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część 1

Szalom, szalom, witam ponownie w naszym programie 'Koniec Objawiony w Początku'.
Mamy  wiele  materiału  do  omówienia,  więc  od  razu  do  niego  przechodzimy.  Ostatnim  razem
omawialiśmy różnice w procesach myślenia. Teraz przejdziemy do nauczania, które związane jest z
pojęciem agro-bio-lingwistyki. Chcę wam pokazać w Biblii pewną relację,  relację synonimiczną
pomiędzy językiem, biologią i rolnictwem, tym, co widzicie na polu.

Zanim pójdziemy dalej, chcę wam wspomnieć o jeszcze jednym procesie myślenia. Jest to
różnica  pomiędzy  zachodnim  myśleniem o formie a  wschodnim lub  hebrajskim  myśleniem o
funkcji. Ponieważ jest różnica pomiędzy myśleniem o rzeczach i ich formie a myśleniem o Bożych
naukach w kategorii funkcji.

Podam  wam  przykład  myślenia  o  formie.  W  myśleniu  o  formie  mamy  tendencję  do
skupiania się na tym, jak coś wygląda. W hebrajskim skupiamy się na funkcji czegoś, niekoniecznie
na tym, jak coś wygląda. Ale widzicie, my jesteśmy nauczeni myśleć o formie. Przykład. Załóżmy,
że  jest  jakiś  grecko-myślący  człowiek,  podchodzę  do  niego  i  mówię,  opowiedz  mi  coś  o  tym
ołówku.  Ten grecko-myślący  człowiek powiedziałby:  ma  jakieś  15 cm długości,  jest  żółty,  ma
czerwoną gumkę, a tu, na końcu, jest kawałek skóry – grecko-myślący człowiek opisałby mi, jak
wygląda. Jeśli zaś podszedłbym do hebrajsko-myślącego człowieka i zadałbym mu to samo pytanie,
to  Hebrajczyk  powiedziałby  mi:  piszę  nim.  Czyli  ten  Hebrajczyk  –  biblijny  Hebrajczyk,  nie
współczesny, ortodoksyjny judaista – opisałby mi jego funkcję. Podałby mi jego działanie, jaki jest
cel i przeznaczenie tego ołówka. Natomiast zachodni typ człowieka opisałby mi, jak on wygląda
itp.

Chcę wam zasugerować, że oczach greckich większość rabinicznego judaizmu dzisiaj jest
zhellenizowana, bo za bardzo skupiają się na tym, pomijając całkowicie funkcję. Prawdę mówiąc,
gdy  czytacie  Nowy Testament,  zwłaszcza  czerwone  słowa  (czyli  słowa  Jaszua),  to  pierwszą  z
rzeczy,  jakie  się  uczymy o  Jaszua,  to  jakie  słowa  powiedział  i  jakie  rzeczy  robił.  Robił –  po
hebrajsku  nazywa  się  to  owoc  –  rzeczy,  jakie  mówisz  i  czynisz.  Czyli  uczymy  się  o  funkcji
Mesjasza,  dlaczego  przywdział  ciało  i  tego  typu  rzeczy.  I  zauważcie,  że  niewiele  wiemy,  jak
wyglądał,  niewiele  wiemy,  jak  wyglądał  Mesjasz.  Dodam,  że  nie  wiemy  też,  jak  wyglądał
jakikolwiek autor Biblii. Wiecie czemu? Hebrajski sposób myślenia nie jest zainteresowany tym,
jak wyglądali.  Hebrajski jest zainteresowany tym, co zrobili.  Widzicie, żyjemy w świecie, gdzie
stale jesteśmy zmuszani do patrzenia, jak rzeczy wyglądają, a nie działają.

