
Powstrzymujący – część 1

Szalom. Witam w naszej kontynuacji serii na temat Ezawa – człowieka pola, kąkolu itd.
Teraz jednak zmienimy nieco nasze zainteresowanie i skupimy się na innej postaci czasów końca. 

Chciałem zacząć to od końca, co też uczyniliśmy, gdy zaczęliśmy tę serię o Antymesjaszu
albo bestii, albo smoku, lub wężu, lub tym złym gościu. Bo on jest złym gościem. On się przejawia
na  te  różne  sposoby,  ale  chodzi  o  to,  że  jest  tylko  jedno  to  drugie  nasienie.  Na  początku  są
oczywiście dwa nasienia, Dobre Nasienie i to drugie nasienie – już od samego początku. Objawia
się  ono na przeróżne sposoby. Jedną z  nich jest  ta  bestia  z Objawienia 13:18. Mówiliśmy,  jak
objawia  się ta  bestia  w języku arabskim,  co dobrze pamiętacie  – w imieniu  Allaha.  W języku
greckim – te trzy greckie litery z Obj 13:18. W greckim obrazują one, że coś innego widać na
zewnątrz, a coś innego dzieje się w środku lub pośrodku tych dwóch liter. Jak pamiętacie, są trzy
greckie litery objawiające bestię w Obj 13:18 w tych głównych, pierwotnych manuskryptach z I, II i
III wieku. Wierzę, że mamy go objawione w trzech różnych językach. Arabskim, greckim – tak się
składa, że są to także trzy główne religie monoteistyczne świata – islam, chrześcijaństwo i judaizm
– arabski, grecki i hebrajski. Mówiliśmy o arabskim i greckim coś innego dzieje się na zewnątrz, a
coś innego wewnątrz. I w języku hebrajski, gdzie mówiliśmy o słowie 'satar'. Będziemy mówić o
tym  słowie  w  nadchodzących  programach,  bo  wierzę,  że  jest  to  bardzo  ważne  słowo  do
uchwycenia. Bo jest to jedno z tych słów, które zaczyna się na początku, kiedy obserwujemy życie
Kaina. Ale o słowie satar będziemy mówić później.

A teraz chcę wam przypomnieć przewijający się temat "pośród", gdyż skierujemy się teraz
na powstrzymującego, osłabiacza. Nim wrócimy do Ezawa, ten 'Powstrzymujący' to tytuł użyty w
Biblii, odnoszący się do tej postaci z 2 Tesaloniczan 2, gdzie tak jest powiedziane:  tylko że ten,
który  teraz  przeszkadza,  [będzie  przeszkadzał],  aż  zostanie  usunięty  z  drogi. Pamiętacie?  Inne
tłumaczenia mówią coś takiego: i będzie powstrzymywał.

Istnieje  tradycyjny pogląd,  kim jest  ten 'Powstrzymujący'  i  mam nadzieję,  że uda mi się
pęknąć tę bańkę, gdy będziemy szukać go na początku gdyż wiele kościołów i społeczności odnosi
koniec tylko do środka. Idą albo do końca i tam pozostają. Idą do Objawienia i pozostają tylko w
Objawieniu. Albo definiują wiele terminów oraz symboli, jakie są użyte – i słusznie – w księdze
Objawienia, z Izajasza, Daniela, Zachariasza i innych – także słusznie. A ja chcę wam powiedzieć,
że Izajasz mówił, iż koniec objawiony jest na początku. Wielu ludzi nie wraca do początku. Cofają
się tylko do połowy. Prawdę mówiąc, chcę wam przypomnieć, że nasz Bóg jest bystrzejszy od nas i
On już wiedział,  że  tak  będziemy czynić.  On to wie.  To nie  jest  dla  Niego zaskoczeniem.  On
wiedział,  że  wiele  kościołów cofnie  z  końcem zaledwie  do połowy.  Zatem aż  7 razy,  tylko  w
księdze  Izajasza,  Izajasz  mówi  nam:  wróćcie  do  początku.  Tak  właśnie  będziemy  czynić,  gdy
będziemy dalej badać ten wzorzec bestii oraz powstrzymującego, wziętego z samego początku.

