
Dom, rodzina i kawałek pola
część 6

Szalom i witam z powrotem w „Domu, rodzinie i kawałku pola”. Jestem Brad Scott i przez
kilka ostatnich odcinków pokazywałem wam biblijne słowa, bo z nich składa się nasza Biblia i
pokazywałem je  w tym prostym obrazku z  samego początku.  Przerobiliśmy wiele  słów i  dalej
będziemy to robić.

Teraz zajmiemy się hebrajskim słowem na znak. Więc natychmiast do niego przechodzimy,
bo mamy wiele do zrobienia. W Bereszit, czyli w Genesis 1:14 tak mamy powiedziane: Potem Bóg
powiedział:  Niech się staną światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy, i niech
stanowią znaki na pory, dni i lata. Jest to pierwsze wystąpienie hebrajskiego słowa at. Hebrajskie
słowo at, które przetłumaczono tu jako znaki, to alef – pierwsza litera po prawej, to [holam] waw,
oraz  taw.  Czyli  pierwsza  i  ostatnia  litera  alfabetu  hebrajskiego,  połączone  razem  przez  waw.
Pamiętacie,  waw,  ta  środkowa litera,  szósta  litera  alfabetu  hebrajskiego,  jest  literą  łączącą  lub
słowem 'i' w hebrajskim. Jest to litera, jaka łączy rzeczy ze sobą. I jak widzimy, mamy tu alef i taw
złączone razem i oznacza to  komunikować,  sygnalizować lub  objawiać coś. We współczesnym
hebrajskim jest  to  także  słowa na  literę.  Mówimy tu  o  alef-taw,  alef-taw,  ale  to  oznacza  cały
alfabet.  Cały alfabet hebrajski to  alef-taw. Wszystkie poszczególne litery z 22 liter hebrajskiego
alef-bet,  nazywamy to  alef-bet (alfa-bet),  mimo że jest to  alef-taw.  Alef-bet to oczywiście dwie
pierwsze litery. Ale każda z tych poszczególnych liter to at lub znak. Zatem hebrajskim słowem na
literę jest znak. I chcę wam powiedzieć, że to te litery, uformowane, ułożone razem, jedna litera
obok innej i obok innej litery, uformowane na początku, przez naszego Ojca, w specyficzny wzór,
jest tym,  co stworzyło wszechświat i wszystko w nim. Bierzemy tu słowo Ojca literalnie,  czyli
przez Jego słowo wszystko zostało stworzone. Bo to Ojciec ma moc i zdolności, by poskładać to
razem i stworzyć wszystko we wszechświecie. Zatem poszczególne litery w hebrajskim to at.

Wracamy do naszego ekranu,  do  alef-taw, pierwszej  i  ostatniej  litery.  Kiedy widzicie  je
same,  bez  holam  waw,  to  jest  to  określenie  gramatyczne  w  hebrajskim  i  oznacza  znak  na
bezpośredni obiekt. Wyjaśnijmy to nieco. Jeśli widzicie alef-i-taw, stojące samotnie, używam tego
słowa celowo, samotnie, ze znakiem  segol pod spodem. Widać go pod  alef, pod pierwszą literą.
Wygląda jak trójkąt kropek. Z reguły pojawia się z mekef. Nazywa się to mekef. Fonetyczne mekef
to jak dywiz, łącznik w naszym języku. Widzicie tam kreskę na ekranie. Kiedy widzicie alef-taw z
samogłoską segol, a obok tego mekef, to takie coś pojawia się w tekście ponad 9500 razy. Zatem nie
ma nic szczególnego w alef-taw z dywizem lub występującym obok mekef.

