
Ezaw – człowiek pola – część 13

Cześć,  jestem  tym  facetem,  którego  imię  właśnie  zobaczyliście  na  ekranie,  Brad  Scott  z
WildBranch Ministry. Witam w „Końcu objawionym w początku”, gdyż tam oczywiście jest koniec. 

Ostatnim razem skończyliśmy i  kontynuujemy dyskusję  na temat  Ezawa i  całej  tej  otoczki
dotyczącej Ezawa – jak jest modelem lub paradygmatem bestii i Antymesjasza na końcu. Powodem,
dlaczego Ojciec to czyni, jest to, by pokazać, że nic się nie dzieje z zaskoczenia. Że w czasach końca
nic  się  nie  pojawia  z  niczego.  Ostrzegał,  ostrzegał  i  objawiał  nam w  każdym  pokoleniu,  już  od
początku  o  tym,  co  stanie  się  na  końcu.  Dlatego  Ojciec  to  czyni,  bo  jest  naszym  Ojcem.
Najważniejszym tytułem,  najbardziej  imperatywnym,  jaki  najbardziej  się  do  nas  odnosi  o  naszym
Stwórcy, jest Tatuś, Ojciec. Tak jak każdy ojciec czyniłby to ze swoimi dziećmi, stale i stale powtarza
nam te rzeczy. A gdy staniemy się starzy, nawet jeśli wszystkiego nie rozumiemy, nawet jako młodzi,
to gdy zestarzejemy się, nie odejdziemy od tych rzeczy. Będziemy pamiętać,  że On mówił nam te
rzeczy już na samym początku. Niektórzy z nas zachowują się jak małe dzieci i sprzeciwiamy się tym
rzeczom, jak np. nasz kamerzysta, który zachowuje się jak dziecko. Będziemy się im sprzeciwiać. Gdy
mieliśmy 12 lat, odpowiedzialnością mojego ojca było przygotować mnie na rzeczy, jakie czekają mnie
w przyszłości. Nie oznacza to, że rozumiałem to, będąc dzieckiem. Gdy miałem 14 lat uważałem, że
mój ojciec jest głupi, ciemny i że nienawidzi mnie. Bo nie byłem w stanie zrozumieć, jako samolubny
14-latek, dlaczego nie mogę gdzieś siedzieć do północy, jak wszyscy moi przyjaciele. Więc z mojej
perspektywy mój ojciec nie wiedział, o czym mówi. Albo nawet myślał, że te rzeczy nie są dla mnie i
tym podobne rzeczy. Ta sama prawda dotyczy proroctwa. Gdy dojdziemy do czasów końca, On nas
stale i stale ostrzegał i pokazywał te rzeczy.

Gdy się rozstawaliśmy, byliśmy w Psalmie 92. Po hebrajsku to mizmor. Tehillim to hebrajskie
słowo na Psalmy – Tehillim. Jednak pojedynczy Psalm to mizmor. Prawdę mówiąc, mizmor pojawia się
częściej  w  Biblii,  niż  tradycyjne  słowo,  jakie  nim tłumaczymy,  bo  praktycznie  wszystkie  psalmy
zaczynają się od 'Psalm Dawida', 'Mizmor Dawida'. Czyli Mizmor 92:7-8, jakim zakończyłem. Oto co
mówi: Gdy niegodziwi wyrastają jak ziele i kwitną wszyscy czyniący nieprawość, [to tylko po to], aby
byli  wykorzenieni  aż  na  wieki;  Ty  zaś,  Jahwe,  jesteś  Najwyższy  na  wieki. Gdy  więc  mówi,  że
niegodziwi wyrastają jak trawa, to wiecie, że Biblia porównuje ludzi, człowieka, w naturalnej formie
do trawy. Trawa zwiędnie, ale Słowo Jahwe trwa – jak długo? – na wieki! Co Bóg próbuje powiedzieć?
Mówi,  że  Moje  słowa,  Moja  Tora,  Moje  nakazy,  Moje  zasady  trwają  na  wieki.  To  wy  się  stale
zmieniacie. Wy stale ulegacie zmianom, ale Ja nie. Moje Słowo, Moja Prawda to wieczna prawda.
Zatem  to  słowo  niegodziwi przyrównane  jest  do  trawy,  czyli  do  Ezawa.  Potem  jest  dodatkowo
przyrównane do czyniących nieprawość, którzy kwitną, gdy niegodziwi wyrastają jak trawa.

