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część 2

Szalom,  szalom.  Witam  ponownie  w  'Koniec  Objawiony  w  Początku'.  Wracamy  tu  do
znaczenia słów, jakie miały na samym początku.  Gdyż słowa mają znaczenie i  chcemy poznać
nieco więcej szczegółów. Pokażę wam parę dalszych przykładów, jakie przygotowałem. Ostatnim
razem skończyliśmy na omawianiu Alef-Taw. Te dwie litery wyrażają wszystkie litery hebrajskiego
języka, z jakich utworzone są wszystkie słowa w waszej Biblii. Mówiliśmy też o jego znaczeniu i
pojawianiu  się  w  tekście.  Jedną  z  kolejnych,  interesujących  rzeczy,  jaką  chcę  poruszyć,  nim
pójdziemy  dalej,  jest  słowo  edenika –  chyba  go  wspominałem.  Mówiłem  o  nim w  jednym  z
programów.  Edenika to  dziedzina  lingwistyki,  która  uczy,  że  wszystkie  słowa  na  tej  planecie
wywodzą się z Ogrodu Eden. Że te słowa wywodzą się z samego początku. Gdy zaczynasz badać
języki, zaczynasz dostrzegać obecność hebrajskiego w tych innych językach, zwłaszcza w języku
chińskim.  Wspominam  go,  bo  język  chiński  wciąż  zachował  ideogramy  lub  piktogramy,  jeśli
wolicie. Innymi słowy, jest to współczesny przykład tego, jak wyglądał hebrajski lub na przykład
egipskie  hieroglify.  Ponieważ  w  języku  chińskim  (zwłaszcza  w  dialekcie  mandaryńskim)
zachowały  się  obrazki,  które  się  układa.  Idąc  do  restauracji  chińskiej,  widzicie  te  znaczki  na
okładce  menu.  Są  to  kombinacje  różnych  kluczy.  Ich  słowa  składają  się  z  kluczy.  W innych
językach nazywamy to rdzeniami, słowami, literami. W dialekcie mandaryńskim zwą to kluczami.
Jest to zbiór podstawowych obrazków, które składane razem, tworzą myśl. W języku hebrajskim...
weźmy na przykład egipskie hieroglify,  gdzie hieroglify zamieniły obrazki na symbole, zatem w
dzisiejszym hebrajskim widzimy symbole, które reprezentują obrazki. Tak więc  alef reprezentuje
głowę byka. Bet we współczesnym hebrajskim jest symbolem domu lub namiotu na równinie itd. A
chiński jest współczesnym przykładem tego, jak kiedyś języki wyglądały. I nie jest przypadkiem, że
wszystkie klucze w języku chińskim, czyli wszystkie słowa i ich znaczenia, da się sprowadzić do
kwiatków,  nasion,  owoców,  wody,  nieba,  chmur,  prochu,  gleby,  głowy,  ręki,  kolana,  nogi  itp.
Chiński zachował ten system, bo przecież z tego pochodzą wszystkie języki, z Ogrodu Eden.

