
Powstrzymujący – część 4

Szalom i witam ponownie w „Powstrzymującym... pomiędzy”. O tym tu rozmawialiśmy i
dalej będziemy to ciągnąć. Ostatnim razem skończyliśmy mówić i wciąż mówimy o Erew Raw.
Pamiętacie, że Erew Raw znaczy mieszany lud. Ci, którzy są zawsze tam, gdzie pszenica, po to, by
robić,  co? Cóż,  ostatecznym celem jest  jej  zniszczenie.  To znaczy,  ostatecznym celem jest  ich
zabicie. Ale jest kilka kroków, jakie muszą uczynić, aby to osiągnąć. Jeden jest ukazany w Kainie,
gdy Kain miał być uciekinierem i tułaczem, wędrującym wte i wewte po całej ziemi, szukając kogo
by tu pochłonąć – można by powiedzieć.  Kolejny krok jest objawiony w Ismaelu. Widzimy, że
będzie  on  dzikim  człowiekiem  i  zawsze  będzie  się  stawiał  swoim  braciom.  W całym  Piśmie
obserwujemy tę koncepcję „bycia pośród”. Widzimy to w Ezawie, gdy powiedział swemu bratu,
Jakubowi, że gdy umrze tato, to cię zabiję. Najlepszy sposób, by sprawić czyjąś śmierć – duchową
– jest odseparowanie kogoś lub usunięcie kogoś od tych rzeczy, jakie dają mu życie.

I jedną z tych rzeczy, o jakich rozmawialiśmy, gdy się żegnaliśmy ostatnim razem, jest cytat
– Dawid, możesz go ponownie pokazać – znany rabiniczny cytat na temat zakwasu w cieście. I
ostatnim razem mówiliśmy, że zakwasem w cieście jest Erew Raw, mieszany lud, którzy są gorsi od
narodów tego  świata  [które  nas  mordują],  gdyż  Erew  Raw powstrzymuje  Izrael  od  czynienia
micwot. Kilka rzeczy, jakie chcę tu podkreślić. Jedną jest to, że doskonale wiedzą, iż celem jest
powstrzymywanie  Izraela  od  wykonywania  przykazań  Boga.  Gdyż  Przypowieści  mówią,  że
przestrzeganie przykazań (owoc) to kwestia życia. Są one błogosławieństwem, są tym, co sprawia,
że wydajesz swój owoc. Jeśli przestaniesz je wykonywać, to więdniesz. To było użycie terminologii
z  pola.  Może  dostrzegacie  też,  że  z  hebrajskiego  punktu  widzenia,  powstrzymywanie  się  od
wykonywania micwot jest gorsze od śmierci. Mam nadzieję, że to dostrzegacie w tym cytacie.  …
którzy są gorsi od narodów tego świata [które nas mordują], gdyż powstrzymują ich od czynienia
micwot. Więc niewykonywanie Bożych przykazań jest gorsze niż śmierć – z ich punktu widzenia.
Idziemy dalej.

Pamiętacie te najważniejsze cechy, o jakich mówiliśmy, Kaina, Ismaela i Ezawa. Człowiek
pola,  przebiegły  myśliwy,  ciernie  i  osty  związane  są  z  tymi  trzema,  plewy,  ściernisko,  kąkol,
żarłoczne ptaki, erew raw, bycie pomiędzy, mieszać i wędrować wte i wewte. Wszystkie te rzeczy
wypowiedziane o Kainie, Ismaelu i Ezawie, są powiedziane o tym złym gościu w czasach końca,
gdy dochodzimy do tego złego gościa.  To wszystko zaczyna się w Bereszit,  czyli  Genesis.  Tu
właśnie zaczniemy, bo chcę kontynuować temat „pomiędzy”.

