
Ezaw – człowiek pola – część 6

Szalom jeszcze raz. Witam z powrotem, gdy kontynuujemy sobie serię „Ezaw, człowiek pola”.
Być może ten tytuł w tej chwili nie ukazuje pełnego sensu, lecz gdy pójdziemy dalej,  to ujrzymy,
dlaczego na przykład konkretnie Ezaw nazwany jest człowiekiem pola i kto był pierwszym tym kimś z
pola, po kim bierze on przykład. Innymi słowy, kogo naśladują. Kogo nauki naśladują, kogo drogami
podążają, czyimi oczami patrzą na świat. To będzie podstawą tego, co tu robimy.

Ale my ostatnio skończyliśmy na Hitgalut, Objawieniu 13:18. I jak pamiętacie, mówiliśmy o
tych trzech, znajdujących się tam, greckich literach. Nie mają ich wszystkie starożytne manuskrypty,
nie wszystkie ocalałe manuskrypty greckiej wersji Objawienia, ale z pewnością najstarsze. Najstarszy z
nich, nazywany papirusem Chestera Beatty’ego, jeden z najstarszych fragmentów księgi Objawienia,
który, jak mi się wydaje, zawiera rozdziały od 6 do 19. Jeśli się nie mylę, taki jest przedział. Jest to
najstarszy grecki manuskrypt księgi Objawienia, jaki mamy. W tym manuskrypcie za każdym razem,
gdy widzicie np. słowo siedem, a niektórzy z was wiedzą, ile siódemek jest w księdze Objawienia,
zamiast  występowania  tam greckiego  słowa na  siedem,  czyli  hepta,  w tym najstarszym papirusie,
zamiast tego występuje tam tylko grecka litera zeta. Siódma litera alfabetu greckiego. Tak więc mamy
tam coś, objawiane przez Ojca, mającego coś wspólnego z cyframi arabskimi, czyli z czymś, co dziś
dobrze znamy, zamiast z pisanymi słowami-liczbami, jak jeden, dwa, trzy itd. Mówiliśmy o tym, że w
normalnym greckim manuskrypcie z I, II i III wieku byłoby powiedziane hexakósioi hexēkonta héx, co
by oznaczało sześćset sześćdziesiąt  sześć. Lecz zamiast tego, większość manuskryptów, od których
mamy większość współczesnych Biblii, ma trzy grecki litery: chi (ki), ksi i sigma.

Gdy cofniemy się do roku 1000 lub 1100 przed Chrystusem, +/- 100 lat,  pojawia się język,
który  dziś  nazywamy  grecki,  wywodzący  się  z  tych  fenickich  skryptów tamtego  czasu.  I  to,  jak
skonstruowany jest język hebrajski, jest tego kilka typów, ale jedną z nich jest to, że kiedy podzielimy
hebrajskie  słowa,  nieważne  jak  długie,  rozdzielamy  na  coś,  co  zwie  się  trzyliterowym  rdzeniem
głównym. Trzyliterowy, spółgłoskowy, hebrajski rdzeń główny. Gdy je podzielimy na te trzy litery,
zwiemy to rdzeniem głównym, bo działa to, jak rodzic. Zaprojektowane jak ludzie.  Czyli  słowa są
zaprojektowane jak ludzie.  Sugeruję wam, że to jeden z powodów, dlaczego Boże Słowo stało się
ciałem i zamieszkało wśród nas. Ponieważ w Piśmie ludzie i słowa są synonimami. Boże Słowo jest
Bogiem, ok.

