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Słowa mają znaczenie

część 4

Szalom i witam ponownie w programie 'Koniec Objawiony w Początku'.  Jest to ostatnia
część z serii „Słowa mają znaczenie”. Przypominam, że to, co robimy, to bierzemy słowa z naszych
Biblii do ich pierwotnych znaczeń. W tych ostatnich częściach wybierałem słowa, z jakimi mamy
stale  do  czynienia.  Są  to  powszechne  słowa,  a  my  szukaliśmy  ich  rolniczych  i  biologicznych
znaczeń z samego początku.

Ostatnim  razem  skończyliśmy  na  omawianiu  idei  wschodu  i  zachodu,  tego,  jak  są
przedstawiane w Piśmie. Mam nadzieję, że widzicie stałość tego wzorca od początku do końca, bo
mamy tylko jednego autora Biblii. Oczywiście On jest konsekwentny. Na końcu jest taki sam, jak
był na początku. Mam jeszcze kilka słów, jakimi chciałbym to zakończyć. Będą to bardzo znajome
słowa, o jakich będziemy mówić. Na pewien sposób są one nawet podobne. Za chwilę zobaczycie,
o  co  mi  chodzi.  Jedną z  rzeczy,  o  jakiej  wiele  ode  mnie  słyszeliście,  a  także,  jeśli  regularnie
oglądacie God's Learning Channel, to dość często słyszycie to słowo – hebrajski. Słyszeliście go
stale i stale. Czy to hebrajska kultura, hebrajska perspektywa, albo język hebrajski, albo hebrajskie
myślenie lub hebrajski pogląd itp. Słyszycie to słowo dość często. Ale czym technicznie jest słowo
hebrajski? Pamiętacie, co pokazywałem wam na tablicy, że sercem tego słowa, czyli bet i resz, jest
hebrajskie słowo na czystość. Być czystym. I pojawia się ono w języku angielskim, poprzez zmianę
liter 'b' i 'p', – o czym będziemy mówić później – gdyż brzmią one podobnie, i stają się one sercem
słowa czystość,  gdy znajdą się w języku angielskim.  I  to  jest  jednym z powodów, dla którego
Sofoniasz 3:9 mówi, że w czasach ostatecznych Bóg przywróci ludziom czysty język.

Jest to jeden z dowodów, jeśli historia jest dla was niewystarczająca. Bo nagle pojawił się
martwy język. Tak wszyscy mówią. Ale on nigdy nie był martwy. On jest wszędzie. Zwoje znad
Morza  Martwego  dały  nam  multum  dowodów  na  to,  jak  język  hebrajski  był  częścią  języka
zwyczajnych  ludzi,  a  nie  tylko  rabinów.  Za  każdym  wbiciem  łopaty  do  ziemi  izraelskiej,
odkrywamy  więcej  dowodów:  testamentów,  napisów  nagrobnych,  zwyczajnych  dokumentów
zwykłych ludzi, napisanych w codziennym hebrajskim. Jeśli więc nikt nie używa tego języka, bo
niby jest  wymarły,  to  dlaczego  jest  on  głównym językiem komentarza  Pesher,  znalezionego  w
Qumran, jeśli chodzi o Zwoje znad Morza Martwego? Dlaczego występuje na monetach z tamtych
czasów? I na dokumentach, testamentach, umowach pomiędzy zwykłymi ludźmi? Bo to nigdy nie
był martwy język. Było jednak kilka języków, które rozważano, by przyjąć jako narodowy język
Izraela, zanim powstało państwo Izrael w 1947 roku. Było kilka takich języków, jakie brano pod
uwagę. Oczywiście został przywrócony hebrajski. Gdy dziś udacie się do Izraela, zobaczycie ten
język przywrócony. Podkreślam, to nie przypadek.

Rozważmy takie słowo. Znajduje się w Bereszit, 1 Mojż. 14:13, gdzie jest powiedziane:  I
przyszedł  jeden  zbieg,  i  oznajmił  to  Abramowi  Hebrajczykowi. Jest  to  jedno  z  pierwszych
wystąpień,  choć  my  sięgniemy  z  nim  jeszcze  dalej.  Tutaj  związane  jest  z  Abrahamem,  a  jak
pamiętacie, ty i ja nazwani jesteśmy nasieniem Abrahama. Nasieniem Abrahama. On jest naszym
ojcem,  jeśli  wolicie.  A ponieważ  jest  on  naszym  ojcem,  występuje  bezpośrednie  połączenie
pomiędzy nasieniem Abrahama a Hebrajczykiem,  gdyż on jest  wzorcem dla wszystkich,  którzy
wierzą.  Chcę  powiedzieć,  że  Abraham  jest  nazwany  naszym  ojcem,  a  my  jesteśmy  nazwani
nasieniem Abrahama, ponieważ jest on naszym wzorcem, który naśladujemy. A wzorzec jest taki –
w 1 Mojż. 15 jest najpierw powiedziane, że Abraham uwierzył Bogu i to zostało mu poczytane za



sprawiedliwość.  A potem mamy to słowo przekroczył  – zapewne słyszeliście  taką definicję.  Za
chwilę  porozmawiamy  o  tym rolniczo.  On przekracza.  Po przekroczeniu,  podąża  on  wzorcami
Bożych  dróg  i  jedenaście  rozdziałów  dalej,  w  1  Mojż.  26:5  mamy  powiedziane,  że  nasienie
Abrahama – słuchajcie tego słowa – wszędzie się ono rozproszy, że wyda on multum narodów.
Dlaczego tak  jest  powiedziane  w 1 Mojż.  26:5?  Dlatego że on strzegł  Moich nakazów,  Moich
przykazań, Moich ustaw i Mojej Tory. 1 Mojż. 26:5 mówi, że Abraham przestrzegał Tory. Widzicie,
to jest owoc. Najpierw trzeba zasiać nasienie, bo nie uzyskacie owocu bez nasienia. Tak więc każdy
wierzący,  który  jest  Bożym dzieckiem,  nie  może  wydać  Bożych  uczynków,  Bożego owocu,  w
którym – według 1 Mojż. 1:11 – znajduje się nasienie, jeśli nie przyjmiesz najpierw nasienia. Więc
dlatego najpierw Abraham wierzy Bogu, następnie jest mu to uznane za sprawiedliwość, dopiero
POTEM wypełnia Jego Torę, co jest jego owocem. Taki jest wzorzec i powód, dlaczego nazywamy
Abrahama naszym ojcem.

Na  ekranie  zobaczycie,  jak  cofniemy  się  z  tym  wyrazem.  Cofniemy  się  ze  słowem
'hebrajczyk'  na  jego  początek.  Macie  napisane  hebrajczyk,  a  pod  spodem  ajin,  bet  i  resz,
wymawiane  jako  awar.  Awar.  Piktograficznie  słowo  to  oznacza  iść  do  lepszej  ziemi.  Jest  to
rolnicze określenie – przekroczyć zbiornik wodny lub iść do lepszej ziemi. Chodzi o to, że kiedy ktoś
coś sieje i to nie przynosi plonu, to czasami idą na inne pole lub przekraczają jakąś wodę i idą tam,
gdzie  jest  lepsza  ziemia.  Iść  do  lepszej  ziemi.  Używamy  tego,  jako  przekroczyć  wodę,  ale
technicznie to nie jest to, jest to iść do czegoś lepszego, chodzi o pójście tam, gdzie lepiej. Oto
przykłady, jak to jest tłumaczone w waszych Bibliach: przekroczyć, strona (bok), poza, hebrajczyk,
łódź, ślepy. Tak jest tłumaczone, a ja i tak nie umieściłem tam wszystkich znaczeń.

Nasze słowo ponad (ang.  over)  –  pamiętacie,  jak mówiłem wam wcześniej  o edenice  –
pochodzi od niego; hebrajskie słowo awar kończy się naszym ponad (ang. over). I kiedy ten Anioł
Śmierci lub ktokolwiek – przypominacie sobie 2 Mojż. 12 i Paschę (Passover)? Pascha to nie jest
hebrajski. Ale kiedy on 'przeszedł nad' ludźmi, którzy mieli krew na drzwiach, to 'przejście nad' to
właśnie 'hebrajczyk'. Ale o tym za chwilę.

Kolejny przykład – 1 Mojż. 10:25 mówi: Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego
Peleg, gdyż za jego dni ziemia została rozdzielona; a imię jego brata – Joktan. A Eberowi – to
mamy pierwszą ludzką osobę nazwaną tym słowem  awar (eber).  Takie pierwsze pojawienie się
tego  słowa  mamy  w  1  Mojż.  8:1.  Jest  to  pierwsze  pojawienie  się  tego  słowa,  które  oznacza
'hebrajczyk'.  Bóg  pamiętał  jednak  o  Noem.  Pamiętacie,  co  znaczy  'pamiętać'?  Nie  oznacza
przypominać sobie. Tu zobaczymy, że On coś tu uczyni. To oznacza słowo 'pamiętać'. Zrobić coś.
Bóg pamiętał jednak o Noem i wszystkich zwierzętach, i wszelkim bydle, które było z nim w arce, i
sprowadził (awar  –  przeszedł  nad  ziemią)  Bóg  wiatr  na  ziemię,  a  wody  zaczęły  opadać.  Po
angielsku mamy tu ułagodził.  One się cofnęły i uspokoiły.  Powtarzam, że Bóg nie przypomniał
sobie, że Noe wraz z żoną, synami i synowymi wsiadł do arki. On zrobił coś dla nich. Generalnie
jesteście zawsze w stanie znaleźć znaczenie hebrajskiego słowa w otaczającym go tekście. Taka jest
natura tego cudownie zaprojektowanego języka. Idziemy dalej.

Kolejny przykład tego słowa jest w 1 Mojż. 15:17, gdzie czytamy:  I stało się... Pamiętacie
kontekst? Abraham zasnął, a gdy spał, Gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący
piec i ognista pochodnia, która przechodziła (awar) między tymi połowami zwierząt. Nie mamy na
to  czasu,  ale  to  wyrażenie  tutaj,  jak  wierzę,  mówi  o  nowym  przymierzu,  lub  jeśli  wolicie,  o
odnowionym przymierzu. Wierzę, że to jest opis przymierza, jakie Bóg zawiera z człowiekiem, a
pokazane jest na przykładzie Abrahama. Jest pokazane w historii Abrahama i ukazuje, w co wierzę,
że wieczne przymierze jest takie, że ty i ja nie nie mamy żadnego wpływu na nasze pojednanie z
Bogiem.  Ani  z  naszym  wejściem do  Bożego  Królestwa.  Z  mojej  perspektywy była  to  umowa
między Słowem Bożym a Bogiem, zawarta na początku. Macie tu dwóch świadków. A to wieczne
przymierze odbywało się zawsze z łaski, poprzez wiarę. Więc aby pokazać to w tym przymierzu,
On  kładzie  Abrahama  i  sprawia,  że  zasypia.  Mówiąc,  ty  nie  masz  tu  nic  do  roboty.  Zawiera
przymierze. Kładzie dwie połówki i przechodzi On między tymi połówkami. Oznacza to, że to On
zawiera  przymierze,  że  to  On  jest  wierny  temu  przymierzu.  A jeśli  ty  będziesz  wierny  temu
przymierzu, to On cię przywróci i zasieje w tobie Jego nasienie, a ty za to wydasz Jego owoc. I



kiedy  dochodzimy  do  Jeremiasza,  to  mamy  odnowienie  właśnie  tego  przymierza.  To  nie  jest
odnowienie Tory, bo Tora nigdy nie odeszła, Tora zawsze tam była. To dlatego powiedział, że to
przymierze nie jest takie, jak to, zawarte z synami Izraela na Górze Synaj, którego nie zachowali.
Innymi słowy, mówi, że to nie tamto przymierze odnawiamy; nie o tym tu mówimy. To była Tora.
Ona została  wam dana.  Nie,  by was zbawić,  lecz  by was  błogosławić.  I  jeśli  jej  nie  będziesz
przestrzegał, to będziesz przeklęty. Nie o tym przymierzu tutaj mówimy. Od samego początku, ty i
ja,  nie  mamy  nic  wspólnego  z  odnowieniem przymierza.  Wierzę,  że  jest  pokazane  tutaj  przez
Abrahama, który zasnął, co oznacza, że on nie miał nic z tym wspólnego; Bóg sam to uczynił.

Spójrzmy szybko na przykład zastosowania tego słowa w Ozeaszu 6:7. Ale oni zerwali moje
przymierze jako ludzkie. To słowo  zerwali nie jest typowym hebrajskim słowem na zrywanie. W
tekście mamy tu napisane  awar, co może znaczyć,  że przekroczyli  z powrotem na drugą stronę.
Możemy tutaj przejść z powrotem na drugą stronę, możemy iść z lepszej ziemi na gorszą ziemię,
jeśli chcemy to zrobić; my, ludzie, mamy taki wybór.

Kolejny,  to oczywiście  2 Mojż. 12:12. To rozdział  na temat Paschy.  Gdyż tej  nocy  awar
przez ziemię Egiptu – przejdę przez lub ponad – i zabiję wszystko, co pierworodne Egiptu. To był
kolejny przykład tego słowa z 2 Mojż. 12. Przejdźmy do NT na chwilę.

1 Kor 10:1 mówi: Nie chcę, bracia. Pamiętacie? Paweł zwraca się do pogan, jeśli chcecie, w
Koryncie. Zwraca się głównie do pogan. On idzie i wszystkim zwiastuje. Lecz pamiętajcie, że był
on apostołem pogan i oto co im powiedział. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że WSZYSCY
nasi  ojcowie  byli  pod obłokiem i  wszyscy  przeszli  przez  morze.  Mówi tu  tak:  WSZYSCY byli
reprezentowani, gdy przechodzili przez Morze Czerwone. Każdy jeden, ok.

Przechodzimy teraz do kolejnego, ciekawego słowa w języku hebrajskim,  araw.  Araw. Tu
macie hebrajskie słowo  araw –  ajin, resz, bet.  Ajin, resz, bet. Piktograficznie to słowo oznacza
mieszać lub przenikać obcą materią. Etymologicznie oznacza mieszać coś. Wymawiane h'awar.
Najczęściej  tłumaczone  w waszych  Bibliach  jako:  wieczór,  mieszać,  kruk  i  Arabia.  Takie  jego
tłumaczenia znajdziecie w waszej Biblii. Mieszać, przenikać obcą materią. Oto co to znaczy. Jest
więc ono podstawą słów: wieczór, mieszać, kruk, a nawet Arabia. Chcę, byście ujrzeli wyjątkowość
tego słowa, jakie omawiamy. Jest ono również tłumaczone jako latające chmary much.

W waszych Bibliach to nie jest dobre słowo. Nigdy nie jest używane w pozytywnym sensie.
W Piśmie jest zawsze używane w negatywnym sensie, gdyż oznacza mieszać coś, a Bóg nienawidzi
mieszania.  Sugeruję  wam,  że  Bóg nienawidzi  mieszania.  Dlatego,  gdy dojdziecie  na  końcu do
Objawienia,  to  widzicie,  że Bóg od początku nienawidzi  mieszania.  Gdy otworzycie  3 rozdział
Księgi Objawienia,  On mówi:  wolałbym,  byś  był  zimny albo gorący.  Ale nie letni!  Co zrobi  z
letnimi? Wypluje ich z ust. Tak właśnie zrobi. Co więc mówi? Mówi, że wolałby, abyś był zimny,
po prostu był totalnie przeciwko Mnie i nie miał ze Mną nic wspólnego, zaprzeczał Mi, groził mi
pięścią czy cokolwiek, niż byś był letni. Jako młody pastor miałem z tym problem. Bo oczywiste
stało  się  to,  co  Ojciec  stara  mi  się  powiedzieć,  albo  co  Jaszua  próbuje  mi  powiedzieć,  że  On
wolałby,  abym był  Mu całkowicie  przeciwny,  niż  miał  w sobie mieszankę ciepłego i  zimnego;
mieszał  Boże drogi z drogami ludzkimi.  Walczyłem z tym,  aż użyłem trochę rozumu w swoim
późniejszym życiu i stwierdziłem, że to takie oczywiste. Bo z Bożego punktu widzenia, jeśli byś był
całkowicie  Mu  przeciwny,  to  nie  przekazywałbyś  światu  pomieszanego  poselstwa.  Ktoś,  kto
nienawidzi Boga, kocha ewolucję, nie będzie pisał książek typu „Bóg urojony” i tym podobnych
rzeczy,  bo  publicznie  stwierdzają,  że  nienawidzą  Boga,  i  nie  wysyłają  światu  mieszanego
przesłania.  Świat wyraźnie widzi,  że oni nie lubią Boga. Ale ci,  którzy wybierają Boże drogi i
mówią, że Go kochają, lecz mieszają to z nieposłuszeństwem i odwracają się od tego, co On mówi,
by czynić, i wielbią Go tak, jak świat wielbi swoich bogów, to takie coś śle mieszany przekaz w
świat. To łamie Jego serce. Takie coś śle światu przekaz, że tak naprawdę nie wiesz, gdzie stoisz.
Ale lepiej, żebyśmy byli dla Boga gorący, a nie zimni.

Oto  przykłady  araw w  waszej  Biblii.  Jer  25:24  tak  mówi:  Wszystkich  królów Arabii  i
wszystkich królów różnorodnej ludności mieszkającej na pustyni. Słowo na Arabię i różnorodnej to
jest  to samo hebrajskie  słowo. Arabia i  różnorodna to jedno hebrajskie  słowo. Arabowie i  cała
Arabia nie są używane w Biblii  w pozytywnym sensie. Ktoś, w wyniku tego, mógłby logicznie



powiedzieć: Brad, a co z tymi Arabami, którzy są chrześcijanami, oni przyjęli Mesjasza? Cóż, chcę
powiedzieć,  że  z  Bożego  punktu  widzenia,  jeśli  byłeś  Arabem,  albo  jeśli  byłeś  Edomitą,  albo
Moabitą, albo Hittejczykiem i przyjąłeś Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, i zwróciłeś się do Niego,
to w Bożych oczach nie jesteś już Arabem, nie jesteś Edomitą, Moabitą, ani Hittejczykiem. Jesteś
wspólnotą  Izraela.  Efezjan  2  –  A  więc  nie  jesteście  już  więcej  obcymi  i  przybyszami,  ale
współobywatelami Izraela, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Jesteście jedno ze
wspólnotą Izraela. Dlaczego to mówię? Bo od początku jest tylko jedno dobre nasienie. Jest tylko
jedno dobre nasienie, nie ma tu innej opcji. Jesteś albo z nasienia węża, albo z nasienia kobiety.
Kiedy więc przeszedłeś z nasienia węża do nasienia kobiety, jesteś teraz jedno ze wspólnotą Izraela,
gdyż od samego początku jest tylko jedno dobre nasienie.

Kolejny przykład.  Spójrzcie  na ekran.  Na górze macie  hebrajskie  słowo na 'hebrajczyk'.
Właśnie  o  nim  mówiliśmy.  Na  dole  macie  hebrajskie  słowo  na  'Arab'.  Arab.  Jeśli  byście  nie
wiedzieli, to po pobieżnym spojrzeniu, można by sądzić, że to są te same słowa. Trzeba przyjrzeć
się  uważnie,  by  dostrzec,  że  to,  co  się  tu  dzieje,  to  w  tych  trzech  literach,  dwie  ostatnie
piktograficznie oznaczają  głowę domu. W przypadku hebrajczyka (na górze) mamy –  Jego oko,
Jego uwaga jest na głowie domu. Lecz aby stało się to 'arabem', trzeba zmienić miejscami te dwie
litery.  Obracacie je dookoła siebie, jeśli wolicie. Chcę wam tu pokazać, że w hebrajskim ujęciu
hebrajczyk  i  arab są przeciwne nawet  w swoim wewnętrznym znaczeniu.  Objawia się  to także
zamianą tych dwóch liter.

Przykład pierwszego wystąpienia.  1 Mojż 1:5. Oto on.  I nazwał Bóg światłość dniem, a
ciemność  nazwał  nocą.  I  nastał  wieczór  (araw)  i  poranek,  dzień  pierwszy.  I  nastał  wieczór  i
poranek,  dzień  pierwszy.  Oto pierwsze jego wystąpienie  w Biblii.  Już na początku pierwszego
rozdziału pojawia się to słowo. Wspominaliśmy o nim w innych miejscach, więc nie będę tego
wałkował. Powtórzę – wieczór to obraz światła zanurzającego się w ciemność. Wieczór związany
jest z ciemnością. Zaś poranek to światłość. Wieczór lub jeśli wolicie, noc, to ciemność. Użycie
tych liter w Biblii jest konsekwentne.

Kolejny przykład – 1 Mojż. 8:7 mówi: I wypuścił kruka (araw), który wylatywał i wracał, aż
wyschły  wody  na  ziemi.  Zauważcie  tu  połączenie  między  wędrowaniem  tam  i  z  powrotem  a
krukiem.  Hebrajskie  słowo  kruk  oparte  jest  na  tym  samym  trzyliterowym  rdzeniu.  Ma  różne
samogłoski, ale trzy te same spółgłoski.  Ajin, resz, bet, to rdzeń kruka, i jak widzicie na ekranie,
trzy ostatnie litery r-a-v znajdują się w angielskim słowie kruk – raven. Kruk.

Powodem, dlaczego ukazuję wam ten piękny obrazek, jaki Bóg nam tu maluje, jest to, że
kiedy w 1 Mojż. 8 macie obraz wysłanego kruka,  a potem gołębia,  jako drugiego, to macie tu
piękny obraz tego, kim są Boży pierworodni. Pierworodnym Ojca jest ten, kto pierwszy wydaje
Jego owoc.  Pierworodny człowieka 'produkuje'  kolejnego człowieka.  Zaś Boży pierworodny,  to
pierwszy,  w  którym  Bóg  sieje  Swoje  nasienie,  nie  pierwszy,  w  którym  ty  umieszczasz  swoje
nasienie. Bożym pierworodnym nie był pierwszy, w którym Abraham umieścił swoje nasienie, bo to
był  Ismael.  Bożym pierworodnym nie był  ten,  w którego Adam włożył  swe pierwsze nasienie,
swoje fizyczne nasienie – bo był nim Kain. Bożym pierworodnym nie był ten, w którego Izaak
włożył swe pierwsze nasienie, bo tym był Ezaw. Bożym pierworodnym był Jakub. W Izaaku będzie
on nazwany. Tu jest ukazane prawdziwe nauczanie o prawie pierworodnego. Pokazuje to, jak tylko
wychodzą z arki. Pierwszą rzeczą jest to, że mamy tu nowy początek i Bóg pokazuje Swoje wzorce.
Bo pierwszą rzeczą, jaką wysyła, jest araw, mieszanka, i ten kruk nie wraca. Prawdę mówiąc, nie
tylko nie wraca, ale robi to samo, co Kain i jego potomkowie w 1 Mojż. 4, wędruje wte i wewte po
całej  ziemi.  Natomiast  drugi,  ten  Boży  pierworodny,  czyli  gołąb,  po  hebrajsku  jona,  Jonasz,
przynosi listek oliwny w swoim dziobie. On wraca, mając w dziobie listek oliwny. Tak więc Bożym
pierworodnym jest ten, kto wydaje owoc. Natomiast kruk jest obrazem ludzkiego pierworodnego.
Podam wam parę przykładów, zanim przejdziemy dalej.

W 2 Mojż.  12:38 mamy mieszany tłum, który wychodzi  z synami  Izraela.  Być może w
późniejszych  programach  omówimy  to  raz  jeszcze.  Pokażemy  różnicę  między  tymi,  którzy  są
zrodzonymi w domu, a tą mieszaniną, która wyszła z nimi. Spójrzcie na Psalm 103:12. Omawiałem
to w poprzednim programie.  Jak daleko jest wschód od zachodu. Spójrzcie na hebrajskie słowa



mimma'araw. Mimma'araw. Widzicie, to słowo araw przetłumaczone jest jako zachód, ponieważ w
hebrajskim myśleniu kierunki wschodu i zachodu są rozdzielone od siebie. Różnice w procesach
myślenia, między hebrajskim, wschodnim myśleniem, są również widoczne w ten sposób. Różnice
między  myśleniem jak  Grecy  –  zachód  a  hebrajskim myśleniem,  które  reprezentowane  jest  w
słowie  wschód.  Czasami  te  myślenia  znajdują  się  na  przeciwnych  biegunach.  I  chcę  wam
powiedzieć, że wyraża się to także w słowach wschód i zachód.

Gdy otworzycie sobie Daniela 2:41-43, to zauważycie, że w posągu Nebokadnezara – nie
będę czytał całości – za każdym razem, gdy w tekście widzicie słowo mieszany: będzie w nim nieco
siły żelaza, tak jak widziałeś żelazo zmieszane (araw) z mulistą gliną. Idziemy dalej, gdzie mowa: A
że  widziałeś  żelazo  zmieszane  (araw)  z  mulistą  gliną,  oznacza  to,  że  się  zmieszają  (araw)  z
nasieniem ludzi. Jest to doskonały obraz przypowieści o pszenicy i kąkolu.  Araw – zmieszają się
również z nasieniem ludzi. Widzicie stały ten wzorzec w całym Piśmie.

Ezechiel  27:17 mówi:  Juda i  ziemia Izraela prowadziły  z  tobą handel.  Słowo handel to
mi'araw. Mi'araw. Dlaczego przetłumaczono to jako handel? Bo przy handlu spotykają się przeróżni
kupcy, którzy schodzą się, by wyłożyć na targu swoje różne (mieszane) materiały i handlować nimi.
Przetłumaczono to jako handel, nie przez przypadek.

Zbliżamy  się  do  końca,  więc  przejdźmy  szybko  do  NT.  W Mat  27:34  Jaszua  wisi  na
drzewie. Pamiętacie historię. Mamy tam powiedziane:  Dali mu do picia ocet zmieszany (araw) z
żółcią. Mignumi (gr.) pochodzi z hebrajskiego słowa  araw.  Ale nie chciał tego pić. Powiedziano
tam, że gdy skosztował, nie chciał tego pić. Widzicie, Mesjasz nie chciał pić niczego mieszanego.
To  nam  tu  chcą  powiedzieć.  On  odrzucił,  on  nie  chciał  pić  tej  mieszaniny,  jaką  mu  tam
zaoferowano.

W Mat  14:15,  23-24  mamy:  A gdy  nastał  wieczór,  podeszli  do  niego  jego  uczniowie.
Spójrzcie  na  okoliczności  tego  wieczoru.  Araw,  zachód,  tam,  gdzie  słońce  zachodzi.  Jest  to
pustynne miejsce. Spójrzcie na: odpraw te tłumy. Mamy tu połączenie między tłumami i miejscami
pustynnymi. Czytamy dalej, że nastał wieczór... łódź była na środku morza, miotana falami, gdyż
wiatr był przeciwny. Widzicie tu te połączenia. Wierzę, że teraz, przy czytaniu, będziecie wyczuleni
na te rzeczy. Na morza, zachód, Araba, zachodzące słońce itd. A nawet na plagi, gdyż przy plagach
mamy powiedziane, że jedną z plag, jaką ześle, będzie chmara much. To słowo chmara much – te
muchy są tam dodane, gdyż hebrajski ma zupełnie inne słowo na muchy. To słowo chmara to araw.
Chodzi o to, że coś tam było namieszane. Dlatego użyli tam chmary much, w znaczeniu zarazy,
chmary przeróżnych insektów itp. To była jedna z plag.

Konsekwentnie przez całą Biblię słowo 'hebrajczyk' jest nie tylko przeciwieństwem, dlatego,
że  tak  został  zaprojektowany,  poprzez  zamianę  tych  dwóch  liter,  ale  jego  znaczenie  jest
wielokrotnie przeciwstawne tym innym, w całej Biblii.

Nie wiem, jak wam podziękować za słuchanie tych programów. Chcę podziękować Al and
Tommie za zaproszenie mnie tutaj  i dzielenie  się tym pięknym językiem, przynajmniej  z mojej
perspektywy, jaką uczę. Mam nadzieję, że dla was też to będzie fascynujący język.

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

Bądźcie błogosławieni, przyjaciele. Szalom szalom.
Szalom Alechem.
Cześć wam.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


