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część 3

Szalom i witam ponownie w WildBranch Ministry.  Zapraszam na nasz program 'Koniec
Objawiony  w  Początku',  Mam  nadzieję,  że  pokazujemy  wam  wiele  przykładów  i  że  dalej  to
będziemy robić. Będziemy kontynuować nasz temat agro-bio-lingwistyki. Staram się wam pokazać,
że  słowa  i  język  waszej  Biblii  są  wyrażone,  rozumiane  i  zdefiniowane  w  tym wszystkim,  co
codziennie widzimy. Bo jak powiedział Paweł, nikt nie stanie przed Bogiem z wymówką, bo On
objawia to na wiele sposobów całemu stworzeniu. Jan 3:16 nie jest nowy, jest prawdziwy. Bóg tak
umiłował  świat,  że  syna  Swego  jednorodzonego  dał... Przed  założeniem  świata  On  umiłował
Abrahama i dał Swego jednorodzonego syna. Umiłował Noego i dał Swego jednorodzonego syna.
Umiłował Adama, Izajasza i innych, więc dał Swego umiłowanego syna. I takie coś jest prawdą już
od samego początku. To nie jest coś nowego z Nowego Testamentu. Idziemy dalej.

Kolejny  werset,  jaki  powinniście  znać,  to  Jochanan,  Jan  15:1.  Wspominaliśmy  o  nim
wcześniej, ale teraz spojrzymy szczegółowo. Jaszua mówi, że jest prawdziwym krzewem winnym,
a Jego Ojciec jest rolnikiem. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Mój Ojciec jest rolnikiem.
Hebrajskie słowo tam to 'ikar'. Ikar. Od hebrajskiego 'ikar' pochodzi nasze słowo akr. Akr. Jedną z
rzeczy, jaką chyba kiedyś zrobimy, to omówimy pewną dziedzinę lingwistyki zwaną edenika (język
adamowy). Edenika, czyli język adamowy. Edenika. Edenika jest dość nową dziedziną lingwistyki,
ale  coraz  więcej  lingwistów  dołącza  się  do  niej,  ponieważ  niedawno,  w  końcu,  większość
lingwistów przyjęła, że wszystkie języki wywodzą się od jednego języka. Trwają spory, jaki to był
język. Jednak większość lingwistów zgadza się, że był to indoeuropejski język sanskryt. Niewielki
procent  uważa i  ja  też  tak wierzę,  że  tym językiem był  protosemicki,  protokananejski.  Innymi
słowy, język,  jaki  był w czasach Noego,  Adama,  Mojżesza itp.  Semicki  język.  A hebrajski  jest
najlepszym współczesnym utrzymywanym przedstawicielem.  To dlatego plemię albo Dom Judy
został wyznaczony do zachowania tych rzeczy. Paweł mówi o tym w Rzym 9. Zachowywali oni to
przez  pokolenia.  Mimo  że  ortodoksi  nie  są  posłuszni  Bogu,  jak  zresztą  cały  świat,  to  jednak
zachowali  Torę;  przepisywali  ją  z  jednego  zwoju  na  drugi  i  zachowywali,  byśmy mogli  mieć
wiarygodność w naszych Bibliach, w tłumaczeniach, jakie czytamy, a które z nich pochodzą. Ale
wszyscy zgadzają się, że wszystkie języki wywodzą się od jednego języka. Ja też sugeruję wam, że
wszystkie języki pochodzą od jednego języka.

Czyż nie jest ciekawe, że wszyscy ludzie pochodzą od jednych ludzi? Na początku, przed
potopem, przed podziałem, przed rozpadem na kontynenty, mieliśmy jedną ziemię, jednych ludzi i
mieliśmy jeden język. To wszystko zostało podzielone w czasach Pelega. Opisuje to 1 Mojż. 10 i
11. I tak jak cała ziemia na świecie, nieważne gdzie się udasz, pochodzi z jednego, z jednej masy
ziemskiej na początku. Jeśli też byli tylko jedni ludzie, którzy zapoczątkowali wszystkich ludzi, to
czyż ta jedna osoba nie jest nimi wszystkimi? Wszyscy ludzie na ziemi mają cząstkę tej  jednej
osoby, bo wszyscy pochodzimy z lędźwi Adama. I dlatego, zgodnie z Rzym 5, wszyscy zgrzeszyli.
Ponieważ wszyscy byliśmy w Adamie, dlatego wszyscy zgrzeszyliśmy. Dlatego sugeruję wam, że
wszystkie języki na świecie mają w sobie cząstkę hebrajskiego. Mają w sobie cząstkę hebrajskiego,
jeśli łapiecie, o co mi chodzi, jeśli rozumiecie, o czym mówię.

Nasze angielskie słowa także pochodzą od hebrajskiego. Podam przykład. Jaki by wam tu
podać. Niech będzie – Miami. Miasto Miami. Miami – po angielsku miasto wody. Po hebrajsku
majim.  Majim to hebrajskie określenie na  wodę. Dobra, wracamy do roboty, bo moglibyśmy tak



cały dzień. To był klasyczny przykład, jaki przyszedł na myśl.
Nasze słowo rolnik, opisujące Ojca, to po grecku  jorgos.  Jorgos. Składa się ono z dwóch

greckich słów,  ge (jo) – oznaczającego  ziemię, glebę, oraz  ergum – prawdopodobnie znacie go z
innego  słowa,  ergonomiki.  Ergum  –  pracować albo  energia.  Opis  jest  więc  taki:  Jaszua  jest
winoroślą,  a  Ojciec  uprawia  ziemię.  On wyprowadza  rzeczy  na  wierzch,  On uprawia  ziemię  i
sprawia, że wydaje plony. Jeszcze raz wam powtarzam, że Biblia, że to, co rozumiemy dziś z Biblii,
czego nie znaliśmy stulecia  temu, jest jak pole ze skarbami,  jeśli  chce ci się kopać, na którym
odkrywamy rzeczy, jakie były zakopane w ziemi przez stulecia. Niezależny Bóg wybrał sobie ten
obecny czas, by powyciągać te rzeczy. Dlaczego? Bo jest mądrzejszy od nas, bo wie, że już czas. Że
już czas, by powyciągać te rzeczy z ziemi. I to czyni. Nie jest przypadkiem, że to On jest tym
rolnikiem, tym, który pracuje nad ziemią. Idziemy dalej.

Tym z was, którzy studiujecie Biblię, chcę zasugerować, może macie takie programy jak
BibleWorks,  E-Sword  albo  Logos  lub  podobne,  że  to  rozkładanie  na  czynniki  jest  bardzo
ograniczone.  Chodzi  mi  o  to,  że  te  programy  nie  pokazują  wam  piktograficznych  znaczeń
hebrajskich słów, ale zbliżają cię do tej analogii wody spływającej z góry, do słów – jeśli wolicie –
wpadających  do Zatoki  Meksykańskiej.  Patrząc  na  tę  analogię,  te  programy biorą cię  gdzieś  –
mówię tu o rzece Missisipi – w okolice południowej Minnesoty, czy coś koło tego. Zauważcie, że
nie prowadzą nas na szczyt góry. Takie cofanie się z tymi słowami nazywa się morfologią. Takie
rozpracowywanie słów nazywa się morfologią. Jeśli poszukacie w słowniku słowa morfologia –
prawdę mówiąc, zachęcam was do tego, by spojrzeć do słownika na morfologię – to zobaczycie trzy
definicje. To, co powiem, nie powinno być niespodzianką, gdyż pierwsza definicja to:  badanie i
podział  słów. Następna definicja  to:  badanie i  podział  roślin. Zaś trzecia definicja to:  badanie i
podział funkcji biologicznych. Nie jest to chyba niespodzianką, zważywszy na wszystko, co do tej
pory mówiliśmy, że takie jest znaczenie morfologii.

U  Jeremiasza  (hebr.  Jermejahu)  31:33,  który  jest  powtórzony  w  Iwrim,  czyli  Hebr  8,
czytamy tam,  w Biblii,  o  nowym przymierzu.  Czytamy,  że  nowe przymierze  oznacza,  że  Tora
(słowa) jest zapisana w waszych sercach. Tora jest zapisana w waszych sercach. Mamy więc obraz
słów  zapisywanych  w  waszych  sercach.  Kolejną  rzeczą,  jakiej  uczę  –  może  zrobimy  to  w
późniejszych  programach  –  to  pokazanie  wam,  jak  Słowo  Boże,  przez  zaprojektowany  język
hebrajski, Torę, jest zapisane w waszym DNA. Wiemy z nauki, że biologiczne życie w tobie jest
wynikiem języka, jaki jest zapisany w twojej spirali DNA i że ten język ma alfabet, który wytwarza
słowa, które formułują zdania. Słowa, jakie wam powiedziałem, albo słowa samych biologów, to
nie  jakiś  niezrozumiały  bełkot,  ale  język  i  terminologia,  jakich  używają  dzisiaj  współcześni
biolodzy.  To  nie  przypadek,  gdy  widzimy,  że  Bóg  objawia  nam  to  w  postaci  Swego  Słowa,
wypisanego w naszych sercach.

Gdy w jednym z poprzednich programów omawialiśmy proces myślenia, mówiliśmy o 4
poziomach  interpretacji  Pisma,  oraz  jak  te  4  poziomy  są  obrazem  faktu,  że  Bóg,  Stworzyciel
wszechświata,  wspaniały  Bóg,  któremu  służymy,  że  nieskończony  i  niezmierzony  Bóg  jest
całkowicie zdolny do nauczenia nas więcej niż jednej rzeczy w każdym z wersetów. Że może nas
nauczyć w jednym wersecie wielu różnych poglądów. Jeśli pamiętacie, nazywają się one  peszat,
remez,  drasz  i  sod.  Poprzez  wiele  wieków  wielu  starożytnych  mędrców  zaczęło  stosować
mnemonikę, by pamiętać te cztery poziomy. Powstało PARDES. Podejdę do tablicy i napiszę to dla
was. PaRDeS – Peszat, Ramez, Drasz i Sod. Tak się składa, że po hebrajsku tworzy to słowo sad
lub  ogród.  Sad lub  ogród.  Czemu  wybrali  to  słowo?  Cóż,  sugeruję,  że  przy  tych  czterech
poziomach interpretacji, jeśli widzielibyście każdy werset na tych poziomach, to mielibyście pełne
zrozumienie tego, co ten werset uczy. Jeśli widzicie te 4 poziomy. Jeśli próbujecie zrozumieć werset
tylko z poziomu  peszat, to nie macie całości zrozumienia, także gdy robicie to tylko z poziomu
remez, drasz lub sod. Ale gdy widzicie wszystkie cztery, wtedy macie pełny wgląd. Dlatego – to
znowu nie przypadek – gdy udamy się do Nowego Testamentu, to mamy tam objawienie Jaszua,
Mesjasza, mamy też 4 ewangelie. Cztery ewangelie. I jeśli próbujecie zrozumieć, kim jest Jaszua
tylko z Mateusza,  to nie  macie pełnego obrazu życia  Jaszua tu na ziemi.  Tak samo Marek lub
Łukasz. Ale gdy macie wszystkie ewangelie razem, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana –  peszat,



remez, drasz i sod – to macie pełne zrozumienie tego, czego uczył Jaszua. To jest ta mnemotechnika
– Pardes – które jest także hebrajskim słowem na ogród. Czemu to ważne? Bo kieruje cię to do
ogrodu,  tego,  na  początku.  Wskazuje  ci  na  ogród.  Chcę  wam  zasugerować,  że  wszystkie
sprawiedliwe rzeczy, że model wszystkich prawych rzeczy znajduje się w Ogrodzie Eden. Także
wzorzec lub model wszystkiego, co niesprawiedliwe, znajduję się również w Ogrodzie. Tak więc
mamy pełne zrozumienie wszystkiego w Ogrodzie. Na przykład, wracając do początku, widzimy
Adama.  Widzimy,  jak  Adamowi powiedziano,  by strzegł  ogrodu. Powiedziano mu,  by strzegł  i
doglądał ogrodu. Dlaczego? Tak przy okazji,  to będzie naszym paradygmatem do przestrzegania
przykazań. Przecież znamy to powiedzenie: przestrzegaj (pilnuj) przykazań. W greckim myśleniu,
gdy ktoś pyta,  czy przestrzegasz przykazań, to automatycznie myślimy,  że ta osoba przestrzega
wszystkich Bożych przykazań. Jeśli faktycznie mamy 613 przykazań, to zostaliśmy jakoś nauczeni,
że  jeśli  ktoś  je  przestrzega,  to  przestrzega  wszystkich  613.  Nikt  nie  wypełnia  wszystkich  613.
Dlaczego?  Bo one  nie  dotyczą  każdej  osoby.  Część  tych  przykazań  nie  ma  nic  wspólnego  na
przykład  z  mężczyzną.  Niektóre  są  tylko  dla  kobiet  albo  dla  królów. Nie potrafię  przestrzegać
przykazania 'nada', okresu menstruacyjnego, bo to jest przykazanie dla kobiet. Tak więc z natury
nikt  z  nas  nie  wypełnia  przykazań.  Tak  więc  wzorcem,  gdy  Bóg  mówi:  przestrzegaj  Moich
przykazań; nie mówi ci: masz przestrzegać każdego przykazania, inaczej umrzesz i pójdziesz do
piekła. Nie tak mówi. Wraca z tobą – jeśli znasz początek – wraca z tobą do Ogrodu, by pokazać ci,
że model  lub paradygmat,  co znaczy pilnować przykazań,  został  dany, gdy Adamowi polecono
pilnować Ogrodu. Jeśli cofniecie się na początek, to zobaczycie, że w ogrodzie znajduje się wiele
rzeczy. Tak jak mamy wiele przykazań. Jeśli Adam troszczy się o pomidory i kumkwaty, to Adam
ma korzyść i błogosławieństwo z pomidorów i kumkwatów. Jeśli Adam zaniedbywałby rzepę, co ja
bym robił, bo nie lubię rzepy, więc gdybym był Adamem, to nie dbałbym o rzepę, to co, umarłbym i
poszedł do piekła, bo nie opiekowałem się rzepą? Nie. Nie miałbym z niej korzyści. O to właśnie
chodzi w całej Torze. O błogosławieństwa i przekleństwa. Jeśli nie 'przestrzegam' rzepy, to nie mam
błogosławieństwa i zysków z rzepy. To właśnie znaczy opiekować się (przestrzegać) ogrodem i to
znaczy przestrzegać Bożych przykazań. Wykorzystali oni mnemonikę i stworzyli Pardes, by mogli
pamiętać,  że  jeśli  masz  pełny  obraz  Mesjasza,  albo  jakiegoś  wersetu,  to  otrzymujesz
błogosławieństwo i korzyść z pojmowania tego wersetu, jeśli masz pełny obraz.

Wracajmy  do  naszego  ogrodu.  Na  przykład  Jeszajahu,  Izaj.  58:11  mówi:  I  Jahwe
nieustannie  będzie  cię  prowadził  i  nasyci  twoją  duszę  w  czasie  suszy,  i  utuczy  twoje  kości.
Zaznaczyłem tam słowo etzem – kości. Widzicie tam pierwsze cztery litery? To 'drzewo'. I będziesz
jak  nawodniony ogród i  jak  źródło wody,  którego wody nie  ustają. Ten werset  mówi  nam coś
takiego,  że  jesteśmy jak  nawodniony  ogród.  Przez  chwilę  rzucimy się  teraz  na  głęboką  wodę.
Niektórzy sobie myślą, czyż to wszystko nie było dla nas głęboką wodą? Zatem rzucamy się na
głęboką wodę.

W greckim i w łacinie mamy ciekawe słowo, związane z hebrajskim, a jest nim 'semem'.
Słowo 'semem'. S-e-m-e-m. Semem. Słowo semem to wyrażenie gramatyczne. Oznacza najmniejszą
cząstkę słowa. Semem oznacza najmniejszą część słowa i jest to określenie gramatyczne.  Semem
pochodzi  od  łacińskiego  słowa  oznaczającego  nasienie.  Jest  ono  podstawą  łacińskiego  słowa
nasienie. Sprawdźcie to sami. Jest podstawą łacińskiego nasienia. Zatem najmniejsza część słowa –
gramatycznie  –  pochodzi  z  łaciny  i  stanowi  także  podstawę  łacińskiego  słowa  oznaczającego
nasienie.  Mamy  więc  bezpośrednią  relację  między  tymi  dwoma  językami  –  pamiętacie  słowo
edenika,  o jakim mówiłem wcześniej? – między słowem i nasieniem. Teraz rozumiecie jeden z
powodów, dlaczego Łuk 8:11 mówi, przedstawiając przypowieść o siewcy, że nasieniem jest Słowo
Boże.  Czyli  tę  całą  teologię,  jaką  widzimy  w naszych  Bibliach,  Bóg  potwierdza  nam w tych
wszystkich innych językach oraz w naturalnych rzeczach, jakie widzimy w stworzeniu. Dodam, że
nawet  istnieje  coś  takiego,  jak  semiologia.  Semiologia lub  semiotyka –  to  nauka  o  systemach
znaków. Jak sądzicie, czemu semiologia to nauka o systemach znaków? Ponieważ 'semi' lub 'sym'
po grecku... Znowu zmiana języka, ktoś sobie pomyśli, o nie, za dużo tych języków... Nie do końca.
Będę mówił  bardzo wolno.  Sem to  greckie słowo oznaczające  znak.  Sem –  po grecku to  znak.
Dodam, że jest on wyraźnie użyty w Objawieniu 1:1.  Objawienie Jaszua, Mesjasza, które dał mu



Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co wkrótce musi się stać, a [co] przez posłanie swego anioła
zaznaczył (znak) swemu słudze Janowi. Tak więc pierwszą rzeczą, jaką czytamy w Obj 1:1, jest to,
że  On  to  zaznaczył  (semaino),  które  wywodzi  się  od  słowa  sem.  Czemu  to  jest  ciekawe?
Prześledźmy to słowo. Jego podstawą jest 'nasienie'  oraz najmniejsza część słowa. Jest to także
greckie słowo na znak. Angielskie słowo seed (ziarno) wywodzi się z hebrajskiego sod. Pamiętacie
ten  czwarty  poziom  interpretacji,  o  jakim  mówiliśmy?  Sod –  co  oznacza  zakryty.  Jeśli  teraz
weźmiemy to, poprzez łacinę, do angielskiego, to mamy 'seed'  (nasienie, ziarno). Dlaczego? Bo
nasienie jest  ukryte w ziemi, nie widzisz go, ale tam jest. I nie tylko tam jest, ale w sumie jest
najważniejszą  częścią  rośliny.  Zachęcam  was,  jeśli  macie  okazję  i  Internet  lub  Encyklopedię
(Britannica),  to  poszukajcie  roślin  i  nasion,  a  zobaczycie,  że  każda  definicja  podaje,  iż
najważniejszą częścią rośliny jest nasienie. I że te wszystkie gałęzie, liście, owoce, że to wszystko
służy do reprodukcji nasienia. Taka jest definicja nasienia z Encyklopedii Britannica. Wszystko to,
co jest wytwarzane, jest tam po to, by pomnażało nasienie.

Chcę wam zasugerować, że technicznie rzecz biorąc, z Bożego punktu widzenia, ty i ja nie
jesteśmy siewcami. Wiem, w kręgach religijnych mówi się to cały czas. Taki a taki został zbawiony,
ja zasiałem ziarno. Wiem, to taka niewinna odpowiedź i ja to rozumiem. Jednak, technicznie, to Syn
Człowieczy zasiał dobre nasienie. To Syn Człowieczy sieje dobre nasienie, nie ty lub ja. Wiecie, do
czego my jesteśmy powołani? Do wydawania owocu. To nasza praca. Pamiętacie to słowo 'pri' z
ostatniej sesji? Pri – hebrajskie słowo na owoc, czyli rzeczy, jakie mówisz i jakie czynisz. Kiedy w
tobie pojawia się nasienie Bożego Słowa, które otrzymujesz z wiary – tak to działa od samego
początku – to masz teraz zdolność do wydania owocu tego nasienia, bo masz w sobie nasienie.
Rzeczy, jakie mówisz i czynisz. I Bóg obiecuje ci, w 1 Mojż. 1:11, że jeśli wydasz Jego owoc, to
nasienie  jest  w  tym owocu.  Jest  to  jedno  z  praw,  jakie  podałem  wam w  pierwszych  sesjach.
Pochodzi ono z 1 Mojż. 1:11 i mówi, że nasienie jest w owocu. Literalnie w hebrajskim, w 1 Mojż.
1:11 powiedziane jest: nasienie jest w Nim. Tak więc, technicznie, ty i ja, nie jesteśmy siewcami.

Dlaczego to takie istotne? Ponieważ to zabiera osąd z twoich rąk. Ponieważ to zabiera osąd
z moich rąk. To nie ja jestem sędzią, czy ktoś przyjął nasienie, czy nie. To nie ja decyduję, czy ty
jesteś zbawiony, czy tamten gościu jest zbawiony. Albo czy ten ktoś jest lub nie jest w Królestwie.
Jedyne  co  mogę  osądzić,  to,  co  widzę,  czyli  owoc.  Ostatecznie  to  Bóg  jest  siewcą  nasienia,
rolnikiem. Przykład. Jeśli przechodziłbym obok pola i nic bym na nim nie widział, ani patyka, ani
gałązki,  ani  moreli,  kompletnie  nic.  Widziałbym tylko pole ziemi,  to  najlepsze,  co z ludzkiego
punktu widzenia mogę powiedzieć, to że tak naprawdę nie wiem, czy w ziemi jest nasienie, czy nie.
A skąd mógłbym wiedzieć? Zastukałbym do drzwi gospodarza, rolnika – jeśli wolicie. Zapukałbym
do jego drzwi. On wie, czy tam jest ziarno, czy nie. Ty nie wiesz. To nie ty osądzasz. Ten, kto
zasiał, On wie. On wie, nie tylko, czy tam jest nasienie, ale wie, kiedy to zasiał. A to znaczy, że
raczej  wie,  kiedy ono wzejdzie  i  wie również,  gdzie  go posiał  na tym polu.  Ty nie  wiesz.  Ty
wydawaj swój owoc. Ty rób to, co Bóg każe ci robić i pozostaw to Jemu. Pomnażaj nasienie. Nie
wtrącaj się do Niego, czy zasiał, czy nie. Nie osądzajmy siebie w ten sposób. To nie jest nasze
powołanie. Wydawaj więc owoc. Jeśli to będziesz robił, Bóg obiecuje, że w owocu jest nasienie.

Wracamy do znaczenia naszych słów: sem, semem, semaino. W języku greckim sem to znak.
Zaś w hebrajskim, słowo oznaczające znak to 'ot'. Ot (lub 'at'). W języku hebrajskim istnieje bardzo
znane dwuliterowe „słowo”, które technicznie nie jest słowem w tym języku. Nazywa się ono Alef-
Taw.  Alef-Taw.  W waszych  Bibliach,  zwłaszcza  przy  czytaniu  tekstu,  zobaczycie,  że  alef-taw
pojawia się pierwszy raz w Genesis 1:1. Alef-taw, jako gramatyczny termin, jest używany w języku
hebrajskim do wyrażenia lub określenia znaku albo bezpośredniego obiektu. Zobaczycie jednak,
przy  czytaniu  hebrajskiego  tekstu,  czy  to  tekst  masorecki,  czy  jakikolwiek  inny,  także  we
współczesnym hebrajskim ujrzycie to samo. Zauważycie, że pierwszy werset Pisma zawiera siedem
wyrazów. I te siedem jest przetłumaczonych, z wyjątkiem jednego. Jest tam 7 hebrajskich słów.
Pierwsze trzy są przetłumaczone, ale o tym szczegółowo porozmawiamy w przyszłym tygodniu, bo
w tym tygodniu nie mamy na to czasu. W pierwszym wersecie mamy siedem wyrazów. Siedem
hebrajskich słów. Pierwsze trzy są tłumaczone, potem mamy dwie hebrajskie litery  alef i  taw. To
alef-taw w hebrajskim, to taki sposób na określenie całego Bożego Słowa. To trochę jak w naszym



języku,  gdy  mówimy  od  a  do  zet.  Zamiast  literować  cały  alfabet  lub  śpiewać  piosenkę  w
angielskim,  mamy na to  wyrażenie  – od a  do z.  Mówiąc  od a  do z,  pierwszą  i  ostatnią  literę
alfabetu,  mamy  na  myśli  cały  alfabet.  Mamy na  myśli  wszystkie  litery  alfabetu,  które  tworzą
wszystkie nasze słowa. W języku hebrajskim mówią wtedy  alef-taw. Mówiąc  alef-taw mamy na
myśli  całe  Boże  Słowo,  wszystkie  litery  – po grecku 'znak'  –  wszystkie  hebrajskie  litery;  a  w
hebrajskim litera to 'ot' (at). Poszczególne 'litery' w hebrajskim nazywane są 'ot', co po grecku jest
'znak'. Zaczyna się wam to wszystko układać?

W pozostałych językach, jak i hebrajskim, wszystkie litery tworzą całe Boże Słowo. Gdy
spojrzymy na grecki, widzimy, że jest to greckie słowo na 'znak'. W innych językach, np. w łacinie,
widzimy, że jest to hebrajskim słowem na 'słowo', alef-taw. Jaszua twierdzi, że jest Słowem Bożym,
prawda? A w łacinie, jeśli pamiętacie, jest to słowo określające 'nasienie'. A po hebrajsku, jeszcze
raz,  to  'ot',  alef-taw.  I  mówi  o  całym języku  hebrajskim,  i  wszystko  w sobie  zawiera.  To nie
przypadek,  że  już  na  samym początku  –  pokażę  wam to  w przyszłym tygodniu,  gdyż chcę  to
pokazać w hebrajskim tekście – że już na początku, w pierwszych siedmiu słowach, pojawia nam
się to  alef-taw, a myśmy nawet nie doszli do rdzenia  alef-taw. Gdyż w hebrajskim te dwie litery
mają trzyliterowy rdzeń. W przyszłym tygodniu pokażę to na tablicy, gdyż ten trzyliterowy rdzeń
alef-taw, a także identyfikacja samego Jahwe w Biblii –  Jestem początek i koniec, Alfa i Omega,
Alef-Taw – to hebrajskie 'ot' (at), znak. Porozmawiamy o tym szczegółowo w przyszłym tygodniu.

A na razie, dopóki nie powrócimy do was w kolejnym programie, przylgnijcie do korzeni,
by wasze dni  były długie i  aby szczęściło  się  wam we wszystkim,  do czego przyłożycie  rękę.
Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