Jednak,  na  przykład,  czytając  Stary  Testament,  mamy tam wymiary  arki  Noego,  mamy
wymiary Świątyni,  Namiotu Zgromadzenia itp.  Powodem, dlaczego są nam podane, nie jest  to,
byśmy zaraz  pobiegli  i  narysowali  sobie  fajny  obrazeczek.  Powodem,  dlaczego  te  wymiary  są
podane,  jest  to,  byśmy zrozumieli  funkcję  tych  obiektów.  Funkcję  Namiotu,  funkcję  Świątyni,
funkcję arki Noego. Po to mamy te wymiary.

Powodem,  dlaczego  o tym wspominam,  jest  to,  że  od  dekad,  od wieków,  jeśli  wolicie,
szukamy  antymesjasza, opierając  się  na  formie,  nie  na  funkcji,  na  tym,  jak  wygląda.
Zastanawialiśmy się, może to ta osoba, a może ta, a może tamta. Rozważaliśmy czy jest biały, czy
czarny, Żyd czy poganin. A może to WWW albo Ronald Wilson Reagan. Mamy listę rzeczy, jaki ma
być. Podczas gdy my szukaliśmy 'formy' antymesjasza, on sobie przez ten czas działał pośród nas.
A my sobie czekamy na jakiegoś lalusia, który przejdzie przez drzwi. Ważne jest, byśmy zrozumieli
różnicę między myśleniem w kategorii funkcji i wyglądu. Ok, idziemy dalej.



Chciałbym teraz  trochę  porozmawiać  o  agro-bio-lingwistyce.  Zanim to  zrobimy,  weźcie
Biblię i otwórzcie list Jakuba. Jakub 3. Po hebrajsku Jakow. Źle, naprawdę źle przetłumaczone jako
Jakub.  Tak  w  każdym  razie  pojawia  się  w  naszych  Bibliach.  Czytając  list  Jakuba,  jedną  z
pierwszych rzeczy, jaką widzimy w 3 rozdziale, jest kontekst tego 3 rozdziału. Niektórzy z was
znają ten fragment,  chodzi  o  wersety 1 do 6.  Zaczyna się  tak:  Przestańcie,  drodzy bracia,  tak
garnąć  się  do  nauczania.  Wiedzcie,  że  dla  nas,  nauczycieli,  wyrok  będzie  surowszy.  Wszyscy
potykamy się w wielu sprawach, ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym.
Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były
posłuszne,  to  kierujemy całym ich ciałem.  Okręty  również,  choć są ogromne i  poruszane przez
potężne  wiatry,  za  sprawą  niewielkiego  steru  płyną  tam,  dokąd  je  kieruje  wola  sternika. Taki
opisowy język.  Podobnie język. Jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie,
jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia!

Zatrzymam się przed 6 wersetem, bo chcę, byście zobaczyli kontekst. Kontekst zaczyna się
od tego, że nauczyciele mają większą odpowiedzialność niż kto inny. Dlaczego? Bo nauczyciele
nauczają słów. Słowa mają znaczenie. Słowa manipulują. Słowa kierują daną kulturą. Pamiętacie,
jak mówiłem wam wcześniej?  Chcecie zmienić zachowanie ludzi,  zmieńcie ich język, zmieńcie
znaczenie  słów,  bo to  określi  kierunek i  zachowanie  kultury.  Mamy więc ostrzeżenie  dla  tych,
którzy uczą. Ja traktuję go bardzo poważnie, bo znam konsekwencje nauczania kogoś, kto źle uczy.
Traktuję to poważnie. Po czym Jakow mówi dalej, że ten mały języczek w naszej buzi, niszczy i
manipuluje wielkimi rzeczami. Taka mała rzecz w naszych ustach czyni takie wielkie rzeczy. Ale
kiedy on mówi o języku w naszych ustach, to tak naprawdę nie mówi o tym latającym czymś w
naszych ustach. Mówi o rzeczach, jakie wypowiadamy. Używa słowa język, ale mówi o słowach
lub nauczaniu, jakie wychodzą z naszych ust. Wielokrotnie manipulują one i kalają całe ciało. Taki
jest kontekst.