Te słowa 'czyniący nieprawość', jeśli przeniesiemy to do greki Starego Testamentu, gdybyście
to wzięli i przenieśli do Mateusza 7, to w Mateuszu 7, otwórzmy to sobie, Mateusz 7. Wszyscy znacie
te wersety. Powiedziane jest – wiem, że gdzieś to tu jest, chyba 21, o mam to, znacie to, powiedziane
jest:  Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia
wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Oczywiście Jaszua stale i stale powtarzał, że czynił te rzeczy.
Przyszedłem, by czynić wolę Mego Ojca.  Twierdzę,  że pasuję do proroctw dotyczących Mesjasza,
mówiących, że będzie podobny do Mojżesza. I że nie poprowadzę was za innymi bogami. To, czy
prorokujesz właściwie lub prorokujesz niewłaściwie, to, co jest wspólnym mianownikiem w 5 Mojż. 13
i 18, to że nie poprowadzą cię w inną stronę. Nie będziesz nowym drzewem oliwnym w Chrystusie.
Zostaniesz wszczepiony do starego drzewa, które jest tam od samego początku. Po czym mówi dalej:



tego dnia wielu mi powie... Znacie to, ale pozwólcie, że przejdę do wersetu 23, gdzie mówi: A wtedy im
oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, – i tu mamy to samo określenie – którzy
czynicie nieprawość. Ci, którzy nie usłuchają; ci, którzy nie przyjmą Bożego nasienia; ci, którzy będą
mieć tylko nasienie człowieka. A nasienie człowieka, pochodzące z drzewa poznania dobra i zła, to
nasienie,  jakie  wyda dobro  i  zło.  To,  że  ktoś  czyni  coś  dobrego,  nie  oznacza,  że  znajduje  się  w
Królestwie  Niebieskim.  Na świecie  jest  wielu  dobrych ludzi,  którzy  robią  dobre rzeczy,  lecz  Bóg
powiedział: trzymajcie się z dala od tego drzewa.

Mówiłem wam już wcześniej, że wielu dobrze umotywowanych religijnych ludzi, którzy chcą
czynić dobrze, przeważnie jedzą z tej dobrej strony drzewa poznania dobra i zła. I mamy złych ludzi,
którzy przeważnie jedzą ze złej strony drzewa poznania dobra i zła. Lecz Ojciec powiedział, nie chcę,
byście w ogóle jedli z tego drzewa. Jedzcie z Drzewa Życia – nie z drzewa poznania dobra i zła – bo
ono zawsze będzie dawać życie.

Czyli paradygmat lub model pozostaje niezmienny od początku do końca. Czyniący nieprawość
w grece to  anomia lub  anomias, bezprawie –  nomos. Jest to tłumaczone z hebrajskiego słowa  Tora,
które jest tłumaczone na polski jako  prawo. Tora nie oznacza prawo, jak to ma oddźwięk w języku
polskim, a nawet greckim. Pamiętacie? Tora oznacza rzucić, wydać... deszcz lub owoce. Oznacza ono
wydać, zrzucić coś. Czyli rolniczym obrazem Tory, w którym widzimy, jak to zastosować do siebie,
jest rolnik, który patrząc na pole, widzi, że jest sucho i że potrzebuje dobrych zbiorów, więc modli się o
deszcz, bo wie, że padający deszcz pobłogosławi jego zbiory, pobłogosławi jego owoce. Zatem jara,
rdzeń Tory, co czasem tłumaczymy jako nauki, instrukcje, to, rolniczo, deszcz padający z chmur, by
nawodnić  powierzchnię  ziemi.  By  wyrósł  owoc  z  nasienia  i  wydał  wielokrotny  plon,  abyś  był
błogosławiony. Dlatego 5 Mojż. kilkukrotnie mówi: jeśli będziesz posłuszny Moim Przykazaniom, będę
cię błogosławił. Jeśli odrzucisz deszcz, to co się stanie z twoimi plonami?

