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Szalom. Witam ponownie w „Końcu objawionym w początku”.  Boker-tow, erew-tow lub lila-
tow. W sumie to nie wiem, o jakiej porze dnia to oglądacie. Może rano lub wieczorem, albo w środku
nocy. W każdym razie witajcie.  Ostatnim razem, zrobię tu krótkie podsumowanie,  by przypomnieć
nam,  gdzie  jesteśmy.  Rozpoczęliśmy  tę  serię  na  temat  „Ezawa,  człowieka  pola”  i  rozmawiamy o
proroczym znaczeniu rzeczy, jakie zawarte są w naturalnych rzeczach stworzenia, już od początku –
jak  powiedział  Izajasz,  że  tam  znajduje  się  koniec.  Zaczęliśmy  rozważać  dwa  nasienia.  I  jak
pamiętacie,  moja  sugestia  jest  taka,  że  te  dwa nasienia,  to  nie  są  fizyczne nasienia.  Lecz  są  to  –
opierając się na najważniejszej przypowieści z Biblii, przypowieści o siewcy – są to nauki naszego
Ojca,  Jego słowa do Jego ludu, jak już mówiłem, objawione w naturalnych rzeczach; oraz nauki i
słowa przeciwnika. To są te dwa nasienia, jak wierzę, pokazane w Genesis 3:15. Obecnie szukamy
wstecz modeli tych dwóch nasień, jak są wyrażone na końcu, przyglądając się, jak były wyrażone na
początku. I głównie, nasienie kobiety będzie się wyrażało w Abrahamie, Izaaku i Jakubie. I dlatego,
jeśli należysz do Mesjasza, to według Rav Szaula, czyli Pawła, jesteś nasieniem Abrahama. Obojętnie
czy żyłeś w czasach Abrahama i wierzyłeś lub żyłeś w czasach Izajasza i wierzyłeś, lub żyjesz dzisiaj
w Ameryce (Polsce też) i wierzysz. Jeśli należysz do Mesjasza, który jest wieczny, który według Jana
1:1  jest  od  początku,  to  jesteś  nasieniem Abrahama.  Czyli  wzorzec,  przykład  tego,  kim są  dzieci
Abrahama, Boże dzieci, nasienie kobiety, jest wzorowany na przykładzie Abrahama, Izaaka i Jakuba.
Drugie zaś nasienie jest  wyrażane i modelowane poprzez Kaina,  Ismaela i  Ezawa. Jak pamiętacie,
śledziliśmy tego 'człowieka', który pojawił się w Hitgalut lub Objawieniu 13:18. Zaczęliśmy od tego i
szliśmy wstecz,  poprzez  człowieka,  posąg Nebokadnezara,  z  księgi  Daniela,  doszliśmy do Ezawa,
widzieliśmy go w Ismaelu, w Kainie, a następnie widzieliśmy go w pierwszej postaci pola, w bestii, w
wężu z Genesis 3. W najprzebieglejszej bestii pola. Jest to jedną z identyfikacji Ezawa, który – w co ja
osobiście wierzę – jest najbardziej demonstracyjnym przykładem Antymesjasza z końca. Nie z powodu
fizycznej linii, w jakiej urodził się Ezaw, ale dlatego, że nie będzie słuchał, nie będzie słuchał Ojca. Nie
przyjmie więc nasienia Ojca. Reprezentuje więc jedyne nasienie, jakie pozostało. Gdyż od początku
mamy tylko dwa nasienia, nasienie kobiety – wyrażone w drzewie życia, oraz nasienie przeciwnika –
wyrażone w drzewie poznania dobra i zła.

