
Powstrzymujący – część 5

Szalom  i  witam  ponownie  w  „Powstrzymującym...  pomiędzy”,  na  którym  ostatnio
skończyliśmy nasz program. Sądzę, że wypadałoby nam się cofnąć i przypomnieć parę wersetów z
poprzedniego  programu,  bo  wszyscy  zasnęliśmy  od  ostatniego  programu.  Byliśmy  w  środku
omawiania tego tematu, tego rolniczego obrazka, jaki mamy przedstawiony na początku. I jedną z
tych rzeczy była kwestia bycia 'pośród' lub 'pomiędzy'.

Ostatnim razem, gdy mówiliśmy, cofnęliśmy się z tym do początku. To pierwsza rzecz, jaką
robiliśmy – spoglądaliśmy na pierwsze pojawienie się w waszych Bibliach tego, co tłumaczone jest
często na polski jako pośród albo  pomiędzy czymś. Szukaliśmy tego pojęcia na początku, bo jest
przecież tylko jeden Bóg Biblii. Jest także tylko jeden autor. Jeśli byłoby więcej autorów, to nie
miałbym się na czym oprzeć, nie miałbym komu służyć. Ale dzięki Bogu mamy do czynienia z
jednym  Ojcem,  jednym  Bogiem,  jednym  ciałem,  jednym  duchem,  jedną  nadzieją  powołania,
jednym chrztem  itd.,  itd.  Jest  tylko  jeden  i  jest  On  konsekwentny,  sugeruję  wam,  od  samego
początku, w Swoim nauczaniu Swego ludu. I prawdę mówiąc, te prawdy, jakie daje nam na samym
początku, a które zawarte są w tych zasadach natury, trwają na wszystkie pokolenia.

Gdybyście byli teraz tu, w studio, ujrzelibyście Psalm 100:5, jak świeci jasno tu, na ścianie,
a który mówi, że Jego Prawda trwa na wszystkie pokolenia. I proponuję wam, że On tę Prawdę dał
na samym początku. Dlatego Jego Słowo jest prawdą. I dlatego Jan 1:1 mówi nam, że na początku
było Słowo. Tak więc to wszystko było już na początku. Czyli próbujemy zrozumieć koniec, idąc
na początek.

Ostatnim  razem mówiliśmy  o  pierwszym wystąpieniu  w  1  Mojż.  1:4.  Czy  mógłbyś  to
pokazać, Dawid? Pierwsze wystąpienie. Spójrzmy szybko na te trzy wersety, o jakich tu będziemy
mówić. Bereszit 1:4. Pierwsze wystąpienie 'pomiędzy', które generalnie ustawi ton tego wyrażenia i
znaczenie,  jakie  ono  będzie  miało  w reszcie  Biblii.  Bóg widział,  że  światłość  [była]  dobra.  I
oddzielił  Bóg światłość od ciemności.  Czyli  mamy związek światłości i  ciemności z pierwszym
wystąpieniem.  Uwaga,  uwaga  –  słowa  'pomiędzy'.  Przypominam  wam,  że  literalnie  jest  tam
powiedziane:  Bóg  widział,  że  światłość  [była]  dobra.  I  oddzielił  Bóg  pomiędzy  światłością  i
pomiędzy  ciemnością.  A  dwa  wersety  dalej,  mówiąc  o  dniu,  kiedy  rozdziela  wody  od  wód,
powiedziane jest:  Niech stanie się firmament pomiędzy wodami. Będzie to domeną, jaką później
objawi nam Paweł, w odniesieniu do księcia panującego w powietrzu. To tam będzie zamieszkiwał,
w tej atmosferze. Tak się dzieje, że jest to drugie wystąpienie 'pomiędzy'.

Potem mówiliśmy o 1 Mojż. 2:9, ponownie o Ogrodzie, gdzie, jak wam sugeruję, zaczyna
się model całej sprawiedliwości oraz niesprawiedliwości.  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. Więc są one tam razem, pośród Ogrodu, już na samym początku.

