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Szalom. Witam ponownie w WildBranch Ministry. Jestem Brad Scott a wy nie. Ten program to
„Koniec Objawiony w Początku”. Mówimy o Ezawie, człowieku pola. Dyskutujemy na temat dwóch
nasień z Genesis 3:15.

Gdy kończyliśmy ostatnim razem, cytowałem Psalm 2, proroctwo o tych rządzących ziemią, o
królach ziemi itp., którzy zgromadzają się razem, to całe drugie nasienie, zbierają się razem w jedno w
czasach końca, by zgromadzić się przeciwko Jahwe i Jego Pomazańcowi. Celem – pamiętajcie o tym –
zniszczenia  drugiego  nasienia.  Patrząc  na  to  w  rolniczej  scenerii  –  by  zniszczyć  inne  nasienie.
Pamiętajcie,  że  Łukasz,  w swojej  ewangelii,  powiedział  nam,  cytując  Jaszua:  nasieniem jest  Boże
Słowo. A Boże Słowo to wszystkie Jego przykazania, nakazy i ustawy. Wszystkie Boże drogi są w
Jego Słowie.  Jeśli  nasieniem jest  Słowo Boże,  to wszystkie  Jego drogi są w nasieniu.  Jeśli  to jest
prawdą,  jeśli  cała  Boża  dobroć,  sprawiedliwość  i  błogosławieństwo  –  pamiętacie,  jeśli  będziesz
przestrzegał mego Słowa, będę ci błogosławił – zawarte są w nasieniu, to nie da się zasłużyć na to
nasienie. Pamiętacie, że Paweł powiedział, że z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę, nie z siebie, jest
to Boży dar; nie z dobrych uczynków, aby się żaden człowiek nie chlubił. Takie jest nasienie. Z łaski,
przez  wiarę  –  tak  otrzymujecie  nasienie.  I  mówi  dalej,  gdyż Jego dziełem jesteśmy,  stworzeni  w
Mesjaszu, Jaszua, do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich chodzili.
Dlaczego On chce,  byśmy chodzili  w tych dobrych uczynkach,  które objawione są od początku w
Bożych drogach? Bo taki jest  nasz owoc, w którym znajduje się też nasienie.  Jeśli  więc cała Jego
dobroć  jest  w  nasieniu,  wszystkie  Jego  przykazania  i  wszystkie  Jego  prawa  są  w  nasieniu,  to
oczywiście nie istnieje takie przykazanie, które mógłbyś wypełnić, by zdobyć nasienie, bo przykazania
do jego zdobycia są w nim. Czyli On musi ci go dać, to musi być darem. Nasienie, Mesjasz zawsze
musi być darem od Boga dla tych, którzy z łaski, przez wiarę, przyjmują nasienie. Teraz gdy przyjąłeś
nasienie, możesz teraz chodzić we wszystkich rzeczach, jakie są w nasieniu.

Skąd wiem, że tak jest w Biblii? Bo tak działają te rzeczy w moim ogródku, w moim polu, które
mogę posmakować, dotknąć, poczuć, powąchać i wziąć. Nie muszę polegać na tym, co ty, ja lub ktoś
inny  sądzi,  że  dzieje  się  w Piśmie.  Ja  widzę,  jak  rośnie  to  codziennie  przed  moimi  oczami,  gdy
wychodzę na zewnątrz przez drzwi. Takiemu Bogu służymy. Wiara jest substancją rzeczy, jakich się
spodziewamy,  dowodem rzeczy,  jakich  nie  widzimy.  To drugie  nasienie  zna  te  rzeczy.  To drugie
nasienie  wie,  że cała  ta  dobroć znajduje się  w nasieniu  kobiety.  Zatem chodzi  o  to,  by zniszczyć
nasienie. Bo jeśli zniszczysz nasienie, to zniszczysz owoc, jaki daje nasienie. Czyli trzeba złączyć swe
siły, porozrywać te wszystkie tradycje ojców – Psalm 2 – by zniszczyć owoc. Jeśli zniszczysz owoc, to
masz nasienie.