Gdy się rozstaliśmy ostatnim razem, mówiliśmy o Hyksosach. Wielu historyków wierzy, że byli
Hebrajczykami, większość historyków wierzy, że byli podobni do Hebrajczyków, którzy przyszli do
Egiptu z północy i ze wschodu, w czasie,  gdy był tam Izrael.  Są historycy, możecie sami to sobie
wyszukać,  którzy wierzą,  że byli  oni  Edomitami.  Oczywiście  ja  się  z  nimi zgadzam.  Poszukałem,
pogrzebałem,  poświęciłem  czas,  by  przygotować  to  do  tej  serii.  Są  to  więc  Edomici,  a  Edomici
pochodzą od Ezawa. Sześć razy w Starym Testamencie, Tanaku, Torze, Ojciec mówi nam, że Ezaw to
Edom. Trzy razy z tych sześciu, jad dobrze pamiętam trzy razy z tych sześciu, wydaje się, że to jest bez
kontekstu,  jakby  to  tam  nie  pasowało.  Jakby  Ojciec,  no  wiecie,  opowiadał  wam  coś,  prowadził
narrację, coś sobie tam nawija i nagle, och, tak przy okazji, Ezaw to Edom. Po czym tekst sobie biegnie
dalej. Wydaje się, jakby Ojciec próbował powiedzieć coś takiego: chcę, byście naprawdę zrozumieli,
że ten gościu, Ezaw, który pragnie zabić Jakuba – o czym będziemy mówić za parę minut – to Edom.
Gdy więc czytacie o Edomitach, to jest to wskazówka, że czytacie o naturze, modelu samego Ezawa.
Więc ci Hyksosi, co oznacza królowie ziemi, władcy obcych krajów, na nich skończyliśmy.

Jedną z rzeczy, jaką wspomniałem, jest to, że Wielikowski, jego imię to Emanuel Wielikowski
– jest on znanym historykiem, kontrowersyjnym, tak przy okazji – w swojej książce „Wieki i chaos”



pisze,  że  Hyksosi  byli  Amalekitami.  W  literaturze  rabinicznej  Hyksosi  to  ciernie,  byli  nazywani
cierniami. Będziemy czytać o cierniach, jakie dość szybko napotka Izrael na pustkowiu. Czyli znamy
ich jako ciernie, jako Amalekitów. Amalek był wnukiem Ezawa. Wspominaliśmy również, że czcili oni
jednego  boga  i  że  sprowadzili  tego  boga  ze  sobą  do  Egiptu.  W  tamtym  czasie  Egipt  był
najpotężniejszym narodem na świecie. A oni tego boga, w którego wierzyli, sprowadzili ze sobą, ale
utrzymywali go incognito, że tak powiem. Ten jeden bóg nazywał się Set. Set.

Za chwilę się nim zajmiemy,  gdyż w Genesis 27:41-42 ujrzymy – Kyle,  możesz to dać na
ekran?  –  oto  co  Bereszit  27:41-42,  mówi  tak:  Dlatego  Ezaw nienawidził  Jakuba... W większości
przypadków możecie to sobie podmienić na Izraela, dlatego że Izrael to Jakub, gdy Jakub jest wierny.
Dlatego Ezaw nienawidził Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym mu błogosławił jego ojciec. I
Ezaw mówił w swym sercu – zwróćcie uwagę, gdzie to mówił – Zbliżają się dni żałoby po moim ojcu –
to  oznacza,  że  zbliża  się  śmierć  Izaaka  –  wtedy  zabiję,  wtedy  zgładzę  mego brata  Jakuba. Ezaw
nienawidził  Jakuba.  Wróć do mnie,  Kyle.  Rozłóżmy go i  porozmawiajmy chwilę  o tym wersecie.
Mówiliśmy  już  o  Ismaelu  i  jego  naturze.  Pamiętacie,  powiedziane  jest,  że  będzie  on  dzikim
człowiekiem,  czyli  adamem,  i  że  zawsze  będzie  mieszkał  w  obecności  swego  brata.  Jeszcze  raz,
dlaczego zawsze będzie w obecności swego brata? Ponieważ zostało mu przekazane to nasienie, które
jest wrogie nasieniu Bożego Słowa. A jego wyraźnym celem jest zniszczenie Izraela. To jego cały cel –
zabić Izraela. Żeby więc zabić Izraela, musisz być tam, gdzie jest Izrael. Sugeruję wam, że Ojciec to
wiedział, gdyż On jest mądrzejszy od nas.