Gdy przejdziemy więc do wersetu 6 (macie go na ekranie), Jakow 3:6 tak mówi. Czytajcie
ze  mną.  I  język (to  jest  wypowiadane  słowa)  jest  ogniem;  język  jest  wśród  naszych  członków
swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez
piekło. I rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło.

Patrząc na polskie tłumaczenia, nie załapalibyście tego. I rozpala bieg życia. To określenie
'bieg życia'  – nie będę się nawet cofał z tym do hebrajskiego, gdyż wystarczy,  że cofnę się do
greckiego i pokażę wam, o co chodzi. Po grecku to określenie 'bieg życia', po grecku, literalnie jest
tam napisane 'koła bądź cykle Genesis'. Literalnie jest tam powiedziane, że język, to, co uczymy,
słowa, jakie wychodzą z naszych ust, rozpalają koła lub cykle Genesis . Wierzę, że tak jest tam
powiedziane, bo Boże cykle są pokazane już na samym początku. I te cykle prowadzą nas w życiu.
To nie tylko to, co widzimy za oknami, lecz wszystko, czego stale i stale uczymy swoje dzieci, od
pokolenia do pokolenia, gdyż jeśli będziemy zachowywać cykle, jakie dał nam Bóg, Jego Święta,
Jego Sabaty, Jego prawa żywieniowe, Jego przykazania; jeśli będziemy zachowywać te cykle przez
wszystkie  pokolenia,  to  zgadnijcie,  końcowe pokolenie widzi  tę  samą prawdę,  co pokolenie  na
początku. Innymi słowy, nie zmieniajcie tych cykli, bo zmienicie koniec. A jak pamiętacie, Izajasz
powiedział  nam,  że  koniec  objawiony jest  w samym początku.  Wykrzywiacie  więc  obraz,  jaki
został  nam  malowany  w  naszym  posłuszeństwie  tym  obrazom  od  samego  początku,  poprzez
mieszanie w nich po drodze, czym wykrzywiamy obraz końca.

Te cykle  mamy podane w Genesis.  Prawdę mówiąc,  ja  w to  wierzę,  ale  nie  będę teraz
wchodził w szczegóły, bo trzeba na to godzin. Moją opinią jest to, że te cykle, o jakich mówi Bóg,
to dwa rodzaje cykli.

Cykl siedmiu tysięcy lat człowieka. Dzień jest jak tysiąc lat. Człowiek ma cykl. Cykl życia
człowieka ma 7000 lat. Ten cykl biegnie bardzo powoli. Skąd wiem? Bo zajmuje mu to siedem
tysięcy lat.

Mamy też cykl albo kółko, które biegnie znacznie szybciej, to roczny cykl Bożych Świąt i
Sabatów. Jest  to  wewnętrzne  kółko.  Jest  to  dokładnie  to,  o  co chodzi  w kołach  Ezechiela.  Bo
powiedział,  by wziąć tę wizję koła wewnątrz koła i zanieść ją zbuntowanemu Domowi Izraela.
Czemu tak  powiedział?  Bo odwrócili  się  od  Bożych dróg i  zaczęli  iść  swoimi  drogami,  a  nie



Bożymi.  Jeśli  więc  wykrzywisz  to  wewnętrzne  kółko,  biegnące  szybciej,  gdyż  opiera  się  na
rocznym cyklu, to wykrzywisz zewnętrzne koło. Zepsujesz wewnętrzne, to zepsujesz i zewnętrzne.
Te rzeczy są objawione w naturalnych dziełach stworzenia już od początku.

