
Dom, rodzina i kawałek pola
część 5

Szalom i witam ponownie w „Domu, rodzinie i kawałku pola”. Bierzemy słowa z Biblii,
gdyż  suwerenny  Bóg  postanowił  objawić  Swe Słowo w słowach,  i  bierzemy  te  słowa  do  ich
odwiecznych znaczeń, jakie miały na samym początku. I sugeruję wam, że to, co odkryliśmy w
ostatnich stuleciach, to jak ten język został nam cudem przywrócony w tych czasach ostatecznych.
Wielu lingwistów sądziło, że jest martwym językiem, a został przywrócony do życia i jest mówiony
na całym świecie, jak to zapowiadali prorocy, że się stanie. Jedną z rzeczy, jakiej nauczyliśmy się,
przywracając ten język do jego początków, że wszystko, nieprzypadkowo, jest związane i zawarte
nie tylko w pierwszych czterech rozdziałach Genesis oraz naturalnych rzeczach stworzenia, gdyż
Paweł powiedział, że najpierw są rzeczy naturalne, a potem duchowe. Wierzę, że nie rzucał słów na
wiatr, gdyż Izajasz powiedział nam, że koniec objawiony jest już w początku. Wiemy też, że służbą
Eliasza było przywrócenie wszystkich rzeczy. Gdy więc udajemy się na początek, odkrywamy, że
wszystkie słowa mają swe znaczenie w prostocie – domu, rodziny i kawałka pola. A my wytrwale
braliśmy te słowa, by ujrzeć ich początek.

Ostatnim  razem  rozstaliśmy  się,  gdy  omawiałem  wam  Ezechiela  37:16-17.  Chcę  to
ponownie wam przeczytać. Ezechiel 37:16-17 to proroctwo o czasach ostatecznych, kiedy to te dwa
patyki,  dwa  drzewa  zostaną  złączone  i  będą  jednym  drzewem  w  ręce  Mesjasza.  A  ty,  synu
człowieczy,  weź sobie kawałek drewna – chodzi o drzewo –  i  napisz na nim: Dla Judy i synów
Izraela, jego towarzyszy. To słowo będziemy dziś badać – towarzysze.  Weź też drugie [kawałek]
drzewo i napisz na nim: Dla Józefa, drzewo Efraima i całego domu Izraela, jego towarzyszy, i złóż
je jedno z drugim... Ależ tu mamy długi ciąg wyrazów, w których tak naprawdę chodzi o znaczenie
słowa 'towarzyszy'.  ...  w  jeden  kawałek,  aby  stanowiły  jedno w twoim ręku. Jest  to  proroctwo
mówiące nam o tym, co dokładnie wydarzy się w czasach ostatecznych. W Nowym Testamencie
widzimy, że dzieje się to samo. Całe Efezjan 2 jest o tym. I staną się jedno, nie są już obcymi i
przechodniami,  lecz  współobywatelami  z  Domem  Świętych  i  Wspólnoty  Izraela.  Po  to  został
rozwalony mur rozgraniczający, by złączyć ponownie Dom Izraela z Domem Judy, w jedno drzewo,
w jedno Królestwo. Ponownie połączone. Dlaczego? Bo mamy wroga. Mamy przeciwnika. Mamy
tam inne nasienie.  I  chociaż  mówiłem wiele  o jednym,  dobrym nasieniu,  to  jednak na samym
początku pojawiły się dwa nasienia. To drugie nasienie pochodzi od złego gościa. Mamy wspólnego
przeciwnika w tych dniach ostatecznych. I dlatego takie ważne jest, byśmy przestali dzielić dobre
nasienie, w czym są dobre zwłaszcza zachodnie systemy religijne. Staliśmy się dobrzy w dzieleniu
dobrego nasienia,  w dzieleniu siebie,  a to,  co powinniśmy czynić,  to rozróżniać między złym i
dobrym nasieniem. To powinniśmy robić, bo kiedy w końcu rozwieje się dym, walka będzie między
tymi dwoma nasieniami. One od początku są sobie wrogie. I to, co miało miejsce na początku,
według Izajasza, będzie i na końcu. Izajasz mówił, jeśli chcesz wiedzieć, co będzie działo się na
końcu, wróć na początek.