Zatem w samym środku swego grzechu, gdy znajdują się w niewoli w Egipcie, w środku swojej
historii, gdy Izrael jest wysłany – karą Izraela było rozesłanie ich po wszystkich narodach świata. Taka
była kara Izraela. Rzadko kiedy karą Izraela było ściąć mu głowę, ok. Nie, tradycyjną karą było – ja cię
wygnam. Ja chcę cię trzymać, chcę ci błogosławić, chcę cię otaczać Swoją obecnością i uczynić cię
szlachetnym drzewem w Moim domu. Ale nie będę tolerował, jak krzywisz się na Moje przykazania. I
gdy tak robią, gdy odwracają od nich swe serca, gdy czczą Go ustami, lecz ich serca są daleko od
Niego, rozprasza ich po narodach. Ale Józef... w historii Józefa z Genesis 50 widzimy inny model. A
jest nim to, że to, co ludzie zamierzają użyć do złego, Bóg używa do dobrego. Zatem z powodu ich
grzechu – to jest to, o czym mówi Paweł w liście do Rzymian 11, gdzie mówi, że ich gałęzie zostały
odcięte ze względu na was, byście mogli być wszczepieni. To wszystko jest częścią idei zbawienia
Izraela. Z powodu ich grzechu Bóg ich rozpędza, lecz to, przyjaciele, tak naprawdę ich ochrania. Bo
ciężko jest zniszczyć przeciwnika, jeśli jest rozproszony po całym terenie. Bóg więc tego używa.

Jesteśmy  teraz  w  1  Mojż.  27:41-42.  Dowiedzieliśmy  się,  że  Ezaw  nienawidził  Jakuba.
Typowym hebrajskim słowem na 'nienawidzić' jest 'sane'. S-a-n-e, wymawiane sane(j). Sane – to słowo
użyte jest, gdy Bóg nienawidził Ezawa. Pamiętacie, 2-3 razy w Biblii powiedziane jest: Bóg miłował
Jakuba i  nienawidził  Ezawa.  Sane jest  hebrajskim słowem, w którym zawiera się idea preferencji.
Innymi  słowy,  On nie  preferował  (wolał)  Ezawa.  Takie  użycie,  nie  jest  nienawistnym hebrajskim
słowem na nienawiść.  Czyli  powiedziane  jest  tam,  że  Bóg miłuje  Jakuba i  nie  woli  (nie  podoba)
Ezawa.  Dlaczego  nie  wolał  Ezawa?  Ponieważ  Ezaw wzgardził  swoim pierworództwem.  Z  punktu
widzenia  Jakuba,  jego pozycja  z  Ojcem,  z  jego tatą  –  paradygmat  lub  model,  jaki  mamy między
Jakubem i jego ojcem, Izaakiem – jego pozycja w relacji ze swoim ojcem była ważniejsza niż jego
nagłe potrzeby. Nagłe potrzeby Ezawa były ważniejsze niż jego pierworództwo u ojca. To również jest
przykładem tego,  o  co  chodzi  w wierze.  Czy  twoja  pozycja  z  Bogiem jest  ważniejsza  od  twoich
nagłych potrzeb. Czasem nasze nagłe potrzeby są ważniejsze niż nasza relacja z naszym Ojcem. Takie
jest znaczenie słowa sane, gdy chodzi o Boga nienawidzącego Ezawa.

Jednak nie takie słowo jest tu użyte – Ezaw nienawidził Jakuba. Użyte tutaj słowo występuje w
Piśmie tylko 6 razy. Zwróćcie uwagę na liczbę 6. Użyte jest tylko 6 razy. Jest to  satam. S-a-t-a-m.
Kyle, jeśli znów mógłbyś to na chwilę pokazać na ekranie. Widać to na dole ekranu. Mam tam słowo
satam; s-a-t-a-m. Obok niego jest hebrajska (aramejska) wersja. Czytamy od prawej do lewej. Mamy
tam szem, tet oraz mem. Końcowe mem, które nazywamy mem sofit. To słowo satam oznacza strzelać