Porozmawiajmy sobie ciut więcej o tym pojęciu myślenia cyklicznego. Na ekranie macie
werset z Bereszit – Genesis 8:22. Jest to przykład tych cykli,  o jakich chcę rozmawiać.  Dopóki
trwać będzie ziemia, siew oraz żniwo, chłód i gorąco, lato i zima, dzień oraz noc nie ustaną. Tak
długo, jak będziemy na ziemi, tak długo, jak długo będzie ziemia istnieć, będziemy mieć te cykle,
widziane tuż za naszymi oknami. Potem Bóg mówi coś takiego w Psalmie 23:3. Pamiętacie ten
werset: Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie cyklami sprawiedliwości przez wzgląd na swoje imię.
Po hebrajsku jest tam powiedziane cyklami sprawiedliwości.

Kolejny  przykład  znajdujemy  nawet  w  archeologii.  Niektórzy  z  was  znają  badania
archeologiczne. Prawdę mówiąc, jedną z rzeczy, do jakich zachęcam w swoim życiu, i wy też to
powinniście robić. Są to trzy rzeczy:

1. Powinniśmy zachęcać astronomów, by patrzyli  w otchłanie kosmosu, w poszukiwaniu
początków życia. Uważam, że powinniśmy to robić.

2.  Uważam,  że  powinniśmy  zachęcać  biofizyków,  biologów,  genetyków,  by  zaglądali
głęboko w komórki, w poszukiwaniu początków życia. Sądzę, że powinniśmy to robić.

3. Sądzę, że powinniśmy zachęcać archeologów, by dalej kopali w ziemi i szukali źródła,
skąd wszystko pochodzi.

Wiecie czemu? Bo jestem pewny swego Boga, ufam Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, bo
On wie, że astronomowie szukają źródła życia, bo On wie, że biolodzy, biofizycy oraz genetycy
szukają źródła życia.  On to wie, a ponieważ wie, to jestem pewien, że kiedy znajdą oni źródło
życia, to zgadnijcie, kto będzie stał przed nimi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Będą patrzyli Mu
prosto  w  twarz.  Interesujące  jest  dla  mnie  to,  że  nawet  słowo archeologia  poświadcza  o  tym
wszystkim,  o  czym tu  rozmawiamy,  o  wracaniu  do  początków.  Archeologia  literalnie  oznacza
badanie bereszit lub genesis (początku). Hebrajskie słowo bereszit tłumaczy się w naszych Bibliach
jako genesis,  początek.  Pierwsze  dwa słowa w waszych Bibliach  (Gen 1:1),  w greckiej  wersji
Starego  Testamentu,  to  'en  arche'.  Na początku.  Arche –  archeologia  –  takie  jest  tłumaczenie.
Badanie 'arche', badanie 'początku'. Technicznie archeologia to badanie samego początku i zawsze
do tego zachęcam; wy też powinniście tak robić.

Wracamy  do  naszych  wersetów.  Wracamy  na  początek,  gdzie  omawialiśmy  temat
archeologii.  W Bereszit  czyli  Genesis 1:11 tak jest  powiedziane:  Potem Bóg powiedział:  Niech
ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne przynoszące owoc według swego
rodzaju, którego nasienie będzie w nim na ziemi. I tak się stało. Nasze tłumaczenie podają: według
swego rodzaju, którego nasienie w nim jest. Jednak w hebrajskim mamy tu rodzaj męski. Tak jest
powiedziane:  drzewa  wydające  owoc  według  Niego,  którego  nasienie  jest  w  Nim. Chcę  wam
zasugerować, że jest tu mowa o czymś znacznie głębszym, niż tylko o drzewach owocowych, o
nasieniu, o drzewach... Ja wierzę, że jest tu mowa o Mesjaszu i to właśnie zostało tu poruszone.

