
Koniec Objawiony w Początku
Agro-bio-lingwistyka

część 2

Szalom, witam ponownie w WildBranch Ministry i witam w programie 'Koniec Objawiony
w Początku',  w których to programach omawialiśmy rzeczy, jakie wydarzyły się historycznie w
ciągu tych wszystkich wieków; rzeczy, jakie dzieją się teraz, nawet w naszym życiu, oraz prorocze
rzeczy czasów końca. Wszystkie te rzeczy (ich znaczenie) są objawione na roli i w biologii. Innymi
słowy, w znanych nam wszystkim rzeczach, które są od samego początku. Rozczłonkowujemy więc
ten piękny język, w jakim została napisana Biblia, opierając się na pierwotnym znaczeniu, a nie na
zmianach i manipulacjach, jakie przeszły, w ciągu tych wszystkich minionych wieków.

Ostatnim razem zaczęliśmy rozmawiać  o agro-bio-lingwistyce.  Próbuję pokazywać wam
przykłady, jak to określenie używane jest w Biblii. Jak język (lingwistyka), czyli to, czym została
napisana  Biblia  –  język,  słowa  –  jest  objawiony  w  rolnictwie  i  biologii.  I  podaję  wam  tyle
przykładów, ile mogę.

Ostatnim razem zaczęliśmy mówić o tytule Mesjasza z Izaj 11:1 – nacar lub gałąź i jak Jego
uczniowie byli nazwani gałązkami. I chcę wam powiedzieć, że te określenia są użyte w Rzym 11, w
odniesieniu do naturalnego drzewa i do dzikiej oliwki. I że określenie  nacarim lub  nazarejczycy
odnosi  się  do tych,  którzy zachowują  – używając  obrazu drzewa,  który jest  nazwany gałęzią  i
którzy są nazwani gałęziami – którzy z natury zachowują to, co pochodzi z nasienia. Oczywiście
możemy kłócić się teologicznie, czy to dotyczy ludzi, ale mimo tego możemy wyjść na zewnątrz i
przypatrzeć  się,  jak  funkcjonuje  drzewo.  Coś  takiego  właśnie  wszystkim  sugeruję  w  tych
programach.

Oto kolejny przykład, jak biologiczne rzeczy, dotyczące ludzi, są związane ze słowami. Dziś
już się tego nie robi i podejrzewam, że ortodoksyjny judaizm też już tego nie robi, jednak parę
stuleci temu istniały dwa sposoby na pozbycie się starych zwojów Tory. Jeden sposób to taki, że
kiedy stary zwój Tory był zużyty, przepisywano go na kolejny zwój, zupełnie nowy zwój, a stary
spalano, a popiół mieszano z prochem ziemi. Drugi sposób, w mojej opinii bardzo znaczący, był
taki, że brano te stare zwoje Tory i umieszczano w maleńkiej trumnie, po czym grzebano w ziemi
jak  osobę,  gdyż wielu  starożytnych  mędrców traktowało  Boże Słowo jakby  to  była  osoba.  To
powinno coś nam mówić, bo przecież w pewnym momencie historii Boże Słowo przyjęło ciało i
zamieszkało  wśród  nas.  A  oni  to  teraz  odrzucają,  choć  praktykowali  to  ze  zwojami  Tory.
Pamiętajcie,  Jaszua  jest  Słowem Bożym i  zwoje  Tory  też  przedstawiają  Słowo,  więc  robili  im
pogrzeb jak osobom. I nawet kiedy czytacie Efezjan 6, gdzie Paweł opisuje zbroję. Uczy się nas
powszechnie,  że  Paweł  mówi  tu  o  zbroi  rzymskiej.  Nie  twierdzę,  że  nie  jest  to  prawdą,  ale
wspomnijcie hebrajską otwartą logikę blokową, gdzie Bóg w tych wersetach zawsze uczy więcej
niż  jedną  rzecz.  Trzeba  się  z  tym  cofnąć  do  Izajasza,  gdyż  świadectwo  Jaszua  jest  duchem
proroctwa. Więc wszystko jest zapowiedziane. Ta zbroja mówi o samym Jaszua. Zbroja ta składa
się z tych wszystkich rzeczy: pancerz, przyłbica, pas itd., to wszystko są elementy zwoju Tory. Do
tego, jak wierzę, odnosi się Paweł, gdy w Efezjan 6 mówi o zbroi.