Chcę wam zasugerować,  że  Ogród Edenu jest  obrazem wszystkiego,  co  sprawiedliwe  i
niesprawiedliwe.  Cały  początek  –  czyli  obrazy  i  przykłady  tego,  co  jest  sprawiedliwe  –  jest
pokazany w Ogrodzie Eden. Jedz z Drzewa Życia – a wydasz życie. Tak więc paradygmatem lub
przykładem sprawiedliwości jest spożywanie z Drzewa Życia z Ogrodu Eden. Początek przykładu
całej niesprawiedliwości, z całego czasu, z całej historii, również jest w Ogrodzie. Nie jedzcie z
Drzewa  Poznania  Dobra  i  Zła,  bo  kiedy  to  zrobicie,  ustanowi  to  ludzki  wzorzec  do
niesprawiedliwości. Wszystko to mamy już na samym początku. To nie przypadek... weźmy parę
naszych angielskich słów. Podejdę do tablicy i napiszę wam parę przykładów, o czym mówię w tej
nauce o edenice, i jak to się sprowadza do angielskiego. Patrząc na te słowa i opierając się na tym,
co mówiliśmy o rzeczach  na początku,  spójrzcie,  czy nie  widzicie  między nimi  podobieństwa.
Genesis,  genetyka,  geny,  generał,  generator.  A takie  słowa:  pochodzenie,  początek  i  angielskie
garden (ogród). Mógłbym tak dłużej podawać przykładów. A także płeć lub rodzaj. Spójrzcie na te
słowa.  Co one  mają  wspólnego,  gdy na  nie  spoglądacie?  Są  to  litery  g i  n.  Nie  chce  mi  się
wszystkiego podkreślać. Begin (początek), garden (ogród), gender (rodzaj). G i n mamy w garden
(ogrodzie). Te wszystkie słowa wskazują na coś, na początku. Genesis – początek, genetyka, geny
twojego ciała, itp. Generał – wiecie, ten na górze. Facet, od którego zaczyna się dowodzenie i idzie
na dół. Generator, początek, rodzaj, inne znaczenie – płeć. Czyli jesteś takim, jakim zaprojektował



cię  Bóg. Zatem te  wszystkie  angielskie  słowa mają coś wspólnego z początkiem. Wszystkie  te
słowa wyrażają w sobie ideę początku, ponieważ zawierają w sobie g oraz n.

Hebrajskie  słowo  na  ogród,  gdzie  wszystkie  rzeczy  mają  miejsce,  wszystkie  wzorce
sprawiedliwości i niesprawiedliwości  – to  gan po hebrajsku.  Gan to  garden (ang.),  czyli  ogród
(pol.). To hebrajskie  gan pojawia się w angielskim garden. Dlatego, że tam wszystkie rzeczy się
zaczęły. Jeśli to dostrzegamy w tym naszym poszukiwaniu, to ujrzymy ten wzorzec w całej Biblii.
To, co chciałbym zrobić teraz, to pokazać parę przykładów słów, których znaczenie odnajdziemy na
samym początku. Prawdę powiedziawszy, wybrałem znajome słowa. Mieliśmy już parę przykładów
słów w poprzednich programach, lecz teraz chcę wziąć te słowa i szczegółowo rozbić te słowa na
detale.  Na początku chcę powiedzieć taką rzecz.  W mojej  opinii  człowiek nie poszukuje Boga.
Wiem, że uczono nas, iż człowiek poszukuje Boga, że wszyscy mamy w sercu pustkę Boga i że
Bóg chce ją wypełnić. Jednak chcę wam zasugerować, że technicznie, to nie człowiek szuka Boga,
ale to Bóg szuka ciebie. To Bóg cię szuka.

I pokażę wam to w hebrajskich słowach na wschód i zachód. Jest to coś, o czym normalnie
byśmy nie pomyśleli. Ale zobaczymy, jak te słowa są użyte w Biblii na określenie fundamentalnych
różnic między drogami Bożymi – po hebrajsku  qadam –  wschód a drogami ludzkimi –  jam –
zachód. Zacznę od pokazania wam, że z Bożego punktu widzenia, jak wierzę, Biblia mówi nam, że
to Bóg szuka ciebie. Że od samego początku Bóg wiedział... tak nas umiłował, a my musimy to
uznać.  Że  od  samego  początku  On  nas  szuka,  by  sprowadzić  nas  tam,  gdzie  przynależymy.
Użyliśmy już wcześniej  słowa drasz, jako przykładu gorliwego poszukiwania,  w odniesieniu do
kobiety  lub  nawet  męża,  gubiących  swe  dziecko  w  centrum  handlowym,  i  tego  poczucia
ogarniającej nas paniki, gdy zgubi nam się dziecko. Niektórzy z was wciąż pamiętają, co się dzieje
w umyśle, gdy zgubicie dziecko, że w desperacji zrobicie wszystko, by je odzyskać. Przerażająca
rzecz, jaka mi się też przydarzyła.  Sugeruję, że te emocje pochodzą od Niego. Te emocje, jakie
mamy naturalnie, gdy zgubimy dziecko, bo je tak kochamy, to te same emocje, jakie ma Bóg, gdyż
dał nam Swego Syna, aby nikt nie zginął, ale miał życie wieczne. On tak samo szuka ciebie, jak
matka szukająca swego dziecka w centrum handlowym.