Gdy cofniemy się do tego starożytnego języka, to te zewnętrzne litery trzyliterowego rdzenia
stanowią ciało tego słowa. Środkowa litera reprezentuje serce tego słowa. U normalnej osoby to, co
widzicie na zewnątrz, to moje ciało. To widzicie, natomiast to, co jest w sercu, tutaj, tego czegoś nie
widzicie. Powtarzam, że cofamy się z tym i porównujemy słowa do ludzi, co Biblia robi cały czas, od
Genesis  do  Objawienia.  Tak  właśnie  zaprojektowany  jest  ten  język.  Czyli  zewnętrzne  litery
reprezentują ciało słowa, wewnętrzne litery reprezentują serce słowa. Czyli grecki, wywodzący się z
hebrajskiego systemu,  w tamtym czasie  był  tak  samo zaprojektowany.  Dopiero  z  upływem czasu,
ponieważ zachodnie religie ewoluowały, też ewoluował i zaczął się zmieniać w czasie. Litery były
dodawane, litery były usuwane, przesuwane. Podałem wam przykład sigmy, która miała wartość szóstą
w alfabecie,  a  dziś  ma wartość dwusetną.  Tak więc to się zmieniło.  Tak więc grecki  zna również
pojęcie  trzyliterowego rdzenia.  Dzisiaj  większość greckich  słów posiada 2-,  3-,  4- i  5-cio literowe
rdzenie. Często wybieramy te trzyliterowe, by reprezentowały słowa w naszym języku, np. przedrostki
w profesjonalny,  przepisać.  Pro-,  prze-,  takie  coś pochodzi  z  języka greckiego.  Wielokrotnie  są to
trzyliterowe rdzenie. W przeszłości działało to tak samo. Zewnętrzne litery reprezentowały ciało słowa,
wewnętrzna litera reprezentuje serce słowa.



Wróćmy do tego, dlaczego Ojciec postanowił objawić nam w greckim, w tym manuskrypcie, te
trzy greckie litery. Zrobimy to teraz, bo później skupimy się na hebrajskim, jak te litery widziane są w
hebrajskim, lecz teraz skupię się na arabskim, na języku arabskim, o czym niektórzy z was słyszeli,
gdyż Walid Shoebat i podobni ludzie mówili o tym, tu, w GLC. Więc wiecie, że ci, którzy mówią w
języku arabskim,  kto  jest  wychowany jako muzułmanin,  kto  jest  wychowany w religii  islamskiej,
ujrzałby te trzy litery, i po arabsku... ale o tym porozmawiamy za parę minut. W każdym razie było już
wam to  przedstawiane  przez  tych  ludzi.  Ale  w greckim,  porozmawiajmy  o  tym przez  chwilę.  W
greckim ten obraz, jaki mamy, jest taki, że zewnętrzne litery to  chi i  sigma. Tak się składa, że  chi i
sigma są pierwszą i ostatnią literą greckiego słowa na Chrystusa. Czyli to, co widzimy na zewnątrz,
objawiane o tej bestii, to pierwsza i ostania litera greckiego słowa na Chrystusa – Christos. Tak jest na
zewnątrz. Zanim zaczniecie panikować i zastanawiać się, dokąd z tym zmierzam, może się okazać, że
zmierzacie tam, gdzie wcale nie zmierzam, więc zostańcie  ze mną. Pierwsza i ostania  litera  to, co
widzimy na zewnątrz.  Sugeruję,  że to chodzi o to,  co jest wyznawane, wypowiadane na zewnątrz.
Środkowa litera,  czyli  to,  co  jest  ukryte  w  sercu  słowa  –  pamiętajcie,  z  jakiegoś  powodu  Ojciec
postanowił objawić tę bestię poprzez te trzy greckie litery.

Większość z nas skupia się na tej części 666, lecz jest to tylko numeryczna wartość tych trzech
liter. Ponieważ wartość numeryczna tych trzech sumuje się do 666. I o tym mówi większość ludzi z
przeróżnych organizacji, próbując odkryć, do jakiego imienia przypisać tę wartość numeryczną. I co to
sprawiło przez te stulecia? O, co najmniej ze 100 dobrych kandydatów. A przez ostatnie 2000 lat –
setki kandydatów. Dziś zawężamy to do 6,  7,  może 8 kandydatów w większości  tych organizacji.
Jednak w dowolnym momencie czasu na ziemi mamy jakieś 6.7, może 6.8 mld ludzi na tej planecie. W
dowolnym  momencie  na  tej  planecie  znajdzie  się  zapewne  kilka  milionów  ludzi,  których  imiona
numerycznie sumują się do 666. Nie twierdzę, że tak nie powinniśmy robić. Nie mówię, by to odrzucić
–  pamiętacie  hebrajską  logikę  blokową.  Mówię  tylko,  że  są  też  inne  rzeczy,  które  są  objawione,
postanowieniem Ojca, by objawić tę bestię poprzez te trzy greckie litery.