Prawdą jest  także to, że Bóg objawia się w krzewie.  Na przykład,  gdy Bóg objawia się
Mojżeszowi, to jeśli pamiętacie, objawia się On w krzewie. Wiemy także, że np. chavar, hebrajskie
słowo chavar, chavar – het, bet i resz, to hebrajskie słowo  chavar oznacza przyjaciela lub brata.
Chavarim – może coś takiego się wam kojarzy. Chavarim – współprzyjaciele, czasem w hebrajski
tłumaczone też jako bracia. Etymologicznie oznacza złączyć dwie rzeczy, by stały się jedną. Dwie



rzeczy, czasem nawet niepasujące do siebie, złączane są razem, i w języku hebrajskim to łączenie w
jedno, to chavar. Użyte jest także w przypadku zasłon w Namiocie Zgromadzenia. Gdy mamy dwie
zasłony – chcę wam zasugerować, że to jest wzorzec, jakiego uczy nas Bóg, i jest on stały poprzez
całe Pismo, i jeszcze raz, zaczyna się on na samym początku. Wzorzec, jaki mamy w Przybytku,
jest taki, że mamy dwie zasłony. Z jednej strony pięć, z drugiej strony pięć. Księga Wyjścia 26
mówi,  że  te  zasłony  zostały  złączone,  by  powstał  jeden  namiot.  I  te,  które  zostały  złączone,
nazywają się chavar. Hebrajski tak naprawdę mówi, że one trzymają się za ręce, gdy są łączone w
jeden namiot.

Gdy otworzymy sobie Ezechiela 37, Dom Izraela i jego towarzysze stają się jedno z Domem
Judy i jego towarzyszami. Jeśli pamiętacie, są opisane jako kije, choć technicznie w hebrajskim jest
tam 'etz',  drzewa. Rozdział 37 Ezechiela mówi o czasach końca, o dwóch drzewach, które zostały
rozdzielone,  a które stają  się jednym. Jednym stadem przy jednym Pasterzu.  To są praktycznie
dosłowne słowa Jaszua z Jana 10, opisujące,  dlaczego umarł On na drzewie.  On umarł na tym
drzewie, by w Swoim ukrzyżowaniu uczynić ich jednym, jedną owczarnią z jednym Pasterzem. To
słowa wprost z  Eze 37 i  Jer  31:31,  opisujące,  czym jest  Nowe Przymierze,  zawarte  z  Domem
Izraela i z Domem Judy.

A wracając  do  naszego słówka,  ci  towarzysze,  którzy  są  z  nim zjednoczeni,  to  chavar.
Dołączą do nich i staną się z nimi jedno, a kiedy wszyscy wyjdą, zostają wtedy nazwani Domem
Izraela. Taki wzorzec mamy od samego początku. Dodam tu gramatyczną wstawkę. Widzimy, że
jest to używane do drzew, do ludzi, przyjaciół i braci.

We  współczesnym  hebrajskim,  nie  tym  z  Biblii,  ale  we  współczesnym  hebrajskim,
hebrajskie słowo na składnię – a składnia to wyrażenie gramatyczne oznaczające relację panującą
między wyrazami w zdaniu – w hebrajskim podejściu słowa tworzące zdanie w hebrajskim tekście,
są rodziną. Wszystkie są połączone ze sobą, mają braci, siostry, mamę i tatę. Są w zdaniu i wspólnie
działają, by wytworzyć jedną myśl. I o to chodzi w wersetach. To dlatego w hebrajskim myśleniu,
gdy czytamy tekst, mamy trzy główne zasady interpretacji.
Trzy główne zasady to:
zasada numer jeden – kontekst;
druga zasada – kontekst;
trzecia zasada – kontekst.
Tu zawsze chodzi o kontekst. Hebrajski to język pojęciowy i kontekstowy, jest wyjątkowy w tym,
że zmusza cię, byś cofnął się do kontekstu. W greckim myśleniu kontekstem z reguły jest werset
poprzedni i następny werset. Natomiast w hebrajskim myśleniu – pamiętacie? – ci, którzy napisali
Biblię – w hebrajskim myśleniu kontekstem wersetu, jaki czytasz, jest reszta Biblii. Pozostała część
Biblii.  I to wszystko działa symbiotycznie w jedną całość. Czyli hebrajskie słowo na składnię –
innymi słowy na relację między słowami, złączonymi ze sobą w zdaniu – to chavar. Dokładnie to
samo słowo, jakie jest tłumaczone w waszych Bibliach jako dwa drzewa w Ezechielu 37, spinanie
dwóch zasłon w księdze Wyjścia 26, a także jako bracia i przyjaciele w hebrajskim.

Kolejny przykład  chavar, chyba podawałem go wcześniej, jest hebrajskie słowo  chavar –
chwała. Ale to także twoja wątroba. Hebrajskie 'baruch' to błogosławić. Mówimy np. 'Baruch Atah
Adonai'. Barach – błogosławić. Ale to także twoje kolano po hebrajsku. Innymi słowy, jest to część
ciała.

Mam nadzieję, że po tych wszystkich programach zaczniecie dostrzegać tu wzorzec, jaki
istnieje  w  tym  pięknym  języku.  A  także,  że  nie  muszę  polegać  na  znaczeniu  tych  słów,
pochodzących  z  leksykonów  i  słowników,  nawet  jeśli  niektóre  polecam.  Na  swojej  stronie
internetowej  polecam  leksykony  starożytnego  i  piktograficznego  hebrajskiego,  jakie  możecie
używać,  byście  widzieli,  jak  te  słowa  były  używane  przez  ludzi  wiele  wieków  temu.  Bo  nie
możemy  sobie  wymyślać,  co  te  słowa  znaczą.  Niektórzy  już  to  wcześniej  zrobili  i  możemy
studiować te rzeczy. Te polecam na swojej stronie internetowej.

Litera  ajin po hebrajsku oznacza  oko, ale oznacza też  źródełko lub  fontannę. Tak więc z
Bożego punktu widzenia, patrzącego na ziemię, jeśli jest tam jakieś źródełko, a nawet małe jeziorko
znajdujące  się na ziemi,  takie  coś nazywa się  okiem ziemi.  Z naszej  ludzkiej  perspektywy nie



widzimy tego jako oka, lecz z Jego perspektywy, patrząc w dół, na ziemię, to wygląda jak oko na
ziemi. Tak więc w hebrajskim ajin i fontanna to to samo.

Biblia stale mówi o owocu twoich ust, o owocu twoich lędźwi, o owocu twoich warg, owocu
twoich czynów. Z całą pewnością owoc ma związek z istotą ludzką. Podejdę do tablicy i podam
wam przykład, gdyż chcę wam pokazać trzyliterowy rdzeń słowa hebrajskiego i to, jak ten rdzeń
jest wykorzystywany. Mówiliśmy już o tym, że każde hebrajskie słowo, nieważne jak długie, da się
sprowadzić  do  trzyliterowego  rdzenia,  które  nazywa  się  głównym  rdzeniem.  Jest  to  rdzeń
macierzysty, coś na kształt rodzica. Zewnętrzne litery tworzą ciało wyrazu, zaś wewnętrzne litery
tworzą  serce  wyrazu.  Być  może  w  późniejszych  programach  porozmawiamy  o  dwuliterowych
rdzeniach hebrajskich, ale na razie trzyliterowy rdzeń. Podaję ten przykład. Jest nim słowo 'owoc'.
W hebrajskim definicja owocu to, rzeczy, jakie mówisz i rzeczy, jakie czynisz. Przez całe Pismo
odnajdujemy jego ślady i widzimy, że wiążą się one z tym, co mówimy i czynimy. Pamiętacie?
Owoc twoich ust, owoc twoich czynów, owoc twoich słów itd. Czyli rzeczy, jakie mówisz i czynisz.
A w przypadku, gdyby człowiek manipulował lub zmieniał interpretację tego słowa, by wywoływać
różne zachowania u ludzi, bo tak właśnie działają słowa – zmieniają ludzkie zachowania. Gdyby
człowiek tak uczynił, a wiemy, że tak czyni, oto w jaki sposób Bóg zaprojektował ten piękny język,
w  jakim  napisana  jest  Biblia.  On  zawarł  znaczenie  całego  słowa  w  poszczególnych  literach,
tworzących  to  słowo.  Jestem  pewny,  że  mogliście  się  już  z  tym  gdzieś  spotkać  w  innych
nauczaniach.  To  prawda,  inni  także  nauczają  tych  pięknych  rzeczy.  Tak  więc  znaczenie
poszczególnych liter podaje nam znaczenie całego słowa.

Pozwólcie,  że  podam  wam  tu  przykład.  Owoc –  wy,  którzy  święcicie  Sabat,  może
wypowiadacie błogosławieństwa po hebrajsku –  Baruch atah adonai elohenu melech ha'olam –
albo  nad  winem  lub  sokiem  winogronowym  –  borei  p'ri  hagafen.  Pri,  to  słowo  pri,  jakie
wymawiacie – który stworzyłeś  owoc winorośli,  to te trzy hebrajskie litery – p, r,  y (i).  Tak to
wygląda w naszym języku. Zaś we współczesnym hebrajskim, pej wygląda tak, resz wygląda tak, a
jod  wygląda  tak.  Tak  wygląda  we  współczesnym  hebrajskim.  Czytamy  z  prawa  na  lewo.  W
piktogramach pej to usta, takie okrągławe, a czasem wygląda tak. Resz, rysowałem już kiedyś, to
głowa. A jod wygląda tak. Mamy więc  usta. Hebrajskie pej oznacza  usta. To jest resz. Oznacza
głowę i dlatego piktogram wygląda jak głowa. Jod wygląda jak ręka, więc piktogram podobny jest
do ręki. Widzicie, że to bardzo proste, gdy cofniemy się do początku. Pej to usta, jod to ręka, resz to
głowa (czegoś). Tak więc owoc po hebrajsku oznacza rzeczy, jakie mówisz, rzeczy, jakie czynisz. A
to, co mówisz i to, co czynisz, zależy od tego, co znajduje się w sercu wyrazu. Od czegoś, czego nie
widać na zewnątrz. Człowiek patrzy na wygląd, natomiast Bóg osądza na podstawie serca, gdyż On
wie, co ono mówi, albo kto jest twoją głową. Rosz, po hebrajsku głowa, jest jednym z określeń
Mesjasza.  On jest  początkiem,  końcem, rosz itp.  To, co mówisz i  czynisz (zewnętrzne rzeczy),
zależy od tego, co jest w środku, za kim podążasz. Chcę wam zasugerować, że jeśli np. Allah jest
twoją głową, to będziesz wbijał samoloty w wieże. Tak będziesz robił, rozbijał samoloty o wieże.
No,  chyba  że  wierzysz,  że  to  rząd  zrobił...  ale  to  inna  historia.  Zależy,  kto  jest  twoją  głową.
Jednakże jeśli Jaszua, Mesjasz, jest twoją głową, to zdecyduje to o wszystkim, co powiesz i co
zrobisz. Będzie to zależeć od Niego, bo On leży w twoim sercu. Widzicie, rzeczy, jakie robimy na
zewnątrz, zależą od tego, co dzieje się w środku. To dlatego – wracamy do naszego slajdu – takie
ważne jest, by widzieć, co oznaczają słowa, gdy wrócimy się z nimi na sam początek.

Wiemy na przykład, że liście mają żyły. Choć liście to rolnicze określenie, jednak wiemy, że
mają one żyły. Izajasz (po hebrajsku Jeszajahu) 14:29 mówi: Nie ciesz się cała Filisteo (Palestyno),
że złamana została laska tego, kto cię bił. Albowiem z korzenia węża wyjdzie wąż jadowity, a jego
owocem będzie latający wąż ognisty. Po pierwsze zauważcie, że ten werset mówi: nie ciesz cała
Palestyno/ Spójrzcie na to Filisteo (Palestyno). Mamy dwa podobne słowa, jakich używamy, które
pochodzą od tego hebrajskiego słowa. Są to: Filistyni i obecnie, tak zwani, Palestyńczycy. Oba te
słowa,  Filistyni  i  Palestyńczycy,  pochodzą od tego samego hebrajskiego rdzenia  palasz.  Palasz
oznacza  nielegalny imigrant.  Palasz to nielegalny imigrant. Inne znaczenie to  najeźdźca. Palasz
oznacza najeźdźcę. Znamy teraz pochodzenie, nie tylko historycznych Filistynów. Ponieważ Bóg
uczy  nas  cyklicznie,  co  już  omawialiśmy.  W dzisiejszych  czasach  mamy  do  czynienia  z  tym



samym, z najeźdźcą. Jest to ważne, bo widzimy, że jest to także określenie rolnicze. Nieco później
będziemy rozmawiać o pasożytach z rolniczego punktu widzenia. Szarańcza, która najeżdża ziemię
i wyżera cały owoc tej ziemi. Ale o tym w późniejszych programach.

Przypomnijcie sobie zasadę, że dany rodzaj rodzi ten sam rodzaj. Jesteśmy gałęziami, gdyż
zachowujemy  i  naśladujemy  główną  gałąź  (Jaszua).  Naszym  korzeniem  jest  Mesjasz.  Naszym
nasieniem jest Mesjasz, więc wydajemy ten sam owoc, jaki On wydawał. To samo jest  prawdą
wobec nieprzyjaciela i jego owocu. Spójrzcie na ten werset, mówi tak: z korzenia węża wyjdzie
potomek  węża.  Nasze  tłumaczenie  podaje  wąż  jadowity  (czasem  bazyliszek),  ale  ja  oddaję  to
bardziej zbliżone do hebrajskiego. Jest tam 'tzafa', co oznacza węża, a większość ludzi nie wie, co
bazyliszek.  W każdym razie  potomkiem korzenia węża będzie  też wąż,  a jego owocem będzie
latający, ognisty wąż. Także w tym wersecie widać prawdziwość prawa rodzaju. Izajasz 4:2 mówi:
W dniu  tym  Latorośl  Jahwe  będzie  ozdobą  i  chwałą,  owoc  krainy  będzie  dumą  i  chlubą  dla
ocalałych spośród Izraela. W tym dniu gałąź Jahwe... Powtarzam raz jeszcze, gałąź Jahwe to mowa
o Mesjaszu.  Przyrównany jest  do gałęzi.  Jednak ta  gałąź tutaj,  to  nie  'nacar'.  Tu mamy słowo
'camach'.  Camach. W języku hebrajskim to słowo oznacza również  warzywa.  Warzywa. Mamy
więc, że Mesjasz przyrównany jest np. do gałęzi, ale to słowo oznacza także warzywa. Czy to w
ogóle ważne?

Chcę,  abyście  zauważyli  jedną  rzecz,  gdy  czytacie  tekst  –  od  Księgi  Rodzaju  aż  po
Objawienie – chodzi o rzeczy opisujące pszenicę, albo czyste Słowo Boga oraz Mesjasza – gdyż my
jesteśmy ciałem Mesjasza – to zauważycie, że wszystkie rzeczy związane z Mesjaszem, są czyste.
Wszystkie rzeczy, jakie Bóg już na początku nazwał czystymi, nasza terminologia używa wobec
Mesjasza oraz Jego naśladowców, przez całe Pismo. Nie chcę być prześmiewczy, ale gdy czytacie
swoją Biblię, Jaszua, nasz Zbawca, nigdy nie jest nazwany Bożą kanapką z szynką. Nigdy nie jest
nazwany głównym daniem Pana z homara. Nigdy nie jest nazwany Bożym kotletem schabowym –
chyba łapiecie,  o  co  mi  chodzi.  Gdyż to  są  NIECZYSTE rzeczy.  Jedną z  zasadniczych  różnic
między warzywami, owocami i kwiatami, a ludzkimi istotami, jest to, że te rzeczy, instynktownie,
są tymi samymi rzeczami, jakimi Bóg stworzył je na początku. Nie mają wyboru. Świnie nie mogą
wybrać. Widzicie, nieczyste rzeczy, jedzenie, one nie mają wyboru. Są tym, czym są. Bóg nigdy nie
przychodzi i zmienia jedzenia. To, co zmienia, to ludzkie serca. Ponieważ istoty ludzkie, odmienne
od  pozostałej  reszty  stworzenia,  są  wyposażone  w  zdolność  skierowania  swych  serc  ku  Bogu
Abrahama, Izaaka i Jakuba, i służenia Mu, a nie służenia innym bogom, albo samym sobie. Zatem
podstawową różnicą między ludźmi a zwierzętami i roślinami jest to, że my mamy wybór. I dlatego
hamburger,  skoro  jest  hamburgerem,  to  zawsze  pozostanie  hamburgerem.  Ale  współczesny
człowiek próbuje manipulować rzeczami stworzenia, poprzez żywność modyfikowaną genetycznie
itd. Wiecie, o czym mówię. A rzeczywistość jest taka, że Bóg nigdy nie wziął nieczystej rzeczy i
nagle uczynił ją czystą. Skąd to wiem? Spójrzcie za okno, tak to działa. To ludzie to zmieniają! To
dlatego, gdy czytacie Dz. Ap. 10, wizję Piotra z płótnami,  to zauważycie,  że w tej wizji  Piotra
wpada w uniesienie i widzi w tej wizji, na płótnie, różne rzeczy czyste i nieczyste. I jak Piotr na to
odpowiada? Panie, nigdy nie jadłem nic nieczystego. Zauważyliście, co powiedział Piotr? Że nigdy
nie jadł nieczystego. On nie wstał i nie zaczął jeść tych rzeczy. On po prostu nie rozumiał, dlaczego
Bóg mu dał taką wizję. W ostateczności, w Dz. Ap. 10 Bóg mówi im, próbuje powiedzieć Piotrowi
oraz  nam  wszystkim,  czytającym  ten  tekst,  że  pokazuję  wam  przez  to,  że  to  Ja  uczyniłem
Korneliusza czystym i nie  nazywajcie  go więcej  nieczystym lub pospolitym. Widzicie,  to  ludzi
może Bóg zmienić. Więc dał mu tą wizję z płótnem. Zauważcie, że Piotr tam powiedział: Panie,
nigdy  nie  jadłem  nic  nieczystego.  Co  jeszcze  wam to  mówi  o  tamtym  czasie?  Przecież  Piotr
przebywał z Jaszua przez 3½ roku, czyż nie? Więc co to znaczy do tego momentu? Że Jaszua i
uczniowie nigdy nie jedli nieczystego. Jeśli Mesjasz przyszedł, by zmieniać prawa żywieniowe, to
miał doskonałą sposobność, by usiąść sobie ze Swoją bandą i zacząć wcinać w pewnym momencie
bułkę z szynką i serem. A Piotr nam mówi: nigdy nie jedliśmy nieczystego. Dlaczego? Bo nieczyste
to nieczyste! Duch jest duchem, a ciało to ciało. Jest to prosta rzecz, o jaką nie musimy się kłócić w
naszej abstrakcyjnej teologii. Możemy to zobaczyć w tym, co Bóg nam objawił, poprzez drugiego
świadka – to, co rośnie nam na polu.



