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Szalom i witam ponownie. Jestem Brad Scott. Ten program to: Dom, rodzina i kawałek pola.
Jeśli  nie  oglądałeś  poprzedniego  odcinka,  to  możesz  sobie  pomyśleć,  o  czym  on  tu  mówi?
Narysowałem to na tablicy,  gdyż wciąż się do tego odnosimy,  omawiając poszczególne słowa i
przyrównujemy je do tego prostego obrazka, jaki znamy od początku.

Nie marnując czasu, udajmy się do pierwszego słowa, jakie wybrałem, jakie zdefiniujemy, o
jakim będziemy mówić.  Jest  to  znane  słowo.  Staram się  wybierać  raczej  znane  słowa,  aniżeli
nieznane. Chcę wybierać słowa, jakie wszyscy znamy. Jak dobrze pamiętam, pierwsze słowa, jakie
wspominaliśmy w tych programach,  to były słowa:  łaska oraz  wiara.  Przypomnę,  że w naszej
kulturze  łaska i  wiara są określeniami abstrakcyjnymi. Pamiętacie, takie jakieś abstrakcyjne idee,
abstrakcyjne słowa, myśli, jakie głównie używamy. Nie tylko w kręgach religijnych, ale również w
świeckim świecie.  Używamy abstrakcyjnych  słów,  dlatego tak  często  walczymy ze sobą,  a  nie
zgadzamy się politycznie,  czy to  Republikanie i  Demokraci,  czy konserwatyści  i  liberałowie,  a
nawet między mężem i żoną. Jest tak, bo używamy myśli i słów w abstrakcyjnym wymiarze, i nie
dogadujemy się dobrze między sobą. I chcę wam powiedzieć, że tak samo stało się na przestrzeni
wieków.  Mamy  tych  wszystkich  leksykografów,  wielkich  teologów  itp.,  którzy  rozbierają  nam
słowa, łączą itd. I co nam to dało? W 2008 wciąż kłócimy się o te same rzeczy, co w roku ósmym.
Co uzyskali?  Nic.  Wierzę,  że Ojciec o tym wiedział,  więc przyprowadza nas do tego prostego
obrazka z początku.

Zacznijmy więc od wersetów, jakie znacie. Efezjan 2:8. Mamy je także u Jana (Jochanan)
1:17. Wszyscy znają ten werset. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, nie z siebie, jest to dar Boga.
A Jochanan,  Jan  1:17  mówi:  Tora  (lub  Prawo)  została  dana  przez  Mojżesza,  łaska  i  prawda
przyszły przez Mesjasza, Jaszua. Napisałem to, jak to jest w grece. Nie dodałem niczego, co często
czynią  nasze  tłumaczenia.  Tora  została  dana  przez  Mojżesza,  łaska  i  prawda  przyszły  przez
Mesjasza, Jaszua. Oczywiście  łaska i  prawda są od samego początku, ponieważ przyszły przez
Mesjasza, Jaszua. A według Jana 1:1 i 14, Jaszua jest Słowem Boga, które stało się ciałem, i na
początku był z Bogiem, i Bogiem było Słowo. Nieco później pokażę wam parę przykładów tego
hebrajskiego słowa na znak (ot). Widzimy to w otwierającym rozdziale Bereszit, który dokładnie
nam pokazuje, o czym mówił Jan 1:1, gdy powiedział, że na początku było Słowo i Słowo było z
Elohim,  i  Słowo było  Elohim.  Pokażę wam wyraźnie,  o czym tam mówi hebrajski  tekst.  Lecz
wróćmy do naszego słowa  łaska. Po hebrajsku słowo  łaska i  wiara – możemy to zobaczyć na
ekranie. Rozpoczniemy najpierw od słowa łaska. Łaska po grecku to charis – oznacza życzliwość i
przychylność.  Jeśli  otworzycie  jakikolwiek leksykon,  to  powie wam,  że  łaska oznacza  głównie
okazać życzliwość i przychylność. Powtarzam, że jest określenie abstrakcyjne.

Czyli innymi słowy, wzięliście abstrakcyjne słowo 'łaska' i poszukaliście go w leksykonie.
Pewnie był to zamerykanizowany leksykon. Zatrzymajmy się tutaj, wyjaśnię to. Chcę powiedzieć,
że  Słownik  Strong'a,  Gesenius,  Brown,  Driver,  Briggs,  Thayer,  Vine's,  Kittlel,  mogę  wymienić
znacznie  więcej,  to  zamerykanizowany  hebrajski.  Zamerykanizowany  hebrajski.  Co  przez  to
rozumiem? Że język został przefiltrowany przez zachodnie myślenie oraz system, zanim dotarł do
ciebie i mnie. Czyli przyjmujemy to, co zostało przefiltrowane przez system, opierający się głównie
na  abstrakcyjnym myśleniu,  a  nie  na konkretnym hebrajskim.  Hebrajski  jest  bardzo konkretny.
Myślenie abstrakcyjne to słowa opisujące cechy poza obiektem. Innymi słowy, nie ma konkretnego
obiektu, jaki możesz dotknąć, spróbować, poczuć, powąchać, doświadczyć. One gdzieś tam sobie
latają,  mają  różne  znaczenia  dla  różnych  ludzi.  Szukasz  więc  abstrakcyjnego  słowa  'łaska'  i



dostajesz dwa kolejne abstrakcyjne  słowa:  życzliwość  i  przychylność.  Przyjacielu,  nie  jesteś  w
lepszym miejscu niż na początku. Bo takie są te słowa. Ale weźmy je do hebrajskiego. Weźmy te
abstrakcyjne  określenia  i  udajmy  się  na  szczyt  góry.  W  hebrajskim  słowo  łaska to  chen.
Wymawiamy chen. Składa się z chet i nun. Widzicie to na ekranie – chet i nun. Wymawiamy chen.
Jeśli  poszukacie  tego  w  zamerykanizowanym  leksykonie  hebrajskim,  dowiecie  się,  że  to
życzliwość, łaskawość i przychylność. Praktycznie te same definicje jak w greckim, dlatego, że to
również  umieszczają  w abstraktach.  Natomiast  hebrajski  pokaże  ci  coś  konkretnego.  Widzicie,
hebrajski  jest  językiem  obrazkowym.  Będzie  pokazywał  ci  obrazki.  Nie  będzie  cię  uczył
abstrakcyjnych rzeczy, lecz pokaże ci obrazek. Mamy więc chana. Chana – chet, nun, hej. Widzicie
trzy litery – chet, nun, hej – chana(h) lub chana(n). Piktograficznie słowo to oznacza:  ten, który
ochrania życie. Gdy rozłożymy go na poszczególne litery, chet, nun i hej, to otrzymujemy obrazek
tego, kto ochrania życie.  Każda z tych liter w języku hebrajskim ma sama w sobie znaczenie.
Każda  litera  ma  swoje  własne  znaczenie.  Chet oznacza  postawić  ścianę  lub  zabezpieczyć  coś.
Oznacza  zabezpieczyć  coś.  Nun to  hebrajska  litera  na  życie.  Hej jest  obrazem  człowieka  ze
wzniesionymi do góry rękami. Jest to wyobrażenie na 'spójrz'. Człowiek ten mówi 'spójrz' i kieruje
swe ręce do niebios. Czyli słowo to oznacza: coś, co ochrania, lub otacza życie. Jest używane w
typowo rolniczy sposób. Chodzi mi o to, że gdy uprawiają ziemię, gdy przenoszą się z jednego
miejsca na drugie, rozbijają się tam i rozstawiają namiot, Za każdym razem, gdy rozbijali namiot,
pokazywali ten obraz –  chana, łaska. Gdy więc czytamy słowa, z łaski jesteście zbawieni, przez
wiarę, ta łaska przedstawiana jest tym rozbijaniem namiotu.  Pokazywali  ten obrazek od samego
początku.