Lecz zanim to zrobię – wróć do mnie, Dawid – zanim to zrobię, pozwólcie, że zrobię coś, co
powinienem był chyba zrobić, gdy zaczęliśmy to kilka programów wcześniej i przeczytać 2 List do
Tesaloniczan 2. Przeczytam to teraz i postaram się, naprawdę się postaram, by nie wstawiać po
drodze  żadnych  komentarzy,  choć  być  może  się  zatrzymam  i  dodam  to  i  owo.  Postaram  się
powstrzymać, bo chcę to przeczytać tak, jak jest, nawet nie mówiąc o żadnym tle, co wydarzyło się
na początku. Otwórzcie 2 Tesaloniczan 2. Mam nadzieję, że też to otwieracie, w tej Biblii, jaką
posiadacie. Oto jak się to zaczyna. Zacznę od wersetu 1 i przeczytam do wersetu 8. Prosimy was,
bracia, przez [wzgląd na] przyjście naszego Pana, Jaszua, Mesjasza i nasze zgromadzenie się przy
nim; Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w [waszym] umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha,
ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas [pisany], jakoby [już] nadchodził dzień Mesjasza.
Kontekstem tutaj jest oczywiście dzień Mesjasza. Niektórzy z was mogą wierzyć i przyznawać, że
żyjemy już w tym dniu,  w czasach końca,  kiedy nasze zgromadzenie  i  przyjście  Mesjasza jest
bliskie. I dodaje – werset 3 – Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. [Ten dzień] bowiem nie
[nadejdzie],  dopóki  najpierw  nie  przyjdzie  odstępstwo  i  nie  objawi  się  człowiek  grzechu,  syn
zatracenia. Zatrzymajmy się tu na chwilę i spójrzmy na kontekst. Podmiotem jest tutaj  człowiek
grzechu, syn zatracenia. Werset 4 – Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa
Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za



Boga. Czyli, przyjaciele, temat się nie zmienia, jest nim człowiek grzechu, syn zatracenia. Werset 5
– Paweł mówi: Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, mówiłem o tym? Później wam pokażę,
gdzie nam to powiedział. I mówi:  A teraz wiecie, co przeszkadza, by się objawił w swoim czasie.
Czytajcie  to  bez  żadnych  założeń.  Tematem jest  człowiek  grzechu,  syn  zatracenia,  czyli  teraz
wiecie, kim jest  Powstrzymujący. Bo on jest tematem. Po czym mówi dalej:  A teraz wiecie, co
przeszkadza –  takie  mamy  tłumaczenie  z  Biblii  –  by  się  objawił  w  swoim  czasie.  Tajemnica
nieprawości bowiem już działa. Aż ten, który teraz przeszkadza, [i będzie przeszkadzał], zostanie
usunięty z drogi (z pośród nas). Nasze tłumaczenia podają 'z drogi', jednak w greckim jest  mesos
lub meson, który pochodzi z hebrajskiego tawek, które oznacza pośród, pomiędzy, o którym ciągle
czytamy,  począwszy  od  Genesis  1.  Wówczas  pojawi  się  ów niegodziwiec,  którego  Pan  zabije
duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia.

Mając to na uwadze, idźmy dalej i wróćmy do początku. Czy możesz to pokazać, Dawid?
Na  początku,  gdyż  oczywiście  twierdzę,  że  wszystko  na  końcu,  że  wszystko,  co  na  końcu,
objawione jest  już na początku. Bereszit  3:1-3. Zapewne znacie te wersety.  A wąż był bardziej
przebiegły niż wszystkie zwierzęta – uwaga –  polne, które Jahwe, Bóg uczynił. Powiedział on do
kobiety: Czy Bóg rzeczywiście powiedział: Nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew [tego] ogrodu?
I kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale o owocu drzewa,
które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: Nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie
umarli. Wróć do mnie. Czyli jeszcze raz, kontekst na początku jest taki, że mamy tam, w Ogrodzie,
dwa drzewa, stoją one pośród Ogrodu. Jedno to Drzewo Życia, wydane przez Nasienie. I jedno to
drzewo poznania dobra i zła, wydane przez nasienie. A potem mamy węża, prowadzącego, można
powiedzieć, rozmowę, jeśli można to tak ująć, z Ewą, pośród Ogrodu. Mamy więc węża i mamy
drzewo poznania dobra i zła. Sugeruję więc, że mamy tam, w Ogrodzie, pszenicę i kąkol. Próbuję
powiedzieć, że gdy Jaszua mówił w Mateuszu tę przypowieść, to nie mówił On coś nowego, lecz
mówił coś prawdziwego, gdyż Nowy Testament nie jest nowy. Jeśli znamy początek, to wiemy, że
NT jest po prostu prawdziwy. Widzimy więc te wzorce, dane nam już na początku. Gdy dojdziemy
więc do końca, jak mówiłem, wiemy, kim są wszyscy. On już to objawił.