Wróćmy  teraz  do  tych  towarzyszy  z  Ezechiela  37:16-17.  Wyrażenie  'i  złóż  je  jedno  z
drugim',  jakie właśnie czytaliśmy,  na waszych ekranach mam to po hebrajsku.  I złóż je jedno z
drugim. To nie chodzi jeszcze o towarzyszy, mówię teraz o określeniu 'i złóż je jedno z drugim'. Jest
to: we'karaw otam echad. We'karaw otam echad – tak to brzmi po hebrajsku, od prawej do lewej.
We'karaw otam to  przybliż  je  do siebie.  Przybliż  je do siebie  – tak to  jest  tłumaczone tutaj  w
Ezechielu 37. Słowo echad znaczy oczywiście być jedno. Zbliżyć je do siebie, by były jedno – tak
brzmi proroctwo w hebrajskim. Gdy udamy się teraz do Efez 2:13-14, mamy tam:  Lecz teraz w
Mesjaszu, Jaszua, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy –  karaw, nasze słowo z
Ezechiela 37 – przez krew Mesjasza. To, co ich przybliży, to nie będzie już krew byków i kozłów,



lecz krew Mesjasza. On bowiem jest naszym pokojem, [on], który z obydwu uczynił jedno (echad) i
zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą. Dokładnie te same słowa, jak w proroctwie z
Ezechiela 37, dotyczącym dwóch patyków lub dwóch drzew, Domu Izraela i Domu Judy. Te same
słowa użyte są w Efezjan 2:13-14.

Teraz porozmawiamy sobie o tych towarzyszach. Towarzysze – macie to na ekranie. Mamy
tu hebrajskie słowo, które na nasz język przetłumaczone jest jako towarzysze. Składa się z trzech
liter, od prawej do lewej. Mamy tam chet, bet i resz. Chet, bet i  resz. Każda z tych liter ma swoje
znaczenie, jakie macie na dole ekranu. Jest tu to przetłumaczone jako złączyć lub połączyć razem.
Zobaczymy to po rozłożeniu tego słowa. W piktograficznym znaczeniu  chet to  nie  tylko  obraz
muru, ściany, lecz czegoś otoczonego i chronionego murem, i w hebrajskim jest także słowem na
umieszczanie czegoś na łonie, by to ochraniać. Taka jest idea chet, hebrajskiej litery na mur. Bet to
oczywiście dom. A resz to oczywiście głowa. Głowa domu umieszcza dziecko na łonie, łącząc je
ze źródłem. Bo widzicie, matka jest źródłem pokarmu dla dziecka. Więc złączenie ich razem, to
umieszczenie dziecka w jej łonie. Takie jest piktograficzne znaczenie. A w abstrakcyjnym wychodzi
złączyć lub połączyć razem.

Oto kilka przykładów. 2 Mojż. 26:5-6. Chcę wam zasugerować, że zasłony w przybytku są
dla nas obrazem tych dwóch drzew złączonych razem w jedno drzewo, z jednym pasterzem, w
jednej  ręce.  Widać  to  w  zasłonach  przybytku.  Pięćdziesiąt  pętli  uczynisz  na  jednej  zasłonie  i
pięćdziesiąt pętli uczynisz na brzegu drugiej zasłony, w miejscu, gdzie ma być spięta –  chawar –
słowo, jakie w Ezechielu 37 przetłumaczone jest jako towarzysze. A tu mamy spięcie, które łączy
dwie zasłony razem. Powiedziane jest: aby te pętle mogły się łączyć ze sobą. Mamy tu praktycznie
antropomorfizm. Użyte są określenia dotyczące ludzi, gdyż przybytek jest obrazem człowieka, to
jest  Mesjasza.  Nie  samego  Mesjasza,  lecz  ciała  Mesjasza.  Uczynisz  też  pięćdziesiąt  złotych
haczyków i złączysz jedną zasłonę z drugą... Dlaczego? ... [tymi] haczykami. I tak przybytek będzie
stanowił jedną [całość]. Obraz, jaki tu mamy, związany z tym przybytkiem, jest taki, że mamy tu
dwa zestawy zasłon. Jeden zestaw po pięć i drugi zestaw po pięć. Tak się składa, że jest to pięć,
gdyż pięć jest numeryczną liczbą łaski. Jeśli wolicie, ta sama łaska dotyczy jednego zestawu zasłon
i  ta  sama  łaska  dotyczy  drugiego  zestawu.  Te  dwa  zestawy  są  rozdzielone,  więc  są  złączone
(chawar) ze sobą, po to, by stanowiły jedno (echad); jeden przybytek.