Wyjątkowe jest to pod spodem. Ta forma pod spodem, czyli  alef po prawej oraz taw, ale z
występującym pod spodem  cere.  Widzicie  tam dwie kropki  koło siebie  i  nie  ma  mekef.  Kiedy
widzicie te litery stojące same, jeśli widzicie te litery w hebrajskim tekście, jak stoi On samotnie, że
tak  powiem,  to  takie  coś  pojawia  się  dokładnie  611 razy.  A tak  się  akurat  składa,  że  611 jest
wartością numeryczną hebrajskiego słowa Tora. Tak więc numeryczna wartość słowa Tora to tyle,
ile razy pojawia się  alef-taw w waszym tekście.  I zapamiętajcie  sobie,  że Mesjasz jest Słowem
Boga w ciele. I że jest On Alef-Taw. I że jest On Torą w ciele. A my jesteśmy w to wszczepieni.
Kiedy więc czytacie samotnie występujące  alef-taw, to jest to wyjątkowe miejsce, to nie ujrzycie
tego tłumaczone przez tłumaczy. Jeśli weźmiecie jakiekolwiek tłumaczenie Biblii z hebrajskiego, to
nie ujrzycie tego przetłumaczone. Reprezentuje to pierwszą i ostatnią literę alfabetu hebrajskiego.
Ma numeryczną wartość 611 jak Tora. Pojawia się też 611 razy. Prześledźmy kilka jego przykładów
w waszym tekście.

2 Mojż. 3:12 mówi: Bóg odpowiedział: Oto ja będę z tobą, a to będzie znakiem dla ciebie,
że ja cię posłałem: gdy wyprowadzisz ludzi z Egiptu... Powiedział tu – ludzi z Egiptu. Dlaczego?



Gdyż  wiedział,  że  ci,  co będą wychodzili  z Egiptu,  to  będą i  Żydzi  i  poganie,  wolni  i  słudzy,
mężczyźni i kobiety, którzy mieli krew na swoich drzwiach. Tu zawsze chodziło o krew. Cały lud, z
jedną Torą dla nich, jaki wyszedł z Egiptu.  ... będziecie służyć Bogu na tej górze. Jest to bardzo
interesujący  werset,  jaki  często  cytuję,  bo...  pamiętacie  tę  historię?  Mojżesz  i  płonący  krzew.
Mojżesz właśnie rozmawiał z Ojcem lub jeśli wolicie, właśnie rozmawiał z krzewem. Powiedział
mu, że ma pójść do Egiptu i powiedzieć im, że Bóg go posłał. I Mojżesz stoi tu przed zagadką, że
tak  powiem.  Jak  mam  udać  się  do  Egiptu,  do  tego  miejsca,  pełnego  różnego  rodzaju  bogów,
pełnego  różnego  rodzaju  osobników,  których  ludzie  nazywają  bogami?  I  ja  mam  tam  iść  i
powiedzieć, Bóg mnie posłał? Jaki bóg? – patrząc z ich perspektywy – o jakim bogu mówisz? Więc
Ojciec mu odpowiada,  że w zasadzie to On ma IMIĘ. On posiada IMIĘ, jakie odróżnia Go od
pozostałych bogów, lub tego, co zwiemy bogami.  Więc to będzie odróżniało Go od wszystkich
pozostałych. Po czym w wersecie 2 Mojż. 3:12 tak mówi: oto jak będziesz wiedział, że to Ja jestem,
a  nie  jakiś  inny  bóg.  Mówi,  oto  ten  znak,  gdy  wyprowadzisz  tych  ludzi  z  Egiptu, (przecinek),
będziecie służyć Bogu na tej  górze. Ja wiem, że przecinki wstawiane są przez tłumaczy,  jednak
mówi o dwóch rzeczach, jakie będą identyfikować Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. A to później
stanie się: Jestem Tym, Który Jestem, JHWH. I to będzie [znakiem], że kiedy wyprowadzę was z
Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze. Czyli identyfikacją naszego Ojca jest to, że wyprowadzi
cię z Egiptu. Tu jest ta krew, ta pascha, ta wiara, tu jest ten dar, nie z was, ale od Boga, nic, co wy
byście uczynili. Potem zabiorę was na górę. To tam, gdzie Tora jest. Tora jest na górze. Zbawienie
w krwi paschy,  uwolnienie  od  śmierci,  gdyż  zapłatą  za  grzech jest  śmierć.  Jaszua  dlatego  jest
barankiem paschalnym,  bo  uwalnia  nas  od  zapłaty  za  grzech,  jaką  jest  śmierć.  Czyli  baranek
paschalny uwalnia nas od śmierci. Nie uwalnia nas kary za kradzież. Nie uwalnia nas od kary za
rzeczy, jakie popełniamy przeciwko Bogu i ludziom. Za te rzeczy wciąż musimy płacić. O to chodzi
w całej  Torze.  A ponieważ  nie  przestrzegamy Tory,  On uwalnia  nas  od  zapłaty  tego,  czyli  od
śmierci.  Dlatego  Jaszua  jest  barankiem paschalnym.  Czyli  krew na  drzwiach  tych  wszystkich,
którzy ją mieli, nieważne kto, uwolniła ich od śmierci. Ale to tylko połowa historii. Mówi: potem
będziecie służyć Bogu na TEJ górze. To będzie identyfikacją, że to jest prawdziwy Bóg, który jest
czczony i to będzie znakiem lub at. Gdyż tak się dzieje, że jest to jeden z tytułów samego Ojca.