Lecz wierzę, że wróg, przeciwnik, ten zły gościu z powodzeniem utrzymywał przez 2000 lat
masy ludzi z dala od początku, przekonując ich, że został on usunięty; że już nam tego nie potrzeba,
bo jesteśmy nowotestamentowym kościołem i tym podobne. Trzymał nas z dala od początku. Lecz
Ojciec dobrze to wiedział. On jest mądrzejszy od nas. On dobrze wiedział, że tak uczynimy z Jego
Słowem. Więc zapowiadał w Pismach proroczych, jak również w Nowym Testamencie, że pojawi
się Eliasz i odnowi te wszystkie rzeczy. Po co? By przygotować drogę Panu. Gdyż służbą Eliasza,
zgodnie z Izajaszem i Malachiaszem, było przygotowanie drogi Panu. Gdy Jaszua wspomina o tym
w  Mateuszu  17,  mówi  On,  że  służbą  Eliasza  było  odnowienie  wszystkich  rzeczy.  Bo  tym
rzeczywiście jest przygotowanie drogi Panu. Zatem te rzeczy zaczynają być przywracane, byśmy
mogli  rozumieć koniec od początku,  a nie koniec od środka,  co tradycyjnie  czyniliśmy.  Zatem
scena jest taka, że jesteśmy w Ogrodzie, jest tam drzewo i wąż pośród tego Ogrodu.

Następny werset – pokaż go, Dawid – następny werset będzie jednym z głównych wersetów,
jaki  będziemy tu używać.  Głównie  dlatego,  że  ma oddźwięk rolniczy.  Mat  15:13 mówi:  A on
(chodzi o Jaszua)  odpowiedział:  Każda roślina,  której nie zasadził mój Ojciec niebieski,  będzie
wykorzeniona. Spójrzcie uważnie na ten werset. Każda roślina… cóż, Jaszua używa tu czegoś, co
widzimy, jak działa, wychodząc przez tylne drzwi do ogrodu. A jeśli nie macie swojego ogrodu,
idźcie do sąsiadów i spójrzcie do ich ogrodu. Jest to coś weryfikowalnego, konkretnego, nie jakieś
abstrakty. Działa to także w cyklach, jeśli wolicie, bo tak właśnie działają rośliny.  Każda roślina,
której nie zasadził mój Ojciec niebieski, będzie wykorzeniona. Dawid, wróć na chwilę do mnie.

Pozwólcie,  że  znów  coś  przeczytam,  o  czym  wspominałem  wcześniej.  Przeczytamy
fragment z 1 Mojż. 2, gdyż nie mam tego dla was na ekranie. 1 Mojż. 2:8-9. Jahwe, Bóg zasadził
też  ogród w  Edenie,  na  wschodzie,  i  umieścił  tam człowieka,  którego  ukształtował.  I  wywiódł
Jahwe, Bóg z ziemi wszelkie drzewa miłe dla oka i których [owoce] były dobre do jedzenia oraz
drzewo życia pośrodku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Tekst mówi tak: to, co Bóg posadził
w Ogrodzie,  nie,  inaczej,  to,  co zasadził  Bóg, to Ogród. Na wschodzie,  w Edenie.  To właśnie