Pamiętacie,  mówiliśmy o Kainie,  Ismaelu i  Ezawie.  Krótko przypomnę te  postacie,  nim
udamy się dalej. Kain – pamiętacie, oznacza wziąć coś lub posiadać coś, a nawet kupić coś. Ismael
–  oznacza  Bóg  wysłucha,  a  nawet  Bóg  słucha,  przysłuchuje  się.  Mówiliśmy  wcześniej  o  tym
imieniu. Pamiętacie? To Bóg wysłucha, Ismael zaś nie będzie słuchał. To największy problem –
Bóg słucha a Ismael nie. I mamy tego trzeciego,  którego imię to oczywiście Ezaw. Imię Ezaw
oznacza kąkol. Mamy więc tożsamości tych trzech – Kaina, Ismaela i Ezawa. Ale widzicie, wy i ja
czcimy Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Lecz istnieje też inny model tego drugiego nasienia, Kaina, Ismaela i Ezawa. Pamiętajcie,
jedną z najważniejszych cech tych trzech postaci to 'człowiek pola'. Ezaw był człowiekiem pola.
Pamiętacie? Bestia z końca to była liczba człowieka. Wracając do Kaina, ona uważała, że urodziła
'człowieka'.  W  Bereszit  lub  Genesis  Ismael  nazwany  jest  dzikim  człowiekiem.  Jedną  z  tych
głównych  cech  jest  to,  że  jest  on  'z  pola'.  Dlatego,  że  później  w  przypowieściach  Nowego



Testamentu Jaszua powie, że polem jest świat. Próbuję wam tu pokazać, że jeśli zrozumiemy to, co
dzieje się na polu – a powodem, dla którego Ojciec wybrał taki sposób, jest to, że rzeczy na polu
rozmnażają się według swego rodzaju. Czy to kąkol, czy pszenica, czy owoce, czy też ciernie i
kąkol – one rozmnażają się według swego rodzaju. Nie mają możliwości wyboru, jak jest to u ludzi.
Powodem, dlaczego Ojciec tak to uczynił, jest to, że ten sam obraz, jaki mieliśmy na początku,
zwłaszcza u Adama i Ewy, którzy zostali wypędzeni w pole lub w świat, które – jak pamiętacie –
rodzić im będzie osty i ciernie. A także u Ezawa – człowieka pola – jak to jest później powiedziane.
Gdy to zrozumiemy, wtedy zrozumiemy, co będzie się działo z nami – na świecie – w czasach
końca. A także zrozumiemy to, jak to się teraz do nas odnosi. Czyli Ezaw był człowiekiem pola.
Zatem te wszystkie rzeczy na polu będą ukazywać te dwa nasienia.

Dowiedzieliśmy się też, że Ezaw był przebiegłym myśliwym. Był także prześladowcą. Jest
to istotne, gdyż jego celem – według proroctwa – jest zabicie Izraela. Celem kąkolu jest zniszczenie
pszenicy.  Celem  Ezawa  jest  zniszczenie  swego  brata,  Izraela.  Więc  ważne  jest  to,  że  był  on
prześladowcą  i  przebiegłym  myśliwym,  gdyż  jedną  z  cech  charakteryzujących  Ismaela,  jak
pamiętacie,  było  to,  że  będzie  on  zawsze  zamieszkiwał  w  obecności  swych  braci.  Tak  jest
powiedziane. Jak pamiętacie z Pisma, z Ezawem związane też były ciernie. Dowiedzieliśmy się też,
że nawet wielcy mędrcy uważali, że ciernie to metafora Ezawa. Dowiedzieliśmy się też o oście. O
oście, o plewach, o ściernisku. Oczywiście mówiliśmy też o kąkolu. Wygłodniałe ptaki wiązały się
z Kainem, Ismaelem oraz Ezawem.

