
Dom, rodzina i kawałek pola
część 8

O,  Szalom,  Szalom.  Witam  ponownie  w  „Domu,  rodzinie  i  kawałku  pola”.  Gdy  się
rozstaliśmy ostatnim razem, mówiliśmy o hebrajskim słowie jara, które jest rdzeniem słowa Tora, a
które oznacza wydawać, wyrzucać coś. Omówiliśmy parę słów związanych z tym jara, z pojęciem
Tory.  Jeśli  pamiętacie,  ostatni  odcinek  zakończyliśmy słowem  jare,  które  tłumaczone  jest  jako
bojaźń. Kilka słów należących do tej samej rodziny słów to: bać się, strach, a także strzelać. Za parę
chwil powinienem podać wam przykłady, gdzie jest to tłumaczone jako strzelać. Ta sama zasada
stoi  za  słowem  bać  się,  jak  i  za  Torą,  czyli  wypuszczaniem  deszczu,  a  jest  ona  związana  z
rzucaniem, kładzeniem się przed kimś. Na ekranie ujrzycie parę przykładów tego słowa, gdy już
mamy tło znaczeniowe tego słowa i to jak bać się łączy się bezpośrednio z Torą. Dlaczego? Bo oba
znaczą wyrzucać coś, a nie że masz się bać Tory.

5 Mojż. 17:19 mówi: I będzie go miał przy sobie, i będzie go czytał po wszystkie dni swego
życia, aby się nauczył (jare) bać Jahwe, swego Boga, by przestrzegał wszystkich słów tej Tory (jara)
oraz tych ustaw i [aby] je wykonywał. Czyli w 5 Mojż. 17:19 widzimy relację między bać się a
słowem Tora.

Kolejny przykład mamy w 5 Mojż. 31:12, który mówi: Zgromadzisz lud: mężczyzn, kobiety,
dzieci i obcych, którzy są w obrębie twoich bram, aby słuchali – patrzcie na to połączenie – aby
słuchali i uczyli się, aby się bali Jahwe, swojego Boga, i pilnowali wypełnienia wszystkich słów tej
Tory. Widzimy tu relację między słuchaniem, uczeniem, bojaźnią i wypełnianiem słów Tory. Jest
tak,  gdyż  są  to  słowa,  jakie  wypowiada  rodzic  dziecku,  dzieciom.  Takie  jest  pojęcie  bojaźni,
zdrowego zrozumienia, jakie ma dziecko dla rodzica; konsekwencji za niewykonanie tego, co mówi
tato.

Kohelet,  Eklezjastów 12:13 mówi:  Wysłuchaj podsumowania wszystkiego: Bój się Boga i
przestrzegaj jego przykazań. Ponieważ to jest cały [obowiązek] człowieka. Nie wiem, jak to jeszcze
wyraźniej Ojciec może powiedzieć.  Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań. Ponieważ to jest
cały [obowiązek] człowieka.

Kolejny przykład. Przechodzimy do Nowego Testamentu. Łuk. 1:47, 50, 55.  I rozradował
się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu... A jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi,
którzy się go boją... Nic się nie zmieniło, trwa to z pokolenia na pokolenie. I dodaje: Jak mówił do
naszych  ojców,  [do]  Abrahama  i  jego  nasienia  na  wieki. To  zostało  powiedziane  Ojcom,
Abrahamowi i jego nasieniu na wieki. Potem gdy czytamy Galacjan i Rzymian, Paweł mówi nam,
kim to nasienie jest. Gdyż Abraham jest ojcem naszej wiary. I ci, którzy należą do Mesjasza, którzy
są w Mesjaszu, są nasieniem Abrahama i dziedzicami wszystkich obietnic. Tak mówi Pismo: i trwa
to z pokolenia na pokolenie.

