
Ezaw, człowiek pola – część 16

Szalom i  zapraszam na „Ezaw, człowiek pola”.  Witam w programie  „Koniec objawiony w
początku”.  Kontynuujemy  nasze  rozmowy  na  temat  rolniczych  rzeczy,  identyfikujących,  że  tak
powiem, dobrych i złych gości z czasów końca. Pszenicę i kąkol. Używaliśmy określeń kąkol, plewa,
ciernie i tym podobne.

Ostatnim razem próbowałem pokazać  wam subtelną  różnicę  pomiędzy  plewą  a  kąkolem.  I
chociaż będziemy cytować tu rabina, by pokazać tu żydowski punkt widzenia, to oni łączą tu niejako
plewy z kąkolem, choć jest techniczna różnica między tymi dwoma. Mając to w pamięci, chcę wam
pokazać przykład typowego rabinicznego komentarza odnoszącego się do rzeczy, jakie tu omawiamy.
Mam nadzieję, że to się dobrze wyświetli, bo ściągnęli to prosto z Internetu. Jeśli mógłbyś to pokazać,
Kyle. Spójrzmy, jak to wygląda na ekranie. Przeczytam wam to. Pamiętajcie, że ci ludzie nie wierzą, że
Jaszua jest  Mesjaszem. Jest  to ortodoksyjny punkt widzenia.  Ich komentarz dotyczy tego, kim jest
Abraham,  Izaak  i  Jakub w przeciwieństwie  do  Kaina,  Ismaela  i  Ezawa.  Innymi  słowy,  oni  także
rozpoznają te rzeczy.

I cytuję ich. Rzecz jest następująca: z Abrahama wyszedł Ismael a z Izaaka Ezaw. Czyli mówi
on, że z fizycznych lędźwi Abrahama wyszedł także Ismael. Z fizycznych lędźwi Izaaka wyszedł też
Ezaw. I mówią, że Ezaw i Ismael – są plewą i słomą w stosunku do ziarna pszenicy. Są oni różnicą
między czymś, co nie wydaje owocu oraz wydaje. Czyli ziarnem pszenicznym są Abraham i Izaak.
Plewą pszeniczną są Ismael i Ezaw. Cytuję: tak zapytał się Ezaw swego ojca. Jak ktoś może oddawać
dziesięcinę ze słomy? Jest to nietypowe... zatrzymajmy się i porozmawiajmy. Zostaw to, Kyle. Co w
tym nietypowego?  Cóż,  jest  to  trochę  śmieszne  stwierdzenie.  Zakrawa ono na  sarkazm,  bo  Jakub
uświadamia  sobie to,  jak  został  właśnie nazwany.  Zdaje sobie sprawę,  że został  nazwany mianem
czegoś  bezwartościowego.  Kiedy  dajesz  dziesięcinę  Panu,  przynosisz  najlepsze,  co  masz.  Nie
przynosisz kąkolu, słomy i plew na dziesięcinę Panu. Więc wie dokładnie, jak został nazwany. Jak
dawać dziesięcinę z czegoś takiego, jak dawać dziesięcinę ze słomy? Cytuję, co mówi dalej: ...syn
Dawida nie przyjdzie...