biczem tam i z powrotem oraz uderzać w coś. Utworzone jest z rdzenia z pierwszych dwóch liter.
Dwóch pierwszych, jakie widzicie. Pamiętajcie, w hebrajskim czytamy od prawej do lewej. Litera po
prawej, wyglądająca jakby coś zaraz miało zaboleć, to szem. Potem mamy 'tam', jest to sin i tak się to
wymawia. Mamy więc sin, tet i mem. To słowo utworzone jest z dwóch pierwszych liter – set. Brzmi
znajomo – set? Był to bóg Hyksosów, kiedy przyszli i go czcili. Jest to dwuliterowe słowo, oznaczające
strzelać  biczem tam i  z  powrotem.  Wędrować tam i  z  powrotem.  To oznacza,  że  dowolne  słowo
hebrajskie  – trzymaj to dalej,  Kyle – każde hebrajskie  słowo zaczynające się od tych dwóch liter,
będzie miało coś wspólnego z czymś, co chodzi tam i z powrotem, lub z uderzaniem, lub trzaskaniem
biczem. Zapewne dostrzegliście już obraz węża, jaki widzicie na ścieżce, gdy idziecie drogą i widzicie
węża wijącego się tam i z powrotem na żwirze, i atakującego, uderzającego w coś. Czyli dwie pierwsze
litery są hebrajskim słowem na przyznanie zwycięstwa. Chodzi mi o nienawiść, jaką mamy na myśli,
gdy mówimy, że ktoś czegoś nienawidzi albo kogoś nienawidzi. Takie słowo jest tam użyte.

Spójrzcie na słowo poniżej, gdyż tworzy ono bardzo znane słowo, z jakim jesteśmy obeznani –
satan. My mówimy szatan, ale jest to satan. Składa się ono z sin,  tet oraz nun. Piktograficznie, czyli
rozbierając to słowo na znaczenia poszczególnych liter, każdą literę po kolei, po hebrajsku słowo satan
– polskie słowo szatan pochodzi z hebrajskiego – oznacza otoczyć i zniszczyć życie. Spójrzcie na to,
zanim przełączysz na mnie, Kyle. Występująca tam litera sin oznacza niszczenie. Jest to obraz zębów
wbijających się w coś, wrzynających się w coś.  Tet oznacza otoczyć coś.  Tet wygląda jak okrąg z
wielkim x na nim. Nun to hebrajskie słowo na rybę. Jest to symbol ryby. Jest to także symbol spermaty,
komórki spermy, ok. Wygląda jak komórka spermy i jak ryba. Jest to hebrajska litera na życie. Gdy to
wszystko się poskłada, to oznacza to – otoczyć i zniszczyć życie, które reprezentowane jest przez rybę.
Wróć teraz na mnie, Kyle.