Erew Raw, co tu będziemy kontynuować za parę minut. Trochę już o tym wspomnieliśmy,
gdy kończyliśmy ostatnim razem. Erew Raw, ci, którzy wyszli z nimi z Egiptu, pośród pszenicy –
jak opisuje 2 Mojż. 12:38. Tą pszenicą są synowie Izraela, wychodzący z ziemi. A razem z nimi
multum ludu, ten Erew Raw, jaki wyszedł z nimi. I jak wspominałem wam ostatnim razem, wyszli
po to, by powstrzymywać ich od wydawania owocu. To wszystko, a nawet to, co mówił Paweł, te
rzeczy, trudne do zrozumienia, przed czym ostrzegał nas Piotr, to wszystko wiąże się z polem. Gdy
zrozumiemy te rzeczy, to, co się dzieje, staje się bardzo wyraźne. Wyszli więc z nimi, narzekając na
pustkowiu po tym, jak opuścili Egipt i próbując ich namówić do powrotu do Egiptu. Nie słuchajcie
Mojżesza, nie idźcie do Ziemi Obiecanej. Wracajcie do Egiptu. Dlaczego tak robili? Bo obraz jest
widoczny na polu. Kąkol jest po to, by powstrzymywać pszenicę od wydawania owocu. Dlaczego?
Bo gdy pszenica zaczyna wydawać owoc, staje się oczywiste, kim jest kąkol. Dopóki pszenica nie
wydaje owocu, dopóty kąkol może się chować pomiędzy nami i nie jesteśmy w stanie ich rozróżnić.
Lecz gdy tylko zaczyna owocować, koniec pieśni, że tak powiem, i wiemy, kim oni są. Czyli chodzi
o to, by nie wydawała owocu. Sugeruję wam, jak mówiliśmy wcześniej, że nasieniem jest Mesjasz.
Mesjasz  jest  nasieniem  kobiety.  I  te  rzeczy  odnajdywane  są  już  na  samym  początku.  I  jeśli
spojrzymy  na  pole,  to  widzimy,  jak  te  rzeczy  się  powtarzają,  powtarzają  i  powtarzają.  Kąkol
powstrzymuje pszenicę przed wydawaniem owocu. Chcę wam też zasugerować, że powstrzymują
oni Izraela, w czasach pierwszego wyjścia, przed udaniem się do Ziemi Obiecanej.

Lecz pomiędzy Egiptem a Ziemią Obiecaną była Tora – Góra Sinaj lub Góra Synaj. Była
ona między Egiptem a Ziemią. Jeśli pamiętacie 2 Mojż. 3:12, Ojciec mówi nam, że identyfikacją
lub znakiem tego, kim On jest  (z 2 Mojż.  3:12),  znakiem tego, kim On jest,  jest  to,  że jestem
Bogiem, który wyprowadza was z Egiptu, byście mogli pójść i służyć mi na TEJ górze. On nie jest
tylko Bogiem, który uwalnia nas z Egiptu. Nie jest też tylko Bogiem, który przyprowadza nas pod
Górę.  On jest  Bogiem, który czyni  obie rzeczy!  Dlaczego? Gdyż nasienie  przyjmowane jest  w
Egipcie. Pascha. To było ich zbawienie, to było ich uwolnienie. To było ich wyratowanie od dróg
świata i od śmierci, jeśli wolicie. Bo gdyby zostali w Egipcie, to by wymarli. Nie pozostałby żaden
Izrael na świecie. Umarliby tam, w Egipcie. Jeśli weźmiecie więc nasienie, nawet takie fizyczne i
posadzicie w ziemi, a ono nie wydaje owocu, to po prostu umiera w tej ziemi. I tak właśnie mówi
Ojciec, że tam leży nasienie, gdy chodzi o twoje zbawienie, twoje odkupienie, gdy krew baranka
umieszczana jest na drzwiach. Lecz aby ono się rozmnażało i powielało, musisz wydawać owoc.
Dlatego, że owoc jest w nasieniu. Ojciec przekazał więc swojemu ludowi, przyprowadzę was do
Góry Synaj. Dlaczego? Bo tam jest owoc. To nie odkupienie się tam znajduje. Tam znajduje się
owoc. Odkupienie było w Egipcie, w Passze. Przeciwnik to wie. Chcę wam tu powiedzieć, że ten



zły gościu, on wie, że tam właśnie zdobędą owoc. Przeciwnik wie także – zgodnie z 1 Mojż. 1:11 –
że nasienie jest w tamtym owocu. Trzymaj ich więc z dala od owocu. Nie dopuść, by wydawali
owoc. Bo jeśli to zrobią, to koniec pieśni. Zostanie ujawnione, kim oni są. Jest to bardzo istotne do
zrozumienia, kim jest ten Powstrzymujący.