Kto to jest 'syn Dawida'? Wróć do mnie, Kyle. W klasycznym rabinicznym judaizmie, przez
wieki,  wielu  rabinów  rozumiało  proroctwa  dotyczące  Mesjasza.  Z  tych  proroctw  wielu  z  nich
uświadamiało sobie – chodzi tu głównie o starożytnych rabinów i raczej nie dotyczy to współczesnego
judaizmu,  choć  i  tam  to  istnieje.  Współczesny  judaizm  nie  jest  starożytnym  judaizmem.  Choć
występują pewne podobieństwa.  Dodają do Tory i  ujmują z  Tory.  Lecz chcę wam powiedzieć,  że
starożytni mędrcy, niektórzy z nich, sprzed kilku tysięcy lat, sprzed 1500 lat, a nawet sprzed 600 lub
700 lat, mieli znacznie głębszy pogląd na Torę niż współczesny ortodoksyjny judaizm. Rozumieli oni,
czytając proroctwa dotyczące Izraela i tych wszystkich rzeczy na temat Mesjasza, że jest pewna grupa
wersetów biblijnych,  która wydaje  się  wskazywać,  że gdy przyjdzie  Mesjasz,  będzie On cierpiał  i
umrze. Innymi słowy, wiedzieli oni, że Izajasz 53 jest o cierpiącym Mesjaszu. Podczas gdy większość
współczesnego judaizmu wierzy, że jest tam mowa o Izraelu. Dostrzegali więc oni Mesjasza, który ma
cierpieć. Potem czytali inne fragmenty, zwłaszcza Izajasza, Zachariasza, Jeremiasza itd., które wydają
się ukazywać króla. Mesjasza, który przychodzi i ratuje ich, zgromadza i sprowadza wygnańców na
powrót do ziemi, rządzi i panuje nad Izraelem. Stwierdzili więc i zaczęli nauczać, że musi być dwóch
mesjaszy, którzy przyjdą. Jeden będzie cierpiał za lud i zostanie zabity. On będzie nazwany 'Synem
Józefa'. Drugi to będzie ten, który zwycięży i zgromadzi wygnańców do ziemi, i ponownie ustanowi
królestwo w Izraelu. Tego nazywają 'Synem Dawida'. To jest ten 'Syn Dawida' w naszym cytacie.



Kyle, pokaż to, bym mógł pokazać nieco szerszy kontekst. Cytuję: i syn Dawida – czyli ten,
który  ustanowi  Królestwo,  nie  ten  cierpiący  –  więc  widocznie  ten  cierpiący  już  przyszedł.  I  Syn
Dawida nie  przyjdzie,  dopóki  oni –  zgromadzenie  lub wybrani  Izraela,  Oblubienica  –  nie  zostaną
oddzieleni  od  narodów,  które  będą  jak  plewy,  przesiane  przez  wiatr.  Dlatego  przyjdzie  dwóch
mesjaszów, porównywalnych do Abrahama i Izaaka, i oddzielą plewy i słomę. Czyli Syn Dawida nie
nadjedzie, dopóki plewy nie zostaną oddzielone. Innymi słowy, mówią oni, dopóki Izrael, pszenica,
ziarno pszeniczne, prawdziwy Izrael, nie zostanie oddzielony od plew. Lub od słomy albo od narodów
itp. Potem cytuje Psalm 1:4. Oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata.

Wróć  do  mnie  znowu,  Kyle.  Czytając  Psalm  1,  wersety  1-3,  widzimy  wyraźny  kontrast
pomiędzy  dwoma  ludźmi,  dwoma  nasieniami.  Psalm  1.  Przeczytam  go  wam.  Tak  chyba  będzie
najlepiej.  Przeczytam go,  zamiast  próbować go cytować,  mamrocząc,  mimo że  większość  z  niego
pamiętam.  Psalm  1.  Cytowałem  go  już  kilka  razy.  Oto  co  tu  jest  powiedziane.  Znacie  to.
Błogosławiony  człowiek –  to  jest  ten  pierwszy,  ten  sprawiedliwy  –  który  nie  idzie  za  radą
niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców; lecz ma upodobanie –
w kim ma upodobanie? W człowieku, sprawiedliwym człowieku, dobrym nasieniu. Ma upodobanie w
Torze Jahwe i nad Jego Torą rozmyśla we dnie i w nocy. Jaki będzie ten sprawiedliwy człowiek, skoro
mówimy tu o tym, który wydaje owoc? Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone... To hebrajskie słowo
to 'szatal', które jest hebrajskim słowem na transplantację. Będzie on przetransplantowany, co oznacza
przeniesiony z jakiegoś suchego miejsca.  Przetransplantowany nad strumieniami wód, które wydaje
swój  owoc w swoim czasie;  jego liść  nie  zwiędnie  i  wszystko,  co robi,  powiedzie  się. To jest  ten
pierwszy  człowiek.  Werset  3,  który  jest  kontekstem  tego,  co  tu  omawiamy,  w  naszym  krótkim
komentarzu.