Mamy tu model czegoś, co mam nadzieję, że ujrzycie, objawione w Obj 13:18, a co, gdy się z
tym cofniemy, pasuje do stałego wzorca, jaki mamy od początku. Czyli jedna rzecz na zewnątrz, druga
rzecz dzieje  się w środku. Innymi słowy, pierwsza i ostania litera  wyglądają na Chrystusa,  lecz w
środku dzieje się zupełnie coś innego. Bo ta sigma – czy możemy znowu to pokazać, możemy pokazać
ten werset na ekranie ? Spójrzcie w dolny, prawy róg, mamy tam  sigmę,  o przepraszam, to  ksi, ta
środkowa litera to  ksi.  Wymawiana  k-s-i po grecku. Przyjrzyjcie  się, jest to grecka litera na węża.
Zostawcie to na ekranie. Jest to grecka litera na węża. Dlaczego – przyjrzyjcie się jej – jak sądzicie,
dlaczego tę grecką literę nazywają wężem? Tra-la-la-la-la-la-la... Czas minął. Tak, dlatego że wygląda
jak wąż. A co to wąż? Jak widzicie, zwinięta jest jak wąż. Ma wartość numeryczną 60. Chcę, byście
wiedzieli – trzymajcie to na ekranie – że jest to liczba człowieka. Ten wąż, ta litera wystaje. Jest to
litera  przedstawiająca węża,  zwiniętego węża,  lecz stoi ona jak człowiek,  nie leży.  Może brzmi to
dziwnie,  ale spójrzcie  na nią, ona stoi – dlaczego? – bo jest to liczba człowieka.  Dlatego stoi, ok.
Wróćcie do mnie. Mam nadzieję, że to dostrzegacie.

To, co wam tu przedstawiam, to z greckiego punktu widzenia jedno dzieje się na zewnątrz,
druga rzecz dzieje się wewnątrz. Lecz nim przejdziemy do greckiego, spójrzmy przez chwilę na to, co
niektórzy z  was słyszeli,  jak to  jest  widziane  z  islamskiego punktu widzenia.  Ci,  którzy z  was są
zaznajomieni  z  religią  Islamu,  mówią  językiem  i  rozumieją  język  arabski.  Ja  nie  znam  dobrze
arabskiego. Jeśli weźmiemy tę środkową literę i położymy ją jak starodawnego węża, którym jest, to
teraz – czy możemy pokazać to na ekranie – to tak to wygląda w starożytnych manuskryptach. Oto jak
te trzy litery wyglądają w greckim manuskrypcie z 350 roku. Jest to Codex Vaticanus z 350 roku. Oto
trzy  litery  tam  zapisane.  Jeśli  weźmiecie  środkową  literę  i  położycie  jak  węża,  to  wygląda  ona
następująco.  Wiem,  że  już  to  widzieliście.  Wiem,  że  już  to  widzieliście,  ale  ponownie  wam  to
pokazuję. Gdy wzięliśmy tę literę i ją położyliśmy, to teraz po arabsku powiedziane jest: bismi allah.
Bismi Allah, czyli w imieniu Allaha. Czyli po arabsku – możecie wrócić do mnie – czyli w języku



arabskim, poprzez ten język, mamy objawienie tej bestii, co tłumaczy się: w imieniu Allaha.
Pozwólcie, że wam coś powiem. To niekoniecznie zawęża to tylko do Islamu. Dlaczego tak

mówię? Bo sądzę, że największym błędem, jaki popełniamy, zwłaszcza w kręgach proroczych, jest to,
że  wpadliśmy  w pułapkę  szablonu  greckiego  myślenia.  Bo  jedną  z  rzeczy,  jaka  jest  podobna  do
greckiego  sposobu  myślenia,  to  myślenie  albo-albo.  Mówiliśmy  już  o  tym,  więc  nie  będę  tego
powtarzał.  Zaś  hebrajska  logika  blokowa,  czyli  innymi  słowy,  wszystkie  cztery  interpretacje  są
prawdziwe,  w  przeciwieństwie  do  wybierania  tylko  jednej  rzeczy  i  ignorowania  pozostałych  i
nieotrzymywania pełnego wglądu na to, co próbuje nas to nauczyć. To tak jak próba zrozumienia kim
jest Mesjasz, czytając tylko ewangelię Jana.