posadził. Lecz w następnym wersecie mówi coś, co będzie zgodne, jeśli spojrzymy sobie na to od
Starego Testamentu, poprzez przypowieści, aż do samego końca. Chodzi o to, że On sprawił, iż to
wyrosło.  Tym  słowem  'wywiódł'  (pozwolił  uróść)  jest  hebrajskie  słowo  'samak'.  Sprawił,  że
'wyskoczyły'. Nie jest powiedziane, że zasadził drzewo poznania dobra i zła. Jest powiedziane, że
sprawił,  iż oba,  drzewo poznania dobra i  zła,  oraz Drzewo Życia wyrosły pośród Ogrodu. Ten
piękny obraz będzie konsekwentny przez całe Pismo. On go nie zasadził, On sprawił, że oba urosły
razem.

Wieki później, gdy Jaszua mówi do swoich uczniów w przypowieści o pszenicy i kąkolu,
uczniowie  chcą  biec  i  wyrywać  kąkol.  Pamiętacie  to?  A  co  Jaszua  odpowiada?  Mówi,  nie
wyrywajcie kąkolu, bo możecie przy okazji wyrwać pszenicę. Gdyż zapuściły korzenie, które się
posplatały. I dlatego mówi, pozwólcie im róść razem. Widzicie,  to się doskonale zgadza z tymi
słowami, jakie zostały powiedziane na samym początku. Pozwólcie im róść razem aż do czasów
żniwa. Intencją Ojca przez cały czas było, by pozwolić rosnąć im razem. Wiemy dobrze, że w
dowolnym momencie, w dowolnym momencie historii Bóg mógł pogonić tego złego gościa. Mógł
to zrobić, kiedy chciał. Ale nie zrobił. Gdyż On już od początku zna koniec. On wie, że pozwoli im,
by rosły sobie razem. Prawdę mówiąc, chciałbym wam zasugerować, że gdyby Ojciec nie zrobił
tego  w  ten  sposób…  Czasami  niektórym  ludziom  ciężko  to  przyjąć.  Cóż,  zapewne  macie
niewierzących  znajomych,  jak  mówią  coś  takiego:  dlaczego  taki  dobry,  miły  Bóg,  no  wiesz,
dlaczego nie zlikwidował zła? Dlaczego się tego wszystkiego nie pozbył? Dlaczego nie rozprawił
się z nim już dawno temu, skoro jest takim miłującym Ojcem – słyszymy takie rzeczy cały czas. Po
pierwsze, rzeczywistość jest taka, że jeśli pozbyłby się go, bo po prostu zrobił coś złego, to co
musiałby zrobić z tobą? Co musiałby zrobić ze mną? Nie ostałaby się żadna dusza na planecie, jeśli
pozbyłby się go za to, że uczynił coś złego. I szczerze, gdyby tak zrobił, to gdzie ty byłbyś? Nie
byłoby ciebie,  nie  byłoby także  mnie,  gdyby tak  zrobił.  To wszystko jest  częścią  planu Bożej
miłości. To wszystko, by człowiek mógł tu być i mieć sposobność wybrania Go albo wybrania innej
drogi. Tak to wygląda. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, lecz chodzi o to, że On pozwolił im
wyróść razem.