To jest jednym z powodów służby Eliasza w czasach ostatecznych, odnowić wszystkie rzeczy.
Nasienie oraz owoc. Ale jeśli cofniecie się na początek i poczytacie o przeciwniczce Eliasza, Jezabel,
to zobaczycie, że jest duch Eliasza, którym jest odnowienie wszystkich rzeczy, by przygotować drogę
Panu; lecz jest też duch Izebel. Duch Izebel – pamiętacie – chciał przejąć winnicę Nabota. Objawił się
w  jej  podstępie  poprzez  Achaba,  który  był  królem  mięczakiem.  To  ona  jest  tą,  która  czasami
reprezentuje wielkie organizacje, o których się mówi, że są feministyczne. Chodziło tam o przejęcie
winnicy sąsiada, której on nie chciał jej oddać. I ona, jak dobrze wiecie, sprawiła, że jej sąsiad został
zabity, po to, by mogli przejąć jego winnicę. Dlaczego chcieli tę winnicę? Bo tam są owoce. Owoc jest
w winnicy. Jeśli masz owoc, jeśli zniszczysz owoc – a w nim jest Tora – to zniszczysz i nasienie. Bo
gdzie  jest  nasienie?  –  W  owocu.  Prawdę  mówiąc,  pojawiające  się  tam  imię  Nabot  pochodzi  od



hebrajskiego rdzenia 'nuw' i jest rolniczym określeniem, które oznacza wydawać owoc. I jeszcze, to
słowo 'nuw' – rdzeń imienia Nabot – jest także rdzeniem 'nawi' – profit, zysk. Jest to rdzeń słowa na
profit lub proroctwo. Czyli w zysku, proficie chodzi o to, że cokolwiek wychodzi z ust, zgadza się z
nasieniem. Owoc będzie wynikiem nasienia. I to jest podstawą proroctw i profitów.

Teraz gdy sobie powiedzieliśmy, że nasienie przeciwnika chce zniszczyć nasienie kobiety, bo
takie jest proroctwo od samego początku, możemy sobie przejść teraz do właściwego imienia Ezawa.
Kyle, czy mógłbyś to pokazać na ekranie? Ezaw, po polsku e-z-a-w. My mówimy Ezaw, ale właściwie
powinno być Esaw. Tak to widzimy w Polskim. Lecz gdy sobie go rozłożymy, to otrzymujemy z niego
tak zwany główny rdzeń. Tutaj będą to dwie litery. Pierwsze dwie litery to ajin i  szin. Ajin i  szin lub
sin, i te dwie litery razem mają znaczenie. Oznaczają marnować, niszczyć. Ale nigdy nie zobaczycie
tych dwóch liter  samotnie w hebrajskim tekście.  Musi istnieć trzecia  litera  po to, by słowo mogło
komunikować pełną myśl. Tak działa język hebrajski. Jest zaledwie kilka hebrajskich słów w waszym
Starym Testamencie, które mają w sobie tylko dwie litery. Większość z nich to jakieś partykuły i tego
typu rzeczy. Ale słowa, jakie komunikują myśl w hebrajskim, muszą mieć trzyliterową podstawę, by
móc przekazać pełną myśl. Ale to, jak zaprojektowany jest hebrajski, dwie litery mają swoje znaczenie.
Dwie  litery  posiadają  znaczenie.  Zatem  ajin i  szin lub  sin oznaczają  marnotrawić,  niszczyć.  A to
oznacza, że dowolne słowo hebrajskie, które zaczyna się od tych dwóch liter, będzie miało w sobie
oddźwięk niszczenia czegoś.