I gdy dochodzimy do czasów końca, gdy Paweł mówi o Powstrzymującym w swoim liście
do  Tesaloniczan.  Bo  to  wszystko  przygotowywane  jest  od  początku.  Sugeruję  więc  wam,  że
tożsamość bestii z Obj 13:18 znajduje się – gdzie? Na początku. Tożsamość Powstrzymującego z 2
Tes 2, – co sobie przeczytamy pod koniec – jest na początku. Wszystko jest na początku. I zanim
skończę  tę  krótką  serię  i  zakończę  to,  będzie  to  tak  przejrzyście  widoczne,  gdy  udamy  się  i
przeczytamy te wersety z 2 Tes 2.

Jedną z rzeczy, jak jestem pewny, że część z was zaczyna sobie uświadamiać, a widzę to
wszędzie, gdzie się udaję, jest to, że wszyscy, większość z was, którzy mnie słuchacie, jesteście
częścią jakiegoś systemu religijnego. Może jesteście tam przez całe życie. Może przez całe życie
jesteście członkami jakiegoś kościoła lub organizacji. Może się tam urodziliście. Z doświadczenia
wiem, że większość systemów religijnych ludzi, w jakich są, dostarcza bardzo mało dowodów do
przekonywania ich w to, co teraz wierzą. Pomyślcie, czy kogoś takiego nie znacie? Większości
ludzi siedzących w kościelnych ławkach Ameryki podano bardzo niewiele dowodów, by uwierzyli
w to, co teraz wierzą. Lecz by ich wyrwać z tych systemów, trzeba góry dowodów. Potrzeba góry
dowodów, by wyrwać ludzi z czegoś, w czym byli, a co nie było z Boga lub co z pewnością nie jest
dla nich Bożym zamierzeniem. Wystarczyło zaś niewiele dowodów, by ich w to wciągnąć. I dlatego
czuję  taką potrzebę,  jak również inni,  dobrzy przyjaciele,  którzy także są częścią  sieci  GLC, i
musimy przedstawiać ogrom dowodów, ciągle i ciągle, i wciąż, by pokazać wam, że Ojciec już
wiedział, do czego dojdą systemy religijne w ciągu stuleci i że jest On w procesie przywracania nas
z powrotem do tego, jak to było na początku. W każdym pokoleniu Ojciec musi tak stale czynić. I
dlatego  próbuję  to  robić  poprzez  ten  język,  ten  piękny  język,  zwący  się  hebrajski.  Próbuję
przywrócić go do początku, kiedy ten język był czysty i nieskazitelny, i był jak woda, która jest
dobra do picia. To jest właśnie moją metodologią.

Pamiętacie?  Mówiliśmy  też  o  połączeniu  między  wygłodniałymi  ptakami  a  Ezawem.
Mówiliśmy o Erew Raw. Mówiliśmy też o 'byciu pośród'. I o tym właśnie będzie większość tych
ostatnich programów. O tym Powstrzymującym, a także o tym pojęciu lub określeniu 'pośród', które
bardzo często w waszych Bibliach tłumaczone jest również jako słowo 'pomiędzy'. P-o-m-i-ę-d-z-y.
Pomiędzy.  Tak  więc  nie  tylko  pośród,  lecz  jest  także  tłumaczone  jako  pomiędzy.  W  języku
hebrajskim główne słowo to 'tawek', po grecku zaś to 'mesos'. Dla tych, co znacie hebrajski i grecki,
to  są  dwa  główne  słowa,  tłumaczone  w waszych  bibliach  jako  pośród i  także  jako  pomiędzy.
Mówiliśmy też o słowie  mieszać,  jakie  związane było z Ezawem. I  na końcu, jeśli  pamiętacie,
wędrować wte i wewte po obliczu ziemi. To również było jedno ze słów, jakie było bezpośrednio
związane z Kainem. To zaczyna się od Kaina, pamiętacie? On był uciekinierem i tułaczem. Potem
przechodzi  to na życie Ismaela i Ezawa,  błąkających się tu i tam.  Ostatnim razem widzieliśmy
Ezawa, jak całuje Jakuba w szyję i udaje się na Górę Seir, do ziemi Arabah. Arabah wywodzi się z
hebrajskiego słowa araw. I na tym zatrzymaliśmy się ostatnim razem.