Kolejny przykład to 1 Mojż. 1:1. Jest to nie tyle kolejny przykład, ale w ogóle pierwszy
przykład.  Na ekranie  widzicie  1 Mojż.  1:1,  hebrajski  tekst,  ta  górna linijka,  jak wygląda  to  w
hebrajskim. Dolna linijka to angielski tekst, jak zostało to przetłumaczone. Jak widzicie, na samym
środku znajduje się alef-taw. Jest tam samogłoska cere, nie ma mekef, nie ma obok dywizu i dlatego
nie jest to tłumaczone. Jest to pierwsza i ostatnia litera alfabetu hebrajskiego, czyli  alef i  taw. W
greckim mówimy alfa i omega. Po polsku początek i koniec, pierwszy i ostatni. Są to tytuły samego
Jahwe, a także Jaszua będzie je sobie przypisywał, gdy otworzymy księgę Objawienia. Spójrzcie,
jak  to  jest  tu  zbudowane.  Pierwsze  słowo to  bereszit,  po  prawej  stronie  ekranu,  bereszit –  na
początku.  Drugie  słowo  stworzył  –  bara.  Trzecie  słowo  Elohim,  przetłumaczone  jako  Bóg.
Następnie Alef-Taw. Potem, jeśli wolicie, obiekt stworzenia, to jest niebiosa i ziemia. HaSzamajim
we'et Ha'Arec – niebiosa i ziemia. Są tam trzy słowa na prawo od Alef-Taw i trzy na lewo od Alef-
Taw.  Wystarczyłoby,  żebym  umieścił  małe  płomyki  nad  każdym  z  nich,  a  wyszłaby  z  tego
doskonała menora. Doskonała menora z trzema gałęziami po prawej i trzema gałęziami po lewej.
Gałąź  stojąca  pośrodku,  szamasz,  od  jakiej  zapala  się  pozostałe  lampy,  to  ta  stojąca  pośrodku
menory,  pośrodku  lampy.  I  jest  nią  Alef-Taw,  Słowo  Boga.  Być  może  już  to  słyszeliście,  ale
chciałem wam to potwierdzić poprzez ten język. Przypatrzcie się temu, bo mamy tam takie coś: na
początku stworzył Bóg. W języku hebrajskim czasownik występuje pierwszy. Na początku stworzył
Bóg. Słowo Bóg, Elohim, tłumaczone jako Bóg, wraz z tym Bogiem mamy Alef-Taw. Alef-Taw to
pierwsza i ostatnia litera alfabetu hebrajskiego i obejmuje każdą literę każdego słowa w waszej
Biblii. Czyli  alef-taw to hebrajskie słowo na określenie całego Bożego Słowa. To tak, jak byśmy
powiedzieli w polskim, wszystko od a do zet. Gdy tak mówimy, to mamy na myśli wszystkie litery
między nimi.  Mówimy to,  by nie  musieć  śpiewać tej  śmiesznej  piosenki  (wyliczanki).  Zamiast
śpiewać  a, b, c, d, e... zamiast tego mówimy od  a do  zet. Mówiąc to, mamy na myśli wszystkie
litery, jakie tworzą wszystkie słowa po polsku. W hebrajskim jest tak samo. Alef-taw to sposób na