Teraz,  dodamy na ich końcu  waw – oto te trzy litery.  Jeśli poszukacie sobie tego w jakimś
leksykonie, to powie wam, że to włochaty, owłosiony. Jest to biologiczne znaczenie. A ponieważ Ezaw
jest osobą, będzie to podstawą jego imienia. Może niektórzy pamiętają, że uczę czegoś takiego, jak
agro-bio-lingwistyka. Proszę, zostaw to na ekranie, Kyle. Agro-bio-lingwistyka. Co oznacza, że każde
ze słów ma coś wspólnego z ludźmi, ma korzeń w rolnictwie.  Agro – to rolnictwo; bio – to biologia.
Czyli biologiczne znaczenie odnosi się do osoby jak np. nadawanie komuś imienia Ezaw. Wymawia się
go Esaw. Ale to nie jest rdzeniem tego słowa. Celowo używam tego słowa. Jeśli wstawię tam teraz bet,
otrzymam teraz coś rolniczego.  Ajin,  szin, bet. Teraz jest to hebrajskie słowo na trawę lub chwast.
Widzimy teraz  jego rolnicze  pochodzenie,  czyli  takie,  jakie  Ojciec  przedstawił  nam w pierwszym
rzędzie. Jeśli udamy się z tym słowem do naszego Nowego Testamentu, to jak zgadujecie, jest ono tam
tłumaczone  jako  kąkol.  Kąkol.  Nie  zmieniaj  tego,  Kyle.  Mat  13:25 mówi:  Lecz  gdy  ludzie  spali,
przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał... Ezawa, że tak powiem. Tym słowem jest kąkol.

Prawdę mówiąc, chcę wam zasugerować, że w księgarni, tutaj w GLC, w tej pięknej księgarni,
jaką mają, możecie sobie kupić Stary i Nowy Testament w jednej księdze, Hebrajsko-Angielską Biblię.
Angielski tekst jest po lewej, hebrajski po prawej. Także Nowy Testament. Jeśli otworzycie sobie Mat
13:25 i zobaczycie sobie, jak ten werset przetłumaczony jest na hebrajski, to takie słowo tam ujrzycie.
Jest ono podstawą imienia Ezawa.  I nasiał kąkolu między pszenicę. Hebrajskim słowem na pszenicę
jest  sitos.  O przepraszam, to greckim słowem na pszenicę jest  sitos.  Hebrajskim słowem jest 'bar'.
Głównie tłumaczone z hebrajskiego słowa bar. Tłumaczone jest i z innych, ale głównym jest bar. Bar
po hebrajsku oznacza czysty. Czysty. Prawdę mówiąc... Kyle, jeśli mógłbyś na chwilę do mnie wrócić.
Prawdę mówiąc, to słowo bar użyte jest... Niektórzy z was go kojarzą, bo brzmi po aramejsku. No bo
jest to także aramejskie słowo. Szymon bar Jona oznacza syn kogoś. Jednak w hebrajskim to słowo
odnosi  się  do  syna,  zboża,  pszenicy  i  czystości.  W hebrajskim  jest  między  nimi  relacja  do  tego
pięknego słowa 'bar', które jest także rdzeniem słowa baruch – błogosławieństwo. Jego rdzeń wiąże się
z synem, wiąże się także z czystością, oraz z pszenicą, co czasem tłumaczy się jako zboże. Tak więc
widzicie połączenia, jakie Ojciec czyni w tym słowie. Po grecku to sitos, a po hebrajsku to bar.

Podam wam przykład użycia tego słowa. Otwórzcie sobie ponownie Psalm 2, gdzie właśnie
byliśmy, gdyż jest to kontynuacja nauczania o władcach i królach ziemi,  którzy zbierają się razem
przeciwko  Panu  i  Jego  Pomazańcowi.  Kończy  się  takimi  słowami  w  wersetach  11  i  12.  Chcę
powiedzieć, że tłumacze KJV postrzegali to jako aramejskie słowo, a ja wam mówię, że tak nie jest.
Ono jest hebrajskie, co dostrzeżecie też w wielu żydowskich publikacjach na temat ST. Oto co mówi