Mówiłem to wcześniej i mówiłem jeszcze raz. Bóg jest mądrym Bogiem i nie uczynił tego,
bo nie chciał tylko wyrywać pszenicy z kąkolem. On również wiedział, że pszenica nie wyda Jego
owocu. Musimy więc zrozumieć,  że Bóg jest  bystrzejszy niż my. On dobrze wiedział,  przez te
ostatnie 2000 lat,  że Jego własna pszenica nie będzie posłuszna Jego przykazaniom. Że ciągle i
stale,  przez  ten  czas,  będą  się  od Niego odwracać.  I  że  nie  będą  wydawać Jego owocu.  A to
oznacza, że zawsze będą wyglądać podobnie jak kąkol. Bo taka jest rzeczywistość na polu. Jeśli
pszenica  nie  owocuje,  to  wygląda  podobnie  jak  kąkol.  Ale  wiedział  także,  że  w  dniach
ostatecznych, na koniec, przy żniwach, jeśli wolicie, nagle resztka ludu – bo to zawsze była resztka
– resztka ludu powstanie w dniach ostatecznych i powie, chcemy powrócić do naszych korzeni.
Oddzieliliśmy się od nasienia,  oddzieliliśmy się od korzenia,  odpadliśmy i  robiliśmy rzeczy po
swojemu – dzikie drzewo oliwne. Chcemy więc wrócić do naszych korzeni. Również wiele gałęzi,
jakie zostały odcięte (Rzymian 11), jest z powrotem wszczepianych. Gdyż one również tego pragną
i  szukają  swoich  korzeni.  Bo  oni  również  odeszli  od  Ojca.  Dlatego  te  gałęzie  były  odcięte.
Przypominam  –  Rzymian  11.  Ojciec  dobrze  wiedział,  że  my  coś  takiego  zrobimy,  bo  jest
mądrzejszy od nas. Dlatego mówi, nie wyrywajcie ich, zostawcie je tam i pozwólcie rosnąć razem
aż do czasów końca. I sugeruję wam, że dokładnie takie coś dzieje się teraz.

Na początku mamy więc oba drzewa w Ogrodzie. Drzewo poznania dobra i zła pośród tego
Ogrodu. Wiemy też, że gdy dojdziemy do końca Biblii, gdy dojdziemy do końca Pisma, nie ma tam
drzewa  poznania  dobra  i  zła.  Sprawdźcie  sobie.  Prawdę  mówiąc,  chcę  wam  jeszcze  coś
zasugerować.  Po  tym całym  incydencie  w  Ogrodzie,  w  ogóle  już  nie  słuchać  o  tym  drzewie
poznania dobra i zła. Od tego momentu aż do końca Pisma. A na pewno, gdy dojdziecie do końca,
nie ma wzmianki o drzewie poznania dobra i zła. Dlaczego? Bóg go nie zasadził! Jeszcze raz – Mat
15:13 –  jeśli  mój Ojciec tego nie  zasadził,  zostanie to  wykorzenione.  Wierzę,  że to przeciwnik
przyszedł i zasiał go w Ogrodzie, gdy człowiek spał. I w to, że nie ma go na końcu, bo Ojciec go
wykorzenił, zabrał. On go nie zasadził, ale go zabrał. On tego nie zasiał, ale zbierze to na końcu.



Dawid, pokaż teraz Mateusza 25 na ekranie.
Mat 25:25-26. Przy tym zaczyna to teraz nabierać doskonałego sensu. Znacie tę historię. Jest

trzech gości. Wszyscy otrzymują talenty. Mówimy teraz o przypowieści o talentach. Dwóch z nich
robi coś ze swoimi talentami. Co robią? Wydają owoc. Stały wzorzec od początków, począwszy od
gołębicy.  Wydają  owoc.  Kolejny  z  nich,  trzeci,  schował  swój  talent  w ziemi.  Bojąc  się  więc,
poszedłem i go 'satar'. Przypominacie sobie to hebrajskie słowo satar? Ukrył go w ziemi. I mówi, i
mamy tu teraz tę piękną poezję tłumaczeń Biblii.  A jego pan mu odpowiedział. Wiedzcie, że tym
Panem jest sam Jaszua. Jest to słowo na określenie 'pana'.  Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę,
gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Wiedziałeś to! Co mówi tutaj? Bardzo szybko.
Mówi On, że nie posiałem,  że nie  zasiałem tego, ale  to zbiorę.  Ja tego nie rozsypałem, ale  to
zgromadzę. To jest dokładnie – wróć do mnie – to jest dokładnie to, co inne przypowieści również
potwierdzają. Bo gdy chodzi o koniec, o żniwa, o zbieranie pszenicy i kąkolu, oni przyjdą i zbiorą
najpierw kąkol.  Protos – powiedziane jest  po grecku – pierwsze (kąkol).  I  spalą  go. Co zatem
zrobią? Wejdą pomiędzy kąkol – ci żniwiarze – wejdą między kąkol i oddzielą kąkol od pszenicy;
spomiędzy pszenicy wyjdzie kąkol.