Mam wiele nauczań na temat przybytku. Jest także wielu wspaniałych nauczycieli, którzy
również uczą o przybytku. Rico Cortez, którego znacie, który jest moim dobrym przyjacielem. On i
inni również nauczają na temat przybytku. Jest więc sporo dobrego nauczania, lecz chodzi o to, by
widzieć obraz przybytku, w tym, co ma się wydarzyć, gdy dochodzimy do Pism i Proroków, a co w
ostateczności  wypełnia  się  teraz,  gdy  dwie  zasłony  schodzą  się  razem,  by  utworzyć  jeden
przybytek. Tak samo, jak Dom Izraela schodzi się razem z Domem Judy, by stworzyć jedno ciało,
jedno drzewo w Jego ręce. By z dwóch utworzyć jedno stado z jednym pasterzem. To dlatego Nowe
Przymierze jest zawarte tylko z Domem Izraela i z Domem Judy. Nowe Przymierze nie jest zawarte
z  nikim innym,  poza  tymi  dwoma!  Jeśli  chcesz  więc  twierdzić,  że  nie  masz  nic  wspólnego  z
Nowym Przymierzem, to potwierdzasz Biblię. Jeśli nie chcesz mieć nic wspólnego z Izraelem bądź
Judą i twierdzisz, że nie jesteś w Nowym Przymierzu, to potwierdzasz biblijną prawdę. Lecz jeśli
wierzysz,  że  jesteś  w  Nowym  Przymierzu,  ale  oddzielasz  się  od  Izraela  i  Judy,  to  nie  jesteś
konsekwentny w swoim nauczaniu. Gdyż Nowe Przymierze jest tylko zawarte lub odnowione z
Domem  Izraela  i  z  Domem  Judy.  Dlaczego?  Bo  to  jest  przywrócenie,  to  jest  odnowienie
przymierza. To, co było wcześniej, zostało podzielone. Na samym początku był jeden, cały dom
Izraela.  Izraelem  zawsze  byli,  z  Bożego  punktu  widzenia,  nie  z  ludzkiego,  z  Bożego  punktu
widzenia Izraelem byli zawsze ci, którzy wierzyli w Boga Izraela. Dlatego nazywa się On Bogiem
Izraela. Od samego początku, czy byłeś Żydem, czy poganinem, nieważne czy obcy, czy tubylec, od
pierwszego dnia, gdy uwierzyłeś w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, stałeś się jedno z braćmi, ze
świętymi.

Jeśli  nie  znasz  początku,  jeśli  nigdy nie  znałeś  tych  rzeczy  z  początku,  jeśli  nigdy nie
widziałeś tych pięknych obrazków, namalowanych dla ciebie, a niektóre są dobitne, bo masz je tuż
przed oczami, to możesz mieć wrażenie, że gdy Paweł uczył  o rozdzielającym murze,  albo gdy



mówił, że w Mesjaszu nie ma ani Żyda. ani poganina, to możesz myśleć lub dojść do błędnego
wniosku, że Paweł mówił, iż od teraz w ciele Mesjasza nie jesteś ani Żydem, ani poganinem. Jeśli
nie znałeś początku, mogłeś sądzić, że pojawiło się coś nowego. W Nowym Testamencie nie ma nic
nowego, tylko wszystko jest prawdą. Nic nowego, tylko wszystko prawdziwe. Paweł uczy coś, co
zawsze  istniało.  Lecz  jeśli  nie  znasz  początku,  to  możesz  sądzić,  że  Paweł  tak  właśnie  uczy.
Widzicie, u Pawła nigdy nie było ani Żyda, ani poganina w ciele Mesjasza. To dlatego Jochanan
(Jan) zadał sobie tyle trudu, by powiedzieć tobie i mnie, że Jaszua = Słowo Boga jest – od kiedy? –
od początku! Nie od połowy, nie od 2/3 drogi, lecz od początku. On zawsze był Mesjaszem, tu
zawsze chodziło o krew baranka. Tu nigdy nie chodziło o krew czegokolwiek, lecz o krew baranka.
W ten sposób było tak od samego początku.