Kolejny  człowiek  – werset  4.  Nie tak  niegodziwi;  oni  są jak  plewa,  którą wiatr  rozmiata.
Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.  Jahwe
bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie. Czy nie dostrzegacie tego stałego
wzorca sprawiedliwego i niesprawiedliwego, pobożnego i bezbożnika.

Widzicie, to, co my zrobiliśmy religijnie, to wzięliśmy ten prosty obraz tych, którzy wierzą oraz
tych, którzy nie wierzą i podzieliśmy ich na przegródki, do tych przeróżnych kategorii. Ludzi, którzy
wierzą,  podzieliśmy  na  Żydów  ze  Starego  Testamentu,  którzy  muszą  przestrzegać  Tory,  by  być
zbawionymi, i chrześcijan z Nowego Testamentu, którzy mają łaskę do zbawienia. Czyli podzieliśmy
dobre nasienie. Nie mówimy tu o niewierzących. Niewierzący to niewierzący. Z drugiego drzewa. To,
co my zrobiliśmy, to podzieliliśmy dobre drzewo. Innymi słowy, drzewo, które już ma gałęzie. Dobre
drzewo to nie naturalne gałęzie, jakie w nim są i odcięte gałęzie, jakie leżą na ziemi. One traktowane są
jak  dzikie  gałązki,  które  nie  wydają  owocu  naturalnego  drzewa.  Mówimy  tu  o  naturalnym,
kultywowanym drzewie,  na które składają się naturalne gałęzie  (ci,  którzy wierzą) i dzikie gałązki
oliwne (ci, którzy wierzą), które są powszczepiane pośród nich. Jest tylko jedno nasienie, jeden korzeń,
jeden pień, jeden zestaw gałęzi i to wszystko razem karmi się i odżywia z tego samego nasienia. A co
my zrobiliśmy? Zamiast widzieć jedno drzewo, działające razem przeciwko drugiemu nasieniu, my,
teologicznie,  podzieliliśmy dobre drzewo, naturalne drzewo na starotestamentowych Żydów, którzy
mieli zupełnie inny owoc do wydania i nowotestamentowych chrześcijan, którzy mają zupełnie nowy
owoc do wydania. I ponieważ to uczyniliśmy, jest to powodem tego, że to królestwo nie trzyma się;
jest to powodem tego, dlaczego Ameryka ciągnie świat we wszelkie niemoralne rzeczy, o jakich można
pomyśleć. Dlatego, że oddzieliliśmy się od owocu i porzuciliśmy ten owoc.

Ojciec to wie i w dniach ostatecznych mówi, że On to wszystko zbierze w jedno. Te rzeczy są
widoczne w tym, co tu czytamy o nasieniach itp. Mamy więc bardzo wyraźny kontrast między jednym
drzewem z naturalnymi oraz dzikimi gałęziami, wydającymi owoc z tego samego nasienia i jest też to
drugie drzewo. Kropka. Musimy się skoncentrować na tym, aby umieć rozróżniać to drugie drzewo, by
móc się mu sprzeciwiać, a nie dzielić dobre nasienie!



Kyle, jeśli mógłbyś znowu pokazać ten cytat. Mówi dalej, że: I nie będą oni jednak w stanie –
odnosi się tu dwóch Mesjaszy – dać odkupienia, dopóki otręby nie zostaną oddzielone od mąki. I mają
tu rację. Tylko nie zacznijcie myśleć, że Mesjasz nie jest w stanie czegoś zrobić. Mówią tylko, że Oni
nie przyjdą, dopóki te rzeczy nie zostaną oddzielone. Gdyż nie mogą tego zrobić, dopóki otręby nie są
oddzielone i wciąż trzymają się ziarna. Muszą zostać oddzielone. A kim jest ta słoma, ten kąkol i cała
reszta, jak jest pomiędzy pszenicą? Jest to Erew Raw, który jest odpadkiem z pozycji Jakuba. Innymi
słowy, porównując to z Izraelem, są oni odpadami. Wróć teraz do mnie, Kyle.