Dlaczego to takie istotne? Cóż, dlatego, że od samego początku, zwłaszcza w Genesis 48 i 49,
Gdy Jakow daje... Nie Jakow, gdy Izaak daje... Oj, przepraszam, wracam do Jakuba... gdy wypowiada
proroctwa  nad swoimi  wszystkimi  synami,  pamiętacie  to,  mówi,  że  Efraim  i  Manasses,  którzy  są
synami  Józefa;  pamiętacie,  jak  przemienia  ręce  nad  Efraimem  i  Manassesem?  Manasses  jest
pierworodnym Józefa, ale próbuje pokazać, że Efraim będzie reprezentował Bożego pierworodnego.
Czyli  ponownie mamy ten sam wzorzec, jaki zawsze mieliśmy, w którym Bóg stara się nas uczyć
rozróżniać, byśmy potrafili dostrzegać różnicę między naszym pierworodnym, który to nie wchodzi do
Bożego Królestwa, a Jego pierworodnym, który to wchodzi do Bożego Królestwa. Przemienia więc
ręce i mówi im, niech moje imię – kto to mówi? Jakub=Izrael – niech moje imię Izrael będzie na tych
chłopcach i niech mnóstwo narodów wyjdzie z Efraima. Multum gojim – melo ha gojim – takie słowa
są tam użyte. Pojawi się mnóstwo narodów. To samo określenie użyte jest w Rzym 11:25. Pozwólcie,
że  to  wezmę  i  przeczytam –  Rzym 11:25  zawiera  dokładnie  tę  samą  grecką  wersję  proroctwa  o
Efraimie, bo, powtórzę raz jeszcze, Efraim reprezentuje tego, kto przyjmuje Boże nasienie oraz Bożego
pierworodnego. Zatem to nasienie sprawiedliwości i wiary, i zaufania, i posłuszeństwa Bogu, nieważne
kim jesteś lub skąd pochodzisz, będzie teraz wyrażane w Efraimie, który będzie reprezentował Dom
Izraela przez całą resztę Starego Testamentu. I jest on jedną z dwu osób mających udział w Nowym
Przymierzu w Jer 31. To samo określenie 'multum narodów' wychodzących z Efraima, jest użyte w
Rzym 11:25,  gdzie  jest  powiedziane:  Nie  chcę  bowiem,  bracia,  abyście  nie  znali  tej  tajemnicy  –
żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki
nie  wejdzie  melo  ha  gojim,  pełnia  pogan. Dopóki  wszyscy  wierzący  nie  wejdą  do  tego  drzewa.
Częściowa ślepota przyszła na Izrael. Izrael został podzielony na dwa Domy. Na Dom Izraela i Dom
Judy. Juda jest częściowo ślepa i Dom Izraela jest częściowo ślepy. Wszyscy są częściowo zaślepieni,
dopóki  nie  przejrzą.  Nieprzypadkowo hebrajskie  słowo na ślepotę jest  spokrewnione,  ma relację  z
hebrajskim słowem 'hebrajczyk', dodaję to na marginesie. To taka dygresja.

Czyli  mamy  satan –  otaczanie  i  niszczenie  życia.  W Genesis  48,  gdy mówi,  że  z  Efraima
wyjdzie multum narodów i że rozmnożę cię na powierzchni ziemi, to hebrajskie słowo na 'rozmnożę' to
'ryby'.  Ryby. To właśnie to  Szatan próbuje  zniszczyć.  To,  kogo próbuje on zniszczyć,  to  nasienie



kobiety.  To o to chodzi.  Od samego początku, czy jesteś Żydem, czy poganinem, jeśli  masz Boże
nasienie, to on poluje na ciebie, bo jesteś – z punktu widzenia przeciwnika – tym złym. Jesteś tym,
którego on chce zniszczyć. To nie jest przypadek, tak myślę, że od jakiś 2000 lat istnieje tradycyjny
symbol dla sporej grupy ludzi na ziemi – symbol ryby. I tak się dzieje, że jest to podstawą imienia
Satana, który na pierwszym miejscu chce otoczyć i zniszczyć rybę.