Mamy więc obraz tych dwóch zasłon, chawar po hebrajsku, czyli spinanych razem. Tak się
dzieje, że jest to także hebrajskim słowem na przyjaciół lub braci.  Przyjaciele lub  bracia. Jeśli
udalibyście się do Izraela, to możecie zobaczyć taki napis: witajcie chawarim. Witajcie chawarim.
Gdzie  chawarim jest  hebrajskim słowem na przyjaciół  lub  braci.  Powodem,  dlaczego  używam
bracia, jest to, że nawet w „kościele”, nawet w „chrześcijaństwie” wierzący zwracają się do siebie
per  bracie.  Hej,  bracie  itd.,  lub  hej,  siostro  itd.  W hebrajskim używane  jest  to  w tym samym
kontekście. Jest to hebrajskie słowo na przyjaciół, ale także i na braci.

Pozwólcie, że podam wam tu kilka przykładów. Kolejny przykład mamy w Psalmie 122:3,
który mówi: Jeruzalem, [pięknie] budowane jak miasto, w jedną całość zespolone. Występujące tam
słowo zespolone to właśnie nasze chawar, zbudowane. Gdy modlimy się o pokój dla Jerozolimy, to
nie modlimy się tylko o ludzi w tych dziwnych czapeczkach, opierających się o Ścianę Płaczu,
wiecie, w czarnych smokingach, lecz modlimy się o tych wszystkich wierzący w tym mieście, od
samego początku.

Kolejny przykład  to  Psalm 119:63.  Jestem przyjacielem – chawar  –  to  samo słowo,  co
towarzysze z Ezechiela 37 – wszystkich, którzy boją się ciebie, i tych, którzy przestrzegają twoich
przykazań. Cóż ten psalmista powiedział? Zaraz wam pokażę. Psalm 119:63 – Jestem przyjacielem
wszystkich,  którzy boją  się  ciebie  i  przestrzegają  twoich  przykazań. Spójrzcie  na  kontekst  tych
przyjaciół. Przyjaciele są bezpośrednio związani z tym, którzy się Ciebie boją i którzy przestrzegają
Twoich przykazań. Wcześniej czytaliśmy, że anioł Jahwe otacza tych, którzy – co? – boją się Go.
Tak  więc  przestrzeganie  Tory,  przestrzeganie  przykazań  i  Jego zasad,  łączy  się  bezpośrednio  z
przyjaciółmi i tymi, którzy się Go boją. Gdy przejdziemy do Nowego Testamentu, Jochanan 15:13-
14 mówi: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich chawarim.

A co myśmy właśnie czytali w Ezechielu 37? Że dwa patyki staną się jedno w twojej ręce.
Jeden patyk to był Juda. To jedna część z Nowego Przymierza, plus jego towarzysze. Kim jest Juda
i  jego towarzysze?  Sugeruję  wam, że to  ci  wszyscy z  fizycznej  linii  Judy i  Beniamina,  którzy
uwierzyli w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jeśli nie wierzysz, to nawet jeśli jesteś z fizycznej
linii Judy, jeśli nie wierzysz, Paweł mówi, że twoja gałąź jest odcięta. Nie wchodzisz do Bożego
Królestwa, tylko dlatego, że jesteś Żydem. Wejdą tylko ci,  którzy wierzą.  Pozwólcie,  że zadam
wam proste  pytanie:  ilu  niewierzących  jest  w Królestwie  Bożym?  Ilu  niewierzących  będzie  w
Bożym  Królestwie?  Znacie  odpowiedź.  Zero.  Żaden.  W  Bożym  Królestwie  nie  będzie
niewierzących. Paweł próbuje pokazać wam ten obraz, ten cień, gdy uczy o dwóch drzewach w
Rzymian 11. Mówi on, że jeśli jesteś z naturalnych gałęzi, ale nie wierzysz, to twoja gałąź zostaje
odcięta. To oznacza, że twoja gałąź leży na ziemi i nie wydaje owocu naturalnego drzewa. Czyli
odcięta gałąź, leżąca na ziemi, nie produkuje owocu naturalnego drzewa. Dzikie drzewo oliwne,
niewszczepione  w  naturalne  drzewo,  również  nie  wydaje  owocu  naturalnego  drzewa.  Czyli
naturalna gałąź leżąca na ziemi oraz gałąź z dzikiej oliwki, żadna z nich nie wydaje owocu, obie są
ślepe. Dlatego. Naturalna gałąź jest ślepa i gałąź z dzikiej oliwki jest ślepa – Rzymian 11. Żadna nie
wydaje owocu naturalnego drzewa. Ale jeśli pochodzisz z Judy, innymi słowy, jeśli pochodzisz z
tego plemienia, z tego Domu naturalnie, mówię tu o więziach krwi, i wierzysz w Boga Abrahama,
Izaaka  i  Jakuba,  Paweł  mówi,  że  zostajesz  z  powrotem wszczepiony  w  swoje  drzewo.  Teraz,
według  Biblii,  jesteś  wybrany,  gdy zostałeś  ponownie  wszczepiony  w drzewo.  A jeśli  jesteś  z
dzikiej oliwki i wierzysz w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba... widzicie, On nie ma względu na



