
Koniec objawiony w początku
Na szczyty gór

część 1

Szalom.  Witam  ponownie  w  WildBranch  Ministry.  Zapraszam na  'Koniec  objawiony  w
początku'.

W poprzednim odcinku wyjaśnialiśmy sobie pewne podstawy, skąd pochodzi ten piękny
język,  jeśli  pamiętacie.  Powtarzam,  każde  słowo  z  Biblii  –  jego  znaczenie  –  odnajdujemy  w
ogródku, w naszym ciele, w tym, co widzimy w naturalnym dziele stworzenia. Tam je odnajdujemy.
Spojrzymy na kilka przykładów, gdy będę sprowadzał te słowa do ich pierwotnego znaczenia. Z
powrotem  na  górę,  na  szczyt  –  to  takie  określenie,  jakie  sobie  wymyśliłem,  by  wyrazić  tym
przywracanie słów do tego miejsca, skąd one się wzięły.

Dla tych z was,  którzy jesteście  zaznajomieni  z językiem hebrajskim,  praktycznie każde
słowo,  jakie  będę  tu  omawiał,  sprowadzę  do  rdzenia  trzeciej  osoby,  rodzaju  męskiego,  liczby
pojedynczej,  czas dokonany, co jest prostym rdzeniem w języku hebrajskim.  A dla tych, co nie
znają, czyli praktycznie każdy oglądający ten program, wezmę te słowa do ich znaczeń, kiedy one
po raz pierwszy się pojawiły. A nazywam to powrotem na szczyt (góry) znaczenia.

Podam przykład. Wyobraźcie sobie, że rysujecie szczyty gór. Dla was z nizin (Kansas) to
trudne, ale spróbujcie wyobrazić sobie góry, nad których szczytami zbierają się chmury. Zbiera się
na burzę, widać błyskawice. Kiedy z nieba zaczyna padać deszcz, to woda jest czysta, nieskazitelna,
natleniona i całkowicie pełna energii. Kiedy więc słowa – mam na myśli deszcz – spadają z chmur
na szczyty gór, to są one dobre do picia, są dobre do spożycia. Z biegiem czasu te słowa – mam na
myśli  deszcz  –  zaczynają  spływać  ze  szczytów  i  łączą  się  z  innymi  strużkami  i  potoczkami.
Następnie mamy ludzi, ludzką cywilizację, wrzucających różne rzeczy do rzeki i wyławiających z
niej  wędkarzy. (Nie żeby coś złego było w wędkarzach. Wędkarze,  nie przysyłajcie mi emaili.)
Wędkarze przychodzą i wyławiają życie z rzeki, zaś ludzie wrzucają do niej śmieci. I zanim dotrze
ona do jakiegoś zbiornika, np. oceanu, to zgadnijcie, woda jest brązowa, gęsta, brudna, wstrętna –
jeśli wolicie, i niedobra do picia. I chcę wam powiedzieć, że wszyscy ludzie przez stulecia, którzy
wierzyli w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, wszyscy piliśmy z tej samej rzeki (słów), niektórzy z
nas po prostu pili u ujścia. Na przykład przy ujściu do Zatoki Meksykańskiej.

A ja chcę was zabrać z tymi słowami tam, gdzie zaczęły, na szczyty gór, gdy były czyste i
nieskazitelne. Miejcie ten obraz przed sobą, gdy będziemy omawiać te różne słowa, bo wszystkie
słowa  w  Biblii  –  widzicie,  słowa  są  trochę  jak  niewidzialna  teologia,  nauczanie,  coś,  czego
naprawdę nie widać. Więc Bóg wiedział, że tego nie zobaczymy – pamiętacie, uzgodniliśmy, że
Bóg jest bystrzejszy niż my. Bóg wiedział, że nie zobaczymy tego, co tak desperacko próbuje nas
nauczyć, więc objawił to w rzeczach, jakie możemy dostrzec. I te wszystkie rzeczy znajdziemy na
samym początku. W Rzymian 1:20 możemy przeczytać coś takiego: Rzym 1:20 mówi: Bo rzeczy
jego niewidzialne od stworzenia świata, przez rzeczy uczynione widzialne bywają, Przeczytam raz
jeszcze:  Bo  rzeczy  jego  niewidzialne  od  stworzenia  świata,  przez  rzeczy  uczynione  widzialne
bywają, to jest ona wieczna jego moc i bóstwo, na to, aby oni byli bez wymówki. Widzicie, człowiek
nie  ma  wymówki.  Bóg  objawił  te  wszystkie  rzeczy,  jakich  nie  możemy  widzieć,  w  rzeczach
widzialnych, od samego początku. Oto, jak mądry jest  Bóg. Ale nie tylko mądry,  On nas także
kocha, bo jest Tatusiem.