Jeszcze  jedna  interesująca  rzecz,  o  jakiej  sądzę,  że  wam wspomnę.  To  słowo 'ukrył'  z
naszego tekstu, gdy ukrył go ziemi. Jest to jedną z cech Antymesjasza, że on się będzie ukrywał,
skrywał.  Na początku rozpoczęliśmy od objawienia  bestii  w języku arabskim  bismalach lub  w
imieniu Allacha; w greckim, gdzie trzy litery tworzą szkielet czegoś odrębnego dziejącego się na
zewnątrz,  a w środku też coś innego. Jaszua nazywa to wilkami w owczej skórze.  Jedna rzecz
prezentowana jest na zewnątrz, ale w sercu tak naprawdę znajdowała się grecka litera na węża.
Pamiętacie, pośród tych dwóch greckich liter był wąż. Trzecie objawienie było w hebrajskim. Było
to satar. S-a-t-a-r. Samek, taw, resz. I jak pamiętacie, jest tylko jedno słowo w waszych Bibliach,
które oznacza ukrywać lub chować i sumuje się do 666. I jest nim hebrajskie słowo satur.  Satur
pojawia się raz w waszych Bibliach w 4 Mojż. 13:13. Powiemy sobie o tym szczegółowo później,
choć już o tym mówiliśmy w przeszłości. Ale zrobię to ponownie, bo chcę, byście ujrzeli tu Kaleba
i Jozuego. Jedyne hebrajskie słowo satur, które sumuje się do 666 i oznacza ukrywać lub chować
coś.  Nie sądzę,  by to był przypadek. Chyba będę miał  z  tego powodu kłopoty… Nasz obecny
prezydent,  nasz  obecny  prezydent  uczył  się  w  indonezyjskiej  szkole,  w  indonezyjskiej,
muzułmańskiej  szkole – wszyscy to  wiemy.  Nie mógł  tam być zapisany pod swoim imieniem.
Przyjął więc nazwisko swego ojczyma. Jego imię brzmiało Barry Sataro. Barry Sataro. S – t – r.
Barry Sataro. Interesujące w tym jest to, że jego nazwisko nie tylko oznacza ukryć lub schować,
lecz że jego imię to Barry. Po hebrajsku Barry to bari. Bari Satar. Bar jest hebrajskim słowem na
pszenicę. Czyli  bar to hebrajskie słowo na pszenicę. W przypowieści o pszenicy i kąkolu  bar to
pszenica. Jeśli kończymy hebrajskie słowo na 'i' lub 'y', bari, to umieszczacie to słowo w pierwszej
osobie liczby pojedynczej. Moja pszenica.  Bari to  moja pszenica po hebrajsku. Co więc oznacza
Barry Sataro? Schowany w mojej pszenicy. Ukryty lub schowany w mojej pszenicy. Możecie sobie
myśleć, że to całkowity przypadek. Ja nie uważam tego za całkowity przypadek. Gdyż wierzę, iż
cały program to nie przyjście do Ameryki i zaatakowanie nas armią. Bo nie tak działają Hyksosi lub
Erew Raw, lub zły gościu, albo kąkol. Oni nie przychodzą i nie wyzywają cię jeden na jeden.

