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Â BOSKA SPRAWIEDLIWOSC I MESJASZ. Albo MESJASZ I BOSKA SPRAWIEDLIWOSC.

Izraelu, czy Ty w ogole wiesz o co tobie chodzi? Mowisz; Â¨juz jest za rogiemÂ¨ Â¨juz przychodziÂ¨. Â¨Juz stoi za
drzwiamiÂ¨. Ale ciagle Go nie ma!!! O jaki rog tobie, Izraelu chodzi? Czy oczekujesz w dobrym miejscu? A moze
Mesjasza nie ma za rogiem? A moze nie ma zadnego rogu? Moze twoja budowla, Izraelu nie ma rogow? Moze tylko Ty
je widzisz? Moze sa tylko w twojej glowie, Izraelu? A cala budowla Boga, dla narodu wybranego, jest czysta? Czy Ty
Izraelu, na pewno czekasz w dobrym miejscu? Czy oczekujesz Mesjasza wedlug wlasnej wyobrazni? A jezeli taki nigdy
nie przyjdzie? Czy twoja glowa dobrze mysli? Zastanow sie Izraelu, czy myslisz w taki sposob, jaki Pan nakazal
Mojzeszowi? Czy twoje priorytety, sa takie same, jakie byly w glowie Mojzesza? Mojzesz otrzymal je od Pana i zapisal
dla potomnych Izraela. Czy, zaden z nich nie zagubil sie gdzies po drodze? Jakze trudnej drodze i z iloma Prorokami?
Wiem, ze papier przyjal wiele nowych pomyslow. Ile priorytetow powstalo z tych nowych pomyslow? Cz ty Izraelu wiesz
ile? Izraelu, nie chce bya sie teraz na mnie pogniewal, bo musze Tobie cos powiedziec. Juz Ojcowie twoich Ojcow, mieli
inne niz Mojzesz priorytety. Jak mi nie wierzysz Izraelu, to prosze odpowiedz na te pytania;. Po co wasz Pan, zawarl tyle
precyzji w konstrukcji Przybytku? Po co w ogole, Pan wasz dal wam Przybytek? Gdzie macie to, co Pan wam dal? Czy
zapomnieliscie tylko o Przybytku? Czy Ty Izraelu, czekasz na tego Mesjasza; ktorego zapowiedzial Izajasz? Czy
potrafisz rozpoznac slowa od Pana i te, ktore nie sa od niego w tekstach prorokow? Jezeli te pytania sa dla was
bolesne, was urazaja, lub nie potraficie na nie odpowiedziec, to oznacza, ze czekacie na innego Mesjasza, niz ten
ktorego zapowiadal Izajasz. Czekacie na innego, niz ten ktory jest z serca Mojzesza. Czekacie, na Mesjasza jakiego
Bog nie wyslal Nie czekajcie, nie bedzie On za rogiem, nie bedzie przed drzwiami. Sam sobie, nie bedzie drzwi otwieral.
Wasza wartosc, to nie wybranstwo. Ta wartosc skonczyla sie wraz z Przybytkiem, na zapomnianej pustyni.
Zamieniliscie swiete plotna, na piekne kamienie. Juz swiete swietych, nie jest z wami, od dawna, od czasow pustyni.
Wielkosc, ponad wartosc postawiliscie. Nie czekajcie, jezeli mnie nie widzicie, to I Mesjasza nie zobaczycie.
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