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Szalom. Witam w WildBranch Ministry. Nazywam się Brad Scott.
Przez  kilka  programów  chciałbym  zabrać  was  w  podróż  do  starożytnego  języka

hebrajskiego.  Od  końca  aż  do  początku,  gdyż  według  Izajasza  (po  hebrajsku  Jeszajahu),  tam
właśnie znajduje się koniec – na początku.

Niektórzy z was sobie myślicie: o nie, kolejny hebrajski głosiciel będzie nam coś wciskał.
Ale ja myślę, że sposób, w jaki uczę was o tym języku, jego dynamikę, jak on działa, będzie się
znacznie różnił od tego, co znacie. Będę ukazywał jego prostotę, jaką miał na samym początku.

Nim jednak zaczniemy, chciałbym, abyście zrobili dla mnie dwie rzeczy. Dwie rzeczy, o
jakich macie pamiętać we wszystkich programach. Dwie rzeczy, bym nie musiał poświęcać kilku
godzin na udowodnienie ich wam. Mam nadzieję, że wszystko, co będzie się tu działo ukaże wam...
w każdym razie,  pamiętajcie  o  dwóch rzeczach.  Numer jeden – naukowo, zgodnie z twardymi
danymi, wiemy, że im więcej się śmiejemy, tym dłużej żyjemy. Dlatego śmiejcie się w czasie tych
programów. Jeśli  stwierdzicie,  że nie  jestem śmieszny,  śmiejcie  się  i  tak,  to  będzie  dla  waszej
korzyści. Drugą rzeczą, jaką chcę byście dla mnie zrobili, to byście się ze mną zgodzili – zanim
jeszcze zaczniemy – że Bóg jest bystrzejszy niż my. Jeśli zgadzamy się, że Bóg jest bystrzejszy
niż my, to wszystko pójdzie jak z górki.

Uczę starożytnego hebrajskiego już od ponad 25 lat.  Jest  to moją pasją i  wracam z tym
językiem do początków, do tego, co te słowa oznaczały na samym początku. Przywracam je do
piktogramów i do prostych, małych rzeczy, które zapamiętacie, gdy będziemy przechodzić przez te
programy. Uczę czegoś, co nazywa się agro-bio-lingwistyką. Powtórzę, agro-bio-lingwistyka. Jest
to  po  prostu  próba  powiedzenia,  że  język,  że  lingwistyka,  czyli  słowa,  to,  co  macie  w Biblii,
wszystkie  –  od  Genesis  do  Objawienia,  objawione  są  w  rolnictwie  i  w  biologii.  Widzicie,
suwerenny  Bóg wszechświata,  Bóg  Abrahama,  Izaaka  i  Jakuba wybrał  sobie,  by  objawić  Swe
Słowo w słowach. To, co mamy przed oczami w naszych Bibliach. Bóg suwerennie wybrał sobie,
by  objawić  Swe  Słowo  przy  pomocy  słów,  więc  powinniśmy  wiedzieć,  co  one  znaczą.  Więc
weźmiemy je i pokażemy za pomocą prostych, rolniczych obrazków.

My, ty i ja, żyjemy w greckiej kulturze, więc porozmawiamy też o greckim myśleniu i o
hebrajskim myśleniu.  My jednak zostaliśmy wychowani w kulturze,  gdzie wiele  naszych zasad
religijnych opiera się na teologii. Wiele naszych określeń to abstrakcje. Jednak hebrajski sprowadza
to zawsze do czegoś konkretnego, do czegoś, co mogę doświadczyć swoimi pięcioma zmysłami.
Coś,  co  mogę  posmakować,  dotknąć,  poczuć,  powąchać  itp.  I  to  jest  piękno  tego  agro-bio-
lingwistycznego języka. Gdy wrócimy do początków, to będzie to Bożym podpisem na stworzeniu.
Gdy  wrócimy  do  początków,  widzimy,  że  Bóg  rozpoczął  wszystko  od  naturalnych  rzeczy
stworzenia.  Pamiętacie,  Paweł  powiedział,  że  najpierw  są  naturalne  rzeczy,  potem  duchowe.
Najpierw widzialne,  potem niewidzialne,  jeśli tak wolicie.  A nie ponieważ nie możemy widzieć
niewidzialnego  –  i  Bóg  to  wie,  bo  jest  bystrzejszy  niż  my.  Ponieważ  nie  możemy  widzieć
niewidzialnych  rzeczy,  On  objawił  niewidzialne  w  widzialnych.  Zobaczymy  wiele  przykładów
tego.