KJV od wersetu 11. Służ Panu z bojaźnią i raduj się z drżeniem. Pocałuj Syna, by się nie rozgniewał i
byś nie zginął w drodze, gdy jego gniew się trochę zapali. Dlaczego tak strasznie się gniewa? Cóż, z
powodu tych ludzi, którzy Mu się sprzeciwiają i Jego Pomazańcowi. Teraz przetłumaczę to tak, jak leci
to w hebrajskim, bo słowa 'pocałuj syna' po hebrajsku są dwoma słowami. Naszach oraz bar. Naszach i
bar. Słowo  naszach przetłumaczone jest tutaj jako 'pocałuj'.  Jednak to słowo tak naprawdę oznacza
otoczyć i przytulić coś. Otoczyć i przytulić. Na przykład jest ono także rdzeniem hebrajskiego słowa na
zbroję. Zbroję żołnierza. Dzieje się tak, ponieważ, kiedy żołnierz zakłada zbroję, jest otoczony – jego
zbroja otacza i obejmuje go. Tutaj przetłumaczone jest jako pocałunek, bo jest to hebrajskie słowo na
pocałunek,  bo...  sami  to  możecie  sobie  wyobrazić.  Mąż  i  żona  całujący  się,  on  ją  przytula.  Ale
hebrajska koncepcja wiąże się z przytuleniem czegoś. Słowo 'syn', które po hebrajsku brzmi tam 'bar',
tłumaczone  jest  jako  czystość.  Czystość.  Będę  wam to  teraz  czytał  po  angielsku,  tam,  gdzie  jest
'pocałuj syna'. Zupełnie nie pasuje do harmonii i kontekstu. Ale jeśli przestawimy się na hebrajski, to
przeczytam wam po hebrajsku, jak brzmiałoby 'pocałuj syna' i zobaczymy, czy ma to dla was większy
sens. Służ Panu z bojaźnią i raduj się z drżeniem. Obejmij to, co czyste, by się nie rozgniewał i byś nie
zginął na drodze, gdy się Jego gniew rozpali. Powiedzcie mi teraz, patrząc na to literalnie po hebrajsku,
która z tych wersji ma dla was większy sens? Taki jest rdzeń, fundament słowa całować coś. A także
pszenicy z przypowieści z Mat 13:25, kiedy przyszli oni i nasiali kąkolu pośród pszenicy. Mamy tam to
greckie słowo sitos. Po grecku sitos.

Jeśli poszukacie sobie tego, nawet w słowniku Webster'a, jeśli poszukacie sobie słowa pasożyt
– pamiętajcie, że przypowieść o pszenicy i kąkolu jest taka, że przychodzi przeciwnik i sieje kąkol
pośród lub wzdłuż pszenicy. I taki jest cel kąkolu. Zniszczyć pszenicę. Jak kąkol niszczy pszenicę?
Cóż, jeśli poszukacie sobie słowa pasożyt w słowniku Webster'a, to zauważycie, że pochodzi ono z
greckiego słowa.  Para – które oznacza wzdłuż czegoś; oraz  sitos – które oznacza pszenicę.  Czyli,
technicznie, pasożyt oznacza wzdłuż pszenicy. Tym jest właśnie kąkol. Pojawia się wzdłuż (wśród)
pszenicy. To, co robi pasożyt, tak naprawdę ich zadaniem nie jest coś zniszczyć. Na przykład ludzie,
którzy mają jakieś insekty, które od nich zależą, albo jakieś rośliny na polu, które chorują itp. czyli
mają pasożyty. Dzieje się tak, że to nie pasożyt niszczy to, co próbuje on niszczyć, lecz tak naprawdę
pojawia  się  i  osłabia  ich  system immunologiczny.  Więc  to  zwierzę,  owad,  cokolwiek,  opanowują
wszystkie inne choroby. Pasożyty są stworzone, by osłabiać. Osłabiać. Słowo osłabiać po hebrajsku
bardzo często tłumaczone jest w waszych Bibliach jako profanować, zanieczyszczać. Profanować lub
zanieczyszczać.  Na przykład  jednym z głównych słów na profanie  lub zanieczyszczanie  czegoś to
halal po hebrajsku. Chet, lamed, lamed. I tak naprawdę halal piktograficznie oznacza, piktograficznie
oznacza kogoś biorącego kawałek drewna lub nawet kawałek żelaza i  wiercenie w nim wstępnego
otworu. Mam nadzieję, że dostrzegacie ten obraz, bo w naszym języku mamy profanować coś. Jak np.
nie  będziesz  bezcześcił  Moich Szabatów,  Moich Świąt,  Moich  Praw i  Przykazań.  Gdy weźmiemy
słowo profanować lub zanieczyszczać i cofniemy się z nim do hebrajskiego, to jednym z hebrajskich
słów, jakie jest tak tłumaczone, jest  halal.  Halal jest obrazem osłabiania czegoś. Jeśli wezmę jakiś
kawałek i chcę go przeciąć na pół lub przewiercić  go na wylot, wiele razy wiercimy tak zwanego
pilota. Co to robi? Generalnie otwiera dla nas, byśmy łatwiej mogli dokończyć robotę. Tak więc zasadą
profanowania  lub zanieczyszczania  jest  osłabianie  czegoś.  Czyli  Ojciec  mówi nam,  nie  osłabiajcie
Moich Praw i Przykazań.

Ale to właśnie chce czynić kąkol, Jeden ze sposobów, by to zrobić, to powiedzieć w czasach
końca,  rozerwijmy  na  kawałki  ich  tradycje  i  odrzućmy  od  nas  ich  ojców.  My  jesteśmy  nowym
drzewem  oliwnym  w  Chrystusie  –  rzekł  Konstantyn.  Rzekomy  chrześcijanin  powiedział,  że  my
jesteśmy nowym drzewem oliwnym w Chrystusie. Paweł również i przed tym przestrzegał. O tym, że
może ktoś przyjść do ciebie z czymś nowym. Od samego początku istnieje tylko jedno drzewo. A tu
ten  człowiek,  który  jest  przywódcą  współczesnego  chrześcijaństwa,  mówi  chrześcijanom  w  jego
czasach,  że  są  nowym  drzewem  oliwnym  w  Chrystusie.  Nie,  mówi  Paweł,  my  jesteśmy  dzikim
drzewem oliwnym wszczepionym w drzewo,  jakie  tam jest  od samego początku.  Nie powinniśmy



słuchać tego kolesia. Bo tu chodzi o zniszczenie owocu. Jeśli zniszczysz owoc, to zniszczysz nasienie.
Czyli o to chodzi w tym całym sianiu, by go nasiać wzdłuż pszenicy, tylko po to, by ją zniszczyć. Czy
widzicie,  że te proroctwa dotyczące Ezawa, Antymesjasza,  Przeciwnika,  można wszystkie dostrzec,
dziejące  się  na  polu,  za  waszymi  oknami?  To  samo  dzieje  się  za  naszymi  drzwiami.  Być  może
przesadziłem, ale podam wam teraz kilka przykładów obrazów graficznych, co to znaczy, że kąkol jest
pośród pszenicy. Jest to trochę głupie, ale zostańcie ze mną.

To kilka przykładów, jak kąkol znalazł się wśród pszenicy. Czy możesz pokazać pierwszy na
ekranie? Są to przykłady kąkolu wśród pszenicy. Jak widzicie, jeśli się temu dokładnie przyjrzycie,
przyjaciele, to widać tam trzy szopy. W rzeczywistości na górze jest kot, udający szopa. Musicie się
jednak uważnie przyjrzeć,  że ktoś się tam wkradł,  udając,  że wygląda jak szop. Kolejny przykład.
Wydaje mi się, że ten ktoś tylko próbuje wyglądać jak flamingi. Dorwał gdzieś jakieś szczudła. To jest
przykład złej roboty kogoś, kto jest kąkolem, a próbuje wyglądać jak pozostałe żurawie. Wskoczył na
szczudła, ale wydaje mi się, że mu nie idzie. To chyba dość oczywiste, że on tylko próbuje być jak
pozostałe. Oto kolejny przykład złej roboty w udawaniu pingwina. Można ją ubrać i przybrać we frak,
ale jeśli przyjrzymy się dłużej, to wydaje mi, że ona tylko próbuje wyglądać na pingwina. To samo
tutaj – znany obrazek. Wilk w owczym przebraniu. Możecie go całego przywdziać w skórę owcy, ale
jeśli spojrzycie uważnie, pojawił się przeciwnik i nasiał kąkolu pośród pszenicy. Jest to przykład tego,
co próbuję powiedzieć,  że one tylko udają,  iż  są jak pszenica.  Tylko udają,  że są  owcami.  Paweł
ostrzegał nas przed wilkami w owczej skórze. Powróć na chwilę do mnie, Kyle. Paweł ostrzegał nas
przed tym. Prawdę mówiąc, chcę wam powiedzieć, że jest to ten sam obraz, jaki jest w tych trzech
greckich literach z Obj 13:18. Pamiętacie te 3 greckie litery, identyfikujące tego, kim jest Bestia? Co
innego dzieje się na zewnątrz, a co innego w środku. Kyle, jeśli możemy to pokazać.

Mat 13:36-39. Oto co tu mamy: Wtedy Jaszua odprawił tłum i przyszedł do domu. Podeszli do
niego jego uczniowie i mówili: Wyjaśnij nam przypowieść o kąkolu na polu. A on odpowiedział im:
Tym, który sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Kto sieje dobre nasienie? Ty? Ja? Nie! To Syn
Człowieczy sieje dobre nasienie. Polem jest świat. Dobrym ziarnem, czyli tym, co jest czyste, pszenicą
(bar, sitos), są synowie królestwa. Kąkolem zaś są synowie złego. Mamy tylko dwie opcje na początku.
Nasienie kobiety i nasienie węża. Mamy tylko dwa wybory w środku i tylko dwa wybory na końcu.
Jesteś  albo  dzieckiem  królestwa,  albo  dzieckiem  przeciwnika.  Żniwem  jest  koniec  świata,  a
żniwiarzami są aniołowie. Ok, wróć do mnie, Kyle.

To, co chcę wam tu przekazać, ale to za chwilę... chodzi o pojęcie nasienia i siewu, że to dobre
nasienie  rozsiewane  jest  przez  Syna  Człowieczego.  Chcę  wam zasugerować,  że  ty  i  ja,  zapewne
byliśmy uczeni przez całe życie, bo ja tak kiedyś robiłem, jako pastor. Uczyłem w swojej społeczności,
że to my idziemy i siejemy. Idziemy i siejemy ziarno. Ile razy starsi, diakoni itp. w społeczności byli
wysyłani, by świadczyć. Czasami w weekendy. Żyję w Utah, gdzie Mormoni wysyłali ich dwójkami,
więc my też uważaliśmy za konieczne wysyłać ich dwójkami. Taki też mamy wzorzec w Biblii. Ile
razy wracali i mówili, jak poszło poprzedniej nocy. Czy ktoś został zbawiony? Oni odpowiadali, tak,
dwóch ludzi zostało zbawionych. Skąd to wiedzieli? Bo z nimi rozmawiali, wytłumaczyli i zmówili
modlitwę grzesznika. Zmówiliśmy z nimi w domu modlitwę grzesznika i zostali zbawieni. Albo inny
scenariusz, jaki też możecie znać. Jak poszło wczoraj, ktoś został zbawiony? Nie. Skąd wiedzieli, że
nikt nie został zbawiony? Bo z nikim nie usiedli i nie poprowadzili ich w modlitwie grzesznika. Tak,
jakby to oni byli tymi,  którzy o tym decydują.  A ja wam mówi, że tak naprawdę siewcą jest  Syn
Człowieczy. De facto to On jest tym, kto sieje nasienie. Ty i ja, jako wierzący w Boga Abrahama,
Izaaka i Jakuba, wydajemy owoc. Mam nadzieję, że widzicie ten obraz. My jesteśmy 'wydawaczami'
owocu. Gdyż na początku mamy powiedziane, że nasienie jest w owocu. 1 Mojż 1:11 – nasienie jest w
owocu. Jeśli wydajesz owoc i oni go przyjmą, co dostają? Nasienie! Jeśli zrozumiemy i przyjmiemy
fakt, że my jesteśmy tylko odpowiedzialni za wydawanie owocu – wszystko, co mówię – czyli to, co
mówił Paweł, co mówił Mesjasz, co mówił Ojciec, jest moim owocem. Wszystko, co robię – czyli to,
co Paweł robił, co Mesjasz robił, co Ojciec robił – to jest moim owocem. I jeśli mówię to, co On mi