osobę, nie ma znaczenia, czy jesteś naturalną gałęzią, czy gałęzią z dzikiej oliwki. Obojętnie kto
uwierzy w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, jeden jest wszczepiony i drugi jest wszczepiony do
tego  samego  drzewa.  Obie  korzystają  z  tego  samego  pnia,  tych  samych  korzeni,  tego  samego
nasienia. Bo dąb, jeśli wolicie, pochodzi z nasienia dębu, podobnie np. kukurydza. Obie gałęzie
korzystają z tych samych soków.

Tak  więc  ten  obrazek,  rysowany  w  Ezechielu  37,  jeśli  ujrzysz  go  z  rolniczego  punktu
widzenia, a nie jakiejś abstrakcyjnej teologii, ujrzysz go w prostocie rzeczy, rosnących za twoim
oknem, to ujrzysz te zasady, jakich uczył Paweł, w całym Piśmie. Będziesz patrzył na Galacjan, jak
nigdy wcześniej,  bo ujrzysz  tam zasadę  nasienia.  Autor  Ezechiela  mówi,  że  Nowe Przymierze
zawarte  jest  z  Domem Izraela  i  z  Domem Judy.  Kim jest  Dom Judy,  zgodnie  z  proroctwami?
Sugeruję,  że zgodnie z Ezechielem 37, co jest  również pokazane w Ozeaszu 1 i  2,  a co także
powtórzone jest w Rzymian 11 oraz w Janie 10, gdzie Jaszua opisuje powody, dlaczego umiera na
krzyżu, by z dwóch uczynić jedno stado z jednym pasterzem. One wszystkie mówią o tym samym
proroctwie, od samego początku. Kim jest Dom Judy? Dom Judy to wszyscy ci, mówię tu o tych
dwóch drzewach z Ezechiela 37, to wszyscy ci, którzy literalnie są z tego Domu i wierzą, czyli są z
powrotem wszczepieni, i ich towarzysze, którzy dołączyli się do nich.

Obraz ten widać np. w 2 Mojż. 12, gdy naturalnie urodzeni wychodzą z ziemi, a z nimi obcy,
którzy mieli udział w Passze. Mamy to opisane w 2 Mojż. 12. Ci obcy są więc jedno z naturalnie
urodzonymi. Jedna Tora dla naturalnie urodzonych i dla obcych. A nie jedna Tora dla domu, druga
Tora dla obcych. Jedna dla obu. Po czym końcowe wersety rozdziału 12 mówią: i synowie Izraela
wyszli z Egiptu. Ponieważ Izrael to Boży pierworodny. Zgodnie z 2 Mojż. 4:22,  Izrael jest Jego
pierworodnym.

Nieco później będziemy mówić o tej zasadzie nasienia. To był Dom Judy. A kim jest Dom
Izraela? Dom Izraela to wszyscy ci, z 10 północnych plemion, którzy literalnie pochodzą z tych
plemion i wierzą w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. W Królestwie nie ma żadnych niewierzących.
Oraz wszyscy ich  towarzysze,  którzy dołączyli  do nich.  Oni  wszyscy utworzą jedno drzewo z
jednym pasterzem. Gdy dochodzimy do Nowego Testamentu, to samo słowo użyte jest tutaj.  Nikt
nie  ma  większej  miłości  od  tej,  gdy  ktoś  oddaje  swoje  życie  za  swoich  chawarim,  przyjaciół
(towarzyszy). A kim  są  Jego  przyjaciele?  Wy  jesteście  moimi  przyjaciółmi. Czy  możemy  to
ponownie pokazać na ekranie? Jan 15:13-14. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje
swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, moimi chawarim, jeśli robicie
wszystko, co wam przykazuję. Ci, którzy boją się Boga i przestrzegają Jego przykazań, ci są Jego
przyjaciółmi (towarzyszami), według Ezechiela 37.