Wracamy do kolejnych przykładów. Na ekranie macie Psalm 119:63, Mizmor, czyli psalm w
l. poj. oraz Jochanan 15:13, mamy tam połączenie między  chawarim – pamiętacie,  co to słowo
znaczy? To byli ci towarzysze z Ezechiela 37 – z bojaźnią. Wydaje mi się, że oba już cytowałem, ale
zacytuję raz jeszcze. Psalm 119:63. Jestem przyjacielem (chawar) wszystkich, którzy boją się ciebie,
i tych, którzy przestrzegają twoich przykazań. A teraz przechodzimy do Jochanana, gdzie tak mówi
Mesjasz: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich chawarim. Wy
jesteście  moimi chawarim, jeśli  robicie  to,  co wam przykazuję. I  Jaszua powiedział:  jeśli  Mnie
miłujecie, przestrzegajcie Moich przykazań. Cytował to z 10 Przykazań w 2 Mojż. 20.

Mamy  teraz  kolejne  słowo  z  rodziny.  Jest  to  jore.  Jore.  Jore także  wywodzi  się  z
hebrajskiego rdzenia jara. Jore jest głównie tłumaczone w waszych Bibliach jako wczesne deszcze.



Wczesne  deszcze.  W hebrajskim to  słowo związane  jest  z  Torą,  z  wydawaniem deszczu  przez
chmury. Teraz łatwo widzimy, dlaczego jest ono tłumaczone także jako wczesne deszcze. Ponieważ
jest to obraz deszczu spuszczanego z chmur. W hebrajskiej kulturze były wczesne deszcze, jesienią,
oraz  późne  deszcze,  wiosną.  Z  księgi  Wyjścia  dowiadujemy  się,  że  te  pory  zostały  rzekomo
zamienione, ponieważ przedtem to jesień była początkiem roku u Hebrajczyków. Prawdę mówiąc,
rabini  wierzą,  że  świat  został  stworzony w miesiącu  Tiszri,  1  Tiszri,  jesienią;  wtedy wszystko
zostało stworzone; było to jesienią. A teraz przechodzimy do 2 Mojż. 12 i od tego momentu Ojciec
powie nam, mówiąc do Mojżesza: będzie to dla was początek miesięcy.  A co to będzie? Jest to
Awiw. Inaczej  nazywamy to Nisan.  Po hebrajsku jest  to  Awiw. Na wiosnę będziesz miał  teraz
początek miesięcy. Kiedy więc mamy początek roku według 2 Mojż. 12? Czy to 1 stycznia? Nie. A
czy jest może 1 Tiszri, Jom Teruach, albo Rosz Haszana? Nie! Jest to na wiosnę. Pierwszy dzień
Awiw jest dla ciebie początkiem miesięcy. Wzięliśmy więc wczesne deszcze jesieni i przenieśliśmy
je na wiosnę, ponieważ zamieniliśmy początek miesięcy. I wzięliśmy późne deszcze i umieściliśmy
je w jesieni. Słowo jest pełne proroctw o Mesjaszu przychodzącym jako wczesny i późny deszcz.

Za pierwszym razem, gdy przyszedł, zmarł na drzewie, wiosną, jako wczesny deszcz. I tak
się składa, że słowo to należy do rodziny słowa Tora, wydać Torę, czyli On coś przywróci w tym
szczególnym  czasie.  Pamiętacie?  Eliasz  przyszedł  wszystko  odnowić,  co  zostało  przekręcone,
zepsute, co zostało dodane i zabrane z Tory. Zatem Mesjasz przychodzi, by sprowadzić wszystko w
jedno. W tej chwili zgromadza nasze serca, nie zgromadza nas fizycznie, ale od 2000 lat zgromadza
serca.  Dlaczego?  Bo  nie  może  oczekiwać,  by  ludzie  zrobili  coś  fizycznie,  jeśli  wpierw  nie
zdobędzie  twojego serca.  Najpierw muszę  zdobyć  twoje serce.  To zawsze  chodziło  najpierw o
serce. Dopiero potem oczekujemy Mesjasza, by powrócił w późnym deszczu. Mówiąc rabinicznie,
późny deszcz jesienią, wczesny...  przepraszam, wczesny deszcz jest jesienią, a późne deszcze są
wiosną. Ale Ojciec powiedział, że od teraz to wiosna będzie dla ciebie początkiem miesięcy. Więc
chcę wam zasugerować, że wczesne deszcze mamy na wiosnę, a późne deszcze na jesień. I wszyscy
rozumiemy, że Mesjasz ma powrócić, bo trzy jesienne święta nie zostały jeszcze wypełnione. Więc
przy powrocie, Mesjasz je wypełni. Przyszedł już jako wczesny deszcz i ponownie przyjdzie, jako
późny deszcz – jore.