Tak to nie działa na polu, gdy przyjrzycie się działaniu kąkolu. Całym celem kąkolu, to jest
chwastów,  jest  powstrzymywanie  pszenicy  od  wydawania  owocu.  Jeśli  macie  ogród  i  tam
chodzicie,  po  co  wyrywacie  chwasty  z  ogrodu? Bo wiecie,  że  gdy napada  deszcz,  to  chwasty
pochłoną  dla  siebie  znaczącą  ilość  wody  i  twoje  owoce,  kwiaty,  pomidory,  twoje  kumkwaty,
cokolwiek masz w swoim ogrodzie,  nie wydadzą tego, co powinny. Ponieważ chwaty zabierają
wszystkie składniki odżywcze. Dokładnie to zapowiedział Ojciec, gdy wyrzucił Adama i Ewę z
Ogrodu. Powiedział, co ziemia będzie produkować. Mogłeś zostać w Ogrodzie, ale teraz będziesz
miał to. Ziemia będzie wydawać ci ciernie i osty, esew – chwasty – Ezawa. To mamy z pierwszych
rozdziałów Genesis, gdzie wszystko się znajduje. Więc obraz się ciągnie od początku do końca, o
tych gościach przychodzących na początku pomiędzy nich. Jednak na końcu są usunięci spomiędzy
nich.  Jest  to  ciągły  obraz,  o  jakim  będziemy  mówić,  przez  co  najmniej  kilka  następnych
programów.



Czyli jeszcze raz, ukrywa on talent w ziemi i potem jest powiedziane, że zbieram tam, gdzie
nie siałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Bo, po pierwsze, On tego nie zasadził. Lecz z całą
pewnością zbierze to na końcu.

Wróćmy teraz na początek. Zaczniemy śledzić te rzeczy, to pojęcie 'pośród', gdzie ono się
zaczęło. Ono zaczęło się nawet przed Ogrodem. Pierwszy raz pojawia się – możesz to pokazać,
Dawid  –  pierwsze  wystąpienie  mamy  w  1  Mojż.  1:4.  Pierwsze  pojawienie  się  'pomiędzy'.
Powiedziane jest:  Bóg widział, że światłość [była] dobra. I oddzielił Bóg światłość od ciemności.
Zatem pierwszym kontekstem tego słowa jest światłość i ciemność, dzień i noc. Tu więc widzimy
pierwszy raz to słowo, gdyż literalnie po hebrajsku mamy powiedziane: Bóg widział, że światłość
[była] dobra. I oddzielił Bóg pomiędzy światłością i pomiędzy ciemnością. Tak naprawdę pojawia
się dwa razy w 1 Mojż. 1:4, w bezpośrednim połączeniu między światłością i ciemnością związaną
z byciem 'pomiędzy'. Dzieje się to już na początku.

I dalej, 1 Mojż. 1:6. Dwa wersety dalej. Potem Bóg powiedział: Niech stanie się firmament
pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód. O jakim firmamencie tu mówi? O atmosferze, tym, co
nazywamy  powietrzem,  jakie  istnieje  pomiędzy  wodami  nad  i  wodami  poniżej.  To  nam także
pokazuje, że pomiędzy tymi wodami mamy ten firmament, zwany powietrzem. A kto jest nazwany
księciem panującym w powietrzu? Przeciwnik.

1 Mojż. 2:9. I wywiódł Jahwe, Bóg, z ziemi wszelkie drzewa miłe dla oka i których [owoce]
były dobre do jedzenia oraz drzewo życia pośród ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Czytaliśmy
już  to  wcześniej.  Ten  stały  wzorzec  związany  z  ciemnością  itd.,  to  kąkol  wymieszany  wśród
pszenicy.

Zatem w Ogrodzie – wróć do mnie – w Ogrodzie mamy ten paradygmat albo ten model
tego, co ma być na końcu, a co pojawiło się już na samym początku. Tak więc widzicie ten stały
wzorzec  poprzez  całe  Pismo.  Więc  powinniśmy stanąć  przed Bogiem (Rzym 1:20)  bez  żadnej
wymówki. Bo On objawił nam te rzeczy już na samym początku.

W  następnym  programie  będziemy  kontynuować  temat  'pomiędzy'.  A  w  międzyczasie,
przylgnijcie do waszych korzeni, aby dni wasze były długie i by szczęściło się wam we wszystkim,
do czego przyłożycie swoją rękę.

Do zobaczenia. Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


