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Â  List 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â   Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  IZAJASZ PIERWSZY
ROZDZIAL Â  Â Â Â Â Â Â Â  UPADEK DUCHOWY NARODU WYBRANEGO Â  Â  Iz 1 2 "Sluchajcie niebiosa, a ty
ziemio przyjmij w uszy swe! Albowiem Pan mowi: Synowem wychowal i wywyzszyl; ale oni odstapili odemnie." Â  
Sluchaj swiecie duchowy a wy ludzie na Ziemi przyjmijcie do siebie, albowiem mowi Pan: Wychowalem Izrael jak dzieci,
wywyzszylem ponad inne narody, ale oni odstapili odemnie. Â  3 "Zna wol gospodarza swego, i osiel zlob pana swego;
ale Izrael mie nie zna, lud moj nie zrozumiewa." Â  Nawet wol zna gospodarza swego a osiol zlob pana swego, ale
Izrael mnie nie zna, Izrael mnie nie rozumie. Â  4 "Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciazonemu nieprawoscia,
nasieniu zlosliwych; synom skazonym! Opuscili Pana, do gniewu pobudzili swietego Izraelskiego, odwrocili sie nazad." 
Â  Biada grzesznemu narodowi Izraela. Ludowi obciazonemu nieprawoscia, nasieniu zlosliwych; synom skazonych.
Izrael opuscil Pana i odwrocil sie do niego tylem. Izrael pobudzil Pana swego do gniewu. Â  5 "Przeczze tem wiecej
przyczyniacie przestepstwa, im wiecej was bija? Wszystka glowa chora, i wszystko serce mdle." Â  Przeciez waszym
dzialaniem tym wiecej szkodzicie, im wiecej was krytykuja. Â  6 "Od stopy nogi az do wierzchu glowy niemasz na nim
nic calego; rana i sinosc, i rany zagnile nie sa wycisnione, ani zawiazane, ani olejkiem odmiekczone." Â  Cali jestescie
zepsuci, wy i wasi ojcowie. Wasza duchowosc jest chora i nie jest leczona.  Â  7 "Ziemia wasza spustoszona, miasta
wasze popalone ogniem. Ziemie wasze cudzoziemcy przed wami pozeraja i pustosza, jako zwykli cudzoziemcy." Â  
Spuscizna waszych przodkow spustoszona i spalona. Cudzoziemcy, ktorych nie wybralem, korzystaja z niej, na
waszych oczach. Â  8 "I zostala corka Syonska jako chlodnik na winnicy, jako budka w ogrodzie ogorczanym, i jako
miasto zburzone." Â  A narod izraelski pozostal jako duchowa ruina, po swoich przodkach z czasu Mojzesza. Â  9 "By
nam byl Pan zastepow nie zostawil trochy ostatkow, bylibysmy jako Sodoma, stalibysmy sie byli Gomorze podobnymi." 