Tutaj jest kluczowa rzecz, zanim pójdę dalej.  Tora cię nie zbawia. Deszcz tylko sprawia, że
coś  owocuje,  ok?  Deszcz  związany  jest  z  owocem.  Jeśli  rolnik  nie  pójdzie  i  nie  zasieje  ziarna,
codziennie może lać jak z cebra, a z ziemi nic nie wyrośnie. Ktoś najpierw musi zasiać ziarno. To
twoje zbawienie, to dlatego nazwał On Mesjasza nasieniem kobiety, które musi być wpierw zasiane.
Gdy zostało posiane i zostawisz je tak w ziemi, i jeśli go nie 'jara' – nie spadnie na niego deszcz – nie
pozwolisz, by deszcz spadł na niego, to jest to po prostu uśpione nasienie w ziemi, które niczego nie
produkuje. Czyli idea związana z przykazaniami Tory to wydawanie owocu.

Jest to coś, czego Ezaw nie chciał czynić. Wzorzec mamy w Kainie, Ismaelu i Ezawie. Chodzi o
ten wzorzec niesłuchania Boga i nieprzyjmowania Jego nasienia. Są oni przyrównani do czyniących
nieprawość. Jaszua mówi: odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Dlaczego tak mówi?
Chodzi o owoc, niewykonywanie Tory. Bo nigdy was nie znałem. W hebrajskim to jada – nigdy nie
miałem w wami relacji. Powodem, dlaczego nie wydajecie Mojego owocu, jest to, że Moje nasienie
nigdy się nie  spotkało w waszym jajeczkiem.  Dlatego nie narodziło  się dziecko.  Tak samo jest  to
biologicznie, tak samo jest to rolniczo.

Idziemy dalej.  1 Koryntian 3:12. Kyle, czy możesz to pokazać? 1 Koryntian 3:12. Mamy tu
przykład tego słowa 'Ezaw' w Nowym Testamencie.  Chcę wam podać parę przykładów, jak Ezaw
wiąże się z cierniami, gąszczem, ścierniskiem, kąkolem, trawą na polu itp. W 1 Kor 3:12 Paweł mówi:
A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy.
Hebrajskim słowem na słomę jest 'kasz'. Esew, siano – to są rzeczy, jakie zostaną spalone. One ulegną
spaleniu. Następny przykład. U Abdiasza 1:18, po hebrajsku Owadjah, mamy tak powiedziane:  Dom
Jakuba (=Izrael)  stanie się ogniem, a dom Józefa płomieniem, dom Ezawa zaś ścierniskiem. To samo
słowo mieliśmy wcześniej  – słomą. Teraz Ezaw jest ścierniskiem.  Podpalą go i strawią, i nikt  nie
pozostanie z domu Ezawa, bo Jahwe to powiedział. Wróć do mnie, Kyle. Co nam to mówi? Zasadniczo
mówi nam, że czasach ostatecznych  Dom Izraela,  Dom Józefa itd.  będzie  miał  coś  wspólnego ze
zniszczeniem Domu Ezawa. Gdyż Ezaw będzie jak ściernisko. Zatem w czasach ostatecznych, my,
ciało  Mesjasza,  faktycznie  bierzemy  udział  w  tym,  co  dzieje  się  na  końcu,  zamiast  jakiegoś