Prawdę mówiąc, możecie zauważyć, że nawet autor Jana 1:17, Jan, którego cytowaliśmy, że
łaska i prawda przyszły przez Mesjasza, Jaszua. Imię Jana, co widzicie na dole ekranu, jego imię to
Jochanan. Jochanan – mamy tam słowo  chana,  łaska, lub  ten, który rozbija namiot. Tak więc to
znaczy jego imię.

Podam wam teraz parę przykładów. Weźmy ten przykład – Psalm 34:7. Zobaczycie to na
ekranie. Mówi:  Anioł Jahwe rozbija (chana) obóz dokoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich.
Anioł Jahwe – jest to Psalm 34:7 -  rozbija obóz dokoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich.
Zobaczcie,  tym  słowem  rozbija,  jest  chana.  Trzyliterowy  rdzeń  słowa  chana,  które  w  Biblii
tłumaczone jest jako łaska.

Kolejny przykład to Jochanan 14, czyli Jan. Jego imię jest tym samym słowem, co rozbić
obóz  lub  namiot.  Jan  14:23  mówi:  Jaszua  mu  odpowiedział:  Jeśli  ktoś  mnie  miłuje,  będzie
zachowywał moje słowo. Spójrzcie na kontekst.  Będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go
umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. Oni rozbiją ich namiot u niego.

Kolejny przykład. Mam ich mnóstwo, jeśli szukacie. Jochanan 1:14.  A to Słowo stało się
ciałem i mieszkało wśród nas. On rozbił Swój namiot pośród ludzi, jeśli wolicie. (i widzieliśmy jego
chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy. Trzy wersety dalej, w wersecie
17, Jan powtarza to. To słowo po grecku, przetłumaczone jako mieszkało, to skeno'o. Skeno'o. lub
po hebrajsku  szakan.  Szakan.  Widzicie  je  na  spodzie  ekranu.  To greckie  słowo wywodzi  się  z
hebrajskiego  słowa.  Widzicie  tam  s,  k,  n.  Ponieważ  grecki  nie  posiada  głoski  'sz',  więc
przetransliterowano  to  jako  głoskę  's'.  Ponieważ  nie  ma  tej  głoski,  mamy  więc  skeno'o,  które
wywodzi się z hebrajskiego szakan.

Kolejny przykład – Psalm 37:26. Stale się lituje (chanan) i pożycza; a jego potomstwo jest w
błogosławieństwie. To  słowo  'pożycza'  trochę  nam  umyka.  W polskim  nie  widać  tego,  jak  w
hebrajskim. On stale się lituje (rozbija swój namiot) i jest złączony (lawa) – takie jest hebrajskie
słowo za 'pożycza'.  Lawa.  Ta środkowa litera  'w'  (v),  to hebrajskie  waw.  Jest  to łącznik,  obraz
gwoździa lub  palika.  Jest to obraz gwoździa lub palika,  jaki wbijasz w słowo. Tak więc jest to
hebrajska litera na gwóźdź. Ta litera waw jest najczęściej występującą literą w hebrajskim tekście.
Pojawia się w hebrajskim tekście więcej razy niż jakakolwiek inna litera. W hebrajskim mamy tylko
dwa słowa, jakie zaczynają się od waw. Powtórzę to raz jeszcze. W hebrajskim mamy tylko dwa
słowa, zaczynające się od waw. A jednak to waw pojawia się znacznie częściej w hebrajskim tekście
niż inne litery.  W greckim myśleniu brzmi to, jak sprzeczność. Jednak w hebrajskim to całkiem



logiczne, gdyż  waw jest czymś, co nazywamy łącznikiem. Tłumaczone w Biblii jako 'i'. Jedną z
niewątpliwych cech hebrajskiego jest  to,  że mamy tam: i  to,  i  tamto,  i  tu.  I,  i,  i...  wszędzie 'i'.
Dlatego, gdy czytacie np. listy Pawła, staje się oczywiste, że jest to tłumaczenie z hebrajskiego. Ja
wierzę, jest to moje osobiste przekonanie – hebrajski -> aramejski -> grecki. Jestem przekonany, że
tak było: hebrajski -> aramejski -> grecki. Nie jestem jedynym, który tak wierzy. Wierzę, że tak
było hebrajski -> aramejski -> grecki. Możesz dostrzec, że to wywodzi się z tych dwóch semickich
języków, gdyż Paweł stale to stosuje. Paweł potrafi ciągnąć jedno zdanie przez 15 minut. I, i, i...
Przeczytajcie np. 1 Kor. 1, a zobaczycie, jak stale i stale, i stale używa tam łączników. Biblia jest
pełna tego. Przeczytajcie pierwsze trzy wersety z 1 Mojż. 1 a zobaczycie to tam bardzo wyraźnie. A
zatem to waw łączy jedno z drugim. Waw oznacza złączyć lub połączyć coś. To dlatego pojawia się
w tym słowie  lawa, które przetłumaczone jest jako pożycza i jego potomstwo jest błogosławione.
Podam kolejny przykład. O, nie, to były wszystkie przykłady.

Spójrzmy teraz  na  wiarę.  Efez  2:8-9  mówi:  Albowiem z  łaski  (rozbić  namiot)  jesteście
zbawieni, przez wiarę. Widzicie, w greckim, czyli zachodnim myśleniu są to po prostu stosowane
przez nas określenia, jakie sobie zdefiniowaliśmy. Ale w hebrajskim, to, co robi Paweł, to rysuje
wam obrazek. Rysuje wam piękny obraz. Z łaski zbawieni, przez wiarę. Wiara po grecku to pistis –
p-i-s-t-i-s. Wiara jest określeniem abstrakcyjnym. Jeśli otworzycie słownik, to otrzymacie więcej
abstrakcyjnych terminów. Nie umieszczałem tu tego, ale 'zaufanie' też się do tego zalicza. Wierzyć,
wiara, zaufanie – takie definicje znajdziecie w leksykonach, gdy będziecie badać Nowy Testament.
Chcę  zasugerować,  że  z  jednego  abstrakcyjnego  określenia  otrzymujemy  kolejne  abstrakcyjne
określenia.  Szukamy  sobie  słowa  'wiara'  i  dostajemy  abstrakty.  Skąd  wiem?  Ponad  15  tys.
denominacji w naszym kraju twierdzi, że mają wiarę, a każda robi co innego. Bo ktoś ma nieco inną
definicję wiary niż osoba obok. A ponieważ myślimy abstrakcyjnymi określeniami, nie myślimy po
hebrajsku. A przecież Biblia mówi u Filipian:  takiego bądźcie myślenia, jakie było w Mesjaszu,
Jaszua. Paweł mówi tam – myślcie tak, jak On. Dlaczego tak mówi? Gdyż Bóg nas stworzył, On
jest Tatusiem,  Ojcem, On nas zna.  I wie,  że nie sprawi, że będziemy postępować jak Mesjasz,
dopóki  najpierw nie  zaczniemy myśleć  jak Mesjasz.  To jak człowiek myśli,  takim jest  – pisze
psalmista.  Jeśli  chcę,  byś  się zachowywał  w pewien sposób, muszę sprawić,  byś  myślał  w taki
sposób.