Kolejny przykład mamy z Ozeasza 6:3. Powróćmy na ekran. Mówi tak; jest to przykład na
wczesny deszcz:  Wtedy poznamy i będziemy się starać poznać Jahwe. Jego wyjście bowiem jest
przygotowane jak zorza poranna, przyjdzie do nas jak deszcz wiosenny i jesienny, który nawadnia
ziemię. Jest  to  hebrajski sposób na powiedzenie,  że Mesjasz przyjdzie  dwa razy,  jako wczesny
deszcz i późny deszcz, co możemy zrozumieć w rolniczych zasadach. Nie musimy polegać tylko na
tym wersecie albo na tamtym, by dowodzić, że Mesjasz przychodzi, by wszystko przywrócić, i by
na końcu zjednoczyć zagubione owce z Domu Izraela.

Ale te rzeczy są także objawione w zasadach rolniczych. Jakov (Jakub) 5:7 mówi: Bądźcie
więc cierpliwi... – wrzućcie to na ekran, dziękuję – Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia
Jahwe. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny.
Wczesny i późny deszcz, oba są wymieniane przez Jakova w Jakubie 5:7. Mamy więc stały obraz
tych deszczy.

Jeszcze jeden przykład. Z powrotem na ekran. Wybaczcie mi wy, z obsługi. Jarach. Jarach
jest także spokrewniony z tym słowem.  Jarach tłumaczone jest z hebrajskiego jako księżyc lub
miesiąc. Księżyc i miesiąc są także spokrewnione z jara. Jore, Jahwe, bać się, wczesny deszcz, Tora
oraz hebrajskie słowo na  miesiąc. Mamy tu nie tylko obraz czegoś cyklicznego (miesiąc), co jest
trzonem całej istoty księżyca i miesiąca, a także podstawą nowego księżyca, przechodzącego cykl,
lecz  mamy tu także  słowo oznaczające  nie  tylko  odnowić i  przechodzić  przez cykle,  ale  także
obrazem  czegoś,  co  jest  wyrzucane,  wydawane.  I  nie  trzeba  tu  jakiejś  kosmicznej  nauki,  by
domyślić  się,  dlaczego to słowo tłumaczy się jako księżyc  lub miesiąc.  Przecież  księżyc  rzuca
światło. Księżyc rzuca nam światło. A skąd? Pochodzi ono ze słońca. Zatem to światło pochodzące
ze  słońca,  jest  rzucane  przez  księżyc.  W Piśmie  księżyc  jest  obrazem ciebie  i  mnie,  On  jest
słońcem.  My  jesteśmy  księżycem,  a  księżyc...  wszyscy  słyszeliście  te  nauczania.  Księżyc  nie
wytwarza swego własnego światła. Tak samo, jak te sześć gałęzi menory, one mają światło tylko



dzięki temu środkowemu świecznikowi. On zapala pozostałe sześć, one nie mają swego światła.
Dlatego On jest nazwany światłością świata. A to, że my możemy być nazwani światłością świata,
wynika z tego, że my odbijamy Jego światło. Tak samo działa i księżyc, bo on też rzuca światło.
Słowo Twoje jest pochodnią moim nogom i światłością ścieżce mej. Co jest związane ze światłem
pochodzącym od Ojca? Boże Słowo. Jego Tora. Tak więc zadaniem księżyca jest odbijać (światło).
Pamiętacie?  Nie  chowa  się  światła  pod  przykryciem...  jest  ono  stworzone,  by  odbijać  światło
słońca. Tak więc wydawanie światła odzwierciedlone jest w słowie na księżyc.