To, na co chciałem tu wskazać, to że nawet rabiniczny judaizm – a są to cytaty z dawnych
czasów – rozumie, że, po pierwsze, będzie dwóch Mesjaszy. Oczywiście my wiemy, że tak naprawdę
to  będzie  jeden  Mesjasz.  Że  pierwszy  Mesjasz  nie  tylko  będzie  cierpiał  i  umrze,  ale  że
zmartwychwstanie i powróci do nich. Tak to rozumiemy z Pism, zwłaszcza gdy się przeczyta całość
Pisma. Wszyscy to znamy, jeśli o to chodzi. Oni rozumieją, że te odpadki są pośród Izraela i muszą
zostać  oddzielone.  Widzicie,  o  tym  wszystkim  mówił  Jaszua  w  przypowieściach,  gdy  mówi,  że
przyjdzie  ze  żniwiarzami,  zbiorą  kąkol,  zwiążą  go  i  spalą,  i  rozdzielą  tych  dwóch.  To  wiąże  się
bezpośrednio  z  przyjściem  Jaszua.  Z  rabinicznego  punktu  widzenia  chodzi  o  ben  Dawida,  syna
Dawida, by ustanowić Królestwo. Jak więc ci ludzie są nazwani? Nazwani są Erew Raw.

Skierujemy się teraz nieco i skupimy na tych postaciach, zwanych Erew Raw. Ale pozwólcie,
że podam wam jeszcze parę cytatów. Pokaż to, Kyle. W Jer 23:28-29 powiedziane jest: Prorok, który
ma sen, niech ten sen opowiada, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie mówi moje słowo. Cóż
plewie do pszenicy? – mówi Jahwe. Czy moje słowo nie jest jak ogień? – mówi Jahwe – i jak młot,
który kruszy skałę? Wróć do mnie, Kyle. Mamy tu ukazane, jak to widzi Jeremiasz, jaka jest różnica –
co ma plewa do pszenicy – taki jest wydźwięk. Jaka jest ich relacja, co one mają ze sobą wspólnego?
Zanim przejdziemy do tego nauczania o Erew Raw, chcę trochę wspomnieć o podstawach tego Erew
Raw. Skąd się te rzeczy wzięły po raz pierwszy. Tym się teraz zajmę. Spróbuję jakoś poukładać to, co
do was mówię.

Słowa  Erew  Raw,  to  wyrażenie  pojawia  się  tylko  jeden  raz  w  waszych  Bibliach.  Są  to
hebrajskie słowa – Erew Raw. W jednym z programów na temat znaczeń słów omawiałem to słowo
Erew. Erew po hebrajsku to ajin, resz i bet. Ajin, resz, bet – erew. Erew to słowo oznaczające mieszać,
zmieszać coś.  I  jeszcze raz,  ma ono bardzo konkretne znaczenie.  I faktycznie,  czasami w waszych
Bibliach  tłumaczone  jest  jako  wymieszać  i  wmieszać  się.  Podam  wam  parę  tego  przykładów  –
wymieszać i mieszać rzeczy. Ale piktograficzne, takie pierwotne jego znaczenie jest takie, że biorę
dwie odmienne rzeczy i łączę, mieszam je razem.