Kiedy  udamy  się  w  naszych  Bibliach  na  początek,  to  widzimy,  że  Bóg  zaczął  nie  od
człowieka, bo człowiek pojawił się dopiero szóstego dnia stworzenia. Na początku Bóg zaczął od
nasion,  kwiatów, drzew, wody, nieba,  ziemi i  prochu. Od tego Bóg zaczął  wszystko na samym
początku. Stworzył też człowieka oraz zwierzęta. Stworzył życie. Życie zwierząt, życie roślin, życie
człowieka.  I  chcę  wam powiedzieć,  że w trakcie  tych  programów,  będzie  to  bardzo widoczne.
Sugeruję,  że  to  wszystko,  co  czytacie  w  Nowym  Testamencie,  że  każde  słowo  z  Nowego



Testamentu, znaczenie każdego słowa, zawarte jest w naturalnych rzeczach stworzenia. Chcę też
powiedzieć,  że w Nowym Testamencie  nie ma niczego nowego, jest  tylko prawdziwe. Nie jest
nowy, tylko prawdziwy. Jeśli większość z nas znałaby początek, to wiedzielibyśmy, że nie było ono
prawdą.  Ale  widzicie,  to  jest  właśnie  jedno  z  niebezpieczeństw,  jakie  popełnili  faryzeusze  i
saduceusze  w wiekach poprzedzających  przyjście  Mesjasza.  Dodali  oni  do  Tory,  dodali  oni  do
objawienia tych rzeczy, tych z samego początku, oraz ujęli z tego, a przecież pamiętamy, Bóg kilka
razy powiedział, na przykład w 5 Mojż. 12:32,  Nie dodawaj do Mego Słowa i nie ujmuj z Mego
Słowa. Czemu? Bo Bóg już wiedział, bo jest bystrzejszy niż my, że wszystkie Jego Słowa zawarte
są w tych rzeczach, jakie mamy od samego początku. Nie dodawaj do tego obrazka i nie wykreślaj
z  tego  obrazka.  Oczywiście  do  tego  czasu,  gdy  przyszedł  Mesjasz,  faryzeusze  (lub  system
religijny), przywódcy żydowscy pododawali do Bożego Słowa i poujmowali z Bożego Słowa. Jeśli
więc  Mesjasz  jest  żywą Torą,  żyjącym w ciele  Bożym Słowem,  to  stoi  przed  nimi  doskonały
wzorzec Słowa Bożego. I jeśli oni dodali coś lub ujęli z pisanego Słowa Bożego, co było obrazem
tego Słowa Bożego w ciele, to nie dziwota, że im się nie układało, że Jaszua miał na pieńku z
faryzeuszami i saduceuszami, ponieważ zmanipulowali i przekręcili Jego Słowo, które było Jego
obrazem. Nie ma się co dziwić, że nie rozpoznali Mesjasza.

Chcę  wam  powiedzieć,  że  wszystko  znajduje  się  na  początku.  Widzicie,  my  w  naszej
kulturze – religijnie – gdyż wielu z nas wychowało się w zachodniej kulturze religijnej, zostaliśmy
nauczeni greckiego podejścia do Biblii. Nauczono nas też, że początek został unieważniony. Wielu
z nas zostało nauczonych, że w wyniku ukrzyżowania Jaszua 2000 lat temu, uznał On za nieważne
całą Torę i wszystkie słowa Boga. A ja zapewniam was, że wszystko, co w Biblii, znajdziemy w
początkowych rozdziałach Księgi Rodzaju. Powiem to bardzo wyraźnie: każde nauczanie, każda
doktryna,  każde  Boże  pragnienie,  wola  i  cel,  każde  proroctwo  od  Ojca,  objawione  są  w
początkowych rozdziałach Księgi Rodzaju.  Cztery pierwsze rozdziały Księgi  Rodzaju zawierają
całą Biblię. Ponieważ pierwsze rozdziały Księgi rodzaju są jak nasiono, a w nasieniu jest wszystko.
A gdy zaczynasz czytać rozdziały 5, 6 i 7, gdzie czytasz o życiu Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba,
wszystkich  patriarchów,  to  widzisz  powtarzanie  się,  powtórki  w  życiu  Noego,  patriarchów,
Mojżesza, proroków, a także w Nowym Testamencie. W ich życiu zapisane jest i powtarza się to
samo, co Bóg objawił już w pierwszych rozdziałach Genesis. Czemu Bóg tak zrobił? Jest kilka
powodów.

