
Ezaw – człowiek pola – część 5

Szalom i witam w WildBranch Ministry. Witam znów w „Końcu Objawionym w Początku”. No
to startujemy do biegu.

Ostatnio, gdy byliśmy tu razem, kontynuowaliśmy nasze rozważania o nasieniu Abrahama i
tym, czym naprawdę jest nasienie Abrahama. Gdy spojrzymy na Pismo, od początku do końca, to staje
się oczywiste, że ta cała idea nasienia Abrahama i tego, że jest on ojcem wszystkich, którzy wierzą, tak
naprawdę mówi o Bożym nasieniu w Abrahamie. To o tym jest mowa. Od samego początku, czy to
Żyd, czy poganin, który uwierzył w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, stał się jedno z domownikiem i
nazywani  byli  nasieniem Abrahama.  Pamiętacie...  jak sobie dobrze przypominam,  czytaliśmy kilka
fragmentów z  Bereszit  5,  gdzie  Ojciec  ma  teraz  dylemat  przed  sobą.  Tak  jakby  Bóg  miał  jakieś
problemy, których nie mógłby rozwiązać. Jego stworzenie, czyli Adam i Ewa odrzucili Jego Słowo,
więc On usunął z nich Swoje nasienie. I teraz 1 Mojż. 5:3 mówi, że Adam będzie wydawał synów na
swój obraz, nie Boży obraz. Na swój własny obraz, Adama. Co zasadniczo zgadza się z tym, co mówi
Rzymian 5.

Cały  grzech  pochodzi  od  jednego  człowieka,  odkupienie  przychodzi  też  przez  jednego
człowieka. Taki kontrast między tymi dwoma. Więc Adam będzie wydawał dzieci tylko na swój obraz.
Ojciec ma teraz problem, bo miłuje wszystkich ludzi na ziemi. Zatem przywracanie Jego nasienia w
nas dzieje się poprzez wiarę.  Paweł będzie wykorzystywał dokładnie te same obrazy, zwłaszcza w
liście do Rzymian oraz do Galacjan,  które,  sugeruję  wam, które praktycznie są niezrozumiałe,  bez
znajomości zasady nasienia.

Paweł cały czas o tym mówi i często źle rozumiemy to, co mówi Paweł, gdyż tego nie znamy.
To dlatego Piotr mówi, że są to trudne, do zrozumienia, słowa. Gdy więc udamy się do Galacjan 3, jeśli
moglibyście pokazać to na ekranie, mamy tam Pawła, mówiącego to samo. On wręcz nawet to cytuje.
Mówi:  Tak jak Abraham uwierzył  Bogu i  zostało mu [to] poczytane za sprawiedliwość. Mówi,  że
mimo, iż to było wtedy, mimo że to była historia Abrahama... Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary –
nieważne skąd pochodzisz – ci są synami Abrahama. Ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama. Co
więc tu mówi? Mówi on, że prawdziwymi dziećmi Abrahama, o których mówi Ojciec, są ci, którzy
mają Moje nasienie, Boże nasienie w nich. Oni są nasieniem Abrahama.

Jest  to  ważne  do  zrozumienia,  bo  będziemy  mieli  też  inne  nasienie,  które  także  będzie
wynikiem nauczania, i będzie rodziło według siebie. Pochodzi ono z drzewa poznania dobra i zła. Tak
więc drzewo, które, jeśli wolicie, jest wrogiem Drzewa Życia, a które objawione jest w nasieniu węża,
które to jest wrogiem nasienia kobiety, to, powtarzam i sugeruję – słowa. O tym tu właśnie mówimy.

Kiedy udamy się do Abrahama, to raz jeszcze, widzimy, że w Abrahamie są i Izaak i Ismael.
Dwa nasienia z dwóch różnych drzew. Fizycznie pochodzą z nasienia Abrahama, ale jeden wierzy, a
drugi nie. To takie proste. W Izaaku byli Ezaw i Jakub. W Adamie, Kain i Abel. Tak więc mamy w
nich po dwóch. Ojciec dał nam już ten obraz, to nauczanie, w pierwszych rozdziałach Genesis. Jeśli
moglibyśmy to wam pokazać.

Zaczniemy od 1 Mojż. 1, wersety 11, 22 i 28. Mówiłem wam wcześniej, że wszystko, co żyje,
rośliny, zwierzęta i ludzie, zasadniczo usłyszały te same rzeczy. 1 Mojż. 1:11. Bóg powiedział: Niech
ziemia zrodzi trawę,  rośliny wydające nasiona i  drzewo urodzajne przynoszące owoc według Jego
rodzaju, którego nasienie będzie w Nim na ziemi. I tak się stało. Według Jego rodzaju, którego nasienie
będzie w Nim. Tak więc jest tu coś o wiele głębszego, niż tylko same drzewa. Potem przechodzimy do
wersetu  z  1  Mojż.  1:22,  który  mówi:  Bóg  błogosławił  je  –  to  jest  ptaki,  zwierzęta  itd.,  które
wyprowadzi w kolejnych wersetach.  Powiedział:  Bądźcie płodne i  rozmnażajcie się, i  wypełniajcie



wody morskie, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. To samo więc tyczy się innych, żywych rzeczy,
zwących  się  zwierzętami  polnymi.  W  pierwszym  przypadku  (1  Mojż.  1:11)  cytryny  będą  rodzić
cytryny. W 1 Mojż. 1:22 kurczaki będą rodzić kurczaki.