powiedzenie: wszystkie litery, jakie tworzą wszystkie słowa w waszej Biblii. Jest to obraz Bożego
Słowa.  Te  dwie literki,  jakie  tworzą Boże Słowo.  Gdy więc  czytamy 1 Mojż.  1:1,  to  jest  tam
powiedziane, że na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię. Tuż obok Boga, obok Elohim, jest to
dwuliterowe słowo, zawierające wszystkie  litery i  wszystkie  słowa.  Czyli  Słowo jest  z Elohim,
Słowo jest z Bogiem, a także jest Bogiem.

Czyli  gdy  chodzi  o  Jana  1:1,  zaczynamy  rozumieć  tło  tego,  co  nam chciał  przekazać.
Uważam,  że Jochanan 1:1 zaczyna się w taki  sposób, bo Bóg jest  bystrzejszy niż my i  już na
początku wiedział, że będziemy „zbawiać” ludzi, że tak powiem, wciągać ich do Królestwa, mówić
im,  a  teraz  idźcie  do  domu  i  zacznijcie  czytać  od  ewangelii  Jana.  Całe  życie  słyszałem,  jak
kaznodzieje tak mówili. I wiecie co? Kiedy ja byłem zwykłym pastorem, mówiłem tak cały czas.
Wiecie, jako typowy pastor zaczynałem nabożeństwo, muzyka, jakiś wiersz, doksologię, cokolwiek,
potem zapraszałem ludzi do przodu i modliłem się z tymi, którzy wyszli i chcieli być „zbawieni”.
Potem odsyłaliśmy tych ludzi do domów i kazali im zacząć czytać Biblię od Jana, dopiero w 3/4
Biblii !! Nie zrozumiecie Biblii, zaczynając ją czytać w 3/4 drogi. Ale jest to najlepszy sposób, by
trzymać ludzi z dala od początku. Bo jeśli my wiemy, że koniec objawiony jest w początku (Izaj
46:10),  to ten 'zły gościu'  również wie,  że koniec objawiony jest  w początku.  Zatem najlepszy
sposób,  by  trzymać  ludzi  z  dala  od  początku,  to  przekonać  masy  z  nich,  że  początek  został
unieważniony  2000  lat  temu  na  krzyżu.  Największe  kłamstwo  kiedykolwiek  popełnione!! I
zadziałało bardzo dobrze, bo nie dopuściło większości ludzi do początku. Więc nie mamy pojęcia,
co jest na początku. A według Izajasza koniec jest w początku. I jeśli macie nauczycieli proroctw,
uczących was końca, a nie zaglądają do początków... Ujmijmy to tak, to nie jest jakaś kosmiczna
nauka.  Bo  zgodnie  z  Izajaszem,  koniec  objawiony  jest  w  początku.  Tak  więc  wielki  plan
przeciwnika – trzymać wszystkich z dala od początku. Na początku... wierzę, że Ojciec to wiedział,
że  będą  zaczynali  od  ewangelii  Jana,  więc  zaczął  pierwszy  werset  bardzo  PODOBNIE  do
pierwszego wersetu na początku, co powinno być pierwszym miejscem, gdzie zaczynamy czytać.
Dlatego są podobne do siebie. Gdy wrócimy się na początek, widzimy, że Słowo Boga jest tam z
Bogiem oraz że jest Bogiem.