I powiem wam, że przeciwnik też to wie. Przeciwnik, smok, zły gościu, on również wie, że
jak myślimy, tak się będziemy zachowywać, jeśli wolicie. Czyli, jeśli możemy zmienić znaczenie
słów, jeśli w pewnym przedziale czasu możemy dokonać tysięcy tłumaczeń – co, tak przy okazji,
musi  się stać,  ale  porozmawiamy o tym innym razem.  W każdym razie,  taka była  historia.  Za
każdym razem, przy każdym tłumaczeniu zmieniają się niuanse tego, co dane słowo znaczy. Każdy
antropolog wam powie... A antropolodzy to ludzie, którzy studiują ludzi. Moja żona ma taki stopień.
Ludzie badający ludzi. Każdy antropolog wam powie, chcesz manipulować ludźmi, zmień im język.
Zmień im słowa, a zmienisz ludzi. Zmienisz zachowanie. Dlatego, że za słowami, jakie stosujemy
w naszych różnych kulturach, stoją znaczenia. I te znaczenia będą decydowały, jak będziemy się
zachowywać. Jeśli zmienisz język, zmieniasz znaczenia. To dlatego Aleksander Wielki był chyba
najznakomitszym  strategiem  wojskowym  wszech  czasów.  Dlaczego  był  najznakomitszym?  Bo
zamiast robić to, co robi większość, gdy podbija narody, gdy on podbił Hebrajczyków, nie zrobił
tego, co większość kultur robiła. Nie zamknął ich w obozach lub czymś innym i nie karmił ich
ochłapami każdego dnia, marnując tym podatki swojego narodu. Nie, nie czynił tak. Zamiast tego,
wiedział, że może zdobyć Hebrajczyków, by dostosowali się do niego, byli po jego stronie, byli jak
on – jeśli nauczy ich greckiego. Zatem pierwszą rzeczą, jaką uczynił Aleksander Wielki, nie tylko
Hebrajczykom, ale wszystkim, których podbił, to nauczył ich języka greckiego, bo wiedział, że jeśli
zmieni język, dość szybko Tora, przykazania, nakazy i prawa naszego doskonałego Ojca i Boga
wylądują za oknem. Tak więc to, co zrobili od czasów Aleksandra Wielkiego do czasów Jaszua, to
po prostu zmieszali  swoją kulturę z hebrajską. Więc gdy dochodzimy do czasów Jaszua, mamy
mieszankę tego, co w ciele wydają się Hebrajczykami, ale myślą jak Grecy. W Biblii nazywani są
Hellenistami lub Grekami. Była to mieszanka tych dwóch. A ponieważ była mieszanka tych dwóch,
w czasach Mesjasza faryzeusze i saduceusze, przywódcy żydowscy w tamtych czasach, pododawali



do Bożego Słowa i poujmowali z Bożego Słowa.
Jeśli więc dodamy do Bożego Słowa, a wiemy, że Słowo Boże jest obrazem Bożej Tory,

Tory Stworzyciela, Jego przykazań, ustaw i nauczań dla nas, jako Jego ludu. Jeśli są one pięknym
obrazem  Mesjasza,  jeśli  są  one  nauczycielem,  który  prowadzi  nas  do  Mesjasza,  jeśli  są  one
pięknym  tego  obrazem,  to  możemy  zrozumieć,  czemu  Bóg powiedział,  nie  dodawaj  do  Mego
Słowa, nie ujmuj z Mojego Słowa. Nie dodawaj i nie ujmuj. Dlaczego? Bo po pierwsze, jest to
obraz twojego Zbawiciela, to obraz twojego odkupiciela. Jeśli więc dodajesz do Tory, dodajesz do
Mesjasza. Jeśli odejmujesz z Tory, odejmujesz z Mesjasza. Nic dziwnego, że się nie dogadywali, że
Jaszua stale na nich narzekał. Nie dlatego, że przestrzegali Bożych Przykazań. Chodzi o to, że ich
nie przestrzegali. Nie przestrzegali ich. Oto stoi przed nimi doskonałe, czyste Boże Słowo, a oni
wzięli to Boże Słowo i dodali do Niego, a także ujęli z Niego. Więc Mesjasz, doskonałe i czyste
Boże  Słowo,  miał  coś  do  powiedzenia  Swoim ludziom,  którzy  mieli  zachowywać  przymierza,
obietnice, Torę, Prawo itd., itd. Było powiedziane o Domu Judy, że oni mieli zachowywać te rzeczy.
Zamiast tego pododawali tam i poujmowali, więc gdy Mesjasz przychodzi, nie przypomina to tego,
czym miało to być.