Dochodzimy do wersetu  28  i  mamy teraz  ludzi.  Bóg powie  im to  samo:  Bądźcie  płodni  i
rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi itd.,
itd. Przełączcie  teraz  na mnie.  To samo dotyczy ludzi.  Ludzie będą rodzić,  co? Ludzi.  Ludzie nie
pojawili się od małp. Małpy – za każdym razem, gdy patrzę za okno, za każdym razem, gdy patrzę za
okno, małpa rodzi kolejną małpę. Za każdym razem, gdy patrzę na cytrynę, produkuje ona cytrynę. I
ogromną różnicą  między  małpami,  cytrynami,  kurczakami  a  ludźmi  jest  to,  że  ludzie  mają  ducha
człowieczego. I Duch Boży jest tchnięty w nich. Ludziom dana została możliwość wyboru. Cytryny nie
mają możliwości wyboru. Instynktownie, nie mając swojego wyboru, produkują więcej cytryn. Świnie,
przez  to,  że  nie  mają  wyboru,  rodzą  więcej  świń.  Przy  tym prostym stwierdzeniu,  absurdem jest
wnioskować, że Jaszua zmarł na drzewie, by je oczyścić. Świnie rodzą świnie. Dlatego cały ten obraz z
wizji Piotra w Dz. Ap. 10, dotyczył w całości Korneliusza. Centrum był Korneliusz, człowiek – który
dlatego, że ludzie mogą wybierać, a świnie nie – próbuje mu pokazać, że Korneliusz został odkupiony i
odnowiony.  Nie  nazywaj  go  więcej  powszechnym  (nieczystym),  gdyż  jest  człowiekiem  i  ma
możliwość zmiany. Lecz świnie, ptaki i nieczyste rzeczy nie mają. Jest to dość... no, wiecie... to nie jest
kosmiczna nauka.

Tak, mówiłem już wam to. Wracamy do tematu. Pokażcie to na ekranie. Johanan, czyli Jan
6:63-64 mówi tak: Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są
duchem i są życiem. Lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jaszua wiedział bowiem od początku  –
być może zakładacie, że chodzi tu o początek Jego służby, ale widzicie, my wiemy, że Słowo Boże
było od samego początku – On wiedział, którzy nie wierzyli i kto miał go zdradzić. Wróćcie na mnie. O
co chodzi, co jest podstawą? Bóg od początku wiedział, że są ci, którzy uwierzą oraz ci, którzy nie
uwierzą. Są ci, których posiali ludzie. I są rzeczy, jakie Bóg zasadził. Ojciec powiedział w Mateuszu,
że jeśli Ja tego nie zasadziłem, będzie to wykorzenione. Czyli Abraham mógł sobie pójść i zasiać swoje
nasienie  gdziekolwiek  chciał.  I  jedyne co by produkował,  to  więcej  Abrahamków.  Jednakże  Boże
nasienie w Abrahamie wydaje Boży owoc. I dlatego Abraham uwierzył Jego głosowi, przestrzegał Jego
przykazań,  nakazów oraz Jego Tory.  I  to,  zgodnie z 1 Mojż.  26:4-5,  błogosławi wszystkie  narody
ziemi. Czyli jeszcze raz, to są podstawy, jakie chcę wam wyłożyć, że te nasienia z 1 Mojż. 3:15, to
słowa, nauki – dowolne nauki, dowolne słowa. I stoją one w sprzeczności do Słowa Bożego i są wrogie
Bogu. Czy to jest Koran, czy to jest księga Mormonów, czy to jest czyjś artykuł, czy to są hinduskie
Wedy itd. Jeśli stoi w sprzeczności do Bożego Słowa, jeśli uczy przeciwko Bożemu Słowu, to jest
wrogiem  Boga.  I  wierzę,  że  tak  się  dzieje.  Chciałem  wyłożyć  te  podstawy  bardzo  jasno,  zanim
zaczniemy.

Bo teraz przejdziemy do modelu lub paradygmatu Ezawa. Lecz zanim zajmiemy się Ezawem,
przejdźmy  najpierw  na  koniec.  Pozwólcie,  że  zrobię  następujący  wstęp:  jestem  pewien,  że  w
poprzednich programach uczyłem o sposobach hebrajskiej interpretacji. Innymi słowy, jak hebrajska
kultura, jak Hebrajczycy przez stulecia interpretowali  i rozumieli  Pismo, z ich perspektywy, z tego
procesu myślenia. A ten proces myślenia zawarty jest także w samym języku hebrajskim. Być może
omówimy to w innym programie.

Chodzi o to, że za każdym razem, gdy widzimy werset z Pisma, od Genesis do Objawienia,
istnieją cztery poziomy interpretacji tego wersetu. I te poziomy nie zaprzeczają sobie. I to jest Boży
sposób. Powodem, dlaczego Ojciec czyni to w taki sposób, jest to, że jest to Boży sposób powiedzenia
światu, że On – w przeciwieństwie do nas, ograniczonych, o wąskim spojrzeniu, jednowymiarowych,
ciemnych ludzi – On doskonale potrafi nauczyć więcej niż jednej rzeczy w wersecie. On doskonale
potrafi to uczynić.

Tak więc chcę wam powiedzieć, że każdy werset z Pisma ma literalne znaczenie nazywamy to
peszat. Po prostu literalne znaczenie wersetu, bez żadnego innego komentