
Powstrzymujący – część 2

Szalom i  witam ponownie.  Gdzie  się  tyle  podziewaliście?  Dobra,  witam w WildBranch
Ministry.  Witam  w  tej  całej  rzeczy  o  Ezawie.  W  ostatnich  programach  kontynuowaliśmy
koncentrowanie się na pochodzeniu i podstawach Powstrzymującego. Jest to w 2 Tesaloniczan 2.
Poznajemy więc działanie,  charakterystykę,  naturę i  tożsamość bestii  z księgi Objawienia.  Albo
Antymesjasza, jeśli tak wolicie, w 2 Tes 2.

W ostatnim programie, jak wierzę, mówiliśmy o tym ciągłym i stałym obrazie z początku, o
różnicy  między  naszym pierworodnym a  Bożym pierworodnym.  O tym też  wspominaliśmy  w
poprzednich programach. Wymienialiśmy werset z 1 Mojż 8:7, gdzie występuje kruk, który oparty
jest na rdzeniu  araw, bo od tego zaczęliśmy, albo  erew raw. Jest to także kolejnym nauczaniem
Ojca, bo takie jest zadanie ojca – uczyć dzieci, czyż nie? Dlatego też nazywani jesteśmy dziećmi
Boga. Pokazuje nam tutaj, jak Noe z rodziną zaczyna nowe życie na ziemi. I jedną z pierwszych
rzeczy,  jaką  im  pokazuje,  jest  to,  że  wysyła  najpierw  kruka.  Pamiętajcie,  że  jedną  z
charakterystycznych cech tego złego gościa, oraz Ezawa, Kaina i Ismaela, było to ciągłe tułanie się
po świecie, bez stałego miejsca, o jakim mogliby powiedzieć, to jest nasz kraj. I mówi: I wypuścił
kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. Czyli pierwszy, jakiego wypuszcza, lata
tam i z powrotem, i nie wraca. Jak pamiętacie, drugiego, jakiego wypuszcza, to gołębica. Gołąb po
hebrajsku to  'jona',  co  oczywiście  jest  też  nazwą księgi  Jonasza.  Czyli  wysyła  gołębicę,  a  ona
powraca, przynajmniej trzy razy. Za trzecim razem z małym listkiem w dziobku. Innymi słowy,
gołębica wydaje owoc. Pierwszy, jaki został wysłany, reprezentuje człowieka i to, co on wydaje.
Drugi reprezentuje Boga i to, co On wydaje. To on wydaje owoc. To było kolejne znaczenie tego
erew raw.

Mamy też Psalm 103. Psalm 103:12 też mówi – pokaż to, Dawid – Psalm 103:12 mówi: Jak
daleko jest wschód od zachodu, [tak] daleko oddalił od nas nasze występki. Wschód i zachód. To
nie  jest  normalne  słowo na  zachód.  Jak  widzicie,  jest  tam  mimma'araw,  co  tak  naprawdę  po
hebrajsku znaczy 'z zachodu'. Typowym hebrajskim słowem na zachód jest 'jam', które jest także
hebrajskim słowem na 'morza', a które jest związane z tym wszystkim, o czym rozmawiamy. Ale
nie bierzmy wszystkiego naraz. W tym przypadku przetłumaczyli to jako  'araw. Wróć do mnie,
Dawid.  Araw. Dlaczego? I dlaczego to  'araw przetłumaczyli jako  zachód? Gdyż zachód to tam,
gdzie  zachodzi  słońce.  Stąd  to  znaczenie  'araw jako  wieczór.  A  tutaj  przetłumaczono  to  jako
zachód.