W naszym ostatnim programie mówiliśmy o tym słowie  Erew Raw i  podałem wam parę
przykładów. Wydaje mi się, że część słów omówiliśmy w zamierzchłych programach. Ale chcę
wam przypomnieć, jakie są znaczenia niektórych z nich. Dawid, czy mógłbyś to szybko pokazać
dla mnie na ekranie? Mamy tu słowo araw. Właśnie to słowo omawiamy. W hebrajskim składa się
z  ajin,  resz i  bet.  Na górze  ekranu widzicie  jego rdzeń lub  jego najprostszą  formę.  Araw,  jak
napisano  poniżej  po  hebrajsku.  Dawid,  zostaw  to  tak  na  chwilę.  Etymologiczne  znaczenie  to
wymieszać lub wnikać obcą materią. Takie jest etymologiczne znaczenie.

Obrazem tego, jeśli odniesiemy to do domu, rodziny i kawałka pola, jest... wróć do mnie
Dawid, zmieniłem zdanie, przełącz na mnie. Obraz, jaki chcę pokazać, bo wierzę, że obraz jest wart
tysiąca słów, i pokażę to na tym prostym domku, tym głupkowatym obrazku, ok, jaki mamy tu cały
czas – dom, rodzina i kawałek pola. Kobieta pracuje w domu, na stole ma miskę i miesza w niej
jakieś składniki, by coś z tego zrobić. Chce zrobić jakieś pyszne ciasto. Ma tam mąkę, jajka, trochę



cukru itp. Miesza to w tej misce. Większość kobiet piecze według przepisu. A większość przepisów
– może to zauważyliście – jest  przekazywana z pokolenia na pokolenie.  Moi rodzice tak mieli.
Mieli swoje przepisy. Mama miała je na karteczkach, miała je w małym pudełku. Wiecie, o czym
mówię. To pudełko było w szafce, a w nim takie karteczki 3 × 5 cala. Na nich znajdowały się
wszystkie przepisy,  jakie  zostały przekazane.  Albo mama gdzieś była i  skosztowała coś,  co jej
smakowało, i pytała się, czy mogę dostać ten przepis? Tora jest właśnie jak przepis. Tora naszego
Boga to nie tylko konstytucja, jak to mamy w Ameryce, która jest wypaczana. Tora była wypaczana
znacznie wcześniej niż nasza konstytucja. Na początku mamy dokument, zwący się Tora. Dana na
początku w Piśmie,  po czym przychodzi  człowiek i  chce to  zmieniać i  zmieniać,  i  zmieniać,  i
zmieniać. Usunąć te fragmenty, wstawić takie fragmenty. Dodać do niej i usunąć z niej. I to samo
dzieje  się  teraz  z naszą konstytucją.  Przechodzimy przez ten sam proces.  Ale jest  ona także  –
ujmując to w prostych słowach – jest jak przepis, który jest przekazywany z jednego pokolenia na
drugie.  Jeśli  czytasz tę karteczkę i  jeśli  robisz wszystko, co napisano na tej  karteczce – jest  to
przepis – to generalnie zrobisz to samo ciasto, jakie robiła twoja babcia. I jej babcia. Lecz jeśli
zaczniesz dodawać do tego i usuwać rzeczy z przepisu, to ciasto na końcu nie smakuje tak, jak to
ciasto na początku. Czy to ma sens? Bo lubię rzeczy, które mają sens. Dobry, zdrowy, chłopski
rozsądek. Prosty, mały obrazek – kobieta z przepisem.