leniuchowania i wylegiwania się, siedząc sobie i oglądając telewizor, podczas gdy Mesjasz przychodzi
i  wszystkim się  zajmuje.  My aktywnie bierzemy udział  w tym, co się dzieje.  To również dotyczy
reperowania wyłomów, o czym mówi Izajasz. Izajasz mówi, że ci z was, chodzi o tych od Pana, będą
naprawcami wyłomów i odnowicielami ścieżek na zamieszkanie. Czyli Izajasz mówi coś takiego, że ci
z  nas,  którzy  są  od  Pana,  są  naprawcami  wyłomów,  my  jesteśmy  odnowicielami  ścieżek  na
zamieszkanie. Mesjasz jest głową, to my jesteśmy ciałem. Muszę wam powiedzieć, że to nie głowa
stawia  rzeczy.  Głowa  daje  instrukcje  ciału,  by  coś  wykonywało.  Zatem  to  nie  głowa  będzie
przywracała i odnawiała rzeczy. Oczywiście instrukcje pochodzą od Niego, ale to nie głowy stawiają
domy. Rzadko kiedy widać budowlańca stawiającego dom za pomocą swojej głowy. Np. nie wbija
gwoździ swoją głową albo nie przecina desek głową. Gdy budowniczy stawia dom, to architekt ma dla
niego instrukcje. On zaś ma umysł, który każe ręce się poruszać i ręka przecina, ręka używa młotka. To
my jesteśmy ciałem Mesjasza. My będziemy wykonywać te rzeczy w czasach ostatecznych.

Mam złą  wiadomość dla  tych,  którzy sądzą,  że w dniach  ostatecznych  żniwiarze  przyjdą  i
zbiorą najpierw pszenicę, a dopiero potem kąkol. Przypowieść mówi: zbierzcie wpierw kąkol i spalcie
go.  Wpierw,  protos po  grecku,  oznacza  kolejność.  To  słowo  ukazuje  kolejność.  Najpierw  kąkol,
później pszenica. I na tym skończę.

W Księdze Wyjścia 15:7 – pokaż to, Kyle – powiedziane jest,  w wielkości twego majestatu
powaliłeś  swoich  przeciwników.  Zesłałeś  swój  gniew,  który  pożarł  ich  jak  słomę. Jest  to  przykład
użycia słowa kasz. Wrogowie Izraela, którzy ścigają ich, gdy wychodzą z Egiptu, powiedziane jest, że
wkroczył Ojciec i uczynił im to, zdjął koła ich rydwanów – o czym porozmawiamy innym razem – i
zniszczył  ich  i  spalił  jak  słomę.  Dlaczego?  Bo  słoma  –  wróć  do  mnie,  Kyle  –  jest  przykładem
bezwartościowej trawy na polu. Taki został użyty tu obraz.

W Malachiaszu 4:1 powiedziane jest – pokaż to, Kyle – oto bowiem nadchodzi dzień – pracuję
ciężko dla was,  będzie tam kto?  Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec,  a wszyscy pyszni i
wszyscy  czyniący  niegodziwie  będą jak  (co?)  ściernisko. I  spali  ich  ten  nadchodzący  dzień,  mówi
Jahwe zastępów,  tak  że  nie  pozostawi  im ani  korzenia,  ani  gałązki. Dostrzegacie  związek  między
ludźmi, ścierniskiem, korzeniami i gałązkami? Wróć do mnie, Kyle. Zawsze istniał ten związek. Od
początku  do  końca  Biblii  widać  ten  związek  między  rolniczymi  rzeczami  a  nami.  Jest  to  sposób
przekazu Ojca, jeśli chcesz zrozumieć, jak to z tobą będzie, czyli z Moimi dziećmi, na końcu czasów,
spójrz za okno i zobacz, co dzieje się na polu, bo są to przykłady, jakich używam, by cię nauczyć, co
stanie  się  z  ludźmi,  którzy  są  o wiele  ważniejsi  niż  pszenica  i  kąkol.  Ludzie  –  my – są  o wiele
ważniejsi.