Przechodzimy teraz do Izajasza 44:6. Oto co mówi:  Tak mówi Jahwe, Król Izraela i jego
Odkupiciel, Jahwe zastępów: Ja jestem pierwszy (tu macie alef) i ja jestem ostatni (tu macie taw), a
oprócz mnie nie ma Boga. Definitywnie Jahwe twierdzi tu, że jest  Alef i  Taw, pierwszy i ostatni.
Idziemy teraz do Objawienia 1:11. Mówi to Jaszua. Skąd to wiemy? Cóż, te słowa są na czerwono
w Biblii, więc wiemy, że to Mesjasz. Tak mówi:  Ja jestem alfa (to nasze  alef)  i omega (to nasze
taw).  Jaszua nigdy by tego tak nie  powiedział.  Jaszua nie  stałby gdzieś  sobie i  przemawiał  do
Swoich uczniów, do faryzeuszów itp. po grecku, ok. Powiedziałby, jestem Alef i  Taw, pierwszy i
ostatni. To, co czytamy i co jest interesujące, to gdy przeczytamy,  co tu powiedział w Obj 1:11,
będzie twierdził, że te siedem kościołów, do których pisze, to tak de facto świeczniki menory. Jeśli
przeczytacie Objawienie 1, w paru ostatnich wersetach, zanim przejdzie do 7 kościołów, ujawnia
fakt, że jest On Alef i Taw Swojej społeczności, którą porównuje do siedmioramiennego świecznika.
Przyprowadza cię z powrotem do początku, do tej menory, która ukazana jest w tych trzech słowach
po prawej,  tym pośrodku oraz trzech po lewej.  Po trzy gałęzie,  a pośrodku  Alef-Taw, szamasz,
świecznik-sługa, znajdujący się w środku menory.

Spójrzmy na parę przykładów, gdzie ujrzymy Alef-Taw stojące samotnie. Pokaże wam takie,
które są dobrze znane i parę takich, które nie są tak dobrze znane. Tak przy okazji, zaproponuję
wam coś. Możecie mi napisać e-maila i wam to prześlę. Mam listę wszystkich 611 wystąpień Alef-
Taw. Listę 611 wersetów, gdzie to się pojawia. Jeśli więc nauczacie i chcecie wiedzieć, czy ten
werset z Tanachu ma wolnostojące Alef-Taw, to możecie sprawdzić to sami. Będę szczęśliwy móc
wam to wysłać. Napiszcie e-maila i wam to wyślę.

Wracamy  do  ekranu  –  Zachariasz  12:10.  Jedno  z  popularnych  miejsc.  Czytaliśmy  już
Bereszit 1:1.  I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą
patrzyć na mnie (Alef-Taw), którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. To był
popularny i znany werset. Przejdźmy do innych przykładów.

Szemot,  2 Mojż.  20:1-2.  Tuż przed tym,  jak daje przykazania,  zwłaszcza  10 Przykazań,



które  są  podsumowaniem  wszystkich  Bożych  Przykazań.  Tego  uczy  Jaszua  i  to  czytacie  w
pozostałych księgach Tory. W księdze Wyjścia, Lewickiej ujrzycie 10 Przykazań i to, o co Bogu
chodziło,  gdy dawał  te  10 przykazań.  I  Bóg mówił  (Alef-Taw) te  wszystkie  słowa: Ja  [jestem]
Jahwe, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Gdzie oni teraz są? Są na
Górze Synaj. Mojżesz otrzymuje 10 Przykazań. Dokładnie jak Ojciec powiedział, że to będzie Jego
identyfikacją, będzie wiedział,  że posłał go Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Powiedziane jest: I
Bóg  mówił  te  wszystkie  słowa,  Alef-Taw.  Dokładnie  te  dwie  litery,  jakim  jest  Jaszua,  gdy
przejdziemy do księgi Objawienia. Gdy przejdziemy dalej do 2 Mojż. 20:6, to powiedziane jest: A
okazujący miłosierdzie tysiącom tych,  którzy mnie miłują i  strzegą moich przykazań. Czyli  w 2
Mojż. 20:1-6 zaczynamy od identyfikacji Tego, kto tu mówi,  czyli  Alef-Taw, po czym werset 6
mówi: A okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. I gdy
przejdziemy do  Jana  14:15,  Jaszua  mówi:  jeśli  mnie  miłujecie,  zachowujcie  moje  przykazania.
Przyjaciele, to nie jest jakaś kosmiczna nauka. On cytuje to wszystko, co jest napisane w Starym
Testamencie. Objawienie 19:10 mówi nam, że świadectwo Jaszua jest duchem proroctwa. Zatem
wszystko, co mamy w NT, zostało już powiedziane w Tanachu (ST). I 'zły gościu' to wie. Zatem
celem jest, by trzymać cię z dala, byś zgubił kontekst i znaczenie tych wszystkich rzeczy, jakie
Jaszua, Paweł i inni autorzy NT mówią. Nie masz tego kontekstu, nie masz tych podstaw, więc
przekręcamy, co mówią, bo zaczynamy czytać Biblię w 3/4, podczas gdy wszystko jest napisane na
samym  początku.  Ta  sama  osoba,  która  w  Janie  14:15  powiedziała,  jeśli  mnie  miłujecie,
zachowujcie moje przykazania, jest tą samą, która powiedziała: a okazujący miłosierdzie tysiącom
tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. I aby się upewnić, że to zostało zrozumiane, 2
Mojż. 20:1 zaczyna się: i Bóg mówił Alef-Taw. Już od samego początku te rzeczy były pokazywane
bardzo wyraźnie.