Jeszcze  raz wam przypomnę główne podstawy,  dlaczego twierdzę,  że  słowa w waszych
Bibliach (gramatyka) są równoważne pojęciom rolniczym, a które są równoważne biologii; że są
synonimami w Biblii.  Czym jest dobre nasienie według Łukasza 8:11? Według Łuk 8:11 Dobre
Nasienie to Słowo Boże. Według Łuk 8:11 – nasienie  (rolnictwo) to słowo (gramatyka,  słowa).
Idziemy dalej. Według Jana (Jochanan) 1:1 i 1:14 Słowo Boże (czyli słowa) to Jaszua. Według Jana
1:1 Jaszua jest osobą, bądź ciałem, jeśli wolicie. I na koniec, z Galacjan 3:16 dowiadujemy się, że
Jaszua jest tym jedynym dobrym nasieniem. Wniosek: dobre nasienie (rolnictwo) to Słowo Boże
(słowa, lingwistyka), które stało się ciałem i mieszkało wśród nas (ciało, biologia). Widzicie więc,
że w Biblii są one sobie równoważne. To jest podstawa wszystkiego, co będziemy omawiać. Odtąd
wszystko opiera się na fakcie,  że Słowo Boże,  nasienie  kobiety,  stało się  ciałem i  zamieszkało
wśród  nas.  Jest  to  bardzo  głębokie,  a  zarazem  bardzo  prowokujące.  To  nie  jest  też  zbieg
okoliczności. Jeśli otworzymy teraz księgę Joba (Ijow) 19:26, to czytamy tam: A [choć] moja skóra
się rozłoży, to w swoim ciele ujrzę Boga. A choć moja skóra się rozłoży, to w swoim ciele ujrzę
Boga.



Dwóch, chyba najsłynniejszych rabinów wszech czasów – Rambam (Mojżesz Majmonides)
i Raszi, dwóch najsłynniejszych – ale najpierw pewne zastrzeżenie, zanim zaczniemy. Cytuję rabina
tylko wtedy, gdy zgadza się ze mną. Chcę, byście to wiedzieli, nim pójdziemy dalej. Rambam był
nie tylko jednym z największych mędrców, lecz w swoich czasach był chyba najznamienitszym z
lekarzy. Pochodził z Hiszpanii, ale ciągano go po całej Europie. Ciągali go po całej Europie, by ich
leczył. Jak sądzicie, czemu był najlepszym lekarzem w swoich czasach? Podpowiadam – dlatego,
że był jednym z największych teologów swego czasu. Nie wierzył w Mesjasza – to oczywiście jest
prawdą, ale rozumiał Tanach, Stary Testament. A ponieważ rozumiał te rzeczy, jakich uczono, był
wybitnym lekarzem. Tak się składa, że Rambam oraz Raszi, gdy doszli do Joba 19:26, to zrozumieli
to i uczyli tego w  peszat, nie w  remez. Pamiętacie te cztery poziomy interpretacji, w jakich Bóg
uczy nas przynajmniej 4 rzeczy w każdym z wersetów Biblii? Żydowscy, a także chrześcijańscy
teolodzy tłumaczą najczęściej Joba 19:26 jako remez. Co przez to rozumiem? Że chodzi tam o coś
znacznie głębszego. Innymi słowy, uczą oni, że mowa tam o zmartwychwstaniu. Mówią oni, że Job
mówił tam, że tak, wie, iż pewnego dnia pójdzie na dół, do ziemi, ale kiedyś ujrzy Boga, mówiąc tu
o zmartwychwstaniu. To było remez. Zaś ci dwaj znani, starożytni rabini, uczyli tego w peszat. Co
przez to rozumiem? Setki lat przed mikroskopami i teleskopami, rozumieli oni z Pisma, że pewnego
dnia człowiek spojrzy w głąb siebie i ujrzy Stwórcę. Że pewnego dnia człowiek ujrzy, jak działa
komórka. I że zrozumieją, że człowiek nie zjawił się w wyniku procesów ewolucyjnych, zmieniając
się  po  trochu  poprzez  stulecia.  Będą  w stanie  ujrzeć,  że  na  samym początku  był  Stworzyciel.
Człowiek będzie to w stanie ujrzeć i zrozumieć. I dokładnie tak się stało, przyjaciele. Dziś wiemy,
co się dzieje wewnątrz nas. Dodam jeszcze i być może zrobimy kiedyś o tym program, bo uczę i
chcę wam pokazać, że to, jak został  zaprojektowany ten hebrajski język, to jak przez ten język
został  stworzony  cały  wszechświat,  jest  widoczne  w  twojej  strukturze  komórkowej.  Że  to,  co
widzisz, całą Torę, jest zapisane w twoim DNA, kwasie deoksyrybonukleinowym. Że Boże Słowo,
Tora,  jest  zapisana na twoim DNA. Że wszystkie  procesy przemiany w strukturze komórkowej
twego ciała są dokładnym odzwierciedleniem tego, jak zaprojektowany jest język hebrajski. Może
zrobimy to kiedyś, teraz nie mamy czasu.