Bóg  od  samego  początku  nienawidzi  mieszania.  Pierwszy  raz  te  rzeczy  pojawiły  się  w
Ogrodzie, gdy Adam z Ewą byli na obraz Boga i mieli Jego nasienie w sobie. Powiedziano im, że to
samo nasienie życia, które dało im życie, które stworzyło ich na Boży obraz, zachowa się w nich, gdy
będą jeść z Drzewa Życia. To dlatego Ojciec powiedział, jedzcie z Drzewa Życia, które znajduje się w
Ogrodzie. Nie jedzcie z drzewa poznania dobra i zła. Jednym z powodów, dlaczego tak powiedział, jest
rolniczy obraz. Nico później z Tory dowiadujemy się, co dzieje się z polem, gdy mieszamy nasiona.
Nie mieszajcie nasion na polu. Bo, mówi Ojciec, jeśli tak zrobicie, to utracicie oba zboża. To taka
parafraza tego, co mówi reszta Tory. Jeśli wymieszasz nasiona, oba utracisz.

Ta sama zasada dotyczy mieszania wełny i lnu. Mieszanie wełny z lnem ma znaczenie 'peszat'
oraz prorocze znaczenie. Widzialne znaczenie i niewidzialne znaczenie. Wszystkie Boże przykazania
mają swój naturalny powód, dla którego je dał. Ojciec nie jest Bogiem rytuałów, pompy i ceremonii,
jak niektórzy sądzą. Że mówi nam, by czynić to, bo po prostu chce widzieć, jak to robimy. Ojciec ma
powód  dla  obrzezania.  Ojciec  ma  powód  na  niemieszanie  wełny  z  lnem.  Ojciec  ma  powód  na
kamienowanie buntowniczego syna – nie dziecka. Tam nie ma hebrajskiego słowa na dziecko. On ma
ku temu powody. I to są powody, dlaczego dał nam to w świecie fizycznym. I jeszcze raz, te naturalne
rzeczy  wyrażają  lub  są  obrazem  rzeczy  niewidzialnych.  Paweł  powiedział,  że  najpierw  są  rzeczy
naturalne,  potem duchowe, czyli  niewidzialne.  Jest więc ku temu powód 'peszat',  czyli  bezpośredni



kontekst.  Jest  też  i  duchowy.  Lekcja  do  zrozumienia  lub  to,  co  nazywamy  niewidzialnym.  Czyli
mieszanie wełny z lnem lub mieszanie nasion, to peszat – jeśli pracujecie w biznesie odzieżowym – to
wiecie – jeśli jesteście w branży tekstylnej – bo wiele lat temu rozmawiałem z producentami odzieży
na północnym wschodzie i zadałem im takie pytania: Co się stanie, jeśli wymiesza się, mówimy tu o
przeplataniu  nici  wełny i  lnu?  Tworzy  się  słaby materiał.  Dlatego,  że  słabszy  zawsze  osłabia  ten
silniejszy. Dlatego nie jest dobrym pomysłem mieszanie płócien. Nie mówimy tu o ubieraniu lnianej
koszuli i zakładaniu wełnianej marynarki. To nie jest mieszanie płótna. Mówimy o przędzeniu razem
wełny i lnu. Czyli jest naturalny powód, dlaczego Ojciec tak nakazał. To nie są jakieś głupawe rzeczy,
jakie ludzie mają robić, by mógł się z nas śmiać. Jak na przykład stanie na głowie i plucie śnieżkami
czy tym podobne. Ojciec jest logiczny i są ku temu logiczne powody.

To, co próbuje nas także przez to nauczyć to, że On nie chce, byśmy szli w nierównym jarzmie.
Nie mieszajcie się z niewierzącymi. Nie poślubiajcie ich. Nie bierzcie ślubu wierzący z niewierzącym.
Są zatem niewidzialne rzeczy,  jakich nie widać w tym czasie,  a które zrozumiemy później  z tych
nauczań.  Nie  mieszajcie  nasion  na  polu.  Paradygmat  lub  model  mieszania  nasion  na  polu,  czyli
mieszanie wierzących z niewierzącymi i chaos, jaki to sprawia, widoczny jest na początku w tym, że
jeśli zjesz owoc drzewa poznania dobra i zła, to co masz w owocu? Nasienie. Przyjmujesz zatem owoc
z nasienia z innego owocu. Wymieszałeś więc nasiona. I jeśli to zrobisz, tego dnia na pewno umrzesz.
Dlaczego?  Bo nie  chcę,  by  tutaj  nasiona  były  wymieszane.  Usunę więc  swoje  nasienie  i  od  tego
momentu, Adamie, będziesz rodził tylko według swego rodzaju. I dokładnie tak rozpoczyna się 5-ty
rozdział Genesis. Od tego momentu, ponieważ odwrócili się od Ojca i żyli po swojemu, On usunął Swe
nasienie. A pamiętacie, czym jest Jego nasienie? To Jego Słowo! Czyli wszystko, co teraz posiada
Adam, to nasienie drzewa poznania dobra i zła. I Adam będzie rodził tylko według swego rodzaju.
Czyli Set jest na obraz Adama, nie na obraz Boga.