Â  Gdyby Pan zastepow nie zostawil troche ostatkow, bylibysmy narodem zniszczonym. Tak, jak Sodoma i Gomora. Â  
10 "Sluchajcie slowa Panskiego, ksiazeta Sodemscy! przyjmujcie w uszy zakon Boga naszego, ludzie Gomorscy!" Â  
Sluchajcie slowa Panskiego, przywodcy, duchowosc wasza w gruzach. Przyjmij narodzie izraelski, ktory masz swa
duchowosc w gruzach, prawa Boga Izraela. Â  11 "Coz mi po mnostwie ofiar waszych? mowi Pan. Juzem syty
calopalenia baranow, i loju tlustego bydla; a krwi cielcow, i barankow, i kozlow nie pragne." Â  Wasze ofiary juz nic dla
mnie nie znacza. I juz ich nie pragne. [Po przeniesieniu Arki Przymierza do Swiatyni Salomona, ofiary utracily swe, jakze
wazne cechy, ktore uprzednio byly mile Panu.] Â  12 "Gdy przychodzicie, abyscie sie okazywali przed twarza moja, ktoz
tego zadal z rak waszych, abyscie deptali sieni moje?" Â  Gdy czynicie sprawy kultu waszej religii myslicie, ze stajecie
przed moja twarza. Kto tego zadal od was. Kto was namowil abyscie deptali moje obszary duchowe wasza religia. Nie
stajecie przede mna a depczecie moje prawa, czyli bluznicie. Â  13 "Nie ofiarujciez wiecej ofiary daremnej. Kadzenie jest
mi obrzydloscia; nowiu miesiaca i sabatu, gdy zwolywacie zgromadzenia, nie moge scierpiec (bo nieprawoscia jest) ani
dnia zapowiedzianego." Â  Wasze ofiary sa daremne, kadzenie jest dla mnie obrzydliwoscia, [bo nie czynicie tych ofiar i
kadzenia w przybytku, ktory porzuciliscie na pustyni]. Waszego kultu i zgromadzenia nie cierpie. Nie cierpie rowniez
tego, jak sie odnosicie do dnia zapowiedzianego. Zle to czynicie.  Â  14 "Nowych miesiecy waszych, i uroczystych swiat
waszych nienawidzi dusza moja; staly mi sie ciezarem; upracowalem sie noszac je." Â  Wasza religia jest takim
bluznierstwem jak nienawisc. Tak dlugo to czynicie, ze sie spracowalem noszac ja, juz jest mi ciezarem. Â  15 "Przetoz
gdy wyciagniecie rece wasze, skryje oczy moje przed wami; a gdy rozmnozycie modlitwe, nie wyslucham; bo rece
wasze krwi sa pelne." Â  Teraz w dniu zapowiedzianym, gdy wyciagniecie rece do mnie, nie bede was widzial. Modlitwy
waszej nie wyslucham, bo pelni jestescie obcej mi wiedzy duchowej.  Â  16 "Omyjcie sie, czystymi badzcie, odejmijcie
zlosc uczynkow waszych od oczow moich; przestancie zle czynic." Â  Zapomnijcie o waszej religii, badzcie czysci
duchem. Zaprzestancie uczynkow emocji w zlosci. Zaprzestancie zlych czynow. Â  17 "Uczcie sie dobrze czynic;
szukajcie sadu, podzwignijcie ucisnionego, sad czyncie sierocie, ujmujcie sie o krzywde wdowy." Â  Zyjcie wedlug
zakonu, jaki wam przeslalem ustami Mojzesza. Â  18 "Przyjdzciez teraz, a rozpierajmy sie z soba, mowi Pan: Chocby
byly grzechy wasze jako szarlat, jako snieg zbieleja; chocby byly czerwone jako karmazyn, jako welna biale beda." Â  
Teraz w dniu zapowiedzianym, dyskutujmy. Gdy po dyskusji przyjmiecie moje slowa, grzechy wasze zbieleja. Â  19
"Bedziecieli powolni, a posluchacie mie, dobr ziemi pozywac bedziecie." Â 
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 Gdy mnie posluchacie i zaakceptujecie slowa od Pana, dobr ziemi spozywac bedziecie. Â  20 "Lecz jezli nie bedziecie
poslusznymi, ale odpornymi, od miecza pozarci bedziecie; bo usta Panskie mowily." Â  Gdy nie posluchacie, od miecza
ust moich bedziecie pobici. Â  21 "Jakoc sie stalo nierzadnica to miasto wierne, pelne sadu? Sprawiedliwosc mieszkala
w niem; lecz teraz mezobojcy." Â  Kiedys pelni sadu i wierni, staliscie sie nierzadni. Byliscie narodem sprawiedliwym,
teraz czynicie zbrodnie usmiercania Duszy. Â  22 "Srebro twoje obrocilo sie w zuzel; wino twoje pomieszalo sie z woda."
Â  Utraciliscie wartosci, tak jakby srebro obrocilo sie w zuzel, lub wino pomieszalo z woda. Â  23 "Ksiazeta twoi sa
uporni, i towarzysze zlodziei; kazdy z nich miluje dary, a jada za nagroda; sierocie nie czynia sprawiedliwosci, a sprawa
wdowy nie przychodzi przed nich." Â  Przywodcy wasi sa uparci i towarzyszami zlodziei. Wszyscy miluja dary i nagrody.