To  dzięki  genialnej  strategii  Aleksandra  Wielkiego.  Nauczyć  ludzi  języka  greckiego,
pozmieniać znaczenia. My robimy to samo w naszej kulturze. Nasza kultura jest grecko-romańska.
Spójrzcie na architekturę w niektórych miastach na wschodnim wybrzeżu, zwłaszcza Waszyngton
D.C., Filadelfia i podobne. Spójrzcie na architekturę, na projekty, a wszędzie zobaczycie Grecję i
Rzym. To było nasze greckie słowo pistis, które znaczy wierzyć, wiara. Teraz sprowadzimy go do
hebrajskiego. Hebrajskie słowo to  emunah.  Emunah. Macie to na ekranie –  emunah. Jest ono
głównie w rodzaju żeńskim.  Słowo wiara występuje głównie w rodzaju żeńskim.  Jest  ku temu
bardzo szczególny powód. Ale o tym będzie później, gdy będziemy omawiać Boże Słowo, jak jest
pokazane w naszym ciele. A jeśli spojrzycie do zamerykanizowanego leksykonu hebrajskiego, to
również  znajdziecie  tam  wiara,  zaufanie,  ufność.  Ponownie  abstrakcyjne  definicje.  Lecz  teraz
przyjrzymy  się  jego  piktogramom.  Rozłożymy  go,  by  poznać  znaczenie,  gdy  ono  powstało.
Ujrzymy pismo obrazkowe, jakie narysował nam Ojciec. Aman – alef, mem i mamy tam końcowe
nun.  Alef, mem, nun. I spojrzymy teraz na to przez nasz obrazek – dom, rodzina i kawałek pola.
Życie znajdowane w matce lub życie matki. Albo życie z matki. M to matka, dwie pierwsze litery
alef i  mem. Pamiętajcie, że w hebrajskim czytamy z prawej do lewej. Pierwsze dwie litery tworzą
hebrajskie słowo 'matka'. Ostatnia litera to końcowe nun i jest to obraz ryby lub życia. Dostajemy
więc życie matki lub ta, która wspiera. Ta, która wspiera, gdyż zadaniem matki jest wspieranie.

Gdy teraz umieścimy to w naszym rolniczym znaczeniu, przy naszym namiocie, na polu,
gdzie każdy coś sadzi i hoduje. Coś, o czym większość z nas, w naszej kulturze, nie ma pojęcia,
gdyż nie jesteśmy społeczeństwem rolnym i nie potrafimy odnieść się do tych pojęć. Jednak te
rzeczy były  wtedy bardzo istotne  dla  tych  ludzi.  To my jesteśmy tymi,  którzy odeszli  od tego
pięknego obrazka, jaki był na początku. Zatem słowo aman wiąże się także z wbijaniem palika,
by  zabezpieczyć  namiot.  Ponieważ  zabezpiecza  go  przed  zwaleniem się.  Ale  wiąże  się  też  z
opiekowaniem.  Wiąże się to z  wychowywaniem,  gdyż taka była rola matki.  Była nią troska o
dziecko, od czasu, gdy my byliśmy niemowlętami, gdy matka piastowała niemowlę na swoim łonie,
a ono było całkowicie od niej uzależnione. W tym czasie tata biega na zewnątrz i zarabia na życie,
w  pocie  czoła,  jeśli  wolicie,  zdobywa  chleb.  To  matka  w  tych  początkowych  chwilach  jest
całkowitym zapewnieniem życia dla dziecka.

Podam wam parę przykładów tego słowa. Przyp. 28:20. Po hebrajsku Miszlej, Przyp. 28:20
tak mówią: Wierny człowiek będzie opływał w błogosławieństwa, a kto chce się szybko wzbogacić,
nie będzie bez winy. Pierwsza część „wierny człowiek”...  to praktycznie sprzeczność w naszym
języku. Słowo wierny (emunah) występuje w rodzaju żeńskim. Jak pamiętam, w oryginale jest tam
emunot. Czyli człowiek (r. m.) i wierny (r. żeń.). Zatem wierny człowiek – mamy tu połączenie
żeńskiego i męskiego. Wierny człowiek, dlatego że mężczyzna nie może być w pełni tym, czym
Bóg go stworzył, bez swojej żony. Mężczyzna nie jest pełny, kompletny bez swojej żony. Ona jest
stworzona, by go dopełniać. Tak więc wierny człowiek zawiera w sobie aspekt żeński i męski.