Kolejny  przykład  mamy u  Daniela  –  pokaż  to,  Dawid.  Mówiliśmy już  o  tym wersecie
wcześniej, ale mamy go znowu – Daniel 2:41-43. A że widziałeś stopy i palce… Co to jest? Jest to
posąg Nebokadnezara. Gdy jesteśmy przy posągu Nebokadnezara, zauważamy, że jest tam głowa,
tors, tułów, itd., że są tam nogi, stopy i palce,  … częściowo z gliny garncarskiej, a częściowo z
żelaza  –  [oznacza  to,  że]  królestwo  będzie  podzielone  (peleg). Próbują  nas  tu  skierować  do
początków, kiedy to ziemia została podzielona w 1 Mojż.  10. I  dalej:  Będzie w nim nieco siły
żelaza, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną. Przeskoczmy nieco…  A że widziałeś
żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza [to], że zmieszają się z nasieniem ludzi… I ostatnia część
wersetu, mamy tam po raz trzeci: tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną. Dobra, wróć do mnie,
Dawid. Czyli jeszcze raz, dlaczego mamy tam powiedziane cztery razy, u Daniela, o czymś, co
wydarzy się na końcu? Próbuję wam powiedzieć, że jeśli próbujecie zrozumieć, co stanie się na
końcu, gdy czytacie Objawienie i tego typu rzeczy, i wrócicie tylko do Daniela, to Daniel pokaże
wam tę całą ideę mieszania.

Jednak  ta  idea  znajduje  się  na  początku.  Gdy  udamy  się  na  początek,  to  zrozumiemy
podstawy tego całego mieszania i przenikania się. Bo takie słowa używane są w waszych Bibliach –
mieszanie  rzeczy.  A  Bóg  nienawidzi  mieszania.  On  nie  lubi  mieszania.  Jeśli  pamiętacie  z



Objawienia 3, On wypluwa z ust to, co zmieszane. Mówi On, albo bądź ciepły, albo zimny, ale nie
letni lub wymieszany. Czy możesz to dla mnie pokazać, Dawid? Następny werset jest z Jeremiasza
50:37. Miecz na jego konie i rydwany. Pamiętacie, jak omawialiśmy Hyksosów? Co sprowadzili ze
sobą, gdy przyszli do Egiptu? Pamiętacie? Takie jest również znaczenie araw – przyjść i wejść. Tak
jak  ci  Hyksosi  przyszli  do  Egiptu,  nauczyli  ich,  jak  budować  rydwany,  jak  wytwarzać  łuki,  i
wprowadzili konie. Jer 50:37 mówi: Miecz na jego konie i rydwany oraz na całą różnorodną (erew)
ludność – zwróćcie uwagę na te słowa – która jest pośród niego.

W tych  ostatnich  6  lub  7  programach  będziecie  widzieć  to  słowo  'pośród',  aż  się  nim
zakrztusicie. Jest ono wszędzie. I gdy dojdziemy do 2 Tesaloniczan 2, to będzie to jedyne miejsce,
gdzie to ma sens. Wróć na chwilę do mnie, Dawid. To pojęcie 'mieszania' jest wszędzie widoczne.
Widać go od początku do końca. A także 'bycia pośród'. Chcę wam powiedzieć, że kąkol będzie się
zawsze mieszał pośród pszenicy.

Ujrzymy to później, gdy cofniemy się do Ogrodu, ponieważ wszystko ma swój początek w
Ogrodzie. Cały model lub paradygmat tego, co jest sprawiedliwe na końcu, ma swój początek w
Ogrodzie.  Oraz  model  wszystkiego,  co  niesprawiedliwe  na  końcu,  będzie  przedstawione  w
Ogrodzie, na początku. Dlaczego? Gdyż są tylko dwa nasienia! Nie macie trzeciego nasienia do
wyboru. Ktoś idzie i naśladuje jedno nasienie, inny człowiek idzie za tym drugim nasieniem. Jeśli
nie rozumiecie pojęcia 'człowieka', od jakiego zaczęliśmy w Obj 13:18… pamiętacie, jest to liczba
człowieka. I gdy prześledziliśmy go do początków, do Kaina – Ewa sądziła, że zrodziła człowieka.
Powiedziała, otrzymałam człowieka.