Zadnej sprawiedliwosci nie czynia. Â  24 "Przetoz mowi Pan, Pan zastepow, mozny Izraelski: Oto uciesze sie nad
nieprzyjaciolmi moimi, a pomszcze sie nad przeciwnikami swymi." Â  Pan zastepow, Bog Izraela mowi do was; uciesze
sie nad nieprzyjaciolmi i pomszcze nad przeciwnikami moimi. Â  25 "I obroce reke moje na cie, a wypale az do czysta
zuzelice twoje, i odpedze wszystke cene twoje." Â  Prawica Pana, dzialanie laska Mojzesza i Arona w Egipcie, powtorzy
sie. Teraz przeciwko narodowi wybranemu. Wypali Pan swoja prawa reka, upadek wartosci w narodzie izraelskim.
â€žWypali zuzlice â€“ powroci srebro a wino pozostanie czyste.â€• Â  26 "A przywroce sedziow twoich, jako przedtem
byli, i radcow twoich, jako na poczatku. Potem cie nazywac beda miastem sprawiedliwosci, miastem wiernem." Â  
Przywroce sedziow wedlug zakonu z piecioksiegu i radcow doradzajacych wedlug tamtego prawa. Gdy tak sie stanie,
nazwa nowe Jeruzalem miastem wiernym dla praw Pana Izraela. Â  27 "Syon w sadzie okupione bedzie, a ci, co sie do
niego nawroca, w sprawiedliwosci." Â  Spolecznosc Nowego Jeruzalem powstanie, po osadzeniu tych, co porzuca
obecnie istniejacy kult i beda chcieli powrocic do sprawiedliwosci zakonu Mojzeszowego.  Â  29 "Albowiem zawstydzeni
bedziecie dla gajow, ktorychescie pozadali; i pohanbieni dla ogrodow, ktorescie sobie obrali." Â  Wy, ktorzy nie
powrocicie przed oblicze Pana, zawstydzicie sie, gdy poznacie Syon. A hanba na was spadnie, gdy porownacie wasz
kult do praw Nowego Jeruzalem Â  30 "Gdy sie staniecie jako dab, z ktorego liscie opadly, a jako ogrod, w ktorym wody
niemasz." Â  Gdy wasza religia stanie sie jak umarly dab, lub jako wyschniety ogrod, wtedy zrozumiecie swoja hanbe. Â 
31 "I bedzie mocarz jako zgrzebia, a ten, ktory go uczynil, jako iskra; i zapala sie oboje pospolu, a nie bedzie, ktoby
zagasil."  Â  I bedzie religia jako sloma a wiara jako iskra. Zapala sie oboje i nikt juz ich nie uratuje. Â  Reassumujac:
Pierwszy rozdzial proroctwa Izajasza w calosci dotyczy obecnego stanu zachowan izraelitow, na planie emocjonalnym,
wynikajacych z uczestnictwa w kulcie religijnym. Tresci zawarte we wszystkich wersetach sa krytyczne w odniesieniu do
cech religii starotestamentowej, z ktorych to cech, czerpia wzorce wierni. Efekty wplywu religii na postawy osobiste,
rodzinne i spoleczne wiernych, sa tak negatywne w odniesieniu do potrzeb Boga Izraela, ze okresla On je, w 12
wersecie slowami, cyt -- â€žGdy przychodzicie, abyscie sie okazywali przed twarza moja, ktoz tego zadal z rak
waszych, abyscie deptali sieni moje? â€•.-- Pan zastepow â€ždeptaniem jego sieniâ€• okresla czynnosci religijne, ktore
sa czynione wbrew prawu przekazanemu przez Mojzesza. Wszelkie czynnosci kultowe, sa deptaniem Sieni Pana.