Kolejny przykład mamy u Joba 1:6-7. Wielu z was wie, że Job, że umiejscowienie Joba
znajduje się gdzieś pomiędzy połową a końcówką księgi Genesis. Więc księga ta, chronologicznie,
znajduje się gdzieś na początku. Oto co to jest powiedziane:  Zdarzyło się [pewnego] dnia, gdy
synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Jahwe, że też Satan (lub Szatan) pojawił się wśród nich.
Wtedy  Jahwe  zapytał  Szatana:  Skąd  przychodzisz?  Szatan  odpowiedział  Jahwe: –  uwaga  –
krążyłem po ziemi [wte i wewte] i przechadzałem się po niej [w górę i w dół].

Wiemy, że – wróć do mnie,  Dawid – z Jana wiemy, że – później  będziemy cytować te
wersety – to tak, na marginesie – wiemy z Jana, że nawet teraz, Jochanan ostrzega nas w swoich
listach,  że  nawet  teraz,  mówi,  jest  wśród  nas  wielu  Antychrystów.  Nie  lubię  używać  słowa
Antymesjasz.  Nie  lubię  stosować  słowa  Mesjasz  i  'anty'.  I  powiem,  jest  wśród  nich  wielu
Antychrystów; pośród świata. Więc wiemy, że jest wielu już teraz. I są oni nam ukazani w tych
postaciach  na  samym początku.  Natomiast  wierzę  –  to  do tych,  którzy  mają  wątpliwości  –  że



nadejdzie dzień – sądzę, że dość szybko – kiedy to drugie nasienie – gdyż nasienie kobiety już nam
się objawiło. Boże Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Więc ono już nam się objawiło.
A Jan powiedział nam, że objawił się dla jednego celu, by zniszczyć dzieła diabła. To był Jego cel –
zniszczyć  te  rzeczy.  I  sposób,  w jaki  to  się  wydarzy  na  końcu,  jest  taki,  że  pszenica  zacznie
wydawać owoc. Gdyż kąkol jest zawsze kąkolem. Chcę wam powiedzieć, że kąkol nie zmienił się
od stuleci. Kąkol jest kąkolem, który jest kąkolem, który jest kąkolem. Nie ma więc niespodzianki
w tym, jak działa kąkol. To, co zmieni się w czasach ostatecznych, to że nagle pszenica zacznie
wydawać owoc. A On przyszedł, by zniszczyć dzieła diabła. Jest ich więc wielu na świecie, nawet
teraz, gdy mówimy. Błąkają się wte i wewte po ziemi. I dla przypomnienia, nawet Job mówi nam,
że jest pośród nas. Czy mógłbyś pokazać następny werset, Dawid?

Ezechiel  28:14 mówi – mam nadzieję,  że większość z was, którzy mnie teraz słuchacie,
wiecie, o czym jest Ezechiel 28. Eze 28, zwłaszcza druga połowa rozdziału, jest w całości o królu
Tyru,  którym,  w istocie,  jest  sam Szatan,  który  został  stworzony i  przechadzał  się  wśród nas.
Powiedziane jest, że przechadzał się w Bożym Ogrodzie. Więc nie jest tu mowa o królowi Tyru.
Jest  tu  mowa  o  czymś  więcej  niż  królowi  Tyru.  O  tym  tu  mowa.  Tekst  mówi:  Ty  jesteś
namaszczonym  cherubinem  nakrywającym;  ja  cię  ustanowiłem.  Byłeś  na  świętej  górze  Boga,
przechadzałeś się [w górę i w dół] – zwróćcie jeszcze raz uwagę na to 'wte i wewte', 'w górę i w
dół', 'wędrować itp. – pośród kamieni ognistych. Biblijnie patrząc, kamienie były zawsze obrazem
Mesjasza, a dokładnie ciała Mesjasza. Gdyż kamienie to kontrakcja w hebrajskim. Ewen. Kamienie
to kontrakcja Ojca i Syna,  ab i  ben, skurczonych, ściśniętych razem, jak ściśnięta jest skała lub
kamień. I powstaje ewen, czyli kamienie. I tak jest na przykład powiedziane o kamieniach Izraela w
1 Mojż. 49:24. Przechadza się więc wśród kamieni.