Pozwólcie, że zilustruję wam to w inny sposób. Wiele lat temu dom, w jakim mieszkamy z
żoną w Utah, gdy się tam wprowadziliśmy, nasz podjazd był tragiczny. Mamy kolisty podjazd, taki,
wiecie, jak asfaltowe podjazdy. Nasz podjazd był zrobiony chyba w 1865 roku, tak myślę. Był cały
pofałdowany i ciężko było dostać się na tył domu. Musielibyśmy wynająć Hummera, by dojechać
na tył,  taki  był  tragiczny.  Więc  postanowiliśmy,  że  wymienimy nasz  asfalt.  Ściągnęliśmy więc
gości, którzy przyszli i pokruszyli ten cały stary asfalt. Rozłożyli to na całym podjeździe, dosypali
kamyków, by przygotować podkład. Wiecie, o czym mówię. Potem przyjechali i położyli na tym
jakieś  7-10 cm ciężkiego,  twardego,  czarnego asfaltu.  Potem pozwolili  temu się utwardzić,  nie
wiem, czy tak to się nazywa, czy to właściwe słowo – przez trzy dni. Powiedzieli nam, przez trzy
dni nie jeździjcie po tym, ani nie pozwólcie, by to zmokło, np. na deszczu. Cóż, mieszkam w Utah,
więc to było dość proste, bo tam nigdy nie pada, gdzie mieszkam. Tak więc po trzech dniach i
trzech nocach... nie mówię, by to coś znaczyło, więc nic temu nie przypisujcie. W każdym razie po
trzech dniach poszedłem tam. Prawdę mówiąc, codziennie zaglądałem na ten podjazd. Byłem z tego
taki dumny.  Wiecie,  był  taki czarny,  lśniący i  gładki wokół całego domu. Wiecie,  patrzyłem na
sąsiadów i mówiłem, spójrzcie na mój nowy podjazd. Spójrzcie, co ja mam – tego typu nastawienie.
Byłem z niego dumny. Wysiadam więc z samochodu, zdejmuję nawet buty, bo przecież chodzę po
czarniusieńkim asfalcie. Chodzę sobie, łał, fajnie tak sobie chodzić po nim gołymi stopami. Chodzę
tak sobie po asfalcie, patrzę... i widzę na powierzchni coś, czego tam wczoraj nie było, bo przecież
codziennie sprawdzałem. Zacząłem coraz bliżej i bliżej tego czegoś podchodzić i zauważyłem, że
ze środka tego 7-10 cm utwardzonego asfaltu wyrasta sobie wybrzuszenie. Klęknąłem na kolana i
przyjrzałem się temu. A tam, w ciągu nocy, przez ten asfalt, wyskoczyła maleńka, zielona roślinka z
drobniutkim  kwiatuszkami,  tej  wielkości.  Myślę  sobie,  chwila,  ta  niewielka,  drobna  roślinka
przebiła się w ciągu nocy przez 10 cm twardego asfaltu. Jestem pewien, że widzieliście już coś
takiego. Łał. Jak to się mogło stać? Widzicie, to co tam widziałem to, że ta maleńka roślinka była
tak zdeterminowana, by dotrzeć do źródła swego życia, czyli do słońca, że w ciągu nocy przebiła



się przez 10 cm solidnego, twardego asfaltu. Sugeruję wam, że jest to obraz, jeśli wolicie, jaki daje
nam Bóg, tego, jak On chce, byśmy Go uwielbiali i służyli Mu. Bo widzicie, rzeczywistość jest
taka, że ten kwiat nie miałby pragnienia, by sięgnąć do swego źródła światła stworzenia, jeśli by
Bóg wpierw nie zesłał tego światła. Jeśli by Bóg wpierw nie zesłał światła i deszczu na kwiatek.
Widzicie,  kwiat  tylko  odpowiadał  na to,  co robiło  słońce,  by go przyciągnąć.  Sugeruję,  że tak
właśnie działa Ojciec. Że ma Swoje drogi, które w języku hebrajskim nazywane są  qadam. Zaś
człowiek, już od samego początku, ma swoje wzorce i odchodzi od Boga, idąc swoimi własnymi
drogami. Wyrażone to jest hebrajskim słowem jam – iść na zachód.

Podam wam kilka  przykładów. Zacznijmy od słowa  qadam.  Na ekranie widzicie  słowo
qadam. Poniżej macie trzy hebrajskie litery –  kof, dalet oraz  mem sofit. Słowo  qadam. A słowo
qadam,  po  hebrajsku,  jeśli  cofniemy  się  nim  do  podstawowego  znaczenia,  oznacza  pierwszy,
początkowy kontakt i tłumaczone jest takimi słowami jak stary,  pradawny,  wschód. Tak więc w
hebrajskim myśleniu słowa stary,  pradawny i wschód są tym samym słowem, z powodu swego
pierwotnego znaczenia – pierwszy kontakt. Pozwólcie, że to wyrażę... bo jak mówiłem wcześniej,
w którymś z programów, w hebrajskim każde znaczenie, na wszystko, co robimy, mamy słowo na
to, bo hebrajski skierowany jest na działanie. Opiera się nie tylko na konkretnych rzeczach, ale
także na działaniu. Tak więc wszystko, co robimy, mamy na to słowo w hebrajskim. I słowem na
początkowy kontakt... załóżmy przez chwilę, że jest to nasz obiekt i kiedy sięgam, by go dotknąć, to
nazywa się to qadam. Podstawowe, piktograficzne znaczenie tego, to dokonać pierwszego kontaktu.
Dlatego, że jest to stare i pradawne, i bierze nas na początek. Oznacza także wschód. Dlaczego? Bo
po  hebrajsku  wschód  wyraża  miejsce,  gdzie  słońce  –  patrząc  z  ludzkiego  punktu  widzenia  –
dokonuje pierwszego kontaktu z dniem i z horyzontem.  Patrząc na horyzont,  patrzysz  w tamtą
stronę i to właśnie tam wstaje słońce. Dodam jeszcze, że hebrajska litera  kof, piktograficznie to
wschodzące  słońce na  horyzoncie.  I  dlatego  kof jest  pierwszą  literą  w tym  słowie  na  wschód,
qadam.  Kof, dalet,  mem. Jest tak, ponieważ  kof, jej hebrajskie znaczenie, to wschodzące słońce,
które  ustanawia  ten  pierwszy  kontakt.  Chcę  wam powiedzieć,  że  to  słowo jest  słowem,  które
wyraża  to,  skąd pochodzą  rzeczy.  Stare,  odwieczne rzeczy.  Biblia  stale  mówi:  chodźcie  Moimi
drogami, Moimi odwiecznymi ścieżkami.

Podam wam teraz  parę przykładów.  Na przykład  jest  to  Micheasz 5:2.  W Mich 5:2 tak
czytamy:  Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak
wyjdzie mi ten (wiemy, że to Mesjasz),  który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od (mi
qadam) dawna, od dni wiecznych. Próbuję tu pokazywać wam przykłady. Ten werset jest jednym z
nich.  Są  one  bardzo znane.  Jedną z  identyfikacji  Mesjasza  w Mich 5:2  jest  to,  że  jest  On ze
wschodu, że tak ujmę. Od prawieków, ze starożytnych dróg. I chcę wam powiedzieć, że właśnie o
to chodzi w tym całym odnowieniu.

Pamiętacie służbę Eliasza? W ewangelii Mateusza Jaszua wypowiada się o służbie Eliasza i
mówi, że służbą Eliasza jest odnowienie wszystkich rzeczy. I jeśli otworzymy Stary Testament, to
czytamy,  że  Eliasz  miał  przygotować  drogę  Panu.  Tak  mamy  powiedziane  –  Eliasz  miał
przygotować  drogę  Panu.  Jaszua  opowiada  o  tym  w  Nowym  Testamencie,  mówiąc,  Eliasz
przyszedł,  by  odnowić  wszystkie  rzeczy.  Tak  więc  przygotowania  na  Pana  zawierają  w  sobie
odnowienie wszystkich rzeczy. A nas uczono, że to jakieś przyszłe wydarzenie, jakie dopiero do nas
dotrze. Ale tak nie jest. Posłuchajcie uważnie, co Jaszua mówi w innym miejscu. Mówi tak:  jeśli
potraficie  to  przyjąć,  to  Jan  Chrzciciel  był  Eliaszem.  Jeśli  potraficie  to  przyjąć,  Jochanan
Zanurzyciel  (Jan Chrzciciel)  był  Eliaszem. Zatem mówi coś takiego, że służbą Jana Chrzciciela
było przygotowanie drogi dla Mnie. Czyli odnowienie wszystkich rzeczy. Sugeruję wam więc, że
proces  odnowienia,  jaki  Bóg zaplanował  od  samego  początku,  rozpoczął  się  już  z  Mesjaszem.
Czemu mówi o odnowieniu wszystkiego? Przecież nie ma sensu odnawiać czegoś, jeśli to coś się
nie popsuło. Innymi słowy, odnowienie to przywrócenie tego, co zostało stracone. Przecież nie będę
odnawiał  nowego auta.  W odnawianiu  chodzi  o  przywrócenie  tego,  co  było  na  początku.  Gdy
skończę z odnawianiem, powinno to wyglądać tak,  jak zaczęło na początku,  a nie coś nowego,
czego nie rozpoznaję. Biblijna koncepcja odnowienia nie polega na wzięciu cadillaca, odnawianiu
go i otrzymania volkswagena. Gdy odnawiam cadillaca, to po skończeniu mam co? Cadillaca. I to



właśnie  było  służbą  Eliasza  lub  jeśli  wolicie  Jana  Chrzciciela.  Dlaczego?  Bo  faryzeusze  i
saduceusze  pododawali  i  poujmowali  ze  Słowa  Bożego.  I  dlatego,  gdy  dojdziecie  do  czasów
Mesjasza w I wieku, Tora jest nie do rozpoznania. Nie wygląda tak, jak zaczęła lub tak, jak On ją
zaczął.  I  dlatego  potrzebny  jest  proces  odnowienia,  który  rozpocznie  Jan  Chrzciciel  wraz  z
przyjściem Mesjasza,  gdyż  tylko  Mesjasz jest  w stanie  wszystko odnowić.  Już to  mówiłem,  w
pojęciu lub teorii ewolucji nie ma miejsca na odnowienie. W ewolucyjnym myśleniu nie ma miejsca
na  odnowienie.  Chcę  wam  powiedzieć,  że  jest  to  prawdą  w  ewolucji  organicznej,  a  także  w
ewolucji teologicznej. W religijnym myśleniu nie ma celu ani miejsca dla odnowienia. To dlatego te
wszystkie rzeczy, które są stare i odwieczne, są dobrą ścieżką i dobrą drogą. Jeremiasz 6:16 mówi
nam,  że  On  przyjdzie  i  odnowi  starożytne  ścieżki,  odnowi  pradawne  rzeczy,  byście  znaleźli
ukojenie dla dusz waszych. A co ci ludzie odpowiadają w Jer 6:16? Nie pójdziemy tymi drogami!
Czy  znacie  kogoś,  komu  próbowaliście  powiedzieć  o  Sabacie  i  jak  rzeczy  kiedyś  wyglądały,
świadczyliście o tym, a oni powiedzieli: nie pójdziemy? Nie chcemy mieć nic wspólnego z tymi
żydowskimi rzeczami z Biblii. Niektórzy przez to przechodzili i to znacie. To taka dygresja.