Kontakt z Bogiem Izraela, byl przygotowany wedlug informacji przekazanych Mojzeszowi. Przybytek i Arka przymierza,
wykonane scisle wedlug nakazanych form, kolorow i materialow, stanowily soba, specyficzna antene, jedyne skuteczne i
wlasciwie dzialajace miejsce, ktore sluzylo do kontaktu z Bogiem Izraela. Inny sposob nie istnial.  Â  Z momentem, kiedy
narod izraelski zamienil Przybytek na swiatynie Salomona, utracil kontakt z wlasnym Bogiem. Oltarz ofiarny, rowniez
przestal spelniac swoje zadanie. Oltarz ofiarny, wraz ze swymi instrumentami, ktory stanowil wyposazenie Przybytku,
byl szczegolnym, bardzo precyzyjnym jak na panujace tam warunki, â€žlaboratoriumâ€•. Scisle okreslona procedura
wykonywania czynnosci ofiarnych w trakcie ofiarowania zwierzat w przygotowanym odpowiednio miejscu, pozwalala
poprzez kontakt duchowy zbierac informacje o stanie biopol ofiarowanych istot biologicznych. Zwierze, lub ptak, ktore
uprzednio zylo w otoczeniu rodziny, swoje biopola mialo nasycone cechami magnetycznymi odpowiadajacymi cechom
magnetycznym biopol, ludzi w tej rodzinie. 
 Poprzez czynnosci ofiarowania, dokonywane w scisle okreslony sposob i w odpowiednim miejscu, Cywilizacja
Tworcow, mogla zbierac informacje o stanie emocjonalnym ludzi (stanie emocji, zapisanym w magnetyzmie biopol
komorkowych), poprzez kontrole stanu magnetycznego biopol ofiarowanych cial biologicznych zwierzat, ktore w swym
zyciu byly w kontakcie z ludzmi. Rodziny mialy obowiazek oddawania na ofiare zwierzat, lub ptakow w odpowiednim
rodzaju, wieku ich zycia i porach roku. Takie wytyczne i cechy techniczne oltarza, pozwalaly na przeprowadzanie
kontroli stanu emocjonalnego ludzi. Z kolei w przypadku zaklocen emocjonalnych w spoleczenstwie, mozliwa byla
korekta sposobu zycia poprzez przekazy duchowe.  Â 
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 Pan zastepow poprzez Izajasza informuje narod wybrany, ze utracil on kontakt i miejsce skladania ofiar. 
 Werset 11 w slowach, cyt; -- â€žCoz mi po mnostwie ofiar waszych? mowi Pan. Juzem syty calopalenia baranow, i loju
tlustego bydla; a krwi cielcow, i barankow, i kozlow nie pragne.â€• Â 
 Nie chce juz ofiar, mimo, ze za czasu Mojzesza chcial, by trwaly one ustawicznie w nadrodzie izraelskim. Slowa
zawarte w 42 wersecie XXIX rozdzialu Ksiegi wyjscia, dowodza, ze uprzednio plany wzgledem narodu wybranego byly
inne. â€žCalopalenie to ustawicznie bedzie w narodziech waszychâ€• 
 Wyj. XXIX 42 "Calopalenie to ustawicznie bedzie w narodziech waszych u drzwi namiotu zgromadzenia przed Panem,
gdzie sie z wami schodzic bede, abym tam z toba rozmawial." 43 "Tam sie tez schodzic bede z synami Izraelskimi, i
bedzie miejsce to chwala moja." 44 "Bo poswiece namiot zgromadzenia, i oltarz, i Aarona, i syny jego poswiece, aby mi
urzad kaplanski sprawowali. 45 I bede mieszkal w posrodku synow Izraelskich, i bede im za Boga." 46 "A poznaja, zem
Ja Pan Bog ich, ktorym je wywiodl z ziemi Egipskiej, abym mieszkal w posrodku ich, Ja Pan Bog ich." --- Te piec
wersetow z Ksiegi Wyjscia, mowia nam, jak bardzo waznym dla narodu izraelskiego byl Przybytek. Utrata tego miejsca
kontaktu z Bogiem, byla przyczyna upadku duchowego narodu wybranego. Â  Â  Struski Andrzej de Merowing
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