W Dziejach Apostolskich Jaszua mówi, że Duch Święty zstąpi na was i poślę was – pamiętacie?
– do Jerozolimy i Judei, czyli do Domu Judy; do Samarii oraz najdalszych krańców ziemi, czyli do
Domu Izraela, którego znamy już ze Starego Testamentu. A wysyła ich jako rybaków. Gdy ich rozsyła,
wszyscy, poza Mateuszem i paru innymi, byli rybakami. Pójdziecie więc i będziecie ich wyławiać (jak
ryby).  To jest  powodem, dlaczego im odpowiedział,  kiedy Go zapytali,  kiedy nadejdzie  Królestwo
Izraela,  nie wasza to rzecz teraz wiedzieć.  Ale najpierw zstąpi na was Ruach HaKodesz lub Duch
Święty i  was roześlę.  Co więc Jaszua mówił? Mówił  coś takiego:  Królestwo nie  może przyjść do
Izraela, dopóki Izrael nie przyjdzie do Królestwa. Idźcie więc i ich zdobywajcie! To nie jest kosmiczna
nauka. I mówi, oto jak to zrobicie: pójdziecie i będziecie szukać zaginionych owiec z Domu Izraela.
Gdyż  Jaszua  powiedział,  że  przyszedł  tylko  po  zagubione  owce  z  Domu  Izraela.  Czyli  waszym
zadaniem jest zgarnąć Mój lud, który został rozproszony po narodach i zmieszał się z poganami na
każdy sposób. Gdy ich sprowadzicie – innymi słowy, wyjdą tylko ci, którzy uwierzą, bo niewierzący
nie wyjdą z Babilonu – gdy ich sprowadzicie, Bóg to już wie, bo On jest bystrzejszy od nas, że pełnia
(multum) narodów, melo ha gojim, wyjdzie razem z nimi. I gdy wyjdą, spełnią się proroctwa, bo one
się jeszcze nie wypełniły, wezmę dwa i uczynię je jednym stadem z jednym Pasterzem. Dwa drzewa
staną się jednym drzewem – Ezechiel 37. I będzie jedno stado – jedna grupa, jeśli wolicie – z jednym
Pasterzem. Tak mówi wyraźnie proroctwo i tak mówi Jaszua w Janie 10, gdy mówi o Swojej śmierci,
na tym drzewie. Mówi tam o całym ukrzyżowaniu. I pamiętacie, co mówi? Nikt nie zabiera mojego
życia,  ja  je  daję,  ja  je  kładę.  Mówi  o  Swojej  śmierci,  grobie  i  zmartwychwstaniu.  A celem tego
wszystkiego jest, mówi, wziąć dwa i uczynić je jednym. Jedno stado z jednym Pasterzem. Ok, to była
kolejna dygresja.

Wracamy do naszego tekstu – 1 Mojż.  27:41-42. Mamy tu nienawistną nienawiść,  jaką ma
Ezaw względem Jakowa. Dlaczego? Z powodu błogosławieństwa. Błogosławieństwa, gdyż Jakow ma
błogosławieństwo. A Ezaw chce z powrotem to błogosławieństwo. Myśli więc sobie – błędnie, mogę
dodać, bo Tora nie mówi czegoś takiego, że możesz odzyskać pierworództwo, jeśli zabijesz swego
brata.  Ok? W każdym razie  on sobie myśli,  że zdobędzie z powrotem błogosławieństwo, zabijając
Jakuba. Bo on widział,  co Jakub zrobił. Pamiętacie? On widział, co Jakub zrobił. Co takiego zrobił
Jakub? Cóż, generalnie, uważa się to za bardzo przebiegły czyn. Jednak Jakub miał swoje priorytety w
porządku.  Technicznie  rzecz  biorąc,  sugeruję  wam, że to  nie  Jakub miał  właściwe priorytety,  lecz
matka Jakuba, Rivka, miała właściwe priorytety, gdyż to Rebeka była tą, której Bóg powiedział: w
twoim łonie są dwa narody, w twoim łonie są dwaj chłopcy. Zanim zostali urodzeni, Rebece zostało
objawione,  że  starszy  będzie  służył  młodszemu.  To  Rivce  zostało  coś  przekazane.  Ona  miała
informacje,  jakich  nie  miał  Izaak,  jakich  nie  miał  Jakub,  jakich  nikt  nie  miał.  Bóg  osobiście  jej
powiedział,  że chociaż pierworodnym Izaaka będzie Ezaw, Moim pierworodnym będzie Jakow lub
Jakub, lub Izrael. To ona jest tą, która faktycznie namówiła, jeśli przeczytacie kontekst, która namówiła
Jakuba, by udawał, że jest Ezawem. Miał założyć ubrania, które miały utożsamiać go z pierworodnym.
Jakub przystał na to, gdyż uważał pierworództwo u swego ojca za ważniejsze niż cokolwiek innego.
Jak pamiętacie, z początku Ezaw o to nie dbał, gdyż był gotów sprzedać swoje pierworództwo – za
chwilę do tego przejdziemy – za swoje nagłe potrzeby, za potrawkę, za jakąś zupę. Znacie całą historię.
I chcę wam zasugerować, jest to tylko sugestia, ok? Z tego, co widzę, że miało miejsce w Biblii, a
także historycznie, od tego momentu, gdy Ezaw widział Jakowa udającego Ezawa, wierzę, że od tego
momentu Ezaw pragnął udawać, że jest Jakubem, by odzyskać pierworództwo. Co przez to rozumiem.
Ezaw – to imię oznacza kąkol.