To chyba ostatni przykład. Psalm 104:19 mówi: Uczynił księżyc – jarach – czyli to, co rzuca
światło.  Uczynił  księżyc,  aby wyznaczał  czasy – są  to  oczywiście  moedim,  czyli  wasze Święta.
Słońce  zna  swój  zachód.  To  był  Psalm  104:19.  [Dobra,  przełączcie  na  mnie.]  Myślę,  że  tu
skończymy z jarach.

O,  chwila,  chwila,  mam jeszcze  jedno słowo i  potem skończymy.  Chcę porozmawiać  o
słowie  zepsuć.  Mówiliśmy o słowie  Tora,  o  rzucaniu,  o  wydawaniu  czegoś.  Widzieliśmy to  w
znaczeniu tej rodziny słów. Teraz porozmawiamy sobie o tym, co psuje. W Bereszit, Genesis 6:11
mamy  jego  pierwsze  pojawienie  się.  Ale  ziemia  zepsuła  się  w  oczach  Boga  i  napełniła  się
przemocą. Zapewne znacie to słowo  przemoc.  Po hebrajsku to  hamas.  Tamto słowo to  hamas i
oznacza przemoc. Myślę, że powinniście kojarzyć to słowo. Hamas to arabskie określenie. Hamas
pojawia się w tamtym języku. Powiedziane jest, że ziemia zepsuła się w oczach Boga.

Jak sądzicie,  czemu zepsuli  się w oczach Boga? Jak sądzicie,  dlaczego cała ziemia była
zepsuta w oczach Boga? Ponieważ mieszali,  mieszali  się ze sobą, oraz nie byli  posłuszni Ojcu,
dlatego  cała  ziemia  jest  zepsuta.  To  ustanowi  nam  wzorzec  od  samego  początku.  To
nieposłuszeństwo, to odwrócenie się od Przykazań Ojca sprawia, że rzeczy psują się na całej ziemi.
To jest powodem zepsucia wszystkiego, co zrobione jest z masy i materii w tym wszechświecie.
Wszystko we wszechświecie,  co jest  zrobione z masy i  materii,  przechodzi  proces  zniszczenia.
Poddaje się  prawu entropii,  drugiemu prawu termodynamiki.  Prawa termodynamiki  uczą  nas  3
rzeczy, jakie są bardzo wyraźne w Biblii. Pierwsze prawo generalnie mówi, że nic nowego się nie
tworzy.  Jest  to  oczywiście  uproszczenie,  lecz  takie  jest  pierwsze  prawo  termodynamiki.
Termodynamika  to  takie  wyszukane słowo,  oznaczające  dynamikę  ciepła  lub energii,  ponieważ
ciepło jest ostatnią formą energii.  To dlatego mamy te wszystkie problemy z ropą itp., szukamy
alternatywnych form energii, gdyż jeśli coś spalisz, to ta ostatnia forma energii rozprasza się we
wszechświecie w postaci ciepła. Ona nie znika, lecz rozprasza się we wszechświecie. Jest to trzecie
prawo termodynamiki, które oznacza, że nic nie ulega zniszczeniu. Te zasady znamy z Eklezjastów
1:9-10. Jest to coś, co znamy z empirycznego, naukowego punktu widzenia.

Wiemy, że nic nowego nie jest stworzone. A skąd? Ojciec powiedział nam to na początku.
Powiedział, całe Moje stworzenie jest kompletne, tov, i jest nie tylko dobre, ale jest bardzo dobre. A
teraz idźcie i się pomnażajcie tak, jak stworzyłem was doskonale na samym początku. Zatem nic
nowego nie jest stworzone. Ludzie jedynie przearanżowują rzeczy, jakie Ojciec już stworzył. Układ
okresowy i tak dalej. 92 pierwiastki podstawowe, choć, jak sądzę, od tego czasu odkryli ich o parę
więcej. To pokazuje na mój wiek. W 1961 roku było ich 92. Ale to wszystko są rzeczy, jakie Bóg
stworzył.  Ta więc te wszystkie pierwiastki z układu okresowego, człowiek nie jest w stanie ich
stworzyć,  jedynie Bóg może je stworzyć.  Człowiek bierze tylko ten pierwiastek, łączy to z tym
pierwiastkiem, dodaje inny pierwiastek i coś mu z tego wychodzi. My jedynie przearanżowujemy
rzeczy, jakie Bóg stworzył na samym początku. Potem dodał, że te wszystkie rzeczy działają na
tych podstawowych zasadach z samego początku.

Chcę wam powiedzieć, że o tym właśnie jest całe Boże Słowo. Wszystko zostało dane na
samym początku tak, jak zostało zaprojektowane na samym początku. Ale stało się tak, że człowiek
zaczął  się  odwracać  od  Boga.  Adam  i  Ewa  zaczęli  grzeszyć  i  tu  pojawia  się  drugie  prawo
termodynamiki, czyli że teraz wszystko zaczyna się rozpadać. Wszystko leci z górki i zaczyna się
psuć, a wiemy o tym z prawa entropii. Wszystko, co ma masę i materię, leci w dół, nie w górę.
Będzie to bardzo ważną rzeczą, gdy przejdziemy do następnych sesji i programów, które nazwałem
„Zderzeniem światopoglądów”. Pokażę wam, dlaczego ważne jest, byśmy byli wierni stworzeniu,
jakie jest od samego początku. Z powodu nieposłuszeństwa, cała ziemia uległa zepsuciu.



Hebrajskie słowo zepsucie – wróćmy teraz do ekranu. Na ekranach macie słowo zepsucie.
Szachat. Szachat. Szachat po hebrajsku to  szin, chet i  taw. Szin, chet i  taw, od prawej do lewej.
Oznacza ono i tłumaczone jest w waszych Bibliach jako psuć, niszczyć, marnować, szpecić coś i
dziurawić. Literalnie, piktograficznie słowo to oznacza znak zniszczenia w murze. Innymi słowy, cel
czegoś  lub  oznaka  zniszczenia  czegoś.  Mamy  więc  tam  szin,  hebrajską  literę  oznaczającą
zniszczenie. Chet, które oznacza mur, że stawiasz jakiś mur. Oraz taw, która jest hebrajską literą na
znak. Oznaka zniszczenia muru, czyli szachat. Tłumaczone jako psuć, niszczyć, marnować, szpecić
i dziurawić.

Pozwólcie,  że  podam  wam  parę  przykładów,  jak  to  słowo  szachat  działa.  Oznaka
zniszczenia czegoś lub rozebrać, rozwalić coś. To dlatego jest ono używane w prawie entropii, na
temat rzeczy rozsypujących się, nie układających się. One się rozwalają. W Nowym Testamencie
słowo to na grecki tłumaczone jest jako anomos. Anomos. A-n-o-m-o-s. Co literalnie oznacza bez
prawa. To literalne znaczenie. Po hebrajsku oznaczałoby to  bez Tory. Po grecku to  anomos, co
oznacza bez prawa. A jak pamiętacie, nomos jest tłumaczone na polski jako prawo. A-nomos to bez-
prawa.  Jeśli  więc  nie  macie  prawa,  macie  zniszczenie.  Rzeczy zaczynają  się  psuć.  Chcę  wam
zasugerować, że Tora została dana ludziom, po to, by nas zachować. Ponieważ to samo Słowo,
które stworzyło wszystko na początku, są tymi samymi Przykazaniami, które wszystko utrzymują. I
jeśli usuniecie przykazania, pojawia się entropia i ziemia topi się od gorejącego żaru. Takie jest
nauczanie. Ojciec wiedział, że z powodu grzechu Adama i Ewy wszystko we wszechświecie, co jest
zrobione z materii, ulegnie zepsuciu. Zatem Ojciec już na początku dał Torę, Swoje Przykazania,
Swoje zasady. Dlaczego zrobił to na początku? Bo Bóg tak umiłował cały świat. Jan 3:16 mówi, że
Bóg umiłował cały świat. A nie jedynie od Dz. Ap. 2. On umiłował cały świat, więc dał te wszystkie
rzeczy na początku, bo umiłował każdego już na samym początku. A więc wszystko się rozpada. I
jeśli usuniemy przykazania, to wszystko zaczyna ulegać samozniszczeniu.