By zrozumieć jakikolwiek werset Pisma, musisz zrozumieć peszat, remez, drasz i sod. Po to, by
mieć pełny obraz tego, kim jest Mesjasz, potrzebujesz Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Peszat, remez,
drasz i sod. Większość z nas rzucanych jest na sod, gdy chodzi o poznawanie Mesjasza. Niektórzy to
wiedzą.  Idźcie  do  domu  i  zacznijcie  czytać  Biblię  od  ewangelii  Jana.  Wszystkich  zawsze  tam
odsyłamy. W hebrajskim Jan to spojrzenie sod na Mesjasza, tajemnicze i skryte spojrzenie. I ludzie są
wrzucani do tego sod, a nie znają peszat, literalnej części. Sądzę, że to część problemu.

Tak więc ta koncepcja tych czterech – peszat, remez, drasz i sod – Mateusz, Marek, Łukasz i
Jan,  jest  także  dostrzegana  w czterech  twarzach koła  Ezechiela,  w Ezechielu  1  i  2.  Objawienie  4
powtarza te same obrazy. W ten sposób podzielonych jest także 12 plemion wokół Namiotu na cztery
obozowiska.  Ruben,  Juda,  Dan  i  Efraim.  Chodzi  o  ich  rozmieszczenie  w  obozie.  Jest  także
konsekwentnie użyty, przy rozpraszaniu Izraela po świecie, na północ, południe, wschód i zachód. Gdy
mówimy o czterech krańcach świata, to mamy na myśli cały świat. By mieć pełne zrozumienie Biblii,
potrzebowałbyś rozumieć te cztery poziomy.

Ale ty i ja zostaliśmy wychowani w zachodnim procesie myślenia, gdzie musimy wybrać to
albo  tamto.  A  ponieważ  tak  myślimy,  mamy  tendencję  przy  czytaniu  książki,  słuchaniu  taśmy,
oglądania wideo, gdzie ktoś przedstawia nam wszystkie dowody tego, kim sądzą, że jest Mesjasz, więc
biegniemy do tego  narożnika,  nie  zwracając  uwagi  na  nic  innego.  To musi  być  On.  Więc  mamy
tendencję do myślenia, że Anty-mesjasz jest tylko tutaj, albo jest tylko tam lub tutaj tylko. Niektórzy z
nas myślą, to jest Kościół Rzymsko-katolicki, to nie może być nic innego. Potem piszą okropne książki
na tych, którzy wierzą, że to Islam. Potem mamy ludzi piszących książki, że Antychrystem, Bestią jest
Islam i że to nie ma nic wspólnego z Kościołem Rzymskokatolickim. Potem mamy też takich, którzy
sądzą,  że  tak  naprawdę  to  Rosja.  Ale  widzicie,  jeśli  patrzymy  na  Pismo  z  hebrajskiego  punktu
widzenia, w logice blokowej, to sugeruję wam, że nie wpadniecie w myślenie, że jest tylko tutaj, albo
tam. Będzie to Rosja, będą to Chiny, będzie to Islam, będą to masoni, będą to Iluminaci – to będą te
wszystkie rzeczy. Nie wpadajcie w nawyk wybierania tylko jednego, wykluczając pozostałe trzy, bo
będziecie  później  żałować  swoich  słów.  Będziecie  później  musieli  się  tłumaczyć  z  czegoś,  co
prorokowaliście,  że ta  lub tamta  osoba była Antymesjaszem,  a ona pojawia się  i  znika w historii.
Pomyślcie jak osoby, które pisały Biblię.

Chcę więc przedstawić wam kilka poglądów i one wszystkie są prawdziwe. Czyli, jeszcze raz, z
islamskiego  punktu  widzenia,  które  wskazuje  na  słowa:  w  imieniu  Allaha.  Sugeruję  wam,  że  z
greckiego punktu widzenia układ tych liter wskazuje nam na to, że coś innego dzieje się na zewnątrz, a
w środku też coś innego.