4 Mojż. 12:7 mówi:  Lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem, który jest wierny w całym



moim domu. Również rodzaj żeński. Lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem, który jest wierny w
całym moim domu. Gdy otworzymy Hebr. 3:5-6, to jest tam gra tych słów. Autor Hebr. 3:5-6 bawi
się tam tymi  słowami.  Oto co tam mówi:  Mojżesz wprawdzie był wierny – zwróćcie  uwagę na
kontrast – Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa, na świadectwo tego, co
potem miało być powiedziane; lecz Mesjasz jako syn panuje nad swoim domem. Jego domem my
jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Kontrastem
jest tu to, że Mesjasz w Swoim domu jest, jak Mojżesz w był swoim domu. Taki jest kontrast z tym
słowem.

Kolejny przykład – Psalm 119:86.  Wszystkie twoje przykazania są prawdą (wierne); bez
powodu mnie prześladują; pomóż mi. Zauważcie na relację między przykazaniami a wiernością
(prawdą). Dlatego to wspominam – przykazania i wierność. Cała historia z wielbłądami, studnią,
Rebeką, Eliezerem, sługą mającym przyprowadzić żonę Izaakowi, jest obrazem podążania za wiarą,
tym, o co chodzi w wierze. Wiara. Wiara oblubienicy, czyli kobiety, która poi sługę oraz wielbłądy.
Może porozmawiamy o tym później.

Kolejny przykład – Iza 22:22-23.  I położę klucz domu Dawida na jego ramieniu; gdy on
otworzy, nikt nie zamknie, a gdy zamknie, nikt nie otworzy. Znane słowa z Księgi Objawienia.  I
wbiję go jak gwóźdź na miejscu pewnym. Słowa w miejscu pewnym to aman. Pamiętacie? Mówiłem,
że jest  ono rdzeniem słowa wierność. Jest  nawet podstawą naszego słowa amen.  Gdy mówimy
amen,  potwierdzamy  tę  samą  rzecz.  Mówiąc  amen,  utwierdzamy  to,  co  ktoś  powiedział.  Oto
przykład czegoś, co zostanie przybite gwoździem w miejscu pewnym: a będzie tronem chwały dla
domu swego ojca. To był przykład literalnego użycia przez Izajasza przybijania gwoździa w pewne
miejsce. Zanim pójdę dalej, słowo gwóźdź po hebrajsku to jated.  Jated. Zwróćcie uwagę, jak jest
użyte.

Iza  33:20  Spójrz  na  Syjon,  miasto  naszych  uroczystych  świąt.  Twoje  oczy  zobaczą
Jerozolimę, spokojne miejsce zamieszkania, namiot, który nie będzie przeniesiony; jego kołki nigdy
nie zostaną wyciągnięte i żaden z jego sznurów nie będzie zerwany. Jest to związane bezpośrednio z
wiarą,  gwoździem  wbitym  w  miejsce  pewne  z  Izajasza  22  –  jego  kołki  nigdy  nie  zostaną
wyciągnięte. To o to chodzi w prawdziwej wierze.

Izaj  54:2  mówi:  Rozszerz  miejsce  swego  namiotu,  a  niech  rozciągają  zasłony  twoich
mieszkań; nie oszczędzaj, wydłuż swoje powrozy i wzmocnij swoje kołki. Czyli proroctwo to mówi,
że w dniach ostatecznych Bóg poszerzy Swój namiot.  Sugeruję wam, że pozwoli to wszystkim
plemionom, rozproszonym wśród narodów, powrócić do tego namiotu. Jak? Przez wiarę! W taki
sam sposób, jak każdy wchodzi do Bożego Królestwa. To zawsze było przez wiarę! I te rzeczy już
od samego początku pokazane są w tym pięknym obrazku – dom, rodzina i kawałek pola.

Następnym razem będziemy to kontynuować. Porozmawiamy sobie o słowach, które dobrze
znamy,  gdyż zajmiemy się prawem, któremu się przyjrzymy,  a także cyklom itp.  Ale to będzie
następnym razem. A na razie przylgnijcie do korzeni, by dni wasze były długie i by szczęściło się
wam we wszystkim, do czego przyłożycie rękę.

Szalom

tłumaczenie – Bogusław Kluz