Widzieliśmy to w czasach Jozjasza, kiedy porzucili Torę. Niektórzy mówią, że były to tylko
księgi Mojżeszowe, jednak porzucili Torę. I co stało się ze Świątynią? Świątynia popadła w ruinę.
Gdyż nie obchodzili Świąt, nie przestrzegali wyznaczonych czasów Boga, nie przestrzegali Jego
dróg,  więc  Świątynia,  powiedziane  jest,  zaczęła  się  psuć.  Zaczęła  powoli  się  rozpadać.  I  jak
pamiętacie, kapłani odnaleźli księgę Tory, przynieśli to do Jozjasza, a Jozjasz, zamiast powiedzieć,
ach,  to  zestaw  jakichś  praw  dla  ludzi,  którzy  żyli  dawno  temu,  natychmiast  uznał,  że  muszą
przywrócić tę  księgę w swoim życiu.  Możecie  o tym przeczytać  chyba w 1 Królewskiej  lub 1
Kronik.  Historię  o  Jozjaszu.  Przywraca  więc  Święta,  wyznaczone  czasy  i  co  dzieje  się  ze
Świątynią? Nagle Świątynia staje się wspaniała, cudowna i okazała, jak to było przedtem, zanim
księga opuściła Świątynię.

Teraz my jesteśmy Świątynią Ruach HaKodesz. To my jesteśmy Świątynią Bożego Słowa.
Jeśli  więc  przywrócimy  Jego  Słowo  w  naszych  świątyniach,  to  zostaniemy  odnowieni  i
przywróceni do tej świetności, jaką Bóg przeznaczył nam na wstępie. Tak więc odnowienie Bożego
Słowa nastąpi w ciele Mesjasza, zanim On przyjdzie w dniach ostatecznych. Gdyż Mesjasz nie
przychodzi  po wynędzniałą  oblubienicę,  która jest  przygnębiona,  załamana,  schorowana itd.  On
przychodzi po piękną oblubienicę, przygotowaną dla Niego. Chcecie wiedzieć, kto jest oblubienicą
w czasach ostatecznych? Oblubienicą są ci, którzy przygotowują się na przyjście Mesjasza. To jest
właśnie oblubienica.

Czyli jeszcze raz, jeśli usuniemy prawo z kultury, to ta kultura zaczyna staczać się na dół.
Ponieważ Tora, Boże Przykazania, jest dla twojej wolności, dla twojego odnowienia, jest twoim
życiem,  jest  twoim  światłem.  Wszystkie  te  słowa  opisane  są  w  Torze,  w  Tanachu.  Jeśli
przestrzeganie Tory cię błogosławi, jak to jest powiedziane, to czemu Mesjasz miałby przychodzić i
umierać na drzewie, by uwolnić cię od tych błogosławieństw. Dlaczego trzymamy się teologii tak
mówiącej? Przecież wiemy i mamy powiedziane w Tanachu, w podstawach, że to nas błogosławi.
Pytam się was, po co miałby umierać, by uwolnić nas od błogosławieństwa?

Cała ta sprawa zepsucia związana jest bezpośrednio z nieprzestrzeganiem przykazań Boga.
Kilka  przykładów.  Patrzcie  na  ekran.  5  Mojż.  31:29  Wiem,  że po  mojej  śmierci  zepsujecie  się
całkowicie i zboczycie z drogi, którą wam nakazałem. I spotka was nieszczęście w ostateczne dni,



gdyż będziecie czynić to, co złe w oczach Jahwe, drażniąc go dziełem swoich rąk. Czyli zepsucie
wiąże się bezpośrednio z odwróceniem się od drogi, jaką wam nakazałem i spotka was nieszczęście
w ostateczne dni. Tu możemy zrozumieć 1 Tymoteusza, gdzie mówi, że w czasach ostatecznych
niektórzy odpadną od wiary. Paweł wspomina to Tymoteuszowi i gdy pisze, cytuje 5 Mojżeszową.

