
Koniec Objawiony w Początku
Słowa mają znaczenie

część 3

Szalom, szalom i witam ponownie w 'Końcu, który Objawiamy w Początku'. Rozmawiamy
o tym, że słowa mają znaczenie. Bierzemy słowa z Biblii i wracamy z nimi do ich konkretnych
znaczeń. Do ich rolniczych oraz biologicznych znaczeń. W słownikach i leksykonach znajdziecie
wiele znaczeń słów hebrajskich, ale one podają wam ich greckie, abstrakcyjne znaczenia. A nawet i
hebrajskie,  bo  hebrajski  też  ma  abstrakcyjne  słowa.  Słowo miłość  jest  również  abstrakcyjnym,
hebrajskim słowem. Ale hebrajski  cofa się z nimi  do konkretnego znaczenia.  Po rozłożeniu go
zawsze dostaniemy obrazek czegoś, co możemy doświadczyć naszymi pięcioma zmysłami.

Ostatnim razem omawialiśmy słowo qadam, czyli wschód – kof, dalet, mem. W hebrajskim
znaczenie i waga tego słowa jest taka, że reprezentuje ono Boże drogi. Chcę wam powiedzieć, że
rzeczy pochodzące od Boga, Boże drogi, są wyrażone słowem qadam, wschód. Zaś ludzkie drogi, o
czym  zaraz  będziemy  mówić,  to  drogi  na  zachód,  od  Boga.  I  kiedy  Boże  Słowo  mówi  –
pamiętajcie, że nie możemy oddzielić Bożego Słowa od Boga – kiedy Boże Słowo mówi, że jeśli
będziesz Mi posłuszny, będę ci błogosławił, i Jego błogosławieństwo przychodzi ze wschodu. A gdy
mówi,  że jeśli  nie  będziesz Mi posłuszny,  to  samo Słowo będzie  cię  przeklinać.  Te  rzeczy też
pochodzą od Boga, np. trąby powietrzne,  zniszczenia,  oraz wiele innych rzeczy,  o jakich mówi
Biblia. Mówi On, nie mieszaj w Moim Słowie, bo ono błogosławi za posłuszeństwo. Tak więc kara
bardzo często pochodzi również ze wschodu. Bo to wszystko wynika z tego, że Bóg tak powiedział.

Ok, weźmy to słowo do greki, gdyż przejdziemy ze ST do NT. Tym słowem, jakie widzicie
na ekranie, po grecku jest 'anatole'. Greckim odpowiednikiem jest  anatole.  Wschód po grecku to
anatole.  Czyż to nie piękne słowo?  Anatole – jak ono pięknie brzmi.  Chyba już nie będę miał
dzieci, ale jeśli miałbym jeszcze dziecko, jeśli byłaby to dziewczynka, to nazwałbym ją  Anatole
(Anatolia). Tak ładnie ono brzmi. Anatole. Oto dwa przykłady z NT słowa anatole lub jeśli wolicie
qadam. Mat 24:27 tak mówi: Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż
na zachodzie,  tak będzie  z przyjściem Syna Człowieczego. Dlaczego pojawi się  od wschodu na
zachód? Ponieważ pójdzie On w tym kierunku, gdzie rozproszeni są wszyscy ludzie – od wschodu
na zachód. Łuk 1:78 mówi nam tak:  Dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które
nawiedził nas wschód [słońca] z wysoka. Ze wschodu, z pradawna. Dlaczego tak to przetłumaczyli?
Dlatego  że  na  wschodzie  dzień  wstaje  i  słońce  pojawia  się  na  horyzoncie.  Tak  więc  stąd  w
tłumaczeniu mamy wschód i tak to jest tłumaczone. I powtórzę raz jeszcze, rzeczy pojawiają się na
wschodzie i idą na zachód. Gdy wrócimy się do ST, to w 5 Mojż. 33:27 mamy powiedziane: Twoim
schronieniem jest wieczny (qadam) Bóg... Tym słowem z 5 Mojż. 33:27 na wieczny jest 'qadam'.
Czyli jeszcze raz, qadam to hebrajskie słowo na wieczny, na rzeczy, które pochodzą ze wschodu.