1. Zgodziliśmy się, że Bóg jest mądrzejszy niż my. Pamiętacie? Tak stwierdziliśmy.
2. To Jan 3:16 Bóg tak umiłował cały świat...

Ponieważ On tak  umiłował  CAŁY świat,  więc dał  całą  prawdę już  na początku,  zanim
jeszcze powstał świat. Nie uczynił tego połowicznie, nie zaczął tego w Mat 1:1 albo Dz. Ap. 2, On
objawił  CAŁĄ  prawdę  już  na  samym  początku.  I  im  lepiej  będziesz  rozumiał  i  widział  ten
starożytny język, tym lepiej będziesz dostrzegał ten piękny obraz, jaki próbuję wam namalować.

Pamiętacie, na początku było Słowo? Wielu z nas nie było uczonych początku, więc gdy
będziemy  brać  te  słowa  na  początek,  to  zobaczymy,  że  każde  słowo,  od  Księgi  Rodzaju  po
Objawienie, zawarte jest w tych prostych, rolniczych obrazkach. Na waszych ekranach zobaczycie
znany wam werset. Jeszajahu, tak mówimy po hebrajsku, Jeszajahu 46:10. Czyli  Izajasz. Nasze
tłumaczenia mówią coś takiego: Bóg oznajmia koniec już na początku. Przetłumaczyłem te zdania
tak, jak je tu widzicie. Uczono nas, że jest to deklaracja faktu, iż Bóg zna różnicę między końcem a
początkiem. Ja jednak chcę wam zasugerować, że hebrajski mówi o wiele więcej, niż to. Oto co tu
jest  powiedziane:  mag·Gid  me·re·Shit  'a·cha·Rit.  Izaj  46:10 mówi,  że  Bóg  w początku  ogłasza
koniec, a w zamierzchłych czasach rzeczy, jakie się jeszcze nie wydarzyły, mówiąc: Mój zamiar się
ostanie i wykonam całą Swoją wolę. On w początku oznajmia koniec a w zamierzchłych czasach
rzeczy, jakie się jeszcze nie stały. To było jedno z sześciu miejsc, gdzie Izajasz praktycznie mówi to
samo. W Księdze Izajasza 7 razy mówi coś podobnego i jest to coś takiego, że Bóg w tym, co było
na początku, oznajmia koniec.  Jest  to coś o wiele głębszego, niż fakt,  że Bóg od początku zna
koniec. My wiemy o tym. Ale co tutaj jest interesujące, to – chciałbym zasugerować, że ci, co mnie
teraz słuchają, wiecie, że Bóg oznajmia koniec już w początku. Ci, co wierzą Bogu Izraela, wiedzą



to, ale chcę wam zasugerować, że przeciwnik, wróg, diabeł, bestia, antychryst, jakkolwiek chcecie
go nazwać, tego 'złego gościa', on również wie, że koniec oznajmiony jest już na początku. On to
wie. On wie, że koniec, że Nowy Testament opisuje jego upadek. I gdzie, według Izajasza, jest to
objawione? Już w samym początku. Widzicie, trzymam Izajasza za każde słowo, jakie mówi, bo
wszędzie, gdzie spojrzę, pełno tego widzę. Zrozumiecie to, gdy to będę omawiał. Podpowiadam
więc, że on także wie, iż koniec oznajmiony jest w początku.

Sugeruję  więc,  że  jeśli  wy  bylibyście  diabłem,  bylibyście  przeciwnikiem,  i
nienawidzilibyście  nasienia  kobiety,  nienawidzilibyście  Jego  ludzi,  i  wiedzielibyście,  że  koniec
objawiony  jest  na  początku,  to  co  byście  zrobili?  Chciałbym  zasugerować,  że  trzymalibyście
Bożych ludzi z dala od początku, ponieważ w początku znajduje się objawienie końca. I chcę wam
powiedzieć, że przez ostatnie 2000 lat, ten plan trzymania Bożych ludzi z dala od początku, działał
bardzo dobrze. Działał. Działał bardzo dobrze. Był to dobry plan i od początku działał rewelacyjnie.
W taki właśnie sposób trzyma Bożych ludzi z dala od początku, przekonując ich, że ten początek
został unieważniony. Że początek jest nieistotny,  że już nie potrzebujemy tych rzeczy. Jesteśmy
dziećmi  Nowego Testamentu i  nie potrzebujemy tych starotestamentowych,  żydowskich praw z
Tory. A ja sugeruję wam, że wszystko mamy już w samym początku, a pragnieniem przeciwnika
jest utrzymać człowieka z dala od tego początku. Wszystko, co będziemy robić, będzie się opierać
na tym założeniu.