Jer 12:10 Wielu pastorów zniszczyło moją winnicę, zdeptało mój dział; mój rozkoszny dział
zamienili w opustoszałe pustkowie. To słowo zniszczyło, to zepsuło moją winnicę. Wielu pastorów
zepsuło moją winnicę.

Kolejny przykład – 1 Kor 3:17.  A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo
świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy
Bóg. Oba te słowa 'niszczyć' pochodzą od hebrajskiego szachat.  Szachat. Działa tu prawo rodzaju
(tego samego). Jeśli ty zniszczysz, zepsujesz świątynię, wtedy Bóg zniszczy, zepsuje ciebie. Ten
sam rodzaj rodzi ten sam rodzaj.

Jeszcze raz, jeśli będziesz przestrzegał Bożych przykazań, On ci będzie błogosławił. Jeśli
nie  będziesz  przestrzegał,  On  cię  przeklnie.  To  jest  cała  podstawa  dotycząca  przestrzegania
przykazań Boga. Kolejny przykład – 2 Kor 11:3.  Lecz boję się,  by czasem, tak jak wąż swoją
przebiegłością oszukał Ewę, aby wasze umysły [nie zostały] skażone [i nie odstąpiły] od prostoty,
która jest w Mesjaszu. Zauważcie, że mówi o nas, jako Jego oblubienicy, by nie została zepsuta od
prostoty,  jaka jest  w Mesjaszu. Gdyż wąż swoją przebiegłością  uwiódł Ewę w ogrodzie.  Jakim
wzorcem z ogrodu się martwi? To proste. Mieli jedno przykazanie w ogrodzie: nie jedzcie z drzewa
poznania  dobra  i  zła.  Jedno przykazanie  w Piśmie,  nie  jedzcie  z  drzewa poznania  dobra i  zła.
Przychodzi więc wąż, wiedząc, że jeśli odrzucimy Torę lub Boże Przykazania, pojawi się zepsucie.
Że świat roztopi się od gorejącego żaru. Bez Tory,  anomos po grecku, wszystko ulega zepsuciu.
Więc przekonuje ją, by nie przestrzegała przykazania i robi to, sugerując, że to dobra rzecz nie
przestrzegać  przykazania.  I  ponieważ  nie  przestrzegała  tego  przykazania,  od  tego  momentu  te
rzeczy  przekazywane  są  wszystkim  ludziom.  Ponieważ  wzorzec  zepsucia  i  odwrócenia  się  od
Bożych Przykazań,  mamy od Ogrodu Eden. W Ogrodzie zaczął  się wzorzec wszystkich rzeczy.
Cała sprawiedliwość i niesprawiedliwość; wzorce i modele mamy w Ogrodzie.

Mam  nadzieję,  że  to  studiowanie  tych  słów,  jakie  przerabialiśmy  od  dłuższego  czasu,
pomogło  wam zrozumieć,  jak działa  ten język.  W waszych  Bibliach  mamy jeszcze  pond 5000
hebrajskich rdzeni trzyliterowych, więc dość długo tu będziemy. Żartuję. W każdym razie chodziło
mi o to, by dać wam wzór, jak te słowa działają, bo one wszystkie tak działają. Pomogę wam także
zrozumieć, jak działają pozostałe, jeśli napiszecie mi emaila na brad@wildbrach.org. Mimo że nie
ma mnie większość czasu, pomogę wam zrozumieć te słowa, bo chcę, byśmy robili to razem. Ok?

Następnym razem zajmiemy się „Zderzeniem światopoglądów”. A w międzyczasie, proszę,
przylgnijcie do waszych korzeni, by dni wasze były długie i by szczęściło się wam we wszystkim,
co czego przykładacie swoją rękę.

Do zobaczenia następnym razem.
Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