Bóg ma przed Sobą problem. A jest nim to, że musi przywrócić nas na Swój obraz. Czynimy to,
przyjmując z powrotem Jego nasienie – z łaski przez wiarę. To nie jest kosmiczna nauka. Czyli mamy
tu mieszanie nasion. To wszystko wiąże się z tym pojęciem Erew, mieszanie. Erew tłumaczone jest w
waszych  Bibliach  jako  plac  handlowy.  Tłumaczone  jest  w Biblii  jako chmara  much,  owadów.  W
naszym następnym programie, bo zbliżamy się do ich końca, będziemy omawiać szczegółowo to Erew
Raw.  Ale  chcę  wam  pokazać  jeden  z  obrazowych  przykładów,  nim  zakończymy  ten  program,
dotyczący Erew Raw.

Ponieważ słowo Erew oznacza  wymieszany,  a  słowo Raw jest  rdzeniem słowa rabbi.  Raw
oznacza wielki, coś wielkiego. Opisuje ono wielość czegoś lub wielkie zgromadzenie czegoś. Takie jest
Raw. W waszych Bibliach,  w 2 Mojż. 12:38 przetłumaczone jest jako  mnóstwo mieszanego ludu.
Mnóstwo mieszanego ludu. Wiesz co, Kyle, pokaż to. 2 Mojż. 12:38.  Szło z nimi również mnóstwo
mieszanej ludności (Erew Raw), owce oraz bydło — dobytek bardzo wielki.  To była 2 Mojż. 12:38. Ok,
wróć do mnie, Kyle. Bardzo szybko, kontekst tego. Jest to Pascha. 2 Mojż. 10 do 12 dotyczy Paschy.
W Passze, znacie historię, wielu z was obchodzi Paschę, którą panująca religia odrzuciła i zamieniała
na coś innego, na jakieś króliczki itp., ok. Biblijna Pascha, o jakiej tu mówimy, ma miejsce 14 dnia
Aviv. Po aramejsku, jeśli wolicie, 14 Nisan. Odbywa się ona konkretnego dnia, jaki Ojciec wybrał już
sobie na początku. Co roku ma to miejsce w różne dni tygodnia. Bo 14 Aviv co roku wypada w inny
dzień.  Ja  np.  dzisiaj  mamy 20 listopada,  za  rok  20  listopada  będzie  w inny  dzień,  to  nie  będzie
czwartek, ok? Z Paschą jest tak samo.

Z Paschą było tak, że każdy, kto miał krew na swoich drzwiach, wychodził z Egiptu. Chcę wam
powiedzieć,  opierając  się  na  tych  dwóch  nasieniach,  o  jakich  mówiłem,  że  Boże  nasienie,  Boży
pierworodny opuścił Egipt. Pierworodny człowieka zginął w Egipcie. Powtórzę raz jeszcze. Opierając
się na tym, kim jest  prawdziwy Boży pierworodny, gdy wydał On przykazanie,  a oni posłuchali  i
umieścili krew na swoich drzwiach, to byli pierworodni Boga, wyszli z Egiptu i udali się do ziemi.
Jednak  pierworodny  człowieka,  ci,  którzy  nie  umieścili  krwi  na  drzwiach,  zginęli  w  Egipcie.
Pierworodny człowieka  –  śmierć.  Pierworodny Boga –  życie  wieczne.  To jest  ciągły  wzorzec,  od