Zauważcie raz jeszcze, że na początku Bóg nie zaczyna od człowieka. Człowiek pojawia się
szóstego dnia, jest jakby nieco na dole stworzenia. Zamiast tego Bóg zaczyna od nasion, roślin,
drzew na polu. A wiecie, czemu tak zrobił? Uczynił tak, bo stworzył nas – pamiętacie, zgodziliśmy
się, że On jest od nas bystrzejszy – bo stworzył nas i wie, jaki jest człowiek, On wie, jakie są rośliny
i  drzewa.  Podstawową  różnicą  między  stworzeniem  (skałami,  drzewami,  pagórkami,  wodą,
nasionami itp.) a człowiekiem jest taka, że człowiek ma wybór, a kwiaty na polu nie mają. Gdy
czytacie  Biblię,  widzicie,  jak  kwiaty  na  polu  oraz  naturalne  rzeczy  stworzenia,  wielbią  Boga
instynktownie. Wielbią Go naturalnie. Drzewa na polach klaszczą w swe dłonie. Psalm 19 mówi, że
całe stworzenie oznajmia Bożą chwałę. Rozchodzi się ona na wszystkie krańce świata. I nie ma
takiego głosu, nie ma takiej mowy, nie ma języka, w którym ich głos – czyj głos? – stworzenia,
tego, co Bóg stworzył – by ten głos był słyszalny. Przeczytajcie sobie – Psalm 19:1-7. To jeden z
powodów, dla którego Paweł powie nam później, że żaden człowiek (z tego powodu) nie będzie
miał żadnej wymówki przed Bogiem. Zaś człowiek jest wyposażony w wybór, ty i ja mamy tę
zdolność. Jeśli wybierzemy – nienawidzę tego mówić, ale większość ludzi na tej planecie, budząc
się rano, wybiera, by powiedzieć Bogu Izraela, aby spadał. Wybierają, by nie oddawać czci Bogu.
Wielbią sobie innych bogów, czczą jakiś inny system, ale nie oddają czci Bogu Izraela.  Bóg to
wiedział, bo On jest mądrzejszy od nas, więc On wiedział, że człowiek (większość ludzi), mający
wybór, nie uwielbi Go. I co zrobił? Wziął znaczenia Swoich słów, i pamiętacie, On ukochał cały
świat, więc chce uczyć tych prawd Swoje dzieci. A ponieważ On wie, że stworzenie uwielbia Go
naturalnie – chcę wam zasugerować, że każde słowo z Biblii, nawet te długie teologiczne określenia
i trudne do zrozumienia wyrazy, każde słowo od Genesis do Objawienia,  znaczenie tego słowa
odnajdziemy w kwiatach, drzewach, owocach, nasionach, wodzie, niebie, a także w głowie, ręce,
kolanie, wątrobie, stopie – to jest biologiczna część. Agro-bio-lingwistyka, znaczenie wszystkich
słów opiera się na rolnictwie i na biologii. Czemu Bóg tak zrobił? Bo wiedział, że każdy może się
do tego odnieść.  On jest  miłującym Bogiem. Kocha nas i  troszczy się o nas,  więc umieścił  to
wszystko w rzeczach, które przez cały czas widzimy w naturze. I nie mamy wymówki.

Widzicie,  złym pomysłem byłoby, by Bóg dał, na przykład, Swe Słowo tylko japońskim
grajkom na akordeonie.  Co by się stało,  gdyby przekazał  Swe Słowo tylko na ręce japońskich
muzyków  akordeonowych?  Niesamowicie  by  się  ograniczył.  Dlaczego?  Nie  ma  zbyt  wielu
japońskich  akordeonistów.  Japończycy,  których  znam,  są  na  tyle  światli,  by  nie  grać  na
akordeonach. Ale to inna historia.