Kolejną rzeczą, jaką bym chciał zrobić, zanim pójdziemy dalej, jest to – mówimy o Jobie
19:26 – że użyte tam słowo 'ciało' w języku hebrajskim brzmi 'basar'.  Basar – ten trzyliterowy
korzeń (basar) jest hebrajskim słowem na 'ciało', a także na 'dobrą nowinę' lub 'ewangelię'. Dobra
nowina  lub  ewangelia.  Tak  więc  te  wszystkie  słowa,  jakie  czytamy  w  Nowym Testamencie,
przetłumaczone jako ewangelia, w języku hebrajskim jest to 3-literowy rdzeń oznaczający 'ciało'.
Jeśli  pozwolicie,  to mogłoby to brzmieć tak:  choć moja skóra się rozłoży, to w ewangelii  ujrzę
Boga. Jest to także jedną z unikalnych i ciekawych rzeczy w języku hebrajskim.

Chcę, byście teraz spojrzeli do Genesis 10:5. Spójrzcie do Genesis 10:5 i zauważcie, że w
początkowych  rozdziałach  tej  księgi  mamy  opis  podziału  narodów po  potopie.  Pamiętajcie,  że
dzieje  się  po  potopie.  Ten  podział  ludzi  po  potopie  dokonał  się  na  trzy  sposoby.  Posłuchajcie
uważnie,  co to było.  Od nich rozdzielone zostały wyspy narodów po swych ziemiach; (tu mamy
rolnictwo, bo zboże rośnie na roli);  każdy według swojego języka (tu macie języki, czyli słowa) i
według  swoich  rodów,  w  swoich  narodach (ludzie,  biologia).  Zauważcie  te  trzy  rzeczy,  które
nazwałem agro-bio-lingwistyką. Agro, czyli rolnictwo, biologia, czyli badanie życia, skąd się ono
bierze, oraz język, czyli słowa, są objawione już w pierwszych rozdziałach księgi Rodzaju. Chce
wam też przypomnieć Mat 4:4. Jaszua tam przemawia i oto co mówi. Mat 4:4. Nie samym chlebem
człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Zauważcie tam 3 rzeczy, jakie
wymienia. Człowiek – to nasza biologia, to Jaszua, który przywdział ciało i zamieszkał wśród nas;
nie  samym  chlebem żyć będzie – oto nasza agrokultura,  rolnictwo,  zboże;  ale  każdym  słowem
pochodzącym z ust Boga. Czy widzicie tu te same 3 rzeczy? Tak właśnie zaprojektowane jest Boże
Słowo.

Heb 4:12 mówi nam, że Słowo jest żywe. Jest tam tak powiedziane, bo to, co ono wydaje, to
życie. Czyli Jego owoc to życie – dana rzecz rodzi tę samą rzecz. Izajasz (Jeszajahu) 65:22-23 tak
mówi:  Nie będą budować, by ktoś inny tam mieszkał, nie będą sadzić, by ktoś inny jadł, bo dni
mojego ludu będą jak dni drzewa i moi wybrani długo będą korzystać z dzieła swoich rąk. Nie będą