Parę następnych,  zanim zakończymy.  Wszyscy znacie  ten werset. Izaj  53:6.  Wszyscy jak
owce  zbłądziliśmy,  każdy  z  nas  zboczył  na  swą  drogę,  a  Jahwe  włożył  na  niego  (Alef-Taw)
nieprawość nas wszystkich. On włożył na niego (na Alef-Taw) nieprawość nas wszystkich. Mamy to
w Izajaszu 53:6.

Tak samo to Alef-Taw pojawia się dokładnie, mowa o wolnostojącym Alef-Taw, pojawia się
dokładnie 12 razy w historii o Józefie i połączeniu się 12 plemion Izraela. Gdy zaczyna się historia
Józefa, od tej kolorowej szaty, gdy to się zacznie, aż do końca rozdziału, mamy historię Józefa i
jego braci.  Jak zostaje oddzielony,  a potem jak zostaje ponownie złączony.  Co jest proroctwem
czasów ostatecznych. To wolnostojące  Alef-Taw pojawia się w historii tych 12 pokoleń dokładnie
12 razy. Może to przypadek, choć chcę wam powiedzieć, że przypadek nie jest koszernym słowem.
Chociaż może to być przypadek, z tego, co wiemy.

Chcę  wam zasugerować,  że  ten  Alef-Taw,  którego  rdzeniem jest  alef,  holam waw,  taw.
Pamiętacie, zaczynaliśmy od tego. Wróćmy na ekran. Rdzeniem Alef-Taw – będziemy mówić o tym
później,  gdy  będziemy  omawiać,  jak  budowane  są  słowa  w  hebrajskim.  Jego  rdzeniem  jest
trzyliterowy rdzeń.  Czyli  alef,  holam waw i  taw.  Nasz  at,  pamiętacie?  Oznacza  komunikować,
sygnalizować, jest to także hebrajskie słowo na cud. Trzyliterowy, spółgłoskowy rdzeń  Alef-Taw.
Oto co staram się tu powiedzieć. Rdzeniem Alef-Taw, czyli chodzi o ten trzyliterowy główny rdzeń,
gdy dodamy do niego waw, staje się nagle hebrajskim słowem na znak. Bierzemy więc alef i taw,
które są przypisywane Jahwe, a także Mesjaszowi, bo mówi o tym w Objawieniu. Kiedy weźmiemy
Alef-Taw, obraz Boga Izraela, i wbijemy między te litery waw... A pamiętajcie, że waw jest znakiem
gwoździa,  waw jest znakiem gwoździa. Kiedy więc weźmiemy  Alef-Taw i wbijemy tam gwóźdź,
staje się to teraz hebrajskim słowem na znak. Czyli przeszliśmy od Alef-Taw do pewnego rodzaju
znaku na końcu czasów.