Mając  to  w  pamięci,  udajmy się  do  bardzo  dobrze  znanego  fragmentu  Pisma  z  Mateusza.
Wszyscy to zapewne znacie. Jaszua jest na Górze Oliwnej, uczniowie są zgromadzeni wokół Niego i
pytają się: powiedz nam, jakie są znaki twego przyjścia oraz czasów końca itp.? On każe im usiąść –
pamiętacie,  to  wszystko dzieje  się prywatnie.  On każe im usiąść i  sposób,  w jaki  to  powszechnie
uczone jest w naszych szkołach biblijnych oraz seminariach, jest taki – jeśli możecie to pokazać na
ekranie – Mat 24:4-5. Oto jak to jest napisane i  jak się nas tego uczy.  I odpowiedział im Jaszua:
Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem
Mesjaszem.  I  wielu  zwiodą. Powszechnie  uczy  się  nas,  że  to  odnosi  się  do  ostrzeżenia  Jaszua,



skierowanego do uczniów, że w czasach ostatecznych będą – przyglądajcie się temu – będą ci, którzy
będą twierdzić, że są Mesjaszami i będą was zwodzić. Tak się tego powszechnie uczy. A ja chcę wam
zasugerować, że On nie tego tutaj uczy. Jest tak, bo interpunkcje zastosowane w naszych Bibliach każą
ci wierzyć, że tak jest. Jednak w greckich manuskryptach nie ma tam znaków interpunkcyjnych. Ludzie
je  tam wstawili,  by pasowało  to  ich nastawieniom i  uprzedzeniom.  Normalne  nauczanie  mówi,  że
ostrzega Swoich uczniów, że w czasach ostatecznych przyjdą ludzie i będą mówić, że są Mesjaszami,
ale im nie wierzcie. Ale ci ludzie są w tym wersecie: to w Mat 24:24 występują fałszywi mesjasze. Oto
co  tu  jest  powiedziane:  Powstaną  bowiem  fałszywi  Chrystusowie  i  fałszywi  prorocy... Jedną  z
unikalnych  rzeczy  w języku  greckim,  a  nawet  w języku  angielskim,  jest  to,  że  kiedy  grecki  (lub
angielski)  chce  wyrazić  fałszywego  Chrystusa,  to  wyrażają  to  następująco:  mówią  –  fałszywi
Chrystusowie.  Wiem,  że  to  dla  was  totalne  oświecenie  i  jest  to  dla  was  głębokie,  lecz  tak  jest
rzeczywistość. Tutaj występują fałszywi Chrystusowie.

Teraz ponownie wam pokażę Mat 24:4-5.  Przeczytam wam to,  lecz zrobię pauzy w innych
miejscach. Przeczytam dokładnie te same angielskie (polskie) słowa, które pochodzą z tych samych
greckich słów. Będę robił pauzy w innych miejscach i gdy tak będę robił, pamiętajcie werset z Obj
13:18, na zewnątrz wyznający, lecz mający w środku inne nasienie, które wydawać będzie zupełnie
inny owoc. Pamiętajcie o nasieniu Abrahama. Posłuchajcie tej wersji i sprawdźcie, czy dostrzegacie
delikatną różnicę.  I odpowiedział im Jaszua: Uważajcie – pamiętajcie,  że to Mesjasz mówi tutaj,  a
mówi coś takiego – Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem,
mówiąc, [że] Ja jestem Mesjaszem i wielu zwiodą. Widzicie różnicę między tymi dwoma? Wróćcie na
chwilę do mnie. Widzicie różnicę między tymi dwoma? Jeśli tego nie dostrzegliście, powtórzę to raz
jeszcze.  Jaszua  mówi:  Uważajcie,  aby  was  ktoś  nie  zwiódł.  Wielu  bowiem  przyjdzie  pod  moim
imieniem,  mówiąc,  że  jestem  Mesjaszem i  wielu  zwiodą. Niektórzy  z  was  dostrzegają  tę  subtelną
różnicę.

