
Ezaw, człowiek pola – część 12

Szalom  i  witam ponownie  w  „Końcu  objawionym w początku”.  Przeskoczmy  od  razu  do
tematu.

Ostatnim  razem mówiliśmy  na  temat  Ezawa.  Byliśmy  w 1  Mojż.  27:41-42.  Mówiliśmy  o
nienawiści Ezawa względem Jakowa, która pojawiła się z powodu błogosławieństwa. I chciałbym wam
zasugerować, że od tego momentu, biblijnie i historycznie, wszyscy ci, którzy mają nasienie Ezawa I
jeszcze raz, co to jest nasienie Ezawa? To samo nasienie, jakie było w Ismaelu, jakie było w Kainie.
Jest to nasienie przeciwnika, czyli jego nauki, jego słowa, jego zasady religijne; wszystkie doktryny i
nauki,  które  stoją  w  sprzeczności  do  Bożego  Słowa.  To  jest  tym nasieniem,  to  nie  jest  fizyczne
nasienie.  Będę  o  tym  mówił  później,  gdy  znów  się  to  pojawi.  Czyli  miał  nienawiść  do  niego  i
powiedział, że zabije Jakuba i/lub Izraela. Konsekwentnie będziemy to widzieć. Jednym z unikalnych
sposobów, w jaki to będzie zrobione, konsekwentnie, w całym Piśmie, jest miecz. Wydaje się, że miecz
jest bezpośrednio powiązany z bronią, poprzez jaką Ezaw nienawidzi swego brata. To samo z Kainem,
to samo z tymi, którzy idą za takim nauczaniem. Wydaje się, że wybierają oni miecz. Wydaje się, że
np. skracanie komuś głowy jest ich ulubionym wyborem. Chcę wam jeszcze raz zasugerować, że to jest
także wzorcem Ezawa, udającego Jakuba, by zwieść, by odzyskać błogosławieństwo. Że to samo dzieje
się już w 1 Mojż. 3 pomiędzy nasieniem kobiety a nasieniem węża. Gdyż tamto proroctwo mówi, że
nasienie kobiety zmiażdży głowę węża, a nasienie węża – przeciwnik, jeśli wolicie – zmiażdży piętę
nasienia kobiety. Hebrajskie słowa tam użyte, mówią coś takiego, że nasienie kobiety zniszczy węża. O
to chodzi z tą głową. Usuwa ją się. Są martwi. Gdy zaś chodzi o piętę, to wiąże się to z chwilowym
opóźnieniem, spowolnić go trochę z powodu tej pięty. Takie jest tam nauczanie. Ja wierzę, że od tego
momentu przeciwnik pragnie odwrócić to proroctwo. Wszystko, co czyni przeciwnik, wydaje się być
odwrotnością tego, co uczynił Bóg. Bóg jest stworzycielem, więc on uczy ewolucji. I moglibyśmy tak
mówić i mówić. Więc chce on zniszczyć głowę nasienia kobiety. Atakuje więc wszystko, co zawiera to
nasienie. Czyli narzędziem wyboru na pozbycie się głowy jest miecz.

Jeśli otworzymy sobie Amosa 1:11. Kyle, pokaż to. Na przykład Amos 1:11. Pokażemy wiele
przykładów w najbliższych tygodniach.  Ten mówi:  Tak mówi Jahwe: Z powodu trzech występków
Edomu. Pamiętajcie,  kim jest Edom. To Ezaw.  I z powodu czterech nie przepuszczę mu, ponieważ
prześladował mieczem swego brata, tłumiąc w sobie wszelaką litość, a nieustannie pałał gniewem,
swoją  zapalczywość  chował  na  zawsze. Chował  ją  zawsze.  Wróć  do  mnie,  proszę,  Kyle.  Swoją
zapalczywość chował na zawsze. Innymi słowy, ci wszyscy, którzy mają to nasienie – bo taki jest owoc
tego nasienia – będą zawsze nienawidzić Izraela.

Mówiłem już  to,  ale  powtórzę  jeszcze  raz.  Jeśli  jesteś  z  urodzenia  Edomitą,  jeśli  jesteś  z
urodzenia  Moabitą  –  a  pamiętacie,  co  uczynili  Moabici  synom  Izraela?  Chcieli  wejść  do  nich  i
zmieszać się z nimi. Chcieli, by brali sobie kobiety moabickie, by zmieszać nasienie. Tutaj pojawia się
ta niewidoczna koncepcja nasienia.  Mieszanie Bożych dróg z drogami ludzkimi.  A Bóg nienawidzi
takiego mieszania. Czyli jeszcze raz Edom to Ezaw. Edomici są przeklęci, Moabici są przeklęci do 10-
go  pokolenia,  do  4-go  pokolenia.  Ojciec  próbuje  tutaj  powiedzieć,  że  jeśli  urodziłeś  się  w  tych
rodzinach fizycznie, ale przyjąłeś Moje nasienie, to nie jesteś już Edomitą, nie jesteś już Moabitą, nie
jesteś już żadnym -itą. Jesteś ze wspólnoty Izraela. Jesteś teraz nasieniem Abrahama.

Widzicie,  gdy Jaszua powiedział  w Janie 3:16,  że  Bóg tak umiłował świat,  że  syna Swego
jednorodzonego dał, aby KAŻDY, kto w Niego uwierzy... Widzicie, tam jest powiedziane –  każdy –



ktokolwiek.  Ten werset  nie  jest  nowy, ten werset  jest  po prostu prawdziwy. Tak zawsze było,  że
ktokolwiek ze świata może wejść do Bożego Królestwa. Gdy mówię o nasieniu, to nie mówię tu o
prawie do bycia najwyższym kapłanem i tego typu rzeczach. Mówimy tu o wejściu do Królestwa. Bo
na końcu, moi przyjaciele, będzie jak na początku, nie będzie żadnego niewierzącego w Królestwie.
Królestwo to ci, którzy wierzą.

Tak jak Ogród na początku został zaprojektowany, by mogło w nim przebywać dwoje ludzi,
którzy mieli  miłować Boga i  naśladować Go, czynić co mówi,  a On troszczyłby się o nich,  jak o
szlachetne drzewo. Lecz oni zdecydowali nie pokładać wiary w Nim i zaufać swoim drogom, zamiast
Bożym drogom. Potem ich wyrzuca, gdyż powiedział,  w Moim Ogrodzie,  w Moim Królestwie nie
będzie czegoś takiego. I jak pamiętacie, umieścił płonące miecze, by blokowały wejście do Ogrodu. I
umieścił tam Swoich cherubinów. Swoich cherubinów. A z historii Eliasza, wiemy, jak potężny jest
każdy z nich. Wiemy, jak potężny jest jeden z nich. On umieścił tam kilku z nich oraz płonący miecz.
Jest to taki subtelny sposób na powiedzenie przez Boga, ty, jako naturalny człowiek, nie wejdziesz do
tego Ogrodu. Nie wejdziesz do tego Królestwa jako naturalny człowiek z ciała i krwi. Jest tylko jedna
postać, tylko jedna osoba, która może wejść do Ogrodu. Tylko jedna osoba, która ma moc i zdolności,
by to  uczynić.  Jest  nią  Jaszua,  nasz wyzwoliciel  i  nasz zbawca.  On jest  jedynym, jednorodzonym
Synem Boga.  A jeśli  On jest  jedynym,  jednorodzonym Synem Boga,  to  jak  ja  mogę być  Bożym
Synem? Przecież jest tylko jeden. Musisz być wszczepiony w Niego. Gdy jesteś w Nim zanurzony, to
ktokolwiek wchodzi  do tego jednego Mesjasza,  do tego jednego drzewa z Rzymian 11, czy jesteś
Żydem,  czy  poganinem,  od  początku  jesteś  zanurzany  w to  drzewo.  Jeśli  więc  Jaszua  wkracza  z
powrotem do tego Ogrodu, ci, którzy są w Nim, każdy od samego początku, to wszyscy wchodzą z
Nim do Ogrodu. Gdyż nasze własne ciało i krew nie wejdą z powrotem do Ogrodu. Dlatego ich tam
postawił. Dlatego umieścił tam płonące miecze w Jego imieniu. Ludzie w swoim naturalnym stanie tam
nie wejdą. Dlatego musisz tam wejść przez samego Jaszua. Tak się tam dostajemy.

Mamy  więc  Edom  i  miecz.  Identyfikowany  z  mieczem  w  księdze  Amosa.  Pamiętacie,
mówiliśmy  też  o  Hyksosach,  będących  królami  ziemi  albo  władcami  obcych  ziem.  Wyrażenie
'królowie  ziemi'  może być  wam znane.  Podam wam parę przykładów. Kyle,  pokaż  to  na  ekranie,
proszę. Pozwólcie, że podam te przykłady. Daniel (Dani'el) 7:17 mówi:  Te wielkie bestie, w liczbie
czterech, to czterej królowie, [którzy] powstaną z ziemi. Daniel 7:24. A dziesięć rogów [oznacza], że z
tego królestwa powstanie  dziesięciu  królów,  a  po  nich  powstanie  inny,  który  będzie  różnił  się  od
pierwszych i poniży trzech królów; itd.

Królowie ziemi w Hitgalut – Hitgalut, jak pamiętacie, to księga Objawienia – dokładnie 14 razy
'królowie ziemi' pojawiają się w księdze Objawienia. Gdyż księga Objawienia jest całkiem wypełniona
siódemkami, które są hebrajską liczbą na pełność. Obj 6:15 mówi: A królowie ziemscy – spójrzcie, co
jest utożsamiane z tymi gośćmi, tymi Hyksosami –  A królowie ziemscy i możnowładcy, i bogacze, i
wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik – to są te same typy charakterów co w 1 Mojż. 6 –  i każdy
wolny ukryli się – przepraszam – ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. Spójrzcie na te podkreślone
słowa 'ukryli się w jaskiniach'.

Gdy  wrócimy  do  paradygmatu...  trzymaj  to,  Kyle...  gdy  wrócimy  do  modelu  Kaina,  co
przerabialiśmy kilka programów temu, jak pamiętacie, pierwsze pojawienie się słowa 'satar', które jest
jedynym hebrajskim słowem zawierającym 3 spółgłoski, gdy dodamy tam saruk, co tak naprawdę jest
samogłoską, to sumuje się to do 666 i tłumaczone jest jako ukryć, schować. Lecz gdy przeczytacie
pierwsze pojawienie się tego 'schował', to literalnie jest tam powiedziane, że 'on się schował, ukrył'.
Tak jest literalnie tam powiedziane. Czyli Kain ukrył się przed Panem. Tu na końcu, mamy to samo, co
na początku.  W gramatyce  nazywa się  to  zwrotny,  tego szukałem. Na końcu –  ukryli  się [oni]  w
jaskiniach i skałach górskich.

To samo w Obj 16:14. A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i
na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego.  Czyli ci królowie
ziemi utożsamieni są tu z tymi, którzy kryją się w jaskiniach.



Wydaje mi się, że kiedy my – wróć do mnie, Kyle – że kiedy przez ostatnie 6-7 lat walczymy w
Afganistanie  i  Iraku,  a  nawet  w  Pakistanie  i  w  podobnych  miejscach,  to  wydaje  się,  że  przy
rozprawianiu się z tymi przeciwnikami, jedną z największych trudności, jakie mieli, jaką raportowały
nasze  wojska,  jest  to,  że  nie  jest  to  walka  z  regularną  armią.  Walczymy,  że  tak  powiem,  z
muzułmańskimi narodami – bo to tam robimy – gdyż jest oczywiście dominującą religią tych, którzy
walczą. Wydaje się – nie twierdzę, że to my jesteśmy tymi 'dobrymi' czy coś; nie zrozumcie mnie źle –
gdy tam idziemy, to wydaje się, patrząc na raporty, że nie jest to walka z regularną amią. Wierzę – to
moje osobiste przekonanie – że Izrael i Ameryka nie będą pokonane w regularnej bitwie, takiej,  w
jakiej  normalnie się uczy walczyć żołnierzy. Czyli na otwartym terenie,  wojsko przeciwko wojsku.
Tak, jak prowadzone są tradycyjne bitwy. Powodem, dlaczego mamy trudności jest to, że ci goście nie
siedzą w jednym miejscu. Wydaje się, że nie mają głównodowodzącego w tym, co tam robią. Tu jakaś
grupa, tam jakaś grupa, tu są rozproszeni. I to, co wydaje się, że robią, to nie tylko chowają się po
jaskiniach i norach – pamiętacie, to tam znaleźliśmy Saddama Husseina, chowające się w dziurze –
czyli nie tylko mamy problemy z pokonaniem ich, bo ukrywają się po takich miejscach, ale kolejną
rzeczą, z jaką musimy się rozprawić, jest to, że mieszają się z niewinną ludnością i ukrywają się pośród
nich. Czyli zmuszają nas do tego, by np. tam wejść i wszystkich wyzabijać. To czyni naszą walkę
trudną. Taka jest natura tych ludzi na początku i taka jest również ich natura na końcu.

Objawienie 19:19. Kyle, czy mógłbyś to pokazać? Kolejny przykład z Obj 19:19, który mówi: I
zobaczyłem bestię i królów ziemi, i ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedzi na
koniu, i z jego wojskiem. To nie jest ten sam koń z 6 rozdziału Objawienia, bo, pamiętacie, w Obj 6
mamy białego konia z kimś, kto trzyma w swojej ręce łuk.  Stanowiło to  identyfikację  Hyksosów,
którzy  przyszli  do  Egiptu.  Nauczyli  ich  trzech  rzeczy.  Pamiętacie?  Wprowadzili  ze  sobą  koła  do
rydwanów, sprowadzili  tam konie i nauczyli  ich wytwarzać łuki kompozytowe. Gdy dojdziemy do
Objawienia  6,  to  mamy tu  pierwszego jeźdźca  na  koniu  prowadzącego  wojnę.  To właśnie  czynili
Hyksosi. Organizowali ludzi po to, by toczyć wojny. Siedzi tu na koniu z łukiem w ręce. Nie wiem,
jaki jeszcze inny dowód można by nam dać. Kyle, wróć do mnie, proszę.

Kontynuując, będziemy także czytać w Dziejach Apostolskich, że są tam królowie ziemi. Kyle,
pokaż to. Dz. Ap. 4:26. Posłuchajcie, co tu jest powiedziane. Królowie ziemi powstali i książęta zebrali
się razem przeciw Jahwe i przeciw Jego Mesjaszowi. Kyle, trzymaj to tak. Zebrali się razem przeciw
Jahwe i  przeciw Jego Mesjaszowi.  Łukasz,  który  napisał  Dzieje  Apostolskie,  cytuje  Psalm 2,  gdy
mówi: królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Jahwe i przeciw Jego Mesjaszowi.
Tu macie Psalm 2:1-3. Oto co mówi, mówi tak:  Dlaczego poganie (tj. gojim), dlaczego narody się
buntują,  a ludy knują próżne zamysły? Królowie ziemi powstają,  a władcy naradzają się wspólnie
przeciwko  Jahwe  i  jego... Coś  śmiesznego  właśnie  się  tu  wydarzyło,  ale  zostańcie  ze  mną.  ...i
przeciwko jego pomazańcowi, [mówiąc]: zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Przyjrzyjmy
się temu dokładnie. Kyle, zostaw to tak. Dlaczego narody się buntują, a ludy knują próżne zamysły?
Narody to, no wiecie, cała ziemia. Królowie ziemi – tu mamy ponownie to wyrażenie 'królowie ziemi'.
Naradzają  się  wspólnie  przeciwko Jahwe.  Z poprzednich  programów pamiętacie,  co znaczy słowo
'naradzać  się'.  Naradzają  się  wspólnie  przeciwko  Jahwe i  Jego  pomazańcowi.  Są  tu  dwie  rzeczy,
przyjaciele.  W  czasach  ostatecznych  będziemy  wypatrywać  tych  królów  ziemi  i  tych,  którzy  są
przeciwko Jahwe i przeciwko Jego pomazańcowi. Będziemy mieć dwie cechy tych ludzi, bez względu
na to, czy wiedzą o tym, czy nie. Ponieważ nie da się wierzyć w Boga, nie wierząc w Jego Słowo. Jeśli
jesteś  przeciwny  Jego  Słowu,  jeśli  jesteś  przeciwny  Jego  przykazaniom  i  drogom,  to  walczysz
przeciwko Bogu. Dlatego mówią: zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Hebrajskim słowem
na więzy jest tam, podaję wam jego rdzeń, m-o-s-e-r, moser. Jest to hebrajskie słowo na występujące
tam więzy. Pozbądźmy się tego okienka. Tego też się pozbądźmy. Co za wyczucie czasu... Zerwijmy
ich więzy. Czyli więzy to  moser, a to jest hebrajskie słowo na tradycje. Tradycje to rzeczy wiążące
społeczność. Jeśli jakaś społeczność lub grupa ludzi ma tradycje, to one ją wiążą, trzymają razem. A
więc ci ludzie mówią, ci, którzy stoją przeciwko Jahwe: zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich



pęta.  Hebrajskie  słowo  na  pęta  to  awot.  Awot,  czyli  ajin,  bet,  taw.  Tak  się  składa,  że  jest  ono
spokrewnione z bardzo znanym słowem, awot, które oznacza ojcowie. Ojcowie. Tutaj przetłumaczono
to jako pęta. Dlaczego? Bo wiążą one rzeczy razem. Przetłumaczyli to jako pęta, bo pęta łączą jedną
rzecz z drugą. Kyle, czy możesz na chwilę wrócić do mnie? Pęta łączą rzeczy ze sobą i dlatego łączą
się one bezpośrednio z ojcami.  Oto są te dwie rzeczy, jakie identyfikują tych, którzy są przeciwko
Jahwe i Jego pomazańcowi. Chcą się pozbyć tradycji i chcą się odciąć od ojców.

Posłuchajcie tego, bo w 1 Koryntian 11 Paweł powiedział:  naśladujcie mnie, jak ja naśladuję
Mesjasza. Po czym dodaje... wiecie co, przeczytam to wam. Otwórzcie sobie 1 Kor 11. 1 Koryntian
11:1. Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja [jestem naśladowcą] Mesjasza. A chwalę was, bracia, [za
to], że we wszystkim o mnie pamiętacie  i  zachowujecie  nauki... To słowo tutaj  to więzy. To samo
słowo, ten sam rdzeń co w Psalmie 2, tradycje – przetłumaczone tutaj jako nauki.  ... i zachowujecie
nauki tak, jak [je] wam przekazałem. Posłuchajcie tego, co powiedział Paweł. Naśladujcie mnie, jak i ja
naśladuję Mesjasza.

Gdy cofniemy się  do NT, do czerwonych słów oraz tego,  co robił  Mesjasz,  to  powiedział:
czynię wszystko, co mój Ojciec mi przekazał;  mówię wszystko, co On kazał mi powiedzieć; robię
wszystko, co On kazał mi czynić. Powiedział tak, bo stali koło niego faryzeusze i saduceusze, którzy
wiedzieli,  że  testem na  proroka,  przedstawionym w 5  Mojż.  13  i  18  jest  to,  że  jeśli  nawet  ktoś
przychodzi i mówi, że to się stanie lub tamto się stanie; to nawet jeśli ktoś prorokuje poprawnie, lecz
prowadzi cię do innych dróg – powiedziane jest 'bogów', ale przecież Boże Słowo oraz Bóg to jedno,
nie da się ich rozdzielić. Dlatego dobrze wiedzą, że jeśli ktoś przychodzi, twierdząc, że jest Mesjaszem,
a oni mają tradycje, drogi, nauki, przykazania i zasady, które nie są od Ojca – dlatego Izaj 8:20 mówi,
że jeśli nie mówią zgodnie z Prawem i świadectwem – mowa o rzeczach proroczych – to nie ma w nich
światła (Izaj 8:20). Jeśli nie mówią zgodnie z Prawem i świadectwem, nie ma w nich światła. Jaszua
wie, że tak mówią Pisma. Nie może więc przyjść i uczyć czegoś innego niż Mojżesz, bo prorok (i test
na proroka z 5 Mojż. 18) – powiedziane jest – będzie podobny do Mojżesza. Będzie on prorokiem
podobnym  do  Mojżesza.  A  z  czego  znany  jest  Mojżesz?  Z  Tory,  Prawa,  Przykazań.  On  więc
przychodzi i mówi: czynię wszystko, co Ojciec kazał mi czynić; mówię wszystko, czynię wszystko, bo
On  mi  tak  powiedział,  bym  czynił.  Później  pojawia  się  Paweł  i  mówi:  naśladujcie  mnie,  jak  ja
naśladuję  Mesjasza.  I  zachowujecie  nauki  (więzy,  tradycje)  tak,  jak  je  wam  przekazałem.  Nie
faryzejskie tradycje, nie religijne tradycje, nie żydowskie baśnie itp., o jakich jest mowa w liście do
Tymoteusza i u Judy, ale Torę! On mówi tu o Torze. O tradycjach w niej przekazanych. Bo proroctwo
mówi, że w czasach ostatecznych pojawią się ci, którzy będą chcieli zerwać więzy i tradycje, i będą
chcieli odrzucić od siebie ojców.