Celem tego, co robię, jest pokazanie wam, że Bóg wykorzystał naturalne rzeczy stworzenia,
jakie każdy może zobaczyć i odnieść się do nich. Bóg wiedział, że może włożyć znaczenia tych
słów, o jakich rozmawiamy, w znaczeniach głowy, ręki, naszego ciała. Wiecie, czemu Bóg umieścił



ich znaczenia w naszym ciele? Bo On nas stworzył i wiedział, że prawie każdy na tej planecie ma
ciało. Widzicie, jak mądry jest Bóg? On wiedział, że prawie każdy na świecie ma głowę. Więc od
samego początku umieścił znaczenie słów w takich rzeczach. Jeszcze raz chcę wam powiedzieć, że
cały Boży cel, pragnienie, wola, oraz proroctwo, są zawarte w naturalnych dziełach stworzenia w
pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju.

Kolejna  rzecz  na  waszych  ekranach  –  wiem,  że  niektórzy  dziwnie  na  to  patrzą,  ale
przyjrzyjmy mu się przez chwilę, skupmy się na tym. Chcę wam powiedzieć, że każde słowo w
waszych Bibliach, możemy odnaleźć zawarte w domku, rodzinie i kawałku pola.

Niektórzy  może znają  ten obrazek.  Każde słowo z Biblii  odnajdziemy osadzone w tym
małym obrazku. Czemu Bóg tak uczynił? Bo jest bystrzejszy niż my. Gdybym wziął małe dzieci z
Japonii, z Australii, z Ameryki Południowej, z Afryki, z Odessy, z Kanady. Gdybym wziął jakieś
dwulatki, nieważne skąd na świecie i posadził ich przy stole, i dał im kredki i papier, i powiedział,
by  coś  narysowały,  to  nieważne  gdzie  ci  ludzie  żyją  na  tej  planecie,  każde  z  tych  dzieci
narysowałoby obrazek podobny do tego, na jaki patrzycie. Taki sam obrazek, bez względu na to,
skąd pochodzą dzieci. Widzicie, Bóg wiedział, że każde dziecko potrafi nawiązać do tego małego
obrazka, bo to jest życie tego dziecka, bo takie jest ich życie. Bo to ich mamusia, ich tatuś, ich dom,
ich drzewo na polu za oknami. Bóg to wszystko wiedział, więc wszystko w tym umieścił.

Pozwólcie, że jeszcze coś wam powiem. Ze wszystkich słów, ze wszystkich liter, jakie masz
w swojej Biblii Bóg suwerennie wybiera sobie, by zacząć wszystkie słowa w objawieniu Swego
spisanego słowa, w Jego Słowie do nas, od litery 'bet'. Pierwszą literą w Biblii jest 'bet'. Czemu Bóg
zaczął od 'bet'? Cóż, jest wiele powodów, ale główny jest taki: Hebrajska litera 'bet' przedstawia
dom. Bóg rozpoczyna od domu. A dlaczego zaczyna On Biblię od domu? Bo wie, że każdy potrafi
nawiązać do domu. Podam wam przykład.

Niektórzy z was, a może większość z nas, co ogląda zbyt dużo telewizji, niektórzy z was
oglądają takie programy jak 'Zagubieni', 'Ocaleni' itp. Znam niektóre ze słyszenia. Większość tych
programów na żywo polega na tym, jeśli  pamiętacie,  że biorą grupę ludzi  i  umieszczają  ich w
samolocie albo na jakimś statku. I co robią z nimi? Umieszczają na jakiejś wyspie. Wyrzucają tych
ludzi, różnych, przeróżnych ludzi, i zostawiają ich gdzieś na jakiejś wyspie. I zapytam was: jaką
pierwszą,  instynktowną  rzecz  ci  ludzie  robią,  gdy  znajdą  się  na  wyspie?  Szukają  schronienia,



budują dom. Widzicie, Bóg stworzył nas. On wiedział, że pierwszą rzeczą, jaką ludzie będą robić,
to szukanie takich miejsc. Ale mamy pewien problem.