Jedno nauczanie jest takie, że On mówi, iż ci ludzie będą twierdzić, że są Mesjaszami. Lecz gdy
przeczyta  się  to  w  kontekście  do  reszty  Pisma,  gdzie  fałszywi  Mesjasze  występują  20  wersetów
później, to mówi On, że ci ludzie będą twierdzić – na zewnątrz – że Ja jestem Mesjaszem, ale będą was
zwodzić. Dlaczego? Bo zdradzi ich ich owoc. To, co z nich wychodzi, zdradzi to, co jest tutaj. Oni
więc będą mówić, że jestem Chrystusem, że jestem Mesjaszem, ale będą was zwodzić. Oni tylko tak
mówią.

Widzicie,  pokażę wam w tych nadchodzących programach,  że to jest  dokładnie to,  o czym
mówi przypowieść o pszenicy i kąkolu. Kąkol udaje, że jest pszenicą. I dopóki pszenica nie wydaje
owocu, kąkol może się wśród niej chować. I dlatego Mesjasz mówił Swoim uczniom, nie idźcie i nie
wyrywajcie kąkolu, bo wyrwiecie przy tym pszenicę. Bo tak to działa na polu. Gdy ją posiejesz, to w
pierwszych  dniach,  gdy  one  rosną,  ciężko  jest  rozróżnić  między  pszenicą  a  kąkolem.  On  mówi,
zostawcie je aż do końca czasów. Gdy przy końcu czasów pszenica wyda owoce, wtedy łatwo będzie
wam odróżnić pszenicę od kąkolu. Innymi słowy, Mesjasz już wiedział,  sugeruję wam, że Mesjasz
wiedział, że Jego pszenica nie będzie trzymać się Jego dróg. On wiedział, że pszenica nie wyda owocu.
On wiedział, że będziemy trzymać się teologii mówiącej, że Jaszua zmarł na krzyżu, by uwolnić nas od
Tory i tym podobnych rzeczy. Tak jednak Biblia nie mówi. Biblia mówi, że Jaszua zmarł na drzewie,
by uwolnić nas od kary za grzech,  którą jest  śmierć.  On nie  umarł  na krzyżu,  by uwolnić nas od
przykazań, jakie sam napisał. Biblia uczy nas, że Boże Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I
kiedy tu był, obchodził Święta, obchodził  Szabaty, przestrzegał prawa, jakie sam napisał.  Po czym
powiedział, weźcie swój krzyż i naśladujcie Mnie. To nie jest wielka nauka. A co wymyśliliśmy w
naszej teologii? Nasza teologia mówi, że przyszedł i czynił te rzeczy, i powiedział, weźcie swój krzyż i
naśladujcie Mnie. I ponieważ tak jest, my nie musimy wykonywać tych rzeczy. Nasza teologia jest
zupełnym przeciwieństwem tego, co uczy Pismo. A potem się dziwimy, dlaczego nasz naród jest w
takim strasznym, niemoralnym, nieetycznym i patetycznym stanie. Widać to przed naszymi oczami.
Dzieje się tak, gdyż porzuciliśmy wszystkie Boże przykazania, Święta, festiwale, które zawierają całą



Jego sprawiedliwość.
Wracamy do tematu. Obraz, jaki tu mamy, jest tym samym obrazem, jaki mamy w Obj 13:18.

Mówienie czegoś innego na zewnątrz, czynienie czegoś innego w środku. Takie coś pokazują nam
greckie litery. Mówiliśmy już o tym, co pokazuje język arabski, gdy patrzy na niego ktoś, kto zna tę
kulturę i zna ten język. Nieco później  zobaczymy to także ukazane i  objawione poprzez hebrajski.
Ponieważ większość ludzi wie, że wierzę i uczę tego, że Nowy Testament był oryginalnie napisany w
języku hebrajskim. Ja w to wierzę. I wierzę, że jest wystarczająco dowodów, wskazujących na ten
kierunek. Z tego powodu logicznym pytaniem, jakie ludzie zadają, jest: dobra, Brad, jeśli wierzysz, że
był  pierwotnie  napisany  po  hebrajsku  i  że  grecki  wywodzi  się  z  hebrajskiego,  i  jest  podobnie
skonstruowany, to jakie są te trzy hebrajskie litery? Będziemy o tym mówić, kiedy cofniemy się na
początek. Bo wierzę, że są one objawione – zgadnijcie, gdzie? – na początku. Zatem to, co mamy na
końcu, jest objawione w początku.