trudzić się na próżno ani rodzić, aby się bać, gdyż są nasieniem błogosławionym przez Jahwe, oni i
ich potomkowie wraz z nimi. Rolnictwo, nasienie, potomstwo, ludzie – dni drzew są jak dni mojego
ludu i tak dalej. Biblia na przykład mówi, że Jaszua jest nasieniem. Mówi też, że jest korzeniem,
winoroślą i gałęzią. Według Izaj 11: 1 i 10, Jan 15:1 i Gal 3:16, jeśli je przeczytacie, zobaczycie, że
nasz Mesjasz,  nasz wyzwoliciel,  nasz Zbawiciel  jest  nasieniem,  jest  korzeniem,  winoroślą  oraz
gałęzią. Czy myślicie, że Jaszua to kolejna osoba? Czy sądzicie, że jest On po prostu facetem, który
robił dobre rzeczy i wypowiadał cudowne słowa? Jak ktoś może być nasieniem i gałęzią? Jak ktoś
może  być  winoroślą  i  korzeniem?  Dodam  jeszcze,  jak  zwyczajna  osoba  może  być  Dobrym
Pasterzem oraz Barankiem Bożym? Jak można być Dobrym Pasterzem i Barankiem Bożym? Jaszua
z pewnością nie jest zwyczajną osobą.

Pismo uczy nas także, że On jest gałęzią. Pamiętacie? Według Izaj 11:1 Jaszua jest gałęzią.
Tym słowem gałąź jest  nacer. Pochodzi od rdzenia  nacar – nun, cadi, resz. W Izaj 11:1 jest to
literalnie przetłumaczone jako gałąź drzewa. Jednak jest to hebrajskie słowo oznaczające zachować.
W Biblii  często tłumaczone jako  zachować coś.  Czemu to tłumaczą  jako zachować? To jest  to
abstrakcyjne  znaczenie.  By  zrozumieć  jednak,  co  to  znaczy  zachować,  nazwali  Go  gałęzią.
Dlaczego? Bo musicie dostrzec obraz tego drzewa, ponieważ dni Mego ludu są jak dni drzewa.
Został więc nazwany gałęzią, bo wydaje ten sam owoc, jaki pochodzi z nasienia. Widzicie, gałąź
zachowuje to, co jest w nasieniu. Jeśli gałąź nie zachowuje tego, co nasienie, to zgodnie z Rzym 11,
zostaje odcięta od drzewa. Jeśli wy gałęzie nie będziecie zachowywać i wydawać tego, co jest w
nasieniu, które wydało cię na początku, tj. nasienie kobiety, które jest od samego początku, to twoja
gałąź jest odcięta. To dlatego pierwsi uczniowie byli nazwani 'nazarejczycy', po hebrajsku nacrim.
Nacrim oznacza małe gałązki. A czemu pierwsi uczniowie są nazwani małymi gałązkami? Bo jeśli
przeczytacie  Dzieje  –  nie  pisma  wczesnych  ojców  kościoła,  skąd  pochodzi  większość
chrześcijańskiej teologii – lecz Dzieje Apostolskie, to zobaczycie w nich, że wszyscy uczniowie
obchodzili Boże Święta, Sabaty, prawa żywieniowe – te gałązki zachowywały to, co pochodzi z
nasienia  od  samego  początku.  Dlatego  zostali  nazwani  gałęziami.  Dlatego  Jaszua,  od  samego
początku, nazywany jest Gałęzią.

W  naszym  następnym  odcinku  będziemy  kontynuować  ten  temat  agro-bio-lingwistyki.
Zobaczycie tuziny przykładów. Będzie wam niedobrze od nich, ale ujrzycie, że te trzy określenia są
synonimami w waszych Bibliach. Od tego momentu będziecie na nie wyczuleni, czytając Biblię w
tym pięknym języku zwanym 'Ivri'.

Zanim ponownie się zobaczymy, nakłaniam was, byście przylgnęli do waszych korzeni, aby
dni wasze były długie, i aby powodziło wam się we wszystkim, do czego przykładacie rękę.

Do zobaczenia. Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