Czyli  jeszcze  raz,  Mesjasz  nazywany  jest  gałęzią  Jahwe.  Z  5  Mojż  (Devarim)  29:18
dowiadujemy się, że nieposłuszny – nie będę czytał całego wersetu – że nieposłuszny przyrównany
jest  do  żółci  i  piołunu.  W  Nowym  Testamencie  też  znajdziemy  te  określenia.  Ci,  którzy  są
nieposłuszni, porównani są do żółci i piołunu.

Wiemy również, że języki rysuje się za pomocą drzewa, gdzie każdy z nich jest gałęzią.
Zauważcie, że gdy badamy języki, to bierzemy je i umieszczamy na drzewie języków. Mamy tam
główny język, od niego odchodzą inne języki-gałęzie. Ivri jest głównym językiem, potem mamy
akadyjski,  ugaryjski,  potem  arabski,  aramejski,  które  są  gałęziami  albo  siostrami  pierwotnego
protosynajskiego, protokananejskiego języka. Umieszczamy je na drzewie, gdy zajmujemy się nimi.
A ludzie, gdy szukamy swoich przodków na drzewie genealogicznym, to gdzie ich umieszczamy?
Właśnie to  wymieniłem.  Na drzewie.  Umieszczamy ich na drzewie.  A gdy chodzi  o rolnictwo,
mamy tam mnóstwo drzew w tym rolnictwie. Bo tym właśnie jest drzewo, elementem przyrody. Ale
używane jest także w rodzinie – to biologia; a także dla słów. I to nie jest przypadek. Wiemy też, że
kręgosłup nazywany jest  drzewem. Kręgarze nazywają twój kręgosłup drzewem. Dlaczego? Bo
wszystko w twoim ciele wisi na tych kościach, na tym drzewie, na tym kręgosłupie. Hebrajskim
słowem na kręgosłup jest hecem. Hecem. Spójrzcie, że to słowo hacem (hacem) wywodzi się z ets
– drzewo. A nawet słowo na kości w języku hebrajskim bazuje na słowie drzewo. Nie jest więc
przypadkiem, że ci, co zajmują się kośćmi w ludzkim ciele, nazywają kręgosłup drzewem. Chcę
wam też przypomnieć,  że wcześniej rozmawialiśmy o połączeniu między słowami i pszczołami.
Mówiliśmy też o 'rosz', o głowie, czymś, co znajduje się w sercu hebrajskiego słowa 'owoc'. To nie
jest tylko głowa człowieka, ale także hebrajskie słowo na określenie głównego słowa listu. Pisząc
list, mamy na górze główne słowo, nazwalibyśmy go nagłówek. Mamy więc gramatykę i mamy też
głowę, czyli naszą biologię. Mówiliśmy też, że pszenica wydaje owoc, który nazywamy głową. Tu
mamy nasze rolnicze odniesienie. Te rzeczy nie są przypadkowe.

Będziemy o tym mówić dalej w naszej serii, o tych pięknych obrazach, o tej synonimicznej
relacji, że tak to ujmę, o symbiozie współgrającej we wszystkim, co widzimy. W słowach, czyli
języku,  w jakim została  napisana Biblia.  W biologii  –  to,  co widzimy w naszym ciele  oraz w
rzeczach rosnących na polu. Gdy się znów spotkamy, porozmawiamy o tym.

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

Do następnego razu. Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