Ale  pamiętam,  że  jedną  z  zasad,  jaką  powiedział  Mesjasz,  jest:  jak  mogę  zaufać  wam w
większych rzeczach, jeśli nie mogę wam zaufać w zrozumieniu mniejszych rzeczy? Pamiętacie Jego
rozmowę z Nikodemem? Jaszua próbuje pokazać mu coś fizycznego, by pokazać mu, co dzieje się w
niewidzialnym.  Gdy  mówimy  o  naturalnych  i  duchowych,  to  myślcie  kategoriami  widzialne  i
niewidzialne.  Gdyż  w  2  Kor  4:18  Paweł  mówi,  że  rzeczy  widzialne  są  tymczasowe,  rzeczy  zaś
niewidzialne są wieczne. Więc te tymczasowe rzeczy, jakie Ojciec próbuje nam pokazać, polna trawa i
rzeczy, jakie widzimy, a które zanikną – bo przecież trawa zwiędnie – uczą nas o rzeczach, jakich nie
widzimy. Zatem Paweł mówi nam, że to, co widzialne, jest pierwsze, potem to, co niewidzialne. Czyli
sama natura tego, kim jesteśmy – bo to, kim jesteśmy, to nie skóra, kości, ciało, włosy – to nie tym
jesteśmy w Mesjaszu. To, czym naprawdę jesteśmy w Mesjaszu, to coś, co ty i ja nie możemy teraz
zobaczyć. To coś jest o wiele ważniejsze, niż rzeczy, jakie możemy zobaczyć. Ale możemy zrozumieć,
jak działają rzeczy niewidoczne, jeśli załapiemy rzeczy, jakie widzimy. Więc powiedział Nikodemowi,
jak mogę ci mówić o niebiańskich rzeczach, rzeczach niewidocznych, jeśli nie wierzysz w rzeczy, jakie
są widoczne. Takie coś rzekł Jaszua Nikodemowi, w swojej drobnej frustracji z Nikodemem, wiedząc,
że Nikodem jest nauczycielem Tory, a nie rozumie tych rzeczy.

Powodem, dlaczego nie rozumiał tych rzeczy, sugeruję wam, było to, że był on częścią systemu
religijnego z I wieku – faryzeuszów, saduceuszów i uczonych w Piśmie, którzy pododawali do Tory i



poujmowali z Tory. A Ojciec wiele razy mówił nam w Piśmie, 3 razy wprost, by tego nie robić. Raz na
początku, raz w środku i raz na końcu. Nie dodawajcie do Mego Słowa i nie ujmujcie z Mego Słowa.
Dlaczego to takie istotne? Cóż, pośród innych powodów z Tory, jednym z najważniejszych powodów,
jaki dobrze znacie, to nauczyciel. Tora nakierowuje nas na Mesjasza. Pokazuje nam Mesjasza. Objawia
nam Mesjasza.  Wszystkie  te  Święta  i  festiwale,  jakie  ma  Ojciec,  które  obchodzimy –  dzięki  nim
widzimy i  pojmujemy Mesjasza.  Jeśli  więc  je  wyrzucimy i  zastąpimy innymi,  to  nie  dostrzeżemy
Mesjasza. Bo Ojciec umieścił to w Jego Świętach, w Jego nakazach, w Jego Przykazaniach i ustawach.
To  tam  widzimy  Mesjasza.  Więc  błagał  nas,  błagał  własny  lud,  nie  dodawajcie  do  Tory  ani  nie
ujmujcie z Tory, gdyż jest ona obrazem Jaszua, Mesjasza. Jeśli więc dodacie do Tory, dodajecie do
Mesjasza.  Jeśli  ujmiecie  z  Tory,  to  ujmujecie  z  Mesjasza.  Nie  ma  się  co  dziwić,  że  padło  parę
przykrych słów w stronę przywódców żydowskich za Jego czasów, gdyż nie trzymali się oni czystego
Słowa Bożego. Bo gdyby tak było, a On przyjąłby ciało i zamieszkał pośród nich, to znając Pismo, oni
wiedzieliby, kim On jest. Ale było tak, że tyle pododawali i tyle poujmowali, że kiedy czyste Słowo
stanęło przed nimi, było ono nierozpoznawalne, bo tak bardzo je zmienili. I dlatego stale pomstował na
lud swojej własnej krwi. Bo odwrócili się od Jego Słowa, a to jest bardzo istotna rzecz.