To dlatego Jaszua w Nowym Testamencie powie, słyszeliście, co mówiono od dawien. A w
innym miejscu powie, przecież napisano. Jest różnica między tym, co słyszeli, co im mówiono, a
tym, co jest napisane. Dlatego ta idea wykonywania tego, co mówi przepis, da wam to samo ciasto,
jak u tego, który wam to dał i u tego, który jemu to dał, a tamtemu ktoś inny. Tak to powinno
wyglądać. Jeśli kobieta trzyma się przepisu, wrzuca wszystko do miski, by zarobić ciasto, a potem,
powiedzmy, wrzuca garść kamyków, ok, albo może dorzuca do ciasta taką mocną, ostrą czerwoną
cebulę. Patrzy sobie na przepis i chociaż tego tam nie ma, ale wydaje jej się, że to dobra rzecz,
dorzuca więc czerwonej cebuli i dość szybko to ciasto nie smakuje tak, jak ciasto babci. To jest
właśnie araw w hebrajskim.

To jest słowo, jakie wasze Biblie tłumaczą jako wieczór. Możemy to pokazać, wrzuć to na
ekran, Dawid. To słowo, choć oznacza  przenikać coś obcą materią, tłumaczone jest w waszych
Bibliach jako  wieczór, mieszać, łączyć, kruk, Arabia, równiny, chmary owadów. Jest to jedno ze
słów,  jakie  nie  jest  postrzegane  w  dobrym  świetle.  Zostaw  to  na  chwilę,  Dawid.  Nie  jest
postrzegane w dobrym świetle. Rzadko jest ono dobrym słowem. Prawdę mówiąc, siostrzane języki
hebrajskiego, widzicie je na dole ekranu, czyli akadyjski, etiopski, aramejski, arabski. Tymi dwoma
pierwszymi nikt już nie mówi, lecz aramejski i arabski wciąż żyją i mają się dobrze. Mają one te
same alef-bet, więc wiele słów ma generalnie także te same znaczenia. Tak więc te 4 języki dodają
dodatkowe niuanse. Dodatkowe odcienie znaczeniowe słowa. Nie tylko  mieszanie lub  wnikanie z
obcą materią, ale kogoś/coś, co upada lub zniża się i wchodzi gdzieś. Uważajcie teraz, bo będziemy
o tym mówić później. Dodają odcień czegoś lub kogoś idącego i wchodzącego gdzieś, jak ta kobieta
dodawała  coś  do  swojego  przepisu.  Dla  tych,  co  to  interesuje,  to  ostatnie  słowo  to  Europa.
Gdybyśmy mieli teraz czas, pokazałbym wam etymologicznie, że  araw, mieszać, jest słowem, od
jakiego wywodzi się  Europa. Ale zrobimy to innym razem. Ok, Dawid, wróć do mnie na chwilę,
proszę.

To były znaczenia słowa  araw w hebrajskim, jeśli wrócimy się z nimi na sam początek.
Pierwsze  wystąpienie  to  coś,  z  czym jesteście  obeznani.  Jest  to  pojęcie  wieczoru.  Ktoś  może
zwracać się do was erew tow lub boker tow. Erew tow po hebrajsku to dobry wieczór. Boker tow to
dzień  dobry (o  poranku).  Jednak  w  hebrajskiej  kulturze  są  to  dwa  zupełnie  odrębne  sposoby
myślenia.  Hebrajczycy,  wiecie,  ci,  którzy  napisali  Biblię.  Tak,  są  to  dwa  zupełnie  odmienne
sposoby myślenia. Chyba robiliśmy to wcześniej, ale warto powtórzyć, że w hebrajskim myśleniu
boker  tow (dobrego dnia)  to  stałe,  codzienne  przypominanie  o ciemności.  Przez całą  noc było
ciemno i nic nie widzisz, chodzisz wokoło i nie nie widzisz. Nic nie rozróżniasz, możesz uderzyć
się w coś kolanem, kopnąć gdzieś palcem u nogi, gdyż nie rozróżniasz od siebie rzeczy. Ale gdy
przychodzi  ranek,  przychodzi  'dzień  dobry',  na  scenie  pojawia  się  teraz  światło.  Jest  to  stałe
przypominanie o ciemności eksplodującej w jasność. Jeśli zaś chodzi o wieczór, jest to codziennie



przypominanie, że światło spada do ciemności. Do tego momentu, kiedy nie możesz już niczego
rozróżniać. I wiedzie cię to prosto do ciemności, do nocy.