Daniel 7:8. Bardzo znane proroctwo.  Uważnie przypatrywałem się rogom, a oto mały róg
wyrósł między nimi i trzy spośród tych pierwszych rogów zostały wyrwane (wykorzenione) przed
nim.  Spójrzcie  na  to  słowo  'wykorzenione'.  Stale  i  konsekwentnie  widać  te  metafory,  te
podobieństwa i te rzeczy, jakie są w polu, które reprezentują koniec. Przypominam wam także te
dwa wersetu tutaj, zanim pójdziemy dalej.

Mat  13:25.  Lecz  gdy  ludzie  spali,  przyszedł  jego  nieprzyjaciel,  nasiał  kąkolu  między
(pomiędzy)  pszenicę  i  odszedł.  W taki  sposób działa  przeciwnik.  Wchodzi  do  środka czegoś  i
niszczy to od środka.  Mat 13:49.  Zatrzymam się  na tym i  skomentuję.  Tak będzie  przy końcu
świata: wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród (spomiędzy) sprawiedliwych. Spójrzcie uważnie na
ten werset. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych.
Czyli źli są wyrywani spomiędzy sprawiedliwych. Ok, wróć może do mnie, Dawid. Wróć do mnie.

Kontekstem jest oczywiście to, że kąkol jest wymieszany pośród pszenicy. I że w czasach
ostatecznych usunie On kąkol spośród pszenicy. Taki jest stały obraz. I sugeruję wam, że ten obraz
nigdy się nie zmienił.  Tak dzieje się na polu i tak stanie się również na końcu. W taki sposób
zawsze działa Ojciec. Zaczyna od oddzielania. Czyli sprawa oddzielania pszenicy i kąkolu zaczyna
się wtedy, gdy pszenica zaczyna wydawać owoc. Gdy pszenica zaczyna wydawać owoc, pojawia
się  najpierw  rozdzielenie,  ponieważ  mamy  teraz  rozróżnienie  pomiędzy  pszenicą  i  kąkolem.
Dopiero potem, w pewnym momencie, kąkol zostanie usunięty pierwszy, zebrany razem i spalony.
I dopiero potem pszenica zostanie zebrana do stodoły. Taki dostajemy obraz. To pozwala nam na
przykład  zrozumieć  niektóre  z  komentarzy,  jakie  mówi  później  Jaszua  na  temat  ludzi.  Jeśli
rozumiemy, jak to działa na polu, to zrozumiemy, jak Jaszua stosuje to samo nauczanie w stosunku
do ludzi. Weźmy na przykład dni Noego oraz dni Lota. Jaszua mówi nam, że tak jak było za dni
Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Za dni Noego żenili się – pamiętacie? – żenili
się i wychodziły za mąż. Aż do dnia, gdy zostali zabrani spomiędzy. Żenili się i wychodziły za mąż
aż do dnia,  gdy zostali  zabrani  spośród. Jaki  jest  ten obraz,  jaki  próbuje nam namalować,  gdy
chodzi  o to,  jak to będzie na końcu, z przyjściem Syna Człowieczego? Jest  nim Noe, głosiciel
sprawiedliwości, który był posłuszny Ojcu i robił to, co mu powiedziano – zbudował Arkę. Noe nie
tylko słuchał słów Ojca, lecz poszedł i coś wykonał. Był Mu posłuszny. Wyszedł, jeśli wolicie i
zbijał, budował Arkę, przygotowując się na koniec. Gdy nadszedł czas, powiedziane jest, że to źli,
ci, którzy odrzucili przesłanie, zostali usunięci z drogi. Bo gdy rozwieje się dym, oto co się dzieje.