Jeśli  nie  rozumiecie  tego  pojęcia,  to  ciężko  będzie  zrozumieć  użycie  tego  słowa  przez
Pawła. Paweł używa tego pojęcia w Kolosan, w Rzymian, w Efezjan, a szczególnie w liście do
Galacjan. Zwłaszcza u Galacjan używa dwóch pojęć. Używa więcej, ale chodzi o dwa podstawowe
od początku. Numer jeden – nasienia.  Paweł mówi więcej o nasieniach,  niż ktokolwiek inny w
całym  Piśmie.  Oraz  pojęcie  mieszania,  pośród,  a  także  człowieka.  Człowieka  –  zwłaszcza  w
Kolosan. Tuż przed słowami 'usunął wykaz z przepisów, który był przeciwko nam', tuż przed tymi
wersetami Paweł mówi o tym człowieku, który przyjdzie do was i będzie próbował pociągnąć was
ku tradycjom świata i zasadom świata, a nie do TEGO człowieka, Jaszua, Mesjasza. Rysuje nam ten
kontrast, zanim wypowiada słowa 'usunął wykaz z przepisów, który był przeciwko nam'. Będziemy
o tym mówić innym razem. Dawid, pokaż kolejny slajd na ekranie.

Przypowieści 20:17. Ten przykład może nie być dla was taki oczywisty, gdy czytacie to po
polsku. Miszle (Przypowieści) 20:17 mówi: Chleb oszustwa smakuje człowiekowi, ale potem jego
usta  będą  napełnione  piaskiem. Ten  chleb  oszustwa  to  'areb'.  Areb,  ma  ten  sam  rdzeń  i  jest
przetłumaczony na nasz język jako 'smaczny'. Powodem, dlaczego przetłumaczyli to jako smakuje
lub  słodki  jest  to,  że  słowa  mieszać  lub  penetrować  inną  materią,  oznaczają  mieszać  lub
wywoływać  przyjemny  smak,  lub  zapach.  To  dlatego  nasi  tłumacze  przetłumaczyli  to  jako
smaczny/słodki, gdyż kontekst mówi, że coś jest wymieszane, by wytworzyć coś, co jest bardzo
smaczne lub pachnące.  Lecz próbuje powiedzieć,  że jest  to zwodnicze,  że to podstęp. Wróć do
mnie,  Dawid. Tego właśnie próbuje nas tu nauczyć.  Widać to dziś bardzo wyraźnie w naszym
społeczeństwie. Chcę wam powiedzieć, że to całe podejście, no spróbuj, skosztuj…

Pamiętacie, Drzewo Życia jest czyste. Drzewo Życia z Ogrodu jest czyste, jednak to drugie
drzewo jest mieszaniną, czego? Dobra i zła. Co więc powiedział wąż do Ewy? Że jeśli zje z tego
drzewa, będzie to przyjemne. Przyjemne dla oka i dobre dla ciebie do spożycia. A Ojciec mówi,
nie,  to  niej  dobre  do  jedzenia.  Oto  co  jest  dobre  dla  ciebie  do  jedzenia  –  Drzewo Życia.  To
wszystko się tam zaczyna. Ten cały model mieszania rzeczy, by to wszystko, przede wszystkim,
smakowało mi dobrze i wydaje się właściwe dla mnie. To wszystko się tam zaczyna, na początku.
Dzisiaj,  jestem pewien,  że część z was to wie,  że prawdopodobnie ponad 90% – nie mówię o
jedzeniu, wytwarzanym przez rolnika na swojej ziemi – ale jakieś 90% tego, co leży na półkach
sklepowych, w sklepikach osiedlowych, w McDonald's-ach... Nie chcę nikogo potępiać, ale chodzi
o całą branżę żywieniową, nas, którzy się gdzieś stołujemy. ... to jedzenie jest mieszane z różnymi
rzeczami, by dawało dobry zapach lub smak. By pobudzało nasze podniebienie. Jest to mieszane z
wszelkiego  rodzaju  produktami  modyfikowanymi  genetycznie.  W  niektórych  przypadkach



mieszane jest z plastikiem. Z chemikaliami, które to konserwują. Widzicie, Pismo to przewidziało. I
powiedziane jest,  że te rzeczy to tak naprawdę pokarm lub chleb oszustwa. O tym tam mowa.
Jesteśmy o tym ostrzeżeni.