Idziemy dalej. Och, chciałbym wspomnieć jedną rzecz. Usuńcie ten obraz i powróćcie do
mnie. Chciałbym wspomnieć jedną rzecz. Chawar, nasze słowo chawar, chet, bet, resz, to nie tylko
słowo  na  przyjaciół,  to  nie  tylko  słowo  na  łączenie  razem  zasłon  w  przybytku,  ale  we
współczesnym  hebrajskim  jest  to  słowo  na  składnię.  Składnia  gramatyczna.  Niektórzy  myślą,
składnia? Pamiętam to słowo z lekcji polskiego, gdzieś w zamierzchłej  przeszłości.  Składnia to
takie wyszukane określenie gramatyczne, które określa wzajemną relację pomiędzy wyrazami w
zdaniu.  Pomyślcie  o tym.  Jest  to hebrajskim słowem na składnię,  chawarim,  to samo słowo na
braci, przyjaciół oraz spinanie zasłon, by utworzyły jeden przybytek. To samo słowo użyte jest do
określenia relacji, jaką mają między sobą słowa w zdaniu. Nazywamy to składnią. Sugeruję wam,
że język hebrajski, ponieważ jest zaprojektowany, jak żaden inny język, nie jak uczenie się innego
języka,  jak  w  żadnym  innym  języku,  zdania  tworzą  jedną  wspólnotę.  Poszczególne  zaś  słowa
tworzą rodziny, a słowa wywodzą się z różnych rdzeni. Zatem zdanie w hebrajskim zaprojektowane
jest jak rodzina. Słowa mają między sobą relacje. Widzicie, nie można oddzielać słów od ludzi. To
dlatego Boże Słowo jest... Bogiem. Dlatego Boże Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.
Ponieważ język hebrajski, struktura Biblii, który również stworzył cały wszechświat, jest językiem
zaprojektowanym, a słowa mają między sobą relacje.

W  greckim  myśleniu  kontekst,  generalnie,  to  werset  wcześniej  i  werset  później.  W
hebrajskim myśleniu kontekstem jest reszta Biblii.  W hebrajskim myśleniu całe Pismo związane
jest z kontekstem każdego wersetu, nie tylko werset przed i werset po, ale całe Pismo jest częścią



kontekstu, od samego początku. Gdy rozbieramy to na zdania, tworzymy małe społeczności. I te
społeczności,  te  słowa,  jakie  znajdują się  w tych  społecznościach,  mają  między sobą relacje.  I
nazywamy to składnią. Składnia. I to właśnie oznacza to słowo w hebrajskim, przyjaciele, bracia,
ci,  którzy  są  złączeni.  Kiedy  rozłożymy  je  na  pojedyncze  słowa,  kiedy  rozłożymy  słowa,  to
nazywamy to głównym rdzeniem.