Gdy rozwieje się dym, złych już nie ma. Kto pozostał na ziemi? Noe i jego rodzina. Niegodziwi
odeszli, zginęli, są usunięci z drogi. A Noe i jego rodzina wciąż pozostają na ziemi. Dwóch jest na
polu – bo to następna rzecz, jaką mówi Mesjasz – dwóch jest na polu – jeden jest zabrany, drugi
pozostawiony.  Kto jest  zabrany? Zły  gościu!  Dobrzy goście  wciąż są tutaj.  Gdy udacie  się  do
historii Lota i jego żony, co czyni tam Ojciec? To samo, co uczynił z Noem. Oddzielił Noego z
Arką. Oddzielił  pszenicę od kąkolu, następnie niszczy najpierw kąkol. I gdy skończył, pszenica
wciąż tu pozostaje. Jest to jasny obraz. To samo ma miejsce w czasach Lota. Pszenica oddzielona
jest od kąkolu a niegodziwcy z Sodomy i Gomory unoszą się do góry. Znikają z podmuchem dymu,
że tak powiem. I gdy rozwiewa się dym, kto pozostaje na ziemi? Lot i jego rodzina. Nie, jego żona
nie, ale to wiemy. Postanowiła się odwrócić. Wszyscy to znacie. Jednak obraz, jaki tu widzimy, jest
spójny z tym, co dzieje się na polu. To Lot i jego rodzina pozostali na ziemi. To niegodziwi są
zabrani.  Niektórzy  z  was  doszli  już  zapewne do wniosku,  tak,  chcę  być  pozostawiony.  Ale to
zupełnie inna historia na inny czas. Chcę wam przypominać o tym stałym obrazie niegodziwych,
będących wyrwanych spomiędzy sprawiedliwych. Jeśli możemy wrócić do ekranu, Dawid. Możesz
to szybko przełączyć?

4 Mojż. 13:13. Pamiętacie, mówiliśmy o plemieniu Aszera. Setur, syn Mikaela. W 4 Mojż.
13:13… Wróć na do mnie, Dawid. Później do tego wrócimy. Wrócimy sobie jeszcze do tego slajdu
PowerPointa. Jedyne wystąpienie, jeśli pamiętacie, słowa satar w waszej Biblii, przetłumaczonego
tu jako setur, które sumuje się – jedyne słowo w hebrajskim z trzema spółgłoskami – bo jedna z
nich  będzie  mieć  wartość,  choć  jest  samogłoską,  nazywa  się  to  saruk po  hebrajsku  i  jest
samogłoską.  I to imię brzmi  Setur w 4 Mojż. 13:13. Nie mówię tego celowo. 13-13 nic tu nie
oznacza. Ale przynajmniej może wam pomóc mnemonicznie w zapamiętaniu, gdzie to jest. Jedyne
pojawienie  się  hebrajskiego  słowa,  które  ma  trzy  litery  –  pamiętacie,  te  trzy  litery,  od  jakich
zaczęliśmy na początku tę całą  serię o Ezawie – te trzy greckie litery,  które są liczbą bestii  w
starożytnych manuskryptach, zwłaszcza najstarsze manuskrypty – papirus Chester Beatty, który ma
tylko trzy greckie litery. Logiczna rzecz, o jaką mnie pytają: dobra, Brad, wiemy, że wierzysz, iż
Nowy Testament  był  oryginalnie  napisany w hebrajskim.  Jeśli  tak jest,  to  jakie  byłyby to trzy
hebrajskie litery.  Mówiliśmy o tym we wcześniejszych programach. Jest  tylko jedno. Jest tylko
jedno w Biblii, które sumuje się do liczby 666, które ma trzy spółgłoski, jak te trzy greckie litery, i
jest nim Setur, syn Mikaela z plemienia Aszera.