Kyle,  pokaż następne.  Jeremiasz 12:4.  Jeremiasz,  Jirmejahu po hebrajsku, mówi:  Jak długo
ziemia będzie płakać, a trawa na wszystkich polach... Chcę, byście ujrzeli tu kolejny bliski związek.
Esew=Ezaw=trawa na wszystkich polach będzie usychać z powodu niegodziwości jej mieszkańców?
Giną bydlęta (bestie) – tu mamy związek Ezawa z bestiami oraz z ptakami. Zwróćcie tu uwagę na
ptaki,  ponieważ  ...  bo  mówią:  Nie  widzi  naszego końca. Czyli  mamy tu,  na  początku,  połączenie
między polną trawą a ptakami. Trzymaj to dalej, Kyle.

Jeremiasz 5:27. Mamy tutaj ptaki. Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są zdrady.
Dlatego stali się wielcy i bogaci. Biblia niewiele dobrych rzeczy mówi o ptakach. Głównie dlatego, że
mówi o ptakach drapieżnych. Drapieżnikach – sępach, orłach itp. To są ptaki drapieżne. Według Pisma
są to nieczyste ptaki.

Przechodzimy do Objawienia 18:2. Tutaj ponownie mamy ptaki. I zawołał potężnie donośnym
głosem:  Upadł,  upadł  wielki  Babilon.  Stał  się  mieszkaniem  demonów  (koźlęcych  demonów),
schronieniem  wszelkiego  ducha  nieczystego  i  schronieniem  wszelkiego  ptactwa  nieczystego  i
znienawidzonego. Ptaki w Biblii używane są jako rzeczy, które przychodzą i pożerają rzeczy, jedzą je i
niszczą je. Czyli mamy tu te rzeczy łączące się z ptakami.

Gdy przejdziemy teraz do przypowieści o siewcy – zostaw to jeszcze, Kyle. Gdy przejdziemy
do przypowieści o siewcy, mamy tam cztery gleby. Pierwsza gleba –  a gdy siał, niektóre [ziarna]
padły przy drodze, przyleciały ptaki i wydziobały je. Czyli pierwsza gleba odnosi się do nieczystych
ptaków,  które  łączyły  się  z  trawą  polną,  bestiami  itp.,  oraz  z  demonami  i  każdym  ptactwem.
Przychodzą i wszystko pożerają. Gdy przejdziemy do kolejnej gleby, powiedziane jest: Inne padły na
[miejsca] skaliste, gdzie nie miały wiele ziemi. Pamiętacie, gdy omawialiśmy model Kaina, w Genesis
4 powiedziane jest, że z powodu tego, co uczynił Kain, ziemia nie będzie wydawać mu plonów. Tutaj
mamy drugą  glebę.  Inne  padły  na  [miejsca]  skaliste,  gdzie  nie  miały  wiele  ziemi. Ona  nie  może
produkować. Tutaj mieliśmy przykład drugiej gleby z przypowieści o siewcy. Mat 13:7, trzecia gleba
przyrównana jest  do tego:  Inne padły między ciernie,  a ciernie  wyrosły i  zagłuszyły  je. Zauważcie
relację między trzecią glebą a cierniami. A ciernie wyrosły i zagłuszyły je. Zagłuszanie, duszenie wiąże
się z głową. Spójrzcie na połączenie z cierniami. Myśmy nie doszli jeszcze do cierni, zrobimy to za
parę minut.