Idźmy dalej.  Parę przykładów więcej  na 'wschód'.  1 Mojż 11:1-2 to  jedno z najbardziej
znaczących użyć tego słowa. Otwórzcie 1 Mojż 11:1-2 i przeczytajcie, co tam jest powiedziane. Na
całej ziemi był jeden język – hebrajskim słowem na język jest tam 'safah', rdzeń to 'safah'. Jest to
także hebrajskie słowo na wasz język. Tak więc hebrajskim słowem na język, czyli ten organ, który
tworzy  język, jest również słowem na  język. Jest to także jednym z hebrajskich słów na  plażę na
wyspie, nabrzeże na wyspie. Zatem w hebrajskim myśleniu, ziemia przyrównana jest do ludzi. Gdy
więc widzimy ziemię, kiedy dochodzimy do końca ziemi, do ostatniego miejsca, gdzie możemy
stanąć, to nazywa się to wargami ziemi,  safah po hebrajsku. Gdyż ziemia przyrównywana jest do
ludzi. I dalej –  był jeden język i jedna mowa. A gdy wędrowali (miqedem) od wschodu, znaleźli



równinę Szinear. Mamy tu użyte – od wschodu. Dlaczego użyli tego słowa? Bo to dzieje się tuż
przed Wieżą Babel, tuż przed 'człowiekiem', kiedy wszyscy byli razem. Ziemia zaczyna się dzielić.
Wszystko to  jest  wynikiem potopu.  A potop to  było  potężne  rozłamanie,  jakie  przydarzyło  się
ziemi.  Nie jesteśmy sobie w stanie  wyobrazić,  co się działo w wyniku tego ogólnoświatowego
potopu. W każdym razie ziemia zaczyna się dzielić. Mamy tu ludzi mówiących jednym językiem,
jedną mową. Zostaną oni rozproszeni, gdyż mamy powiedziane, że podróżowali ze wschodu. To nie
przypadek,  bo  za  chwilę  mamy  Wieżę  Babel.  Innymi  słowy,  oni  budowali  wieżę,  co  oznacza
zachowanie. Kiedy oni budowali wieżę, to oznaczało nasze zachowanie. Lecz zachowanie zaczyna
się tutaj.  Zachowanie,  to, co czynisz,  zaczyna się w twoim sercu. To dlatego Bóg zawsze chce
najpierw  twojego  serca.  Bo  On  wie,  że  będziesz  się  zachowywał  w  odpowiedni  sposób,  jeśli
najpierw zdobędzie twoje serce. Gdy zdobędę twoje serce, zmienię twój umysł, a to zmieni twoje
zachowanie. Mamy więc powiedziane, że zanim oni zachowali się w jakiś sposób, to odeszli oni od
Boga. Oni odeszli już od Boga, zanim postanowili zbudować wieżę. Sądzę, że to jest bardzo ważne
objawienie z Biblii.

Przekazałem  wam  trochę  podstawowych  informacji  na  temat  słowa  wschód  –  qadam.
Porozmawiajmy teraz trochę o innym słowie, o miejscu, gdzie udaje się człowiek, czyli o  jam –
zachód. Na ekranie macie słowo jam oraz hebrajski rdzeń, od jakiego pochodzi. Po prawej stronie
macie  jod,  mem  i  mem  sofit lub  inaczej  mem  końcowe.  Po  lewej  stronie  jest  jam,  jak  jest
powszechnie  tłumaczone.  Innymi  słowy,  jak  tak  przedstawiany  w  hebrajskich  tekstach,  gdzie
porzucają to drugie mem i tak to zostawiają – jam. A jam w piktograficznym hebrajskim oznacza
ryczący odgłos lub wielki hałas.  Jam – jod i mem – ręka na wodzie. Jeśli dostrzegacie Bożą rękę
nad wodami. Związane jest ono również z dźwiękiem, jakie wydaje. To jest właśnie hebrajskie jam.
W waszych Bibliach tłumaczone jest jako  zachód, na zachód, morza. Zatem to samo hebrajskie
słowo na zachód jest zarazem słowem na morza. Dlaczego? Zastanówcie się przez chwilę, dlaczego
tak jest.  Jeszcze raz,  najlepszym sposobem, by zrozumieć hebrajski,  ten piękny język,  w jakim
została napisana Biblia,  to myśleć znacznie prościej,  niż jesteśmy przyzwyczajeni.  Gdyż to jest
znacznie prostsze, niż pokazuje nam to wielu otumanionych teologów. Jest to bardzo prosty język,
widoczny w tych wszystkich rzeczach wokół nas. Gdy jesteś w Izraelu i opuszczasz tę ziemię i
udajesz  się  dokładnie  na  zachód,  to  gdzie  wylądujesz?  Wylądujesz  w Morzu Śródziemnym,  w
Wielkim Morzu, w Wielkim Jam, jeśli wolicie. A to Morze Śródziemne, Wielkie Morze, od którego
są zależni, od tego zbiornika wody, znajduje się na zachód od Izraela. Kolejną ważną rzeczą, jaką
widzimy –  a  to  wszystko  za  chwilę  połączymy  –  jest  to,  że  tam zachodzi  słońce  wieczorem.
Kierunek ludzi, wzorzec ludzi, jest taki, że odchodzą od Boga, który jest w Jeruzalem, w centrum i
skupisku wszystkich biblijnych rzeczy. W Jerozolimie. Człowiek, odchodząc, znajdzie się w Morzu
Śródziemnym. A ponieważ Morze Śródziemne jest ogromnym morzem, gdy zaczynasz się do niego
zbliżać,  to zaczynasz słyszeć  dźwięk i  ryk  fal  tego Wielkiego Morza.  I  dlatego etymologicznie
oznacza wielki hałas, burzliwy dźwięk. A co to reprezentuje w Piśmie? Głos tłumów. A tłumy to
masy ludzi. W naszym języku mówimy morze ludzkości, co oznacza masy ludzkie, tłumy. Szeroka
brama w przeciwieństwie do wąskiej bramy, przez jaką mamy przejść – wschód. Szeroka brama
zachodu wyraża się w otwartych morzach, w masach tłumów, a także w zachodzie, bo w tamtym
kierunku zachodzi słońce.

Ponieważ w języku hebrajskim erew, czyli wieczór jest bardzo negatywnym określeniem. W
hebrajskim  myśleniu  –  wiecie,  to  ci  ludzie,  którzy  napisali  Biblię  –  w  hebrajskim  myśleniu,
mówiliśmy o tym, jest to obraz światła zanurzającego się w ciemność. Boker – hebrajskie słowo na
poranek – jest  obrazem ciemności  eksplodującej  w jasność.  Sugeruję  wam,  że  w Biblii  mamy
bezpośrednią  relację  między  morzami,  masą  ludzkości,  tłumami,  zachodem,  oraz  kierunkiem
zachodzenia słońca, naszym erew. Dlatego te dwa słowa są sobie przeciwne. Boże drogi pochodzą
ze  wschodu,  ludzkie  drogi  idą  na  zachód.  Jozue  23:4  –  macie  to  na  ekranie.  Joz  23:4  mówi:
Spójrzcie,  podzieliłem wam losem narody, które pozostały – mamy tu hebrajskie słowo  sza'ar –
pozostawić lub  resztka.  Wiele  razy  tłumaczone  w  Biblii  jako  resztka.  ...  jako  dziedzictwo  dla
waszych pokoleń. W tym wersecie jest tyle nauczania,  ale nie mamy na to czasu.  ... i  wszystkie
narody, które wytraciłem, od Jordanu... Zauważcie, że słowo związane z dziedzictwem pokoleń to



'resztka'  –  sza'ar  –  pozostały.  Zaś  słowa  związane  z  wyciętymi  narodami,  to...  aż  do  Morza
Wielkiego na zachodzie. To przykład tego, gdzie użyte są oba słowa, Wielkie Morze – po hebrajsku
jam,  i  słowa  na  zachód  –  mabo  haszemesz  (hebr.) –  które  literalnie  po  hebrajsku  oznaczają
zachodzenie  słońca.  Literalnie  mamy zachodzenie  słońca,  choć  tłumaczą  to  jako zachód.  Czyli
Wielkie Morze to  jam,  a drugie przetłumaczyli  to jako  zachód,  bo w tamtym miejscu zachodzi
słońce. I jest to powiązane z tymi wszystkimi narodami, które odciął, gdyż odeszły one od Boga już
na początku.

Kolejny przykład mamy w Mat 13:1-2. Widzimy,  że tego samego dnia Jaszua wyszedł z
domu – macie to na ekranie.  A tego dnia Jaszua wyszedł z domu i usiadł nad brzegiem morza. I
zebrały się wokół niego wielkie tłumy. Gdybyśmy mieli czas, to pokazałbym wam, że każde z tych
słów pochodzi ze ST. Gdy Jaszua tu mówi, gdy się wypowiada, to zakłada, że macie przeczytany
ST,  gdyż  każde  wypowiedziane  przez  Niego  słowo,  było  znane  i  miało  proroczy  wymiar,
przyjaciele. One są znane ze ST. Gdy więc Biblia mówi, że gdy tego dnia Jaszua wyszedł z domu,
to jest to wskazówka – jeśli znacie ST, jeśli znacie początek. To podpowiedź. I co potem robi? Idzie
na brzeg, wsiada do wielkiej łodzi i odpływa kawałek na tym zbiorniku wody. To odpłynięcie na
zbiorniku wody,  to  hebrajskie  'ibru hvar'.  Hvar to  hebrajskie  słowo na przepłynięcie  zbiornika
wody. I zatrzymuje się przy brzegu. Dlaczego? Bo zebrały się wokół niego wielkie tłumy. A całe te
tłumy ludzi stały na brzegu. Pamiętacie, że słowo brzeg to warga, albo język, albo mowa. To było z
Mateusza  13:1-2.  Przechodzimy teraz  do  1  Mojż.  1:10,  gdzie  pierwszy raz  pojawia  się  słowo
'morza'.  I Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód (jamim) – morzami (jam).
Majam.  Przepraszam, ale to zbiorowisko wód powinno być  majam.  Pamiętacie nasze angielskie
słowo Miami, wody? I nazwał to morzami (jamim). I Bóg widział, że to było dobre.

Zauważcie też, że to zbieranie wód w morza to 'mikwa'. To pierwsze wystąpienie 'chrztu' w
Biblii. Zatem to nie jest nowotestamentowa doktryna. Mamy ją od samego początku, już od Księgi
Rodzaju. Już w pierwszym rozdziale macie ziemię pojawiającą się z wody, zaś te zbierające się
wody, to 'ulemikwa'. Mikwa – w naszych językach przyjęło się, że jest to miejsce, gdzie się chrzci.
W  hebrajskim  to  nie  jest  chrzest,  to  miejsce,  gdzie  chrzcisz  –  ulemikwa.  Tak  więc  pojęcie
zanurzenia,  wzorzec tego, jeśli chodzi o człowieka,  jest nam dany już na początku, przy ziemi.
Czyli wszystko, cała ziemia, została uczyniona czystą, gdy wyszła z wody. To dlatego w języku
hebrajskim litera mem, która jest literą na wody, jest przedrostkiem – z, z czegoś. Przedrostek mem
w języku hebrajskim wyraża ideę 'z'  lub 'z czegoś'.  Dlaczego mem w hebrajskim znaczy 'z',  'z
czegoś', oraz 'wody'. Z powodu Genesis 1. Wszystko zostało najpierw oczyszczone i później ziemia
wyszła z wód. Wszystko,  co widzicie  na tej  planecie,  wyszło z ziemi.  Nic tu nie przyleciało z
innych planet,  wszystko pochodzi z ziemi.  Nasze ciało pochodzi z ziemi.  Adam wywodzi  się z
'adamah'. Budynki, skały, drzewa, plastik, kamery, w jakie patrzę. Ubrania, jakie noszę, te okulary,
wszystko pochodzi z ziemi.  A na początku Bóg wszystko oczyścił.  Ale oczywiście  to człowiek
zaczął we wszystkim mieszać itd. Zatem na samym początku wszystko było mikwa. Ok, idziemy
dalej. Jeszcze raz, słowo Miami pochodzi od majim. 

Jeremiasz  16:16  mówi:  Oto  poślę  po... Pamiętacie  nasze  pierwsze  sesje?  Pokazywałem
wam, co oznacza hebrajskie słowo 'szalach'. Na grecki tłumaczony jest jako apostolos, a na polski
apostoł.  A tu, w Jer 16:16 tłumaczone jest jako: Oto poślę po  wielu rybaków i ci  ich wyłowią.
Widzicie  tu  ideę  uczniów,  wychodzących  w Dz.  Ap.  1.  Ci  apostołowie  są  rybakami.  Nie  jest
przypadkiem, że będą oni wyławiali ludzi. Dlaczego? Bo Boży ludzie są w oceanach, w masach
rozproszonych po całej ziemi. Pamiętacie, jak uczniowie przychodzą do Jaszua i pytają się: kiedy
Boże Królestwo przyjdzie do Izraela? Kiedy Królestwo przyjdzie do Izraela? Pamiętacie,  co im
odpowiedział.  Powiedział  coś takiego:  parafrazuję –  Królestwo nie przyjdzie do Izraela,  dopóki
Izrael nie wejdzie do Królestwa. Powtórzę, w skrócie mówi im coś takiego: najpierw musi zstąpić
na was Duch Święty,  potem poślę was do Jerozolimy, do Judei, do Samarii, i aż do najdalszych
zakątków ziemi. Dlaczego tak powiedział? Bo tam właśnie rozproszeni są wszyscy Boży ludzie; na
całej ziemi. Więc wy, apostołowie, wy, których posyłam, wy, rybacy, idźcie i ich wyłówcie. I nie
jest przypadkiem, że większość uczniów była wtedy rybakami. Więc wysyła ich, by wyławiali Jego
ludzi.  Jeszcze raz, Królestwo nie przyjdzie teraz do Izraela,  bo wy musicie iść i przyprowadzić



Izrael do Królestwa. Mam nadzieję, że to łapiecie.
Ta cała idea wiąże się z tym, że Jego lud, zagubione owce Domu Izraela, rozproszone po

wszystkich narodach, które zmieszały się z tymi narodami i stały się z nimi jedno, i są praktycznie
nie do rozróżnienia, nierozróżnialni. To dlatego ewangelia mówi, że mamy iść i uczyć tego Słowa i
czynić uczniami wszystkich z tego świata. Bo my widzimy tylko to, co na zewnątrz, tylko Bóg wie,
co jest w sercu ludzi.  Tak więc ja nie wiem, kto jest zagubioną owcą Domu Izraela.  I mówiąc
szczerze, wy też nie wiecie. A ponieważ nie wiemy, ponieważ jest to sprawa serca, Bóg mówi, chcę,
byście  szli  do  każdego  na  całym  świecie.  Chcę,  byście  szli  do  wszystkich,  a  ci,  którzy  was
posłuchają, ja o nich już wiedziałem, że oni wyjdą. A ponieważ Bóg jest bystrzejszy, niż my, On
dobrze wie, że te owce Izraela nie są dla Niego zagubione, lecz są zagubione dla nas. Każdy dzień,
w jakim żyłem na tej planecie, rozproszeni ludzie z całego świata, wychodzą z Babilonu, spośród
nich, bo zmieszali się z nimi, a Bóg ich woła. Wzywa ich już od 2000 lat. Lecz aby ściągnąć Swój
lud  do  ziemi,  On  musi  najpierw  zdobyć  nasze  serca.  On  nie  może  podejść  sobie  do  ludzi  i
powiedzieć, chodźcie, wracamy do Izraela. Nie. Najpierw musi mieć nasze serca. Najpierw musimy
mieć serce do tego. I to jest powodem, dlaczego ta ewangelia coś dla nas znaczy, jaką przyjmujemy
tu, do naszych serc. To On wychodzi i rozsyła rybaków, by wyławiali dla Niego i przyprowadzali
ich wszystkich do Królestwa.

4 Mojż. 2:3 mówi: Od strony wschodniej... To, o czym tu mowa, to obraz namiotu pośrodku
plemion, które czterema sekcjami otaczają ten namiot. 12 plemion podzielonych na 4 sekcje po 3
plemiona.  Od strony wschodniej  (reprezentowanej  przez  Judę)  w stronę wschodzącego słońca...
Miz·Ra·chah.  Miz·Ra·chah po hebrajsku. Przetłumaczone jako  wschodzące słońce. Tam jest Juda.
Dlaczego  tak  jest?  Bo  Jaszua  pochodzi  z  plemienia  Judy  i  to  On  jest  słońcem,  jeśli  chcecie.
Przetłumaczone jako wschodzące słońce, wschód.  ... ci spod sztandaru Judy, rozłożą się według
swych oddziałów. Przypomnijcie sobie, że słowo 'rozłożyć' (obóz) po hebrajsku to chana i oznacza
łaskę. Jego hebrajski trzyliterowy rdzeń oznacza łaskę. Mamy tu też przykład wschodzącego słońca
i  qadam.  Oto  kolejny  przykład  –  4  Mojż.  2:18.  Mamy  już  jeden  obóz  Judy.  Dokładnie  po
przeciwnej  stronie,  zachodniej,  znajduje  się  obóz  Efraima.  Od strony  zachodniej  (jam)  będzie
sztandar obozu Efraima, według swych zastępów. Tak więc po jednej stronie mamy wschód, po
drugiej stronie mamy zachód; dokładnie po przeciwnych stronach. Pamiętacie, z kim zawarte jest
nowe  przymierze?  Nowe  przymierze  zawarte  jest  z  Domem  Izraela,  który  przez  całą  Biblię
reprezentowany jest przez Efraima. Oraz z Domem Judy, który reprezentowany jest przez Judę. Tak
więc dwa narody, które są w nowym przymierzu, pochodzą z obozu po wschodniej stronie i z obozu
po zachodniej  stronie.  Przypominam,  że zostali  oni  rozproszeni  po całym świecie,  wszyscy się
wymieszali. Jednak Bóg dokładnie wie, kto jest kto, co jest co, co jest gdzie.

Otwórzmy tekst z NT – Łuk 4:40. A gdy słońce zachodziło (duno – gr., jam -hebr.)... A gdy
słońce zachodziło – tam musi być jam, bo przecież zachód to tam, gdzie słońce zachodzi. Wszyscy,
którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przyprowadzali ich do niego, a on na każdego z nich
kładł ręce i uzdrawiał ich. Tam, gdzie zachodziło słońce. Kolejny przykład – Mat 13:1-2. Znów
mamy brzeg.  Mieliśmy już to  wcześniej.  Jaszua przychodzi  ze wschodu.  Gdy Biblia  mówi,  że
Jaszua wyszedł z domu, to mówi o domu, o  bet, o  HaMikdasz, o Domu Pańskim, który jest na
wschodzie. Przychodzi ze wschodu i kieruje się na zachód, czyli na brzeg, po hebrajsku.