I jeszcze raz, oto ten obraz. Macie 12 plemion, udających się do ziemi izraelskiej.  Jedno
spośród nich  jest  z  tymi  dziesięcioma,  które  przyniosły  złe  słowa z  przeszpiegów.  Pamiętacie,
mówiliśmy także wcześniej, w tej serii, gdzie próbowałem wam przekazać, że wierzę, iż te dwa
nasienia z 1 Mojż. 3:15 to nie są fizyczne nasienia. A taki błąd popełniamy. To słowa! To Boże
Słowo wobec każdego innego słowa, innego dokumentu, innego artykułu, innej książki, płyty CD,
czegokolwiek,  co stoi w sprzeczności  ze Słowem Bożym. Jest  wtedy wrogie Bogu. To dlatego
nauczanie – jak ważne są słowa – jest tak istotne w naszej kulturze. Gdyż słowa manipulują ludźmi
i zmieniają rzeczy. To dlatego Ojciec mówi, nie dodawajcie do Mojego Słowa i nie ujmujcie z
Mojego Słowa. Bo tworzycie wtedy mutację i ta mutacja sprawi, że wszystko się rozwali. O to tu
chodzi. Dokładnie to próbuje robić kąkol z pszenicą. Pojawić się od środka i zniszczyć to.

Takie coś robi na przykład pasożyt. Słowo pasożyt po polsku to coś, co wchodzi do twojego
systemu immunologicznego  – nie  atakuje  cię  wprost,  jeden na  jeden,  jak  w wojsku – pasożyt
atakuje rzeczy i zaczyna osłabiać i niszczyć twój system obronny, więc tak de facto umierasz na co
innego  lub  łapiesz  inne  różne  choroby,  bo  twój  system  obronny  jest  osłabiony.  Tak  działają
Hyksosi. Tak działa kąkol. Tak działa Erew Raw. Oni wszyscy działają tak samo. Wchodzą pośród
ciebie dla jedynego celu – by cię zniszczyć. Nazywamy to pasożytem. Nie jest przypadkiem, że
gdybyście poszli  teraz do domu lub jeśli  jesteście w domu, to sprawdźcie w słowniku. Weźcie
słownik  Webstera  lub  słownik  Oxfordu  i  poszukajcie  słowa  pasożyt.  Zwłaszcza  w  Oxfordzie,
najlepiej  znanym. Słownik Oxfordu, znajdźcie  'pasożyt'.  Oto co powie.  Powie,  że to połączenie
dwóch słów,  para – czyli obok czegoś, oraz  sitos – czyli greckiego słowa na pszenicę. Greckie
słowo na pszenicę to sitos. Czyli pasożyt oznacza obok/koło pszenicy. Po hebrajsku brzmiałoby to
obok/koło  bar.  Bari :) Bo hebrajskim słowem na pszenicę jest  bar. Zatem obok tego. Taka jest



definicja pasożyta. Właśnie coś takiego robi. Czyli jeszcze raz, są to słowa i nauki, jakie niszczą
Boże Słowo. I stwarzają chaos na ziemi, bo tak to działa.

Wracamy jeszcze raz do tych 12 plemion. Pierwsza rzecz – 10 z nich przynosi złe słowa. I
dokładnie tak to jest ujęte po hebrajsku. W wielu naszych Bibliach jest 'złą wieść', ale tą wieścią po
hebrajsku jest  dawar – słowo. 10 przynosi złe słowa, lecz jeden jest pośród nich, zwie się Setur.
Dwóch pozostałych przynosi dobre słowa. Kto to był? Kaleb i Jozue. Kaleb i Jozue. Tak się składa,
że Kaleb pochodzi z plemienia Judy. A Jozue pochodzi z Domu Izraela albo z plemienia Efraima.
Gdyż  nieco  później  plemię  Efraima  jest  przydzielone  do  Domu Izraela.  I  gdy  Biblia  mówi  u
Ozeasza i wielu późniejszych prorokach, wymieniając za każdym razem Efraima, to oznacza to, że
Efraim reprezentuje Dom Izraela. Czyli tych dwóch, którzy przynieśli dobre słowa, reprezentują
Dom Izraela i Dom Judy. W tamtym czasie reprezentowanych przez Kaleba i Jozuego. Gdy się z
tym cofniemy,  gdy się  z  tym cofniemy,  widzimy ten  obraz już  podczas  wyjścia.  Dziesięciu,  a
pośród nich jest ten jeden. 12 idzie do ziemi i wśród nich jest jeden, zwący się Setur – schowany
lub ukryty.