Idźmy więc dalej tym śladem i prześledźmy tę myśl, o jakiej wspomniałem wcześniej, a jest nią
liczba – pamiętacie – zaksięgowywanie człowieka. Chcę wam zasugerować, że ten wąż jest, że tak
powiem, objawiony jako człowiek. Teraz ukaże się jako konkretna osoba. Wierzę w to. To dlatego
widzicie  tego węża stojącego jak człowiek,  gdy patrzycie  na trzy litery.  Dokładnie na coś takiego
patrzycie. Prześledźmy to. Pokażcie to na ekranie. Udajmy się do Daniela.

Daniel 2:32-33. Znacie ten obraz z Pisma. Jest to posąg Nebokadnezara. Jest tam powiedziane:
Głowa tego posągu [wykonana] była z czystego złota, jego piersi i ramiona – ze srebra, jego brzuch i
biodra – z brązu; Jego golenie – z żelaza, jego stopy – częściowo z żelaza, częściowo z gliny.  W dalszej
części serii rozdzielimy żelazo i glinę. Teraz chcę, byście zauważyli, że gdy szukamy go u proroków,
ten obraz, jaki widzi Daniel (posąg Nebokadnezara), jest to obraz człowieka.

Poszukajmy go teraz nieco dalej.  Udajemy się  do Bereszit,  do Tory,  skoro szukamy go na
samym początku. Bereszit 25:27 mówi: A [gdy] dzieci urosły – te dzieci to Jakow i Esaw, lub Jakub i
Ezaw, i mówi dalej:  Ezaw został człowiekiem biegłym w myślistwie i człowiekiem pola. To jeden z
powodów, dlaczego nazwaliśmy tę serię „Ezaw, człowiek pola”. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym,
mieszkającym w namiotach. Zwróćcie uwagę na kontrast między tymi dwoma synami. Jeden, Ezaw,
przebiegły  myśliwy.  Po  hebrajsku  cajid.  Rdzeniem  jest  cajid,  które  wywodzi  się  od  hebrajskiego
rdzenia 'cud'. Widać to na dole ekranu. Jest to hebrajskie słowo na 'prześladować kogoś', 'nachodzić
kogoś'. Prawdę mówiąc, piktograficzny obraz tej litery c (tz) w słowie 'cud', tłumaczone na nasz język
jako 'c',  to obraz leżącego na boku człowieka, na polu. Hebrajskie słowo na prześladowcę. Dlatego
tłumacze  naszych  Biblii  przetłumaczyli  to  jako  przebiegły  myśliwy,  prześladowca.  Zobaczycie,
dlaczego jest prześladowcą, gdy dojdziemy do Kaina. I mamy objawione o nim, że jest on człowiekiem
pola.

Czyli na końcu mamy człowieka, objawionego jako Antymesjasza. Przy posągu Nebokadnezara
jest to  obraz człowieka. Gdy cofniemy się do Ezawa, jest to  człowiek. Zwróćcie uwagę, że jest on
człowiekiem pola, podczas gdy Jakub jest człowiekiem spokojnym. Po hebrajsku 'tam'. Wywodzi się z
rdzenia  'tam',  co  oznacza  pełny,  kompletny.  Jakow/Izrael  był  pełnym  człowiekiem  i  mieszkał  w
namiotach lub w domu. Biblia zaczyna się od domu, jest nim pierwsza litera Biblii.

Następnym  razem  będziemy  kontynuować  ten  model,  ten  paradygmat  Antymesjasza  z
Objawienia  13:18  w  życiu  Kaina,  Ismaela  i  Ezawa.  Uważam,  że  są  to  bardzo  ważne  rzeczy  do
zrozumienia w tych czasach ostatecznych.

Ale nim zobaczymy się w następnym odcinku, przylgnijcie do waszych korzeni, aby dni wasze
były długie i by szczęściło wam się we wszystkim, do czego przyłożycie swoją rękę. Do zobaczenia
następnym razem. Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