Większość  naszego rozumienia  Biblii  przefiltrowane  jest  przez  coś,  co zwiemy teologią
systematyczną. Przefiltrowane jest przez system, zanim do nas dotrze. A grecka kultura, w jakiej
żyjemy, jest zalana abstrakcyjnym myśleniem. Nie myślimy rzeczowo, jak to czyni hebrajski, więc
nie jesteśmy nauczeni myśleć w taki sposób. Wybaczcie określenie, ale mamy pełno ciemniaków-
intelektualistów, którzy odsunięci są od tych naturalnych dzieł stworzenia na początku, i żyją sobie
gdzieś 'na wyżynach'. I nie skupiamy się na sednie, na rzeczach, które rosną w polu, na kwiatach, na
drzewach itp. Gdy jadę do Nowego Jorku, Bostonu, to muszę tam mówić inaczej, niż do tych, co
mieszkają w rolniczych terenach, bo w miastach – to tam, gdzie ludzie upakowani są jeden nad
drugim – jedyną rzeczą, jaką znają o życiu to samochody, stal, metal, smog i hałas. Niektórzy już
tak od pokoleń, nie widzieli nawet rosnącego kwiatka. Nie wiedzą, o czym mówię, więc muszę
inaczej  przemawiać.  Większość  naszego  społeczeństwa  jest  tak  odsunięta  od  tych  prostych,
naturalnych rzeczy stworzenia, które oznaczały wszystko dla Abrahama, Noego, Izaaka, Jakuba i
innych. Proste, życiowe rzeczy. Znali  je osobiście,  żyli  nimi.  Pszczółki,  kwiatki,  drzewa, woda,
możliwość deszczu. Będziemy o tym mówić później, co one znaczą.

Dla ludzi z początku było to kluczowe, my zaś traktujemy to jako pewnik. Wychowujemy
pokolenie dzieci, które sądzą, że światło pochodzi z przełącznika na ścianie. A jedzenie bierze się z
lodówki lub ze sklepu. Takie to dalekie od miejsc, skąd te rzeczy naprawdę pochodzą, a my tego nie
wiemy.  Jeśli  dziś  zapytam  typowego  dzieciaka,  jaka  faza  księżyca  jest  na  niebie,  niektórzy
odpowiadają tak: hę, tam jest księżyc? Faza księżyca? Albo gdybym zapytał przeciętnego dzieciaka,
jakie drzewo rośnie przed twoim domem, albo w ogródku? Niektóre odpowiadają tak: to my mamy
drzewo na trawniku? Wychowujemy całe pokolenie ludzi, którzy tylko pstrykają na pilocie. Siedzą
przed komputerami i nie wiedzą nawet, co się dzieje za oknem. Jest to oczywiście bardzo smutna
sprawa.  Ale ja  wierzę,  bo Bóg tak powiedział  już na początku,  że w czasach ostatecznych On
odnowi i przywróci te rzeczy. Chciałbym wam zasugerować, że Daniel 12 dzieje się na naszych
oczach. Że księgi zostały odpieczętowane i w tych ostatecznych czasach mnoży się poznanie.

Podpowiadam  wam,  że  kiedy  zrozumiecie  tylko  podstawy  tego  pięknego  języka,  jaki
będziemy  omawiać  w  tej  serii,  to  zobaczycie  w  tekście  przepiękne  skarby,  jakich  tam  nie
widzieliście. Zobaczycie, jak pojawiają się takie rzeczy, jakich nigdy nie zobaczylibyście w grece,
w polskim, a nawet w aramejskim. Ale zobaczycie to w tym pięknym języku, hebrajskim. To jest
jak otwieranie skrzyni ze skarbami. I te rzeczy tam zawsze były, od samego początku. Pokażę wam
skarby, jakie od zawsze były w ziemi. Suwerenny Bóg wybrał sobie, by teraz, gdy słyszycie mój
głos, suwerenny Bóg wybrał sobie ten czas, by wywieść je teraz na światło. Żyjemy w pokoleniu,
kiedy Bóg objawi rzeczy, które zawsze tam były. Te nasiona, jeśli wolicie, zawsze były w ziemi i
teraz zaczną z niej wyrastać. Dlaczego? Bo Bóg wie, że już czas. Dlatego. Będziemy mówić o
rzeczach, o jakich nie wiedziała twoja babcia, bo to jeszcze nie był wtedy czas, by twoja babcia
wiedziała.  To  nie  był  czas,  by  moja  babcia  wiedziała  te  rzeczy.  Lecz  Bóg  je  teraz  objawia.
Dlaczego? Bo wierzę, że koniec jest bliski, blisko. I suwerenny Bóg wybrał sobie teraz, by pojawiły
się  one z  ziemi.  I  gdy wracamy na początek  i  odnajdujemy wszystko na początku,  bo według
Izajasza, który powtarza to siedem razy, tam właśnie znajduje się koniec.