Czy  wiecie,  że  najważniejszym  tytułem  Boga  nie  jest  wcale  'Bóg'?  Najważniejszym,
najistotniejszym określeniem Boga to nie Jahwe, albo Jehowa, albo Adonaj, albo El Szaddaj itp., ale
tatuś, tata, ojciec. Dlaczego to jest najważniejszy tytuł? Ponieważ większość ludzi na tej planecie



może odnieść się do niego, do 'taty'. Czasem możemy mieć kłopot odnieść się do tytułu 'odwieczny
sędzia'. Czasem mamy nawet problem ze zrozumieniem pojęcia Jahwe. Ale praktycznie każdy na
świecie może zrozumieć 'tata'. I dlatego mówię wam, że jest ono takie ważne. Ojcowie, zwracam
się teraz do was. Jest ono tak ważne, że my ojcowie, lepiej bądźmy dobrymi mężami i ojcami.
Czemu? Bo dla większości dzieci jest to obraz, jaki widzą tego tam Ojca. Bo widzicie,  tamten
Ojciec jest niewidzialny. A więc objawił to, byśmy mogli zrozumieć, w rzeczach, jakie widzimy.
Tak więc tatusiowie, wy jesteście widzialną wersją tego, czego nie widzimy. I dlatego jest to takie
istotne.

To, co teraz chcę zrobić, to pokazać wam parę przykładów znaczenia słów, jakie miały one
na samym szczycie góry (na początku). Zatem podam wam parę przykładów. Pojawią się one za
chwilę na ekranie. Chciałbym, abyście wiedzieli,  że te słowa po lewej stronie ekranu, to słowa,
które są brązowe, brudne, obrzydliwe, i wpadają one do Zatoki Meksykańskiej. Możecie to sobie
wyobrazić?  I  z  biegiem  czasu,  gdy  weźmiemy  je  na  prawą  stronę  ekranu,  ujrzycie  je  w  ich
rolniczym  znaczeniu.  Zobaczycie  te  abstrakcyjne  definicje,  jakie  będą  po  lewej  stronie,  które
wyjaśnię wam później w naszych programach. Ujrzycie, co one oznaczały, gdy sprowadzimy je do
prostoty, tej, jaką miały na początku. To człowiek stworzył tę wielką, śmierdzącą maź, śmierdzącą,
skomplikowaną maź z czegoś, co na początku było takie proste. To człowiek to uczynił, a nie Bóg.
O przepraszam – tato, tatuś – jeśli wolicie. To są te pierwotne, szczytowe znaczenia słów.

Wybrałem słowa, jakie dobrze znacie. Pierwsze z nich jest bardzo dobrze znane – apostoł.
Apostoł – rozmawiamy o apostołach, czytamy o apostołach. A nawet kłócimy się o apostołów, czy
są i dzisiaj, czy tylko wtedy. Czy ich służba już zanikła i tym podobne. Kłócimy się, kto faktycznie
był apostołem, a kto nie; albo ilu ich było. Ale co oznacza słowo apostoł? Wypowiadam te słowa:
co oznacza słowo apostoł, ponieważ większość z nas bada te rzeczy patrząc na angielskie (polskie)
słowa w czymś, co zwę zamerykanizowanymi słownikami.  Co przez to rozumiem? Greckie czy
hebrajskie, (choć moim głównym językiem jest hebrajski), chcąc wiedzieć, co one znaczą, łapiemy
za Konkordancję Stronga. Jest  to świetne narzędzie,  ale jeśli będziesz miał  tylko Konkordancję
Stronga, to niestety nie zbliżysz się do rdzenia tego słowa, ponieważ Słownik Stronga nie do tego
służy.  Szukamy  więc  w  zamerykanizowanym  słowniku  hebrajskiego.  Co  przez  to  rozumiem?
Brown, Driver, Briggs, Gesenius, oraz Thayer, Kittlel, te wszystkie hebrajskie (i greckie) leksykony
to zamerykanizowane słowa hebrajskie. Zanim hebrajskie słowo zostanie przefiltrowane w systemie
i  dotrze  do  ciebie,  jest  zamerykanizowane,  rozwodnione  i  abstrakcyjne.  Jednak  w  hebrajskim
zobaczysz to w czymś, co znasz.

Spójrzcie  teraz  na  słowo  apostoł.  Apostoł  –  jeśli  zerkniecie  do  zamerykanizowanego
słownika, to powie wam coś takiego, jak:  posłany lub podobnie. Ale to hebrajskie określenie. Po
grecku to  apostolos.  Po hebrajsku 'szalach'  i  oznacza  pędy,  kiełki  rośliny.  Pędy,  kiełki  rośliny.
Pomyślcie logicznie – kiełki, pędy rośliny. Dlaczego to jest istotne?

Pozwólcie mi zapytać: ilu z was wie o tym etymologicznym początku, o tym rolniczym
obrazku? Widzicie? Powiem wam coś.  Od jakichś  10-20 lat  mamy coś takiego,  jak Hebrajskie
Korzenie. Niektórzy mogli słyszeć o tym. Czy wiecie, czemu nazywamy to Hebrajskie Korzenie?
Korzenie? ;) ;) Korzenie, bo jeśli weźmiemy każde słowo i przywrócimy do pierwotnego znaczenia,
to zobaczycie go w postaci czegoś, co rośnie w ogródku, za waszymi oknami. My zaś uczyniliśmy z
niego abstrakcyjną, systematyczną teologię. A na początku było to coś, co rosło w moim ogródku,
tuż za drzwiami. Coś, czym żyłem codziennie, dlatego, że Bóg jest mądrym Bogiem.

Jakie jest więc znaczenie słowa apostoł, jako kiełków, pędów rośliny? Ha, widzicie, zgodnie
z prawem rodzaju,  to  prawo jest  podane w pierwszych rozdziałach  Księgi  Rodzaju.  Wszystkie
prawa  natury  i  prawa  duchowe  podane  są  w  pierwszych  rozdziałach  Księgi  Rodzaju,  jeśli
oczywiście znacie te pierwsze rozdziały. Z tymi pędami, kiełkami rośliny chodzi o to, że jeśli od
samego początku mamy tylko jedno dobre nasienie, to według Pawła, według Gal 3:16, jesteśmy
nasieniem Abrahama, nie wieloma, lecz jednym, którym jest Mesjasz. Według Bożego Słowa mamy
tylko jedno dobre nasienie.

Na początku mamy dwa nasiona, nasienie kobiety i nasienie węża, ale tylko jedno nasienie
jest dobre. Jeśli mamy tylko jedno dobre nasienie i ono pomnaża się zgodnie z prawem rodzaju,



pamiętacie pierwsze przykazanie dla ludzi, roślin i zwierząt: idźcie i się rozmnażajcie. Jeśli to jest
prawdą, jeśli mamy tylko jedno dobre nasienie na początku, to my na końcu wydajemy taki sam
owoc,  jak ci  ludzie  na początku,  ponieważ,  jeśli  wszyscy jesteśmy wierzącymi,  to mamy tylko
JEDNO nasienie. Nie musimy więc prowadzić tej teologicznej dyskusji, bo Bóg wszystko już nam
objawił w tym, jak jabłka albo pomidory działają. Widzicie, owocem pędu jabłoni będzie jabłko,
ok? Jeśli  na początku jest  tylko jedno dobre nasienie,  to  pędy,  odrosty,  jakie  wychodzą z  tego
nasienia, w postaci pnia, gałęzi, kwiatów, owoców, itp., tymi pędami, jakie się pojawią, będą jabłka,
jeśli  zaczęliśmy od jabłka.  Tymi pędami rośliny będą jabłka.  Innymi słowy, owocem przesłania
apostołów (pędów rośliny), będzie to samo przesłanie, co w nasieniu. Zrozumcie ten obraz – to
samo przesłanie lub owoc pędów rośliny, to jest apostołów, będzie tym samym owocem, jaki jest w
nasieniu. A według Biblii,  jak długo to nasienie istnieje? Od początku! – Bo nasienie to Słowo
Boże. Łuk. 8:11 – Nasienie to Słowo Boże. A Jan 1:1 – Na początku było Słowo, a Słowo było u
Boga, i Bogiem było Słowo; pojawiło się w ciele i zamieszkało między nami.  Jak długo więc jest
nasienie Słowa z nami? Od samego początku. Nie od środka, ale od początku. Dlatego to ważne, by
widzieć te rolnicze obrazki, ponieważ pomagają nam zrozumieć teologię.

Chciałbym zasugerować, że ta Biblia, zwana Księgą Życia, ta Biblia, zwana Księgą Życia,
jest  źródłem wszystkiego,  w co wierzymy i  co robimy.  A jeśli  naprawdę,  naprawdę, naprawdę,
naprawdę, naprawdę wierzymy, że jest to księga życia, to powinniśmy lepiej ją znać. Powinniśmy ją
znać na wyrywki, z góry na dół. Powinniśmy aż wychodzić z siebie, by wiedzieć,  co ta księga
mówi. Powinniśmy więcej wiedzieć o tej księdze, niż o Michaelu Jacksonie, albo czy Paris Hilton
spędzi kolejną noc w areszcie, czy nie. Albo treść serialu CSI Miami. Niestety większość z nas nie
zna jej. A co jest nawet gorsze, to, że chociaż moją motywacją jest przekonać niektórych z was do
zakochania  się  w tym pięknym języku,  zwanym hebrajski,  –  zaczynam chyba mówić  kazanie,
wybaczcie – chcę, byście zakochali się w tym pięknym języku, bo ujrzycie skarby, jakich nigdy nie
widzieliście. Chcę, byście widzieli ten język hebrajski, tą rzeczywistość. Bo według George'a Barna
(chrześcijański  ośrodek  badania  opinii  publicznej),  rzeczywistość  jest  taka,  że  większość
chrześcijan w Ameryce nie wie, co Biblia mówi po angielsku, nie mówiąc o hebrajskim. Nie wiemy
nawet, co mówi po polsku. A to jest Księga Życia. To jest źródło naszego pokarmu. To jest nasz
chleb, to jest nasienie Słowa Bożego. I jest takie samo od samego początku. Dobra, koniec tego
kazania, bo czas na trochę nauki.

Wracamy do naszego studiowania i do popularnych przykładów. Kolejnym słowem, jakie
mamy,  to  łaska.  Bardzo  znane  słowo.  Nie  wybierałem abstrakcyjnych  słów,  jakich  nie  znacie.
Wybierałem takie, jakich stale używamy.  Łaska to polskie słowo. Ale to abstrakcyjne słowo, jak
apostoł. Zanim pójdziemy dalej,  chcę was o coś zapytać.  Widzicie to słowo apostoł? Ilu z was
wiedziało, przed tym programem, że w Starym Testamencie było więcej apostołów niż w Nowym?
Widzicie, nie byliśmy uczeni w ten sposób, nie byliśmy programowani w ten sposób. Oglądamy po
prostu zbyt dużo telewizji.  Oglądamy za dużo telewizji  i  stąd nazywa się to programowaniem i
ogłupianiem. Nasze zrozumienie teologii pochodzi z takich programów jak: Dziesięcioro Przykazań
i innych seriali. W każdym razie zostaliśmy tak wyuczeni, że bierzemy słowo 'apostoł' i szukamy go
w  naszym  zaufanym  słowniku  Stronga,  a  ponieważ  w  Starym  Testamencie  nie  znajdujemy
polskiego słowa apostoł, więc wnioskujemy, że w ST nie ma apostołów, że to nauczanie z Nowego
Testamentu.  Pamiętajcie,  Nowy  Testament  nie  jest  nowy,  lecz  prawdziwy.  To  greckie  słowo
apostolos i jego pochodne pojawia się więcej razy w ST niż w NT. Czytając Stary Testament po
grecku,  czyli  Septuagintę,  zobaczycie  to  słowo częściej  w Starym Testamencie  niż  w Nowym.
Chcecie  wiedzieć  czemu?  Bo  w  ST  jest  więcej  ksiąg  niż  w  Nowym.  Więc  jest  bardziej
prawdopodobne, że zobaczymy go częściej w Starym niż w Nowym.

Wracamy teraz do  łaski.  Łaska to abstrakcyjne słowo. Dla różnych ludzi oznacza różne
rzeczy.  Po grecku to  –  charis (karis).  Po  hebrajsku to  'chana'  i  oznacza  'rozbić  namiot'.  Jego
rolnicze i biologiczne znaczenie, jeśli wolicie, to coś, co Hebrajczycy robili każdego dnia w swoim
życiu.  Rozbić namiot – oto, co ono oznacza. Jest to powszechna rzecz, robili ją każdego dnia. To
nie  jest  coś  ciężkiego  do  zrozumienia  i  pojęcia.  Oni  rozbijali  namioty  codziennie.  Więc  w
hebrajskim myśleniu  – to  ci  ludzie,  którzy spisali  Biblię  – w hebrajskim myśleniu  – może się



zastanawiasz, czemu tak mówię? W liście do Filipian Paweł mówi:  Niech wasze myślenie będzie
myśleniem, jakie było w Mesjaszu, Jaszua. Niech wasze myślenie będzie myśleniem, jakie było w
Mesjaszu,  Jaszua.  Ilu  z  was  wie,  że  myślenie  Mesjasza  nie  było  myśleniem  słodziutkiego
Prezbiterianina? Ilu z was wie, że Jaszua nie kończył Seminarium Teologicznego w Dallas, ani nie
mieszkał w Wheaton, w Illinois? On był Hebrajczykiem, myślał po hebrajsku, mówił po hebrajsku,
a  Biblia  też  była  napisana  przez  Hebrajczyków.  I  Bóg wiedział,  co  objawił  Pawłowi,  również
Hebrajczykowi – co za niespodzianka. Objawił Pawłowi, że nie sprawię, byś się zachowywał jak
Jaszua, jeśli nie zaczniesz myśleć jak Jaszua. I uważam, że właśnie to, dość szybko robi Bóg, w
tych czasach ostatecznych, że uczy nas myśleć jak Mesjasz. Dlaczego? Bo w końcu chce, byśmy
zachowywali  się  jak  Mesjasz.  On  chce,  byśmy czynili  to,  co  Mesjasz.  To dlatego  powiedział,
myślcie tak, jak On, bo kiedy Bóg wszechświata przywdział ciało i zamieszkał wśród nas, czyli
Jaszua,  to  przestrzegał  On  wszystkich  przykazań,  jakie  sam  napisał!  Przestrzegał  Sabatu,
przestrzegał Świąt, nie jadł nieczystego.  On napisał te przykazania i przestrzegał je. Po czym
odwrócił się do ciebie i do mnie, i powiedział: weź swój krzyż i naśladuj MNIE. Weź swój krzyż i
naśladuj  Mnie.  Co tu jest  takiego trudnego do zrozumienia?  A my praktycznie  uczymy czegoś
przeciwnego.  Ja  tak  właśnie  byłem  uczony,  gdy  byłem  pastorem  chrześcijańskim.  Praktycznie
uczyłem czegoś przeciwnego. Ponieważ ON czynił  rzeczy prawe, święte  i  dobre, MY teraz nie
musimy czynić rzeczy prawych i świętych. Tak mnie uczono i podejrzewam, że niektórzy z was też
tego są uczeni.

Wracamy do łaski, która oznacza rozbić namiot. Za każdym razem, gdy rozbijali namiot, w
hebrajskim myśleniu oni nie rozbijali namiotu z byle kim. W hebrajskim myśleniu nie było czegoś
takiego, jak udanie się na kemping i rozłożenie swego namiotu obok innego i zaproszenie innych
ludzi do swego namiotu. Nie zapraszałeś ludzi do swego namiotu. Choć prawdę powiedziawszy
Egipcjanie byli w tym bardziej stanowczy, niż Hebrajczycy. Nie jadało się z Żydami, nie rozbijało
się  z  nimi  namiotów itd.  To była  bardzo poważna  rzecz.  W hebrajskim myśleniu,  gdy z  kimś
rozbijasz namiot, twoje życie staje się ich życiem, twoje rzeczy ich rzeczami. Jest jedna głowa na
namiot  i  wszyscy  jej  podlegają,  to  o  to  biega.  Dlaczego  to  było  ważne?  Z  powodu  naszego
następnego słowa.

A następne słowo to wiara.  Wiara – kolejne popularne słowo. Wiara – pistis po grecku –
aman po  hebrajsku.  Jeśli  cofniemy  się  z  jego  etymologią  do  namacalnego  znaczenia,  na  sam
początek, to otrzymamy: wbić kołek podtrzymujący namiot. Oznacza również: karmić, piastować,
pielęgnować. Będziemy omawiać to słowo bardziej szczegółowo w nadchodzących programach. A
w skrócie wiąże się ono z  tym namiotem. Wiąże się ono bezpośrednio z rozbijaniem namiotu.
Pamiętacie, Hebrajczycy robili te rzeczy cały czas.  Wbić kołek podtrzymujący namiot. Gdy więc
Paweł mówi: z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, gdy mówi, że z łaski jesteście zbawieni przez
wiarę, Efez 2:8, to przedstawia wam piękny obraz. Dla Hebrajczyków bardzo znany obraz tego,
czym jest łaska i wiara, ponieważ przyzwyczajeni byli oni do rozbijania namiotów i zabezpieczania
ich kołkami (gwoździami, śledziami), które wbijali do ziemi.

Nasze  kolejne  słowo to:  prawo.  Prawo –  no,  to  dopiero  mamy kontrowersyjne  słowo.
Prawo. Prawo i nasza kultura. Z czym też w naszej kulturze kojarzy się to abstrakcyjne słowo?
Bardzo nieprzyjemne słowo. Powiem wam, że kiedy dorastałem w latach 50-tych i 60-tych, jedną z
popularniejszych  piosenek była:  Walczyłem z  prawem i  prawo wygrało,  walczyłem z  prawem...
Wiemy, że prawo nas ściga, gdy np. jedziemy za szybko, nagle pojawiają się migające światła i
ludzi ogarnia przerażenie. O nie, ściga mnie prawo! Znowu?! Aresztują mnie! Z powodu prawa... W
naszej kulturze to bardzo negatywne określenie. A w Biblii, gdy wrócimy z jego znaczeniem na sam
szczyt góry, otrzymamy piękne słowo. Nasze polskie słowo prawo odpowiada greckiemu nomos.
N–o–m–o–s. Ale to  nomos po grecku nie jest równe hebrajskiemu słowu  tora. Jest to najbliższe
słowo,  jakie  posiada  język  grecki,  na  określenie  lub  przetłumaczenie  hebrajskiego  słowa  tora.
Wybrali  najbliższe  znaczenie  i  greckie  nomos oznacza  dowolne  prawo.  Może  oznaczać  Torę,
odnosić się do Tory, a także odnosić się do greckiego prawa, rzymskiego prawa, prawa natury i
głupiego prawa. Np. prawo ekologiczne, prawo miejskie, prawo kopistów.

Widzicie,  w naszych kręgach religijnych,  zostaliśmy nauczeni,  że  kiedy w NT czytamy



słowo 'prawo', to odnosi się to tylko do Bożych Przykazań, do Tory. Tak nie jest, bo mniej niż 1/3,
gdy widzicie słowo 'prawo' w swoim NT, mówi ono o Torze. Większość czasu mówi ono o prawach
faryzeuszów i saduceuszów, które były brzemieniem dla pogan, które były także brzemieniem dla
ojców – Dz. Ap. 15. Ojcowie także nie mogli ich unieść. I stąd to ostrzeżenie: jeśli nasi ojcowie nie
byli w stanie wypełnić tych wszystkich rzeczy, jakie pododawaliście i ujęliście (z Tory), czemu
każecie  robić  to  poganom,  skoro  nawet  nasi  ojcowie  nie  mogli  unieść  tego  brzemienia?  I  nie
mówimy tu o Torze, bo Tora jest sprawiedliwa i święta.

Wracając  do  naszego  prawa,  które  znajduje  się  po  lewej  stronie,  potem mamy greckie
nomos, następnie mamy  Tora. A Tora pochodzi od rdzenia 'jara', j–a–r–a. Jod–resz–hej. Zaś jod-
resz-hej jest rolniczym określeniem – co za niespodzianka – Oznacza:  zrzucić (wydać) głównie
deszcz (także  owoc).  Jest  to  obraz  kwiatu  wydającego  owoc,  obraz  nieba  wydającego
(spuszczającego) deszcz. Dlaczego ten obraz jest taki ważny do uchwycenia? Ponieważ Bóg uczy
nas, poprzez przyrodę, co On ma dla Swoich dzieci. Kiedy widzisz deszcz – pamiętacie te szczyty,
o jakich mówiliśmy? Kiedy widzisz,  jak chmura wydaje deszcz,  który spada na nasze pola,  na
zboża, i zrasza te pola i zboża, i sprawia, że pola wydają ogromne zbiory (owoce), byśmy mogli
żyć. Ale nie tylko to,  byśmy także,  dzięki fotosyntezie,  mogli  w ogóle oddychać.  Zatem celem
deszczu padającego z chmur, jest błogosławienie nam.