Idziemy  dalej.  Mówiliśmy  o  qadam (kof-dalet-mem)  w  znaczeniu  starożytny,  wschód,
hebrajczyk. Musimy zrozumieć fakt, że te definicje, jakie mamy w Starym Testamencie, w Nowym
Testamencie te definicje znaczą to samo, gdyż działa prawo rodzaju. Jeśli w NT byłby inny Bóg niż
w ST,  to  nie  miałbym  się  o  co  kłócić.  Wycofałbym  się  ze  swojej  służby i  sprzedawał  sprzęt
elektryczny. Lecz powodem, dlaczego robię to, co robię, jest to, że Bóg ST jest tym samym Bogiem
z NT. Jest On stały poprzez całe Pismo, dlatego możemy Mu zaufać. Psalm 74:2 (Mizmor 74:2)
mówi  tak:  Wspomnij  na  swoje  zgromadzenie (po  hebrajsku  edah),  Nie  mamy  czasu  w  tym
programie, by się w to zagłębiać. Wspomnij na swoje zgromadzenie, które dawno nabyłeś; Widzicie
to  na  ekranie.  Proszę  przywołać  to  na  ekran.  Wspomnij  na  swoje  zgromadzenie,  które  dawno
(qadam)  nabyłeś; na szczep twego dziedzictwa, który odkupiłeś; na górę Syjon, – pamiętacie, co
znaczy Syjon z ostatniego programu? – na której mieszkasz. Czyli ta społeczność, o jakiej mówimy,
jest wykupiona dawno temu. Kiedy widzicie słowo 'społeczność'  w ST, wiele razy po grecku to
'ekklezja', a po polsku 'kościół'. Jest tylko jedna Boża społeczność od samego początku. W czasach
Salomona ta społeczność została podzielona. Wszystkie pisma Jeremiasza, Izajasza i Zachariasza są
o złączeniu tej  podzielonej Bożej społeczności.  O tym mówią te wszystkie pisma proroków. To
dlatego, gdy Mesjasz przyszedł, tak mówi w Janie 10: Ja jestem dobrym pasterzem i przyszedłem
umrzeć na drzewie, by z dwóch uczynić jedno zgromadzenie, jedno stado. Z jednym pasterzem.
Tylko  Mesjasz,  tylko  Jaszua  mógł  zjednoczyć  i  ponownie  zebrać  zagubione  plemiona  Domu
Izraela, które zostały rozproszone po całym świecie. Jedynie On może złączyć i uczynić jednym
cały Dom Izraela i cały Dom Judy. On ich złączy.