Na ekranie zobaczycie Hebr 11:1. Wszyscy znacie ten werset. Mówi on, że język i kultura
Biblii – podpowiadam – rodzi się z naturalnych, obserwowalnych faktów. Wszystko, co chcecie
wiedzieć,  co  macie  w Biblii,  Bóg  zawarł  w naturalnych,  obserwowalnych  faktach.  To  dlatego
stworzenie jest takie istotne. Jaszua też zawsze wskazuje na stworzenie. Ojciec też wskazuje na
początek.  Gdy  z  kimś  dyskutował,  mówił,  Tak,  ale  na  początku  tak  nie  było.  Hebr  11:1.  Po
hebrajsku  mówimy  Ivrim  11:1.  Tak  mówi:  A  wiara  jest  gruntem tych  rzeczy,  których  się
spodziewamy  i  dowodem rzeczy  niewidzialnych. Spójrzcie  na  ten  werset  i  zobaczcie,  że
podkreśliłem tam dwa słowa. Zobaczcie,  że wiara nie jest czymś, czego się spodziewamy. Oraz
wiara nie jest czymś, czego nie widzimy. A tak się nas niestety uczy w naszych religijnych kręgach.
Jest  to  coś  ślepego,  za  czym  mamy  iść.  Natomiast  autor  Hebrajczyków  mówi,  że  wiara  jest
gruntem (substancją, masą, materiałem) rzeczy, jakich się spodziewamy i dowodem (jak w sądzie)



rzeczy  niewidzialnych.  Jest  to  coś,  co  mogę  skosztować,  dotknąć,  poczuć  i  powąchać  swoimi
pięcioma zmysłami, a nie czymś niewidocznym.

Uważam, że to istotne, bo cały świat, cała nasza kultura (ateiści, niewierzący itd), próbują
nas przekonać, że nie możemy ufać temu, co widzimy naszymi oczami. Widzicie, my wierzący w
Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, my, gdy spojrzymy za okno, widzimy, że cytryny wydają cytryny,
krowy rodzą krowy, kurczaki dają kurczaki, małpy rodzą małpy itd., itd. To jest ten grunt i dowód,
że Bóg stworzył to tak na początku. Że te rzeczy widzimy za oknami. A co mówią wam ateiści,
niewierzący i  ewolucjoniści?  Tak, wiemy,  że takie coś masz za oknami,  ale w rzeczywistości...
miliardy  lat  temu...  Widzicie,  i  kto  tu  opiera  się  na  ślepej  wierze?  Nasi  przyjaciele  ateiści,
ewolucjoniści, czy my?

Chce wam powiedzieć,  że ponieważ przeciwnik wie, iż koniec objawiony jest w samym
początku, to będzie chciał zepsuć i wykrzywić ten początek. Bo wie, że jeśli uda mu się zepsuć i
wykrzywić początek, to co mu się pozornie udało zrobić? Oszpecił obraz i zepsuł koniec. Tak więc
w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie stale się będzie toczyć walka między stworzeniem a
ewolucją, bo przeciwnik wie, że tu znajduje się prawda. I że koniec znajduje się już na początku.
Dlatego zawsze będzie próbował zepsuć początek. A Bóg to wie i dlatego w dniach ostatecznych
odnowi te rzeczy z końca na początek. I ty bierzesz w tym udział.

W  kolejnych  odcinkach  przyjrzymy  się  szczegółowo  wielu  słowom.  Lecz  zanim
przejdziemy  do  tego  pięknego  języka  hebrajskiego,  chce  wam  przygotować  podstawy,  bo
powtarzam  raz  jeszcze,  zmieni  to  diametralnie  sposób,  w  jaki  patrzycie  na  Biblię.  Odtąd  nie
będziecie  patrzeć  na  nią,  jak  do  tej  pory.  Mam nadzieję  dać  wam narzędzia,  jakimi  będziecie
wykopywać te cudowne skarby z ziemi, gdy będziemy uczyć się tego języka. Od Księgi Rodzaju do
Objawienia.

A w międzyczasie przylgnijcie do korzeni, by wasze dni były długie, i aby szczęściło się
wam we wszystkim, do czego przyłożycie rękę.
Szalom Alechem.
Do zobaczenia następnym razem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