Mateusz 12, wróćmy do ekranu. Mat 12:38-40 mówi: Wtedy niektórzy z uczonych w Piśmie i
z faryzeuszy odpowiedzieli: Nauczycielu, chcemy widzieć znak od ciebie. A on odpowiedział im:
Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka
Jonasza. Jak bowiem Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i  trzy noce,  tak Syn Człowieczy
będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. Czyli w Mat 12:38-40 mamy konfrontację między Jaszua z
faryzeuszami, przywódcami żydowskimi, którzy powinni byli znać te wszystkie rzeczy, jakie wam



teraz  mówię.  Pamiętacie,  jak  Jaszua  nieco  wcześniej  napomniał  Nikodema:  chwila,  jesteś
nauczycielem i nie rozumiesz tych prostych zasad? Dlaczego? Pamiętacie,  oni dodali  do Słowa
Bożego i ujęli ze Słowa Bożego. Nic więc dziwnego, że nie widzieli tych wszystkich rzeczy. A Bóg
powiedział na początku, uważajcie, byście nie dodawali do Mojego Słowa ani nie ujmowali z niego.
Bo na  końcu otrzymujemy ten  przepiękny obraz.  My,  w naszych  zachodnich  społeczeństwach,
zrobiliśmy to samo, moi przyjaciele. Może niekoniecznie dodaliśmy do niego lub ujęliśmy z niego,
myśmy po prostu wywalili praktycznie cały Stary Testament, nasze zrozumienie każdego słowa z
Nowego Testamentu. Więc mówi do tych przywódców żydowskich, którzy powinni byli wiedzieć,
co było znakiem. Dam wam tylko jeden znak, trzy dni i trzy noce w brzuchu ziemi. Mówi o Swoim
ukrzyżowaniu. Znakiem, jaki wam dam, jest Moja śmierć na krzyżu, grób i zmartwychwstanie. Taki
dam wam znak. Biorą więc Alef-Taw, pierwszą i ostatnią literę alfabetu hebrajskiego, umieszczają
Go na krzyżu i wbijają w Niego gwóźdź, wbijają w niego gwoździe, liczba mnoga. I mamy teraz
literalne hebrajskie słowo na znak, wiszące na drzewie. W tym czasie było to literalne Alef-Taw z
gwoździem wbitym między te litery. Gdy został ukrzyżowany i umieszczony na drzewie, był to dla
nich literalny znak.

Gdy się spotkamy następnym razem, będziemy omawiać słowo, o jakim już wspominaliśmy
w  naszych  pierwszych  odcinkach.  Wspominaliśmy  o  słowie  Tora.  Prawdę  mówiąc  w  tych
pierwszych odcinkach dość często używałem słowa Tora. Wydaje mi się, że jakiś czas temu, w tych
pierwszych  programach,  omówiłem  go  nieco.  To  było  wtedy,  gdy  tak  pokrótce  omawiałem
znaczenia niektórych słów. I pokazałem wam, jak słowo tora wywodzi się od rdzenia  jara, które
oznacza zrzucić, wydać coś. Niektórzy z was znają takie określenie, łucznik celujący i trafiający w
cel. Tak to jest w każdym razie rozumiane w angielskiej Biblii KJV, bo wypuszczasz strzałę z łuku,
celujesz i trafiasz w coś. Ale ja wam pokażę rolnicze znaczenie tego słowa i jak łączy się ono
bezpośrednio ze słowem bać się.  Pamiętacie?  Ci,  którzy się Mnie lękają i  przestrzegają Moich
przykazań. A także z hebrajskim słowem na wczesny deszcz. Widzicie, to wszystko tworzy rodzinę
słów. Ja wam pokażę tło, byście ujrzeli relację między wczesnym deszczem, między słowem bać
się, między słowem na kobietę wydającą dziecko, słowem na deszcz spadający z chmur i Torą. To
wszystko jest jedno nauczanie, jakie ujrzymy następnym razem.

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

Do zobaczenia następnym razem. Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