Jaszua opowiada przypowieść o pszenicy i kąkolu. Że kąkol jest zasiany przez przeciwnika,
który przychodzi i sieje kąkol wśród pszenicy. Mówiliśmy wcześniej, że nie odróżnimy kąkolu, jeśli
pszenica nie wydaje owocu. Jeśli pszenica nie wydaje swego owocu, to pszenica wygląda jak kąkol.
Więc sugeruję wam, że on wmieszany jest w pszenicę i udaje, że wygląda jak ona. Sądzę, odwróćmy to
teraz, że on, widząc, co zrobił Jakub, udaje teraz, że jest jak Jakub. Wierzę, że jest to też częścią tego,
że  są  tacy,  którzy  mówią,  że  są  Żydami,  lecz  nimi  nie  są.  Innymi  słowy,  są  przeciwnikami.
Gdziekolwiek jest Izrael, gdziekolwiek jest Juda, gdziekolwiek jest Dom Izraela, tam będą wmieszani,
pośród nich, terroryści. Dlaczego? Z powodu tego tutaj proroctwa. Czytajmy dalej – I Ezaw mówił w
swym sercu – 1 Mojż. 27:41-42. Zauważcie, że powiedział to najpierw w swoim sercu. Gdyż Ojciec
wie, że tam zaczyna się nasze zachowanie. Zachowanie zaczyna się od twojego serca. Zachowanie nie
jest czymś, co automatycznie czynisz. Jest ono filtrowane przez twój umysł, ale pochodzi z tego, co
leży tutaj (w sercu). Zanim więc Ezaw – patrząc z perspektywy zachowania – zabije Izraela, musi to
wiedzieć, powiedzieć to i wierzyć w to w swoim sercu. Zaczyna się to w sercu i mówi: zbliżają się dni
żałoby po moim ojcu - i dodaje później –  wtedy zabiję mego brata Jakuba. Czyli celem Ezawa jest
zniszczenie Izraela. Wierzę, że tylko po to, by odzyskać z powrotem prawo pierworództwa.

To jeden z powodów, dlaczego jedna z głównych religii na świecie, Islam, naciska w sprawie
proroctwa dotyczące tego, do kogo należy ziemia, czyja jest ta ziemia, kto był prawdziwym synem
Abrahama. Oni mówią, że Ismael, a nie Izaak – sprzecznie z tym, co Biblia mówi. Próbują odzyskać
pierworództwo, bo uznają oni, Islam, Awrahama jako ojca. Próbują więc odzyskać pierworództwo od
Abrahama i czynią to, zamieniając wszystkie proroctwa, jakie wypowiedziane są o Izaaku. W Izaaku
będzie nazwane twoje potomstwo. A ich doktryna mówi: w Ismaelu będzie nazwane twoje potomstwo,
bo  chcą  odzyskać  pierworództwo.  W  przyszłym  tygodniu  będziemy  dalej  rozmawiać  o  tych
proroctwach,  dotyczących  Ezawa.  Myśmy nawet  jeszcze  nie  doszli  do  tego,  by  rozpracować imię
Ezawa.  Zapewne  uczynimy  to  w  następnych  odcinkach.  Będziemy  dalej  omawiać  te  modele,  te
paradygmaty z początku w życiu Kaina, Ismaela i Ezawa. I wyciągniemy je, byśmy mogli zrozumieć
słowa, jakie zapisane są w księdze Objawienia, na końcu, o Antymesjaszu.

Nim się ponownie zobaczymy, przylgnijcie do swoich korzeni, by dni wasze były długie i by
szczęściło się wam we wszystkim, do czego przykładacie swoją rękę. Do zobaczenia za tydzień.

Szalom. Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