Weźmy inne przykłady. Gen 2:8 to oczywiście jedno z pierwszych pojawień się tego słowa.
Jahwe, Bóg zasadził też ogród... – Gdzie? Gdy jest w Edenie, gdzie postanawia umieścić ogród? A
jest to ogród, którego miał strzec Adam. w Edenie, na wschodzie, i umieścił tam człowieka, którego
ukształtował (na samym początku). To jest pierwsze jego pojawienie się – w Gen 2:8. Weźmy też
Psalm 55:19, który mówi: Bóg wysłucha i będzie ich trapić ten, który trwa od wieków (qadam). Tu
Bóg jest powiązany z qadam, który trwa od wieków. Bezpośrednie połączenie z Bożymi drogami. I
mówi dalej: Bo nie poprawiają się i nie boją się Boga. Oto kolejny przykład – Psalm 119:152. Od
dawna (qadam)  wiem o  twoich  świadectwach,  że  ugruntowałeś  je  na (jak  długo?)  wieki.  Boże
świadectwa od dawien, mają trwać na wieki. Od dawien je ustanowił i są znane. Jeszcze jeden
przykład – Izaj 43:5.  Nie bój się, bo ja jestem z tobą; ze wschodu (hebr. mizerach)  przyprowadzę
twoje potomstwo i z zachodu (hebr. ma'arav) cię zgromadzę. Przyprowadzę twoje potomstwo (dosł.
nasienie) ze wschodu i zgromadzę cię z zachodu. Jest to wzorzec, stały wzorzec tego, co się dzieje,
od samego początku. Za każdym razem, gdy człowiek zaczyna grzeszyć, co robi Bóg? Wygania go.
Izajasz mówi, że wasze grzechy oddzieliły was od waszego Boga. Boże drogi ustanowione są w
qadam.  Pradawne ścieżki,  odwieczne  drogi,  drogi  wschodu.  Jednakże człowiek stale  –  jak syn
marnotrawny z Ewangelii Łukasza – opuszcza swego Ojca i ucieka na zachód, tam, gdzie tłumy.
Ale  to  w  następnym  programie.  Tam,  gdzie  są  wszystkie  tłumy.  To  Bóg  musi  przywołać
marnotrawnego syna do domu, który jest na wschodzie. Widzimy, jak to się stale i stale powtarza.



Z proroctw wiemy,  że kiedy Mesjasz przyjdzie w dniach ostatecznych, to pojawi się jak
błyskawica. Skąd? Ze wschodu na zachód. Czemu tak zrobi? Bo cię kocha. I pamiętaj, że to On
ciebie szuka. A ponieważ On ciebie szuka, a my zgrzeszyliśmy,  ty i ja zbuntowaliśmy się, nasi
przodkowie, nasi ojcowie tak samo; i odeszliśmy ze wschodu i udali na zachód. A On przychodzi,
by nas  odzyskać,  jak matka,  która zgubiła  dziecko w centrum handlowym.  Sięga na wszystkie
strony, gdzie może, bo jest tak zdesperowany, by odnaleźć swe dzieci. Przetrząsa każdy zakamarek
świata, by odnaleźć swe dzieci i sprowadzić je do domu, bo wszyscy uciekliśmy ze wschodu na
zachód. I dlatego te określenia są konsekwentnie używane w całej Biblii. On przyjdzie ze wschodu,
będzie szukał ciebie i mnie, którzy poszliśmy na zachód. To wszystko jest takie spójne. Powtarzam
wam, że jest to jednym z motto WildBranch Ministry, jakie cytowałem w pierwszym programie,
gdzie Izaj 46:10 mówi, że Bóg już w początku oznajmia koniec, a w pradawnych dziejach rzeczy,
jakie się jeszcze nie wydarzyły. Pamiętacie, te słowa brzmią:  mag·Gid me·re·Shit 'a·cha·Rit –  na
początku, w początku Bóg oznajmia koniec. I dalej – od czasów starożytnych – miqqedem. Te słowa
starożytne czasy to qadam. Wschód – po hebrajsku. W czasach starożytnych ogłasza rzeczy, jakie
się jeszcze nie stały. Jeszcze raz – chcesz wiedzieć, co się stanie na końcu? Idź do początków.

Następnym razem będziemy dalej omawiać qadam i yam. A w międzyczasie przylgnijcie do
waszych korzeni,  by dni wasze były długie i  aby szczęściło  się wam we wszystkim,  do czego
przyłożycie rękę.

Szalom Alechem. Do zobaczenia.
Szalom, szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