Widzicie,  Tora z Biblii  błogosławi nam, gdy ją przestrzegamy,  i  przeklina,  gdy tego nie
robimy. Od samego początku jej celem nie było cię zbawić. Tora nie może cię zbawić. Zbawia cię
krew baranka, od dnia nr 1. To zawsze była krew ofiary z baranka, która wyzwala człowieka. Tora
nigdy nie miała cię zbawiać. Jeśli więc używasz jej do czegoś, do czego nie jest przeznaczona,
jesteś przeklęty. I stąd Paweł nazywa to przekleństwem Prawa. Czy Prawo próbuje cię zbawić? Nie!
Prawo cię błogosławi, gdy go przestrzegasz i przeklina, gdy nie przestrzegasz. Zbawia cię tylko
krew baranka – chce to podkreślić bardzo wyraźnie.

Czyli Tora (jara) jest obrazem czegoś, co przychodzi z nieba, by nas błogosławić. Zawsze
tak było,  to się nigdy nie zmieniło.  Jest  to piękny obraz tego, gdy widzimy deszcz padający z
chmur.  I  tu przypomnę wam słowa Izajasza:  Moje słowo jest  jak deszcz przychodzący z nieba,
wykona wszystko, co powiedziałem mu, by uczynił, i nie wróci do Mnie puste. I gdy posyła je, by
wykonało to wszystko, co ma uczynić, oznacza to, że będzie błogosławił rzeczy, jeśli je przyjmiesz,
a jeśli nie przyjmiesz deszczu, to ziemia będzie przeklęta. Błogosławieństwo jest tylko wtedy, gdy
ziemia przyjmie deszcz.

Widzicie,  najważniejszą  różnicą  między  naturą  (stworzeniem)  a  nami,  jest  taka,  że
stworzenie przyjmuje to naturalnie, zaś my, ludzie, gdy Bóg objawia nam Swoją drogocenną Torę,
możemy wybrać i powiedzieć, nie, nie chcę jej! Taka jest główna różnica między człowiekiem a
żonkilem. Żonkil wielbi Boga instynktownie. Wielbi Go i produkuje żonkile. Dlaczego? Z natury są
żonkilami? Dlatego wydają kwiat i owoc żonkila. Pomarańcze produkują więcej pomarańczy, bo są
pomarańczami. One nie mają wyboru, ale ty i ja, mamy wybór.

Jeśli więc jesteśmy nowym stworzeniem w Mesjaszu, to powinniśmy wydawać owoc Boga,
bo zanim staliśmy się  nowym stworzeniem,  wydawaliśmy własne owoce,  owoce naszej  religii,
owoce  naszej  organizacji,  albo  owoc  naszej  wiary  –  cokolwiek  to  by  mogło  być.  Jeszcze  raz
powtarzam, że najważniejszą zasadą w Biblii jest zasada (prawo) nasienia.

I ostatnie słowo: odziedziczyć lub dziedzic. Albo dziedzictwo – w Biblii to może być jedno
z tych słów. Po grecku kleronomos; po hebrajsku nachal. I oznacza rzekę lub strumień. W języku
hebrajskim dziedziczenie wiąże się z rzeką lub strumieniem. Jeśli nie wiecie, co to znaczy, to przed
następnym odcinkiem, idźcie nad jakąś rzekę i napijcie się z niej poniżej stada krów, a poczujecie
namacalny obraz, co to znaczy odziedziczyć. Ok?

Mam nadzieję,  że ujrzeliście  parę przykładów. W kolejnym odcinku podam wam więcej
przykładów znaczeń słów, wziętych u samego szczytu góry. Weźmiemy te abstrakcyjne znaczenia,
jakie serwuje nam nasza zachodnia kultura, i wrócimy z nimi do tego pięknego języka, w jakim
została napisana nasza Biblia, do starożytnego hebrajskiego i pierwotnego znaczenia, do tego, co te
słowa oznaczały na samym początku. Mam nadzieję, że szykujecie się do następnego razu, kiedy
będziemy zagłębiać się w ten piękny język.



A w międzyczasie przylgnijcie do korzeni, by wasze dni były długie, i aby szczęściło się
wam we wszystkim, do czego przyłożycie rękę.

A na razie Szalom Alechem. Błogosławię was i  do zobaczenia w następnym programie.
Szalom

tłumaczenie – Bogusław Kluz