każe mówić, robię to, co On mi każe robić, to On mówi, że w tym owocu jest nasienie i ludzie albo je
przyjmują, albo je odrzucają. Dlaczego to jest ważne? Bo to, przyjaciele, zabiera z naszych rąk sąd.
Zwalnia  nas  to  z  osądzania  ludzi.  Ja  nie  jestem  sędzią  ludzi.  To  nie  ja  decyduję,  czy  ktoś  jest
wierzącym,  czy  nie  jest.  Tylko Gospodarz  to  wie,  bo nasienie  siane  jest  w sercu,  nie  w palcach,
nasienie nie jest siane w uszach, we włosach, w gałkach ocznych. Nasienie jest siane w sercu. Nie
znam ludzkiego serca.  Gdy się cofniemy do czasów Dawida,  powiedziane jest,  my widzimy tylko
zewnętrznego człowieka, lecz tylko Bóg wie, co jest w jego sercu. Zostawmy Mu to więc. Idźmy i
wydajmy po prostu owoc. Róbmy, co każe nam robić i mówmy, co każe nam mówić. To jest mój
owoc, a Ojciec zatroszczy się o sianie.

Jeśli szedłbym lub jechałbym koło pola i nie dostrzegłbym kawałeczka owocu, nie widziałbym
moreli, żadnych kwiatów, gałązki, widzę tylko płaską ziemię, to najlepsze co mogę powiedzieć o tym
polu – pamiętacie, pole to świat – najlepsze co mogę o tym polu powiedzieć, to że nie wiem, czy tam
jest posiane jakieś nasienie, czy nie. Ale jeśli pójdę do farmera i zapukam, puk, puk, puk, i zapytam go
– zapytam gospodarza lub winogrodnika (Jan 15:1-2) – on wie, czy na polu jest nasienie, czy nie. Nie
tylko wie, czy tam jest, ale wie, gdzie je posiał. Wie także, kiedy ono powinno się pojawić, bo farmer
wie, że czasem nasienie nie pojawia się przez 4-5 lat. Więc to On jest sędzią, to On wie, czy nasienie
zostało posiane, czy nie zostało posiane. Nie bądźmy więc, ty i ja, sędziami ludzi. Jesteśmy wolni od
tego.  Chodźmy  i  wydawajmy  owoc,  jaki  On  nam  kazał  wydawać.  A  sianie  zostawmy  Synowi
Człowieczemu.

Ok,  w  przyszłym  tygodniu  będziemy  kontynuować  paradygmat,  model  Ezawa.  Będziemy
szukać go w Nowym Testamencie. A na razie przylgnijcie do waszych korzeni, aby dni wasze były
długie i by szczęściło się wam we wszystkim, do czego przykładacie swoją rękę. Jeszcze raz – do
zobaczenia.

Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