Teraz Mat 27:34. Dawid, pokaż to na ekranie. Mat 27:34. Idziemy do Nowego Testamentu.
Jaszua wisi na drzewie. Pamiętacie tę scenę. Dali mu do picia ocet zmieszany – macie tam greckie
słowo i hebrajskie 'araw' – zmieszany z żółcią. Skosztował, ale nie chciał pić [tego]. Powiedziane
jest, że nie pił tego. Czyli Jaszua nie wziął tego, co było zmieszane. I dalej. Mat 14:15 – zostaw to,
Dawid. Dzięki. To jeden przykład, choć w Biblii jest ich wiele, które zaczynają się od słów 'a gdy
nastał  wieczór'.  To podpowiedź,  to  sugestia  mówiąca,  że zaraz po tym coś się  wydarzy.  Jeden
przykład  –  pojawią  się  suche,  pustynne  miejsca.  Pojawi  się  sytuacja  bycia  pośrodku  morza  i
miotania falami.  Będzie pokazany kierunek, w jakim idą tłumy, gdyż tłumy stoją po zachodniej
stronie.  Kiedy Jaszua przychodzi,  idzie  na zachód.  Na zachód,  tam, gdzie są  tłumy i  pustynne
miejsca. Zachód i wieczór to ciągłe przypominanie nam, że tak powiem, dokąd zawędrowali ludzie.
A zawędrowali na zachód. Spójrzcie, że musi on odesłać tłumy, on zaś idzie na górę. Odsyła ich na
zachód, do suchych, pustynnych miejsc, gdzie są tłumy. Ok, a gdzie jest Jaszua? Na górze, tam,
gdzie woda jest  czysta  i  świeża.  Po czym jest  powiedziane,  że wziął łódkę,  która jest  miotana
pośród morza. I generalnie mówiąc, dowiecie się, że dowolny werset w Biblii  – wróć do mnie,
Dawid – że dowolny werset w Biblii zaczynający się od 'a wieczorem' lub 'zachodziło słońce', to
nastąpi  po  tym:  tłumy,  chaos,  pustynia,  choroba,  niemoc,  opętanie.  Odróbcie  swoje  zadanie
domowe, gdy do nich dojdziecie i spójrzcie, co następuje w tych miejscach jak zachód itp.

A teraz 2 Mojż.  8:21.  Jeśli  przypominacie sobie wyjście,  to przy wyjściu,  zanim faraon
pozwala im wyjść, bo wcześniej nie pozwalał. Jest to dość ważna sprawa, więc szybko to omówię.
Faraon nie pozwalał im wyjść. On przytrzymywał Izraelitów w Egipcie i nie pozwalał im pójść do
Góry.  Tym  bardziej  do  ziemi  obiecanej.  Bo  tak  właśnie  będzie  czynił  Powstrzymujący,  gdy
dojdziemy do 2 Tes 2. Zanim ich wypuścił, Bóg zesłał na nich plagi. Jedną z tych plag były chmary
owadów.  Te  chmary  owadów  po  hebrajsku  to  araw.  Przypominam,  że  opiera  się  to  na  tym
podstawowym słowie araw.