Teraz przechodzimy do czwartej gleby. Oj, nie, nie. Najpierw przykład z 1 Mojż. 3:18. W 1
Mojż. 3:18 Adam jest wyrzucony z Ogrodu lub jeśli wolicie on i Ewa są wygnani z Ogrodu. Gdyby
zostali  w Ogrodzie  – zostaw to tak,  Kyle – gdyby pozostali  w Ogrodzie,  to  Ojciec  by się  o  nich
troszczył. Lecz z powodu nieposłuszeństwa karą jest zawsze wygnanie. Pamiętajcie, że to zawsze było
karą dla Izraela, jego własnego ludu. A Adam i Ewa – my wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy – tak
zawsze było dla wszystkich, którzy pochodzą od jednego mężczyzny i jednej kobiety. Zatem wynikiem



nieposłuszeństwa jest to, że od teraz ziemia wydawać będzie ciernie i chwasty.  Ona będzie ci rodzić
ciernie  i  oset,  i  będziesz  spożywał  rośliny  (tu  mamy  znów  Ezawa)  polne.  Rośliny  polne.  Dobra,
przełącz na chwilę na mnie, Kyle.

Pozwólcie, że podam wam skrótową wersję tego, co stało się w trzech pierwszych rozdziałach
Genesis. Gdyż zamykamy ten odcinek. Rośliny polne z Genesis 1 i 2, przed upadkiem, były dane przez
Boga Adamowi i Ewie do jedzenia. Pierwszy raz pojawiają się one jako rośliny ziemi i były im dane na
pokarm. Lecz po upadku pojawia się entropia, zepsucie się wkrada i zauważcie – najlepiej zbadajcie to
sami – i zauważcie, że od 1 Mojż. 3 to słowo tutaj esew, rośliny, będzie teraz przedstawiane w bardzo
negatywny sposób. Będzie się odnosić do bezowocnej produkcji pola, do polnej trawy, która nie służy
człowiekowi  na  pokarm.  Nie  wydaje  żadnego  owocu,  jest  to  bezwartościowa  trawa  polna.  W
przeciwieństwie do pszenicy,  zboża,  warzyw, owoców itd.  Będzie istniał  wyraźny kontrast  między
nimi przez całą resztę Pisma. Gdyż te ciernie, chwasty, trawa polna będą wyrastać jak kąkol przeciwko
Bożym ludziom, że tak powiem, przeciwko owocom, pszenicy, zbożom. Pamiętacie, pszenica pochodzi
z hebrajskiego bar, co oznacza rzeczy, które są czyste. A czyste rzeczy produkują rzeczy, które też są
czyste. Chodzi tu o zasadę rodzaju.

W następnym odcinku będziemy badać słowa, jakie są tu używane. Będziemy przyglądać się
słowom na ciernie i chwasty. Pamiętacie, w 1 Mojż. 22 mamy barana zaplątanego w ciernie. On umrze
zamiast Izaaka. Pamiętacie to? Coś się zaplatało w te ciernie. Od początku do końca Pisma widzimy
konsekwentne użycie tych cierni i chwastów. Jak mówiłem, w następnych programach pokażę wam, że
było to głównym problemem Pawła, czyli cierń w ciele. Jest wiele spekulacji na temat, co to było. Czy
miał jakieś problemy ze wzrokiem albo coś nie tak z wątrobą? Słyszałem przeróżne rzeczy. Jednak
Tanach mówi nam, czym jest ten cierń i porozmawiamy o tym w przyszłym tygodniu.

Ale zanim się zobaczymy,  przylgnijcie  do waszych korzeni,  by dni wasze były długie i  by
szczęściło się wam zawsze we wszystkim, do czego przyłożycie swoją rękę.

Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