Wieki później  będziemy mieć 12 uczniów, siedzących przy stole. Izrael.  I jeden spośród
nich zdradzi ich. Nazywa się Judasz. Zapewne wrócimy do tego w naszym następnym programie.
Chcę się teraz skupić nieco dłużej na Kalebie i Jozuem. Jozue – Jahoszua. Jahoszua – po grecku to
Iesus. To stąd bierze się to pojęcie Jezus. OK. Zatem Jahoszua to Jaszua, jeśli wolicie. Drugi z nich
to Kaleb. Kaleb reprezentuje plemię Judy. Lecz jeśli prześledzimy imię Kaleba, okaże się, że Kaleb
nie jest z plemienia Judy. On jest Kenizytą. Jego ojciec był Kenizytą. A 'kena' – stąd jest Kenizyta –
jest potomkiem Ezawa. Kaleb jest potomkiem Ezawa. A jednak jest zaliczany do plemienia Judy.
Dlaczego tak jest? Bo Pismo mówi, że miał w sobie innego ducha. Dlatego. Sugeruję wam, że
dlatego,  bo wybrał,  by pójść za Bogiem Abrahama,  Izaaka  i  Jakuba.  Kochał  Go całym swoim
sercem. Sugeruję wam, że Kaleb miłował Ojca całym swoim sercem i dlatego zaliczany jest do
plemienia Judy. Bo to nigdy nie chodziło o twoje fizyczne nasienie. Bożym nasieniem jest Jego
Słowo i jest przyjmowane wiarą i zaufaniem, i miłowaniem Go – to zawsze tak działało. I dlatego
Kaleb zaliczany jest do plemienia Judy.

Macie więc teraz imię Kaleb i jeśli poszukacie go w typowym leksykonie, to przeczytacie,
że Kaleb oznacza pies. Kaleb oznacza pies. Chcę wam zasugerować, że tak, jest to hebrajskie słowo
na psa, ale jest to zlepek dwóch hebrajskich słów. Kal (k-a-l) – wszystko, cały; oraz leb – serce. Leb
jest hebrajskim słowem na serce, kal po hebrajsku to cały/wszystko. Kaleb – całym swoim sercem.
Czyli  Kaleb,  tych dwóch,  którzy przynieśli  dobre słowa,  są tymi dwoma, którzy są w Nowym
Przymierzu,  jeśli  zerkniecie  sobie  do  Jer  31:31  i  Heb  8.  Tylko  ci  dwaj  występują  w Nowym
Przymierzu. Nowe Przymierze zawarte jest tylko z Domem Izraela i z Domem Judy. Dlaczego? Bo
tylko ci dwaj przynieśli dobre słowa. Zachowali Boże nasienie, jeśli wolicie, a Boże nasienie to
Jego  Słowo.  Kaleb  został  dołączony,  bo  kochał  Boga  całym  sercem.  Pójdę  krok  dalej,  jeśli
potraficie to przyjąć. Wierzę, że tym obrazem jest to, że on kochała Jaszua całym swoim sercem, bo
jedynym, który z nim był to Jozue/Jahoszua/Jaszua. Mamy więc Kaleba = całym swoim sercem i
mamy Jaszua = miłowanie Jaszua całym twoim sercem.

Mam nadzieję, że z tymi informacjami, gdy spojrzycie na kobietę, która zbiera okruchy ze
stołu – ta z Nowego Testamentu – może nieco inaczej, może spojrzycie teraz na to nieco inaczej.
Czy On naprawdę nazywał ją psem? Czy też Jaszua dostrzegł, pomimo jej przeszłości – była ona
Syrofenicjanką – że pomimo jej przeszłości, zobaczył On, że miłowała Go całym swym sercem?
Dlatego używa słowa 'pies', gdy zwraca się do niej, bo ona tak, jak psy, one cię kochają. Może
nawet dostrzegacie, dlaczego po hebrajsku tłumaczone to jest jako pies. Spójrzcie, jak działa pies.
Możecie je kopnąć, możecie wyrzucić za drzwi, wyrzucić na śnieg, a one wrócą, ciesząc się na
wasz widok. Najlepszy przyjaciel  człowieka.  Ci z was, którzy macie zwierzęta,  wiecie to. Taką
naturę mają psy i dlatego tak bardzo je kochamy. Tak więc tu macie to zdjęcie,  ten obraz, jaki
próbuję nakreślić o tamtym okresie, gdy 12 plemion idzie do ziemi.