Pozwólcie, że zacznę wam tu coś malować, byście mogli zobaczyć, co także wydarzy się na
końcu.  Zanim  pójdą  do  Egiptu  –  pamiętacie  Ezawa,  to  pojęcie  kąkolu  namieszanego  wśród
pszenicy – zanim pójdą do Egiptu, w 1 Mojż. 33 – czy możesz to pokazać na ekranie, Dawid?
Genesis  33:15.  Zanim  pójdą  do  Egiptu,  oto  co  mamy  powiedziane:  Wtedy  Ezaw  powiedział:
Zostawię więc przy tobie [część] ludzi, którzy są ze mną. A on (Jakub) odpowiedział: A na cóż to?
Obym znalazł łaskę w oczach mego pana. Takie są tłumaczenia zwyczajnego: a po co? Lecz nie
mamy powiedziane, co się wydarzyło. Nie mamy żadnej informacji czy oni z nim zostali, czy nie.
Wiemy jedynie, że Ezaw powiedział: Zostawię więc przy tobie [część] ludzi, którzy są ze mną. Tak
powiedział do Jakuba. Jeśli pamiętacie – możesz do mnie wrócić – jeśli pamiętacie, tuż przed, tuż
przed tym, Ezaw podchodzi do Jakuba i całuje go w szyję. Chyba wspominałem wcześniej o tym
epizodzie, więc nie będę powtarzał. W każdym razie Ezaw nie daje mu przyjacielskiego pocałunku,
jaki żona dałaby mężowi, gdy wraca po ciężkim dniu w polu. Daje mu za to pocałunek śmierci.
Mówiliśmy o tym. Taki sam pocałunek da później Judasz Jaszua w ogrodzie. Pocałunek śmierci.
Wracam teraz na górę Seir, wezmę ludzi, wrócę i zabiję cię. Bo takie było proroctwo. Odjeżdża
więc i udaje się na górę Seir, do ziemi Arabah (erew). I kilka wersetów dalej w 1 Mojż. 33, mamy
powiedziane, że Ezaw, zanim odjedzie, mówi: pozwól, że zostawię u ciebie trochę moich ludzi. A
potem, dwa rozdziały później – pokażmy to – dwa rozdziały dalej, w 1 Mojż. 35:1-2 spójrzcie, co
dzieje się dwa rozdziały później, gdy Ezaw powiedział: pozwól, że zostawię u ciebie trochę moich
ludzi. Dwa rozdziały dalej Bóg mówi Jakubowi:  Wstań, wstąp do Betel i tam zamieszkaj. Zbuduj
tam ołtarz  Bogu,  który  ci  się  ukazał,  gdy uciekałeś  przed swoim bratem Ezawem.  O,  a  mi się
wydawało, że się pogodzili. Nie, nie pogodzili. Wtedy Jakub powiedział do swych domowników i do
wszystkich, którzy z nim [byli]. Zwróćcie uwagę na to rozróżnienie.  Wtedy Jakub powiedział do
swych domowników – to będą głównie ci, których znamy jako 70 dusz, które nieco później udają się
do Egiptu. A także do tych, którzy są z nimi. Nie tylko są z nimi lub jeśli wolicie 'pośród' nich, ale
dlatego, że są z nimi, ostrzega ich, by usunęli obcych bogów – i tam macie to słowo – wśród was.



Tawek po hebrajsku, mesos po grecku. Usuńcie obcych bogów, którzy są wśród was, oczyśćcie się i
zmieńcie swoje szaty. Czyli w Biblii jest zawsze bezpośrednie nawiązanie do tego kąkolu, którego
wyraźnym celem jest odwrócenie ich od Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Odwrócenie ich od Tory.
Od Bożych Przykazań (micwot). Bo to są kwestie życia, według Biblii. Podróżują więc z nimi i gdy
potem udają się do Egiptu, co tutaj widzicie, gdy dojdziemy do 2 Mojż. 1:5, powiedziane jest:  A
wszystkich dusz,  które wyszły  z  bioder  Jakuba,  było siedemdziesiąt  dusz.  Józef  zaś  [już] był  w
Egipcie. Co nam to mówi? Pismo szczegółowo informuje nas, że te 70 dusz odnosi się do lędźwi
Jakuba,  nie  wspominając  nic  o tych,  którzy  poszli  tam z  nimi.  Sugeruję,  że  było ich  znacznie
więcej.  Prawdę mówiąc,  gdy czytacie  Wróć do mnie,  Dawid. Jeśli  przeczytacie  sobie wszystko
między  1  Mojż.  32  a  1  Mojż.  50,  to  będziecie  ciągle  czytać  o  Jakubie,  jego  sługach,  jego
konkubinach itd. Co to za ludzie? Skąd ci ludzie się wzięli? Może Ezaw zostawił ich z nimi? A oni
poszli z nimi do Egiptu. Dokładnie coś takiego próbuję wam zasugerować. To jest stały wzorzec od
samego początku. Jeszcze raz, oto co wam sugeruję. Gdziekolwiek jest pszenica, tam będzie kąkol
pośród nich.