Spójrzcie  na  związek  między  rdzeniem,  korzeniem  w  roślinach  a  cielesnym  rodzicem.
Pamiętacie,  jak w jednej  z  pierwszych sesji,  już to mówiłem,  ale  powtórzę,  mówiłem,  że uczę
czegoś,  co nazywa się  agro-bio-lingwistyką?  Agro-bio-lingwistyka.  Jest  to wyszukane słowo na
lingwistykę, na słowa, jakie znajdujemy zawarte – pamiętajcie, że Biblia objawiona jest w słowach
– jakie zawarte są w rolnictwie i w biologii. I relacja między tym, co rośnie za twoimi oknami,
wszystkie  określenia  związane  z  drzewami,  korzeniami,  gałęziami  i  pniami,  są  tymi  samymi
słowami, jakich używamy do określenia biologii, tego, jak działają nasze ciała. Języki dzielimy na
drzewa językowe. Mówiliśmy o tym w pierwszych sesjach. Ludzi też dzielimy na drzewa rodzinne.
Wszystko to się łączy. Prawdę mówiąc, te same słowa używane są także w gramatyce. Pamiętacie
swoje lekcje  polskiego? Dlatego mamy nagłówek listu,  treść (ciało)  oraz przypisy.  Czasowniki,
tematy  itd.  Omawialiśmy  to  wcześniej.  Są  tam  relacje,  dlatego  niektóre  rdzenie  nazywa  się
„rodzicielskie”.  A te  „rodzicielskie”  dzielimy  na  „dziecięce”,  „ojcowskie”  rdzenie.  Ponieważ
hebrajski  jest  zaprojektowany  jak  ludzie.  Jest  to  łatwy,  wspaniały  język  do  zrozumienia.  Gdy
zrozumiesz, jak ten język działa... niestety nie dowiesz się tego na typowym kursie hebrajskiego.
Chcę wam powiedzieć, że każdy powinien zacząć naukę języka od wstępnego kursu hebrajskiego.
Jest to dobre, gdyż te wstępne kursy hebrajskiego wprowadzają was do poszczególnych liter, jak je
mówić,  podają  znaczenia,  jakie  za  nimi  stoją.  Potem  przechodzą  do  składania  liter  razem  z
samogłoskami. Każdy wstępny kurs hebrajskiego jest tego warty. Jest zaprojektowany. Jeśli więc
poświęcisz 45 minut dziennie przez 30 dni, nie mówię tu o skakaniu, 1 dzień, 2 dni przerwy, potem
5 dni w rzędzie i tydzień przerwy. Jeśli poświęcisz 45 minut dziennie na jakikolwiek wstępny kurs
hebrajskiego, jaki sobie wybierzesz, w ciągu 30 dni będziesz czytał płynnie po hebrajsku. Będziesz
czytał płynnie po hebrajsku. Będziesz czytał płynie tekst. Oczywiście nie będziesz rozumiał 99%
tego, co czytasz, bo nie nauczyłeś się tego jeszcze, nie znasz słownictwa. Nie nauczyłeś się jeszcze
odmiany, rozbiorów, tego typu rzeczy. Ale powinieneś być w stanie czytać język, nawet jeżeli nie
wiesz, o co w nim chodzi. W tym momencie możesz do mnie napisać, skontaktować się ze mną, a
powiem ci,  co  robić  dalej,  bo  w  tym  momencie  możesz  wpaść  w  jakieś  górnolotne  sprawy i
zaczniesz  się  denerwować,  bo  nie  ma  z  kim  pogadać.  Możesz  się  zniechęcić,  posprzedawać
wszystkie materiały i żyć sobie dalej, gdyż cię to znudziło. Ja staram się czynić język zabawny,
staram  się  pokazać,  jak  język  działa,  byście  lepiej  znali  swoją  Biblię,  nie  byście  mówili  po
hebrajsku.

Oczywiście musicie umieć płynie wymawiać hebrajski, wstawiać akcenty na odpowiednie
sylaby, właściwie wymawiać słowa, właściwe 'r' itp., jeśli chcecie pojechać do Izraela, by znaleźć
ubikację, restaurację i inne. Ale to wcale nie pomoże wam lepiej zrozumieć swoją Biblię. Sugeruję,
byście uczyli się, jak go używać, jak on działa, byście lepiej poznali swoją Biblię. To powinniście
robić, to powinno być waszą motywacją, byście byli zainteresowani, byście byli zafascynowani tym
językiem waszej Biblii.  Nauczcie się tego. Ja to właśnie robię, uczę, jak ten język działa. Tu na
GLC są inni nauczyciele hebrajskiego, którzy też uczą. Sam osobiście wielu z nich podziwiam. Oni
również nauczą was podstaw, jak ten język działa, byście mogli lepiej poznać swoją Biblię. Gdy to
się  stanie,  wasza  Biblia  otworzy  się,  jak  wielka  skrzynia  skarbów,  jakiej  nigdy  wcześniej  nie
widzieliście. I tak mi się wydaje, że im więcej będziemy grzebać i kopać w tej skrzyni skarbów, tym
więcej skarbów razem odkryjemy. Róbmy to więc.

A w międzyczasie, proszę was, byście przylgnęli do swoich korzeni, aby dni wasze były
długie i by szczęściło się wam we wszystkim, do czego przykładacie swoją rękę.

Następnym razem będziemy czytać o 'ot', alef-taw, hebrajskim słowie na 'znak'.
Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


