, nie ludzkiego, lecz z Bożego punktu widzenia Izraelem byli zawsze
ci, którzy są z lędźwi Abrahama i którzy wierzą, oraz wszyscy obcy i przybysze, czyli dzika oliwka,
którzy dołączyli do nich. To zawsze była sprawa wiary. To właśnie próbuję powiedzieć. Bóg nie ma
względu na osoby. Wejście do Królestwa było zawsze kwestią wiary w Boga, nieważne, kim jesteś.
Kiedy więc dzika oliwka podejmuje decyzję, wybiera, bo ludzie mogą wybierać, to odróżnia nas od
mleczy i kamieni. My mamy możliwość wyboru. Jest to częścią ducha człowieka, którego mają tylko
ludzie. Kwiaty nie mają ducha człowieczego – 1 Kor 2. Kamienie nie mają ducha człowieczego. Tylko
ludzie mają wybór, by powiedzieć tak lub nie. Takie było też znaczenie historii Korneliusza w Dz. Ap.
10. Ci, którzy są gałęziami z dzikiej  oliwki, gdy wybierają pójście za Bogiem Abrahama, Izaaka i
Jakuba, zostają wszczepieni pomiędzy naturalne gałęzie, jakie są w drzewie i wtedy dzikie i naturalne
gałązki czerpią z tych samych soków jednego nasienia. Dlaczego? Bo jest tylko jedno dobre nasienie. I
tym nasieniem jest  nasienie  kobiety,  czyli  Boże Słowo. Widzicie,  te nasiona to słowa. Nasienie to
wypuszcza korzenie, wytwarza pień i wszystkie soki odżywcze z tego jednego nasienia płyną, zasilają i
powodują wzrost naturalnych gałęzi w drzewie, a także dzikie gałęzie wszczepione w drzewo. Te same
soki. A teraz, te gałęzie, które nie wyszły z dzikiej oliwki, nie wydają żadnego owocu, te naturalne
gałęzie, leżące na ziemi, też nie. Dlatego Paweł powiedział, nie wynoś się ponad te gałęzie, bo mogą
one zostać z powrotem wszczepione w swoje własne drzewo. Te naturalne gałęzie, leżące wciąż na
ziemi,  czyli  ci,  którzy  pochodzą  z  naturalnego  drzewa,  lecz  nie  wierzą,  nie  mogą  z  tego powodu
wydawać owocu. Gdy wybiorą i powrócą do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, zostają wszczepieni do
swego własnego drzewa. To proste, ludziska. To nie są jakieś skomplikowane, teologiczne twierdzenia,
jakie tworzymy i trzymamy się ich. Jest to po prostu patrzenie, jak działają te rzeczy.

Mamy więc jedno drzewo wyrastające na świętą świątynię Bogu – Efezjan 2. To o to chodzi.
Tak więc powtarzam, że to, co jest w Abrahamie, to będzie błogosławić wszystkie narody ziemi. A to
słowo 'błogosławić' to 'wszczepić'. A jest to Boże Słowo. Boże Słowo zaś przyjmowane jest wiarą, nie
przez fizyczne nasienie. Taka jest właśnie zasada nasienia.

Przypomnę wam parę innych miejsc. Pokażmy tu 1 Mojż. 26:4-5. 1 Mojż. 26:4-5. Czy możecie
pokazać to na ekranie? Dzięki Kyle. Bereszit 26:4-5. Gdy Abraham uwierzył już Bogu, co zostało mu



uznane za sprawiedliwość, dokończy teraz wzorzec wiary, jeśli wolicie, i powiedziane jest: I rozmnożę
twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie... Pamiętajcie,  o jakim tu mówimy nasieniu.  I  dam twemu
potomstwu wszystkie  te  krainy.  Zatrzymajmy się  i  powiedzmy sobie,  że  Ojciec  mówi tu:  to  Moje
nasienie jest w tobie.  A będą błogosławione w twoim potomstwie wszystkie narody ziemi. Generalnie
powtarza 1 Mojż. 12:3. I mówi dlaczego. Dlaczego będą błogosławione? Z powodu owocu. Dlatego że
Abraham posłuchał mego głosu i strzegł mego nakazu, moich przykazań, moich ustaw i moich praw,
mojej  Tory. Wróćcie, proszę, do mnie. Zatem Abraham jest dla nas wszystkich wzorcem wiary. To
właśnie zobaczymy w następnym programie, gdy będziemy cytować Pawła. A taki jest ten wzorzec:
najpierw sadzisz  nasienie,  potem wydajesz  owoc.  A to,  co  błogosławi  wszystkie  narody to owoc,
ponieważ w owocu znajduje się nasienie. Gdy więc przyjmą ten owoc, mają teraz nasienie, więc i oni
mogą wydać owoc. W taki sposób działają Boże dzieci. Powtarzam, jest tylko jedno dobre nasienie i to
dobre nasienie pojawiło się już na początku. Zatem nasienie Abrahama na końcu, nasienie Abrahama w
środku i nasienie Abrahama na początku, wszystkie wydają owoc tego samego nasienia. Nie da się
więc utrzymać doktryny religijnej nauczającej, że wierzący Żydzi lub Izrael ze Starego Testamentu,
którzy wierzą (mają nasienie Abrahama), wydają jabłka; zaś wierzący poganie z Nowego Testamentu
wydają cytryny. Wszyscy wydajemy ten sam owoc. Ponieważ wszyscy mamy to samo nasienie.  A
Abraham jest naszym wzorcem.

I mówi dalej, że tym, co będzie błogosławiło wszystkie narody, jest to, że Abraham będzie teraz
robił to, co Bóg każe mu robić, czyli Jego przykazania, nakazy i ustawy... oraz Torę. Ojejku, a mi się
wydawało, że Tora pojawiła się dopiero na Górze Synaj. Tora, przyjaciele, jest wieczna. Ona zawsze
tam była. Jest integralną częścią Bożego Słowa. A Boże Słowo jest od początku z Bogiem, a Bóg jest
Słowem.  To  są  proste  rzeczy,  jakie  musimy  zrozumieć  w  tych  czasach  ostatecznych,  bo  ty  i  ja
bierzemy teraz udział w bitwie. Ponieważ w czasach ostatecznych, w tym szczególnym czasie, w jakim
żyjemy, powtarzam, będzie się rozchodziło o dobre nasienie i to drugie nasienie.  Musimy przestać
dzielić  dobre nasienie  i  zacząć  rozpoznawać to drugie  nasienie.  Jesteśmy tacy dobrzy w dzieleniu
dobrego nasienia. A Ojciec mówi, że podzielone królestwo ukazuje, co? Upadek. Musimy zrozumieć,
KIM jest nasienie i kim nasienie nie jest. Nasieniem kobiety zawsze byli ci, którzy wierzą w Boga
Abrahama, Izaaka i Jakuba. I jeszcze raz, Nowy Testament nie jest nowy, jest po prostu prawdziwy.

Do zobaczenia następnym razem. A w międzyczasie przylgnijcie do waszych korzeni, aby dni
wasze były długie i by szczęściło się wam we wszystkim, do czego przyłożycie swoją rękę – obiecuję.
Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