Takie coś zaczęło się w Ogrodzie, co za chwilę zobaczymy. Macie tam Drzewo Życia – to
jest ta pszenica – oraz drzewo poznania dobra i zła, znajdujące się pośród tego Ogrodu. Bo jedną
rzecz, jaką chcę wam zasugerować, o jakiej będziemy mówić w następnych programach, jest to, że
to nie Bóg posadził drzewo poznania dobra i zła w Ogrodzie. Wiem, że zapewne wykracza to poza
wasze tradycyjne myślenie, ale sugeruję wam, że ten wzorzec jest stały od samego początku. Jeśli
wrócicie  i  faktycznie  przeczytacie  Genesis  2  –  będziemy  o  tym  mówić  szczegółowo  w
nadchodzących programach – ale jeśli poświęcicie czas i przeczytacie to sobie teraz, dowiecie się,
że to, co Bóg zasadził, co Pismo mówi, że Bóg zasadził Ogród. Powiedziane jest: i Bóg zasadził
Ogród w Edenie. A resztę z 1 Mojż. 2:8 omówimy w kolejnym programie. Lecz to wszystko jest,
wierzcie lub nie, to wszystko jest związane z tym, co jest na końcu. To wszystko wiąże się z tym,
kim jest  Powstrzymujący z 2 Tes 2. Będziemy o tym mówić szczegółowiej nieco później. Jest to
przypomnienie tego słowa araw.

Parę programów temu mówiliśmy o mieszanym tłumie, jaki wyszedł razem z nimi. Jest parę
innych  przykładów  tego  'mieszanego  tłumu'  na  pustkowiu.  Dawid,  pokaż  to.  Księga  Liczb
(Bmidbar) 11:4 mówi: A pospólstwo – ach te tłumaczenia, 'pospólstwo', wracamy do tekstu – które
było wśród nich, ogarnęło pragnienie. Mamy tam znowu słowo 'wśród'.  A pospólstwo, które było
wśród nich. Tłumacze wybrali tu sobie słowo 'wśród' a nie np. pośród. Ale zauważcie, że tam nie
ma erew raw. Dlaczego? Bo  Erew Raw pojawia się tylko raz w waszych Bibliach. Wyrażenie to
było w 2 Mojż. 12:38, kiedy szło z nimi też mnóstwo obcego ludu. Ci 'z nimi' to kto? Ci 'nimi' z 2
Mojż. 12:38 to wszyscy domownicy, którzy mieli krew na swoich drzwiach, oraz wszyscy obcy i
przychodnie, którzy poszli z nimi. Oni stali się jedno, jak pamiętacie. To są ci 'z nimi'. Oni wszyscy
nazwani  są  dziećmi  Izraela.  Czyli  obcy  i  przychodnie,  którzy  byli  z  nimi,  są  teraz  jedno  z
rodowitymi. To jest dokładnie to, co mówi Paweł. W Efezjan 2 mówi, że nie jesteście już obcymi i
przychodniami, ale współobywatelami z domownikami Boga itd. Czyli Paweł mówi to samo. To
słowo to 'asafsuf', jak widzicie na ekranie. Tak naprawdę to zlepek dwóch hebrajskich słów, 'asaf' i
'suf',  które  oznaczają  'zebrać poplątane  chwasty'.  'Suf'  oznacza  splątane  chwasty.  'Asaf'  oznacza
zbierać… poplątane chwasty. Takie jest literalne znaczenie 'pospólstwa'.