Lecz wróćmy znowu do tego, na czym się skupialiśmy, na tym, że jest on pomiędzy nimi.
Dawid, czy możesz to ponownie wrzucić na ekran? 4 Mojż. 13:13 – pokolenie Aszera. A Mat 26:14
mówi tak:  A jeden z  dwunastu – czyli  kolejny jeden z dwunastu –  zwany Judaszem Iskariotą,



poszedł do naczelnych kapłanów. Będziemy się teraz przyglądać historii Judasza. Jeden z dwunastu
zdradzi  ich.  Przyjrzyjmy  się  teraz  Judaszowi,  który  jest  pomiędzy.  Pomiędzy  dwunastoma
apostołami.  Przez ten cały czas nikt naprawdę nie wie, aż do momentu, gdy mają Pesach, czyli
Paschę,  nikt  naprawdę  nie  wie,  że  on  jest  wśród  nich.  On  wszechobecnie  jest  pośród  nich.
Pamiętajcie,  że  wielu  uczniów nie  było nawet  pewnych przeznaczenia  ich  własnego Mesjasza.
Pamiętacie, nawet Piotr, on sam nie chciał uwierzyć, że On umrze na drzewie. Uczniowie, którzy
reprezentują współczesnych wierzących, wciąż nie są pewni, wciąż patrzą jak przez ciemne szkło,
nie  do  końca  rozumiejąc  te  rzeczy.  Dlaczego?  Bo brak  im umiejętności  rozróżniania.  Przez  te
wszystkie stulecia panuje straszne zamieszanie. To nie jest takie wyraźne. Dopiero gdy pszenica
zacznie powracać do tego, co jest w nasieniu, które ich poczęło – pamiętacie? – nasienie jest na
początku – wtedy, w czasach końca, nauczą się rozróżniać i widzieć wyraźnie różnicę między tymi
dwoma. Przez ten cały czas Judasz jest pośród nich, jest jednym z nich, aż dojdziemy do Paschy.

Oto parę rzeczy o Judaszu, o jakich porozmawiamy sobie w następnych dwóch programach.
Numer  jeden  –  dlaczego  wspominane  jest  kilka  razy,  jaki  jest  cel  wymieniania  tego,  skąd  on
pochodzi? Jest cel dla każdego słowa w waszej Biblii. Iskariot – nazywano go Judasz Iskariot. Jak
widzicie na ekranie, wywodzi się to z hebrajskiego rdzenia kirjah. Kirjah, co po hebrajsku znaczy
miasta. Miasta – czyli Kain. To on, Kain, jest tym modelem, gdy się wrócimy do 1 Mojż. 4. To jego
potomkowie byli odpowiedzialni za budowę wielkich miast. Mamy więc tu zdrajcę, znajdującego
się pomiędzy dwunastoma, który pochodzi z miejsca zwanego po hebrajsku 'miasta'. Ujrzymy także
w Mat 26:14-15, że pójdzie i spotka się z kapłanami i będzie chciał pieniędzy za swoją zdradę.
Weźmie  za  to  srebro.  Pamiętacie,  imię  Kain  oznacza  kupić.  Posiadać,  a  także  wziąć  coś.
Przypomnę, czytaliśmy o tym w 1 Mojż. 4. Mamy już więc pewne cechy Judy, jakie weźmiemy do
początków, do Kaina, Ismaela i Ezawa, i na końcu do 'Powstrzymującego', syna zatracenia. Zatem
następnym razem porozmawiamy sobie o tym.

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

Jeszcze raz, wrócimy do Powstrzymującego i podam wam więcej szczegółów na temat tego
konsekwentnego wzorca od początku do końca.

Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