Pamiętacie  z  Rzym  15:4,  otwórzcie  sobie  Rzym  15:4,  który  mówi:  Wszystko  bowiem,  co
przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę [z] Pism mieli
nadzieję. Po czym dodaje w wersecie 6: Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca
naszego Pana, Jaszua, Mesjasza. Zatem celem, celem uczenia się tych rzeczy, jakie wydarzyły się na
początku i pamiętanie o nich, jest to, byśmy mieli nadzieję. Abyśmy wszyscy razem byli jedno w Nim.
To dlatego Paweł mówi w Efezjan 4 Starając się zachować jedność Ducha w więzi pokoju, bo jedno
[jest] ciało i jeden Duch, jak też zostaliście  powołani  w jednej  nadziei  waszego powołania.  Jeden
chrzest,  jeden  Bóg  i  Ojciec  wszystkich,  który  jest  ponad  wszystkimi,  przez  wszystkich  i  w  was
wszystkich. Paweł próbuje powiedzieć, że jest tylko Jeden od samego początku.

A  identyfikacją  tych,  którzy  są  przeciwko  Jahwe,  mających  udział  w  tym  nauczaniu
przedstawianym przez królów ziemi, jest to, że oni chcą zerwać te tradycje. Ile razy ktoś wam mówił:
chyba nie próbujesz ponownie sprowadzić nas pod Prawo, no nie? Czy ktoś to słyszał? Broń Boże,
byśmy znowu mieli to przywracać? W każdym razie taka jest identyfikacja tych królów ziemi. Chcę
wam także powiedzieć, że ci goście z czasów ostatecznych, wspólnie się naradzają. Psalm 2 mówi, że
wspólnie się naradzają przeciwko Jahwe.



Zanim zakończymy,  podzielę  się  czymś,  co właśnie mi przyszło do głowy. Mówiłem wam
wcześniej, byście nie wpadli w myślenie, że Antymesjasz jest tylko tutaj, jest tylko tym, albo pochodzi
tylko stąd, albo jest taki, bo – chcę wam zasugerować – że on będzie tym wszystkim. Oni wszyscy
zbiorą się razem i  będą się  wspólnie  naradzać  w dniach  ostatecznych przeciwko nasieniu  kobiety.
Pojawi się on z wielu różnych źródeł, wspólnie się naradzając. I sądzę, że nie jest przypadkiem, gdy
udacie się dziś do Izraela, we współczesnym hebrajskim w Izraelu – czy możesz to pokazać na ekranie,
Kyle  –  słowem  na  Związek  Radziecki,  nie  Rosję,  nie  Rosję,  lecz  Związek  Radziecki,  jest  Brit
Hamo'acot. Brit Hamo'acot, czyli przymierze rad. Dla mnie jest to ciekawe. Może nie dla was, ale
sądzę,  że  interesujące  jest  to,  że  dziś  w Izraelu  nazywają  Związek  Radziecki,  w sprawie  którego
oszukano nas, że jest martwy; nie wierzcie w to, nie wierzcie, że Związek Radziecki odszedł, został
zamieniony na nieco romantyczną koncepcję Rosji. Związek Radziecki wciąż żyje i ma się dobrze.
Czasami sam to sobie mówię i przypominam. Wciąż żyje i ma się dobrze.

Kolejną interesującą rzeczą jest to, że we współczesnym hebrajskim – zostaw to, Kyle – we
współczesnym hebrajskim Stany Zjednoczone Ameryki  po hebrajsku to  arcot  habrit.  Arcot habrit,
ziemia przymierza. Czyż to nie interesujące, że Związek Radziecki, że te dwa wielkie imperia, które w
czasach ostatecznych wydają się być sobie wrogie? Próbuje się nas przekonać, że komunizm umarł itd.,
ale ja twierdzę, że nie. Oni wszyscy są częścią jednego nasienia, zbierającego się razem w czasach
końca  i  nazywają  się  Przymierzem  Rad.  Zaś  Stany  Zjednoczone  Ameryki  to  Ziemia  Przymierza.
Interesujące, że Izrael – gdyż w Biblii Bóg zawarł przymierze tylko z Izraelem – nazywa Amerykę
Ziemią Przymierza. Jest to dość prowokacyjne. Wróć do mnie, Kyle.

Następnym razem będziemy kontynuować Ezawa. Weźmiemy sobie to imię 'Ezaw', rozłożymy
go i zobaczycie, co ono oznacza.

A zatem między  teraz  a  następnym razem – jak zawsze  mówię – przylgnijcie  do waszych
korzeni, aby dni wasze były długie i by szczęściło się wam we wszystkim, do czego przyłożycie swoją
rękę.

Bądźcie tu następnym razem, bo zobaczymy wiele interesujących rzeczy w tych programach.
A na razie – Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