Kolejny przykład – Marek 5:13. I Jaszua zaraz im pozwolił. A duchy nieczyste – zostańmy
przy tym slajdzie na chwilę. A duchy nieczyste, wyszedłszy, weszły w świnie. Wtedy stado ... ruszyło
pędem  po  urwisku  do  morza  i  utonęło  w  morzu. Chcę  tu  omówić  kilka  rzeczy.  Po  pierwsze.
Wyrażenie nieczyste duchy, nieczyste rzeczy, jak np. świnie, a także zachód, oraz morza – to są
podobne  rzeczy,  i  łączą  się  z  tym  morzem  tutaj.  Zauważcie  również,  że  w  czasach  Jaszua,
zachowuje  On  prawo rodzaju.  Ponieważ  prawo rodzaju  jest  prawem.  Żaby  dają  żaby,  cytryny
produkują cytryny, Nieczyste duchy udają się do nieczystych zwierząt, to jest do świń. Świnie są
nieczyste, więc Bóg posyła nieczyste duchy w świnie, gdyż są nieczyste. I co się dzieje? Biegną one
gwałtownie. Gwałtownie po hebrajsku to hamas. Hamas – powinno brzmieć znajomo. Po urwisku
do morza.  Powtarzam,  że  morze  łączy  się  z  takimi  terminami  jak:  zachód,  zachodzące  słońce.
Dlaczego  wymieniam  te  wersety?  Bo  następnym  razem,  gdy  będziecie  czytać  NT,  zwłaszcza



czerwone  słowa;  gdy będziecie  czytać  NT,  chcę,  byście  byli  wyczuleni  na  te  słowa.  Czytając,
bądźcie wyczuleni na to, czemu Duch Święty mówi,  że najpierw zachodziło słońce albo że był
wieczór lub słońce już zachodziło itp. Bo zapewniam was, że praktycznie za każdym razem, gdy te
słowa są użyte, zaraz za tym zobaczymy nieczyste rzeczy, choroby, ułomności, miejsc, gdzie udają
się tłumy, świnie i wszelkie nieczyste rzeczy. Ponieważ rzeczy czyste i sprawiedliwe, i odwieczne,
te, jakie Bóg ustanowił już na samym początku, są reprezentowane jako wschód, jako Boże drogi.
Lecz gdy człowiek odejdzie od Boga – co robi stale, od samego początku – nagle pojawia się słowo
zachód, które wyraża te wszystkie rzeczy.

Zobaczcie na to – Obj 21:1 mówi: Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze
niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły I mamy tu puentę, przyjaciele – i nie było już morza. I
nie było już morza, bo wszyscy Boży ludzie będą zebrani przy Nim. Ten obraz pokazuje nam to, że
powrócimy do Boga, jak to było na samym początku.

Ostatni  przykład  –  Psalm  103:12.  Jak  daleko  jest  wschód  od  zachodu... Po  hebrajsku
mizrach,  przetłumaczone jako  wschód.  Od wschodu słońca,  aż do jego zachodu w morzu...  tak
daleko oddalił od nas nasze występki. Widzicie ten kontrast między wschodem i zachodem?

Może następnym razem porozmawiamy o tym,  że rdzeniem słowa  europa jest  erew.  Jak
również i słowa arab. Chcę, byście pamiętali o tych rzeczach, gdy omawiamy te słowa, ponieważ
przenikają one do wszystkich języków. Bądźcie z nami za tydzień, gdy będziemy podsumowywać
tą otwierającą serię.

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

Szalom Alechem. Do zobaczenia.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