Podam wam jeszcze jeden przykład. Wydaje mi się, że mówiliśmy o tym we wcześniejszym
programie.  Jest  to  z  Judy  1:3-4.  Przeniesiemy  się  tutaj  na  chwilę  do  Nowego  Testamentu.
Umiłowani,  podejmując  usilne  starania,  aby  pisać  wam  o  wspólnym  zbawieniu,  uznałem  za
konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym. Wkradli się bowiem
pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni… Pamiętacie, kim byli bezbożni –
wróć  do  mnie,  Dawid  –  pamiętacie,  kim  są  bezbożni?  Bezbożni  –  zgodnie  z  Psalmem  1:4  –
bezbożni są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Gdy wrócimy do Psalmu 1, w wersetach 1-3 czytamy
o pszenicy. Kim jest pszenica? Ci, którzy dniem i nocą rozmyślają nad Torą, będą oni jak drzewo
zasadzone nad strumieniami wód, którzy wydadzą swój owoc i ich liść nie zwiędnie. Mówię to, bo
tożsamość,  jaką tu  ponownie ujrzymy tego drugiego nasienia,  jest  taka,  że ich owoc zwiędnie.
Bądźcie wyczuleni na te słowa, gdy pójdziemy dalej. Zaś werset 4 Psalmu 1 mówi: ale niegodziwi,



oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Nie wiem, czy dyskutowaliśmy o tym we wcześniejszych programach, ale dobrze by to było

zrobić. Chcę się upewnić, że wszyscy rozumiemy, że jest różnica między kąkolem i plewami. Kąkol
i  plewa to nie  to  samo.  Ale obie  są  niejadalnymi  częściami  roślin.  Obie są  niejadalne.  Kąkol,
pamiętacie, to coś, co przynosi przeciwnik i sieje, gdy człowiek śpi. Pamiętacie, że na początku
Adam też został ułożony do snu. Pamiętacie, Ewa została wyjęta z niego. Później wam pokażę,
dlaczego wierzę, że to wtedy wkradł się przeciwnik i nasiał kąkolu w pszenicy. Wtedy, gdy Adam
spał.  Gdy udacie  się  do  opisu  przypowieści  z  Mateusza,  powiedziane  jest:  gdy człowiek  spał,
przyszedł przeciwnik – a wszyscy ludzie wyszli z Adama – przychodzi przeciwnik i nasiewa kąkolu
wśród pszenicy.  Kąkol  to  jest  coś,  co  jest  siane.  I  jest  niejadalne.  Natomiast  plewy to coś,  co
wytwarza pszenica. I są dwa rodzaje plew. Jeden to taki, gdy ziarno jest siane w ziemi, po to, by
ziarno wydało owoc, lub jeśli wolicie świętość. Pamiętacie? Jest to obraz, jakiego używa Paweł w
Rzym 6:7, o czym porozmawiamy później. Pamiętacie, z Mesjaszem umarliśmy. Kiedy jądro ziarna
wpada do ziemi, umiera. Co to oznacza, że umiera? Ta zewnętrzna skorupa – stary człowiek, o
jakim mówi Paweł w Rzym 6 – ta zewnętrzna skorupa musi odpaść. Dlatego, że jest niejadalna,
bezwartościowa, nie jest pokarmem. Nikogo nie zadowala. To ten stary człowiek, o którym mówi
Paweł w Rzym 6. Ten stary człowiek nikogo nie zadowala. I musi odejść. Dlaczego? Po to, by
wydać owoc z nasienia. Owoc do świętości. Musi więc odpaść. Gdy umiera albo gdy odpada, wtedy
może pojawić się owoc. Gdy zaczyna pojawiać się owoc, ta plewa, jeśli wolicie, wciąż jest w ziemi.
Jest pogrzebana. Ten stary człowiek nie żyje i jest pochowany. I się nie pojawia. Lecz kiedy już
owoc lub pszenica zaczyna się pojawiać, zaczyna kiełkować z ziemi,  teraz ta pszenica, już nad
ziemią, od tego momentu, może wydawać – w zależności od warunków panujących wokół niej –
plewy. Plewą będzie bezwartościowa, niejadalna część pszenicy.  I o to tu chodzi.  Są więc dwa
rodzaje plew. Ta, która pozostaje w ziemi i jest  pochowana. I ta,  którą wciąż może wytwarzać
pszenica.  I  choć  wyrasta  ponad  ziemię,  wciąż  może  wytwarzać  bezwartościowe  plewy,  które
zostaną usunięte w czasach ostatecznych.

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

Jeszcze raz, do zobaczenia.
Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