Zwracajcie więc baczną uwagę, gdy widzicie w Nowym Testamencie słowa 'i był wieczór',
albo 'zachodziło słońce',  albo 'słońce chyliło  się ku zachodowi'.  Albo np. słowo 'zachód'.  Gdyż
wywodzą się one z tego samego znaczenia w hebrajskim. Zobaczcie, co po nich następuje. Niektóre
z nich pokażemy później na ekranie.

Nawet  rabini,  starożytni  rabini  mieli  tradycję  związaną  z  porankiem.  Chodziło  o  to,  że
poranek to był dobry czas, najlepsza pora dnia, najbardziej odkrywcza pora dnia, i że poranek tak
naprawdę zaczynał się, gdy człowiek potrafił odróżnić, ktoś potrafił rozróżnić mężczyznę i kobietę
z około 100 metrów. W ich tradycyjnym rozumieniu to było początkiem dnia, gdy byli w stanie
rozróżnić między tym dwojgiem. Nie wiem, co ludzie mieszkający w San Francisco i podobnych
miejscach  z  tym  robią.  W  każdym  razie  tak  to  postrzegali  w  hebrajskiej  kulturze.  Wieczór,
powtarzam, to było zapadanie w ciemność.

Więc wieczór, to bardzo negatywne określenie, że tak powiem i w Biblii mamy tego obraz
już  na  początku.  W  1  rozdziale  Genesis,  przy  upadku.  Chodzi  o  upadek  człowieka,  którego
poprzedza upadek HaSatana lub Szatana. Ojciec wie, że od tego momentu każda osoba na ziemi, z
powodu jednego człowieka, Adama, że każdy przyjdzie do Niego w ciemności. Każdy odtąd będzie
w ciemności i będzie musiał przejść do światłości. Tak więc dzień zaczyna się wieczorem.  I był
wieczór i poranek – dzień pierwszy. Tak więc Ojciec zaczyna dzień ciemnością, by było to ciągłym
przypominaniem, dopóki, jak mówi 1 Mojż. 8:22,  trwa ziemia, będzie lato i zima, czas siania i
zbiorów. Stałe codzienne przypominanie za oknami, w rzeczach działających cyklicznie, o tym, jak
działa Boże Słowo. To dlatego np. Nikodem przychodzi do Jaszua nocą. Te drobne uwagi nie są
tam  wrzucane  tak  sobie,  mają  one  swój  cel.  Czyli  ta  idea  wieczoru jest  powszechnie  znana.
Codziennie przypomina o Bożym Słowie, jak ono działa.

Kolejny przykład z Biblii. Czy możemy to szybko pokazać, Dawid? 1 Mojż. 1:5, a potem 1
Mojż. 8:7. I wypuścił kruka (araw), który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. Zauważcie
dwie rzeczy. Widzicie tam słowo 'kruk'? To słowo araw. Angielskie słowo raven, 'kruk', wywodzi
się od araw. I zauważcie, że jest to idea latania tam i z powrotem, aż wyschły wody na ziemi. Wróć
do mnie, Dawid. Jest to kolejne przypominanie, jakie daje nam Ojciec, gdyż sięga On do każdego
pokolenia, by przywołać nas z powrotem. Będziemy o tym mówić w następnym programie. Jest to
kolejne  przypominanie  –  wyjścia  z  arki  i  zupełnie  nowego  początku  –  różnicy  między
pierworodnym człowieka i Bożym pierworodnym. Jest to kolejne ciągłe przypominanie, jakie daje
nam Ojciec na wszelakie sposoby, by pokazać nam różnicę między tobą i mną, kogo my zradzamy,
a Jego pierworodnym, który zradzany jest z Jego nasienia.

A do następnego programu, przylgnijcie do waszych korzeni, by dni wasze były długie i by
szczęściło się wam we wszystkim, do czego przyłożycie swoją rękę.

Bądźcie  z  nami  następnym  razem,  gdyż  będziemy  kontynuować  'Powstrzymującego'.
Szalom Alechem.
Do zobaczenia następnym razem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