początku do końca. Zatem czy to tubylcy, czy też obcy, gdy przeczytacie 2 Mojż. 12, powiedziane tam
jest,  obcy  i  przychodzień,  którzy  mieszkali  wśród nich,  brali  udział  w Passze,  dołączyli  do  nich,
umieścili krew na drzwiach, powiedziane jest, że byli jedno, jak rodowici, z jedną Torą. Jedna Tora dla
rodowitego i obcego. I następny werset: i wszystkie dzieci Izraela, czyli Boży pierworodni, Żyd lub
poganin, Ruben lub Symeon, nie ma różnicy, skąd pochodzą, oni wszyscy zostali nazwani dziećmi
Izraela,  gdy wyszli  z Egiptu.  Zatem oni wszyscy są synami Izraela.  Gdy Pascha się odbyła,  a oni
wszyscy są teraz dziećmi Izraela, teraz gdy dzieci Izraela wychodzą z Egiptu, będzie wśród nich Erew
Raw, mnóstwo mieszanego ludu. 2 Mojż. 12:38 – który z nimi też wyszedł.

Bardzo jasny obraz, o jakim będziemy mówić w następnym programie,  to ten, jaki Mesjasz
maluje  wam bardzo wyraźnie w przypowieści  o kąkolu i  pszenicy.  Ich kąkol namieszał  się wśród
pszenicy.  Pamiętacie  proroctwo o Ismaelu i  Ezawie? Gdziekolwiek jest  Izrael...  A kim jest  Izrael?
Rodowici, którzy wierzą oraz wszyscy obcy, wszczepieni z nimi w drzewo, którzy też uwierzyli. Gdy
wyjdą, to gdziekolwiek jest Izrael, to kto będzie stał przed nimi? Kto im będzie przeszkadzał? Kąkol –
Ezaw, Ismael. Będą pośród nich. Wyjdą razem z nimi i gdy znajdą się na pustkowiu, to kąkol uczyni
wszystko,  co  może,  by osłabić  wiarę  Izraela.  Choć właśnie  otrzymali  Torę na  Górze  Synaj.  Będą
chcieli zawrócić ich do Egiptu. Namówią ich do odlania cielców. Przekonają ich, by zebrali całe swoje
złoto, mimo że właśnie wysłuchali Tory z Góry Synaj. Ostro działają, gdy tam dotrą. To oni namawiają
ich do odlania  tych cielców.  To oni narzekają  na pustkowiu i  próbują namówić synów Izraela  do
powrotu do Egiptu. Ci  Erew Raw, którzy wmieszali  się pośród nich i wyszli z synami Izraela,  by
spróbować odwrócić ich od Boga. Bo celem jest zniszczenie Izraela. I jeśli Tora jest kwestią życia, bo
tak mówią Przypowieści i psalmista, to sposobem na odwrócenie ich od Tory to zabicie ich. Podam
wam wiele rabinicznych cytatów, w których również przyznają, kim są ci Erew Raw. Te rzeczy, jakie
są namieszane. A Bóg nienawidzi mieszania. Ci, którzy wychodzą z nimi z Egiptu i wmieszają się
wśród nich.  Tak jak kąkol wsiewa się w pszenicę.  Tak zawsze było od początku,  to się nigdy nie
zmieniło.

W  kolejnych  programach  będziemy  dalej  mówić  o  Erew  Raw,  kontynuując  temat  kąkolu
nasianego pośród pszenicy. Poskładamy to wszystko razem i odniesiemy do księgi Objawienia, gdy
dojdziemy do końca.

Więc nim zobaczymy się w kolejnym programie, jak zawsze: przylgnijcie do waszych korzeni,
aby dni wasze były długie i by szczęściło się wam we wszystkim, do czego przyłożycie swoją rękę.

Do zobaczenia znów.
Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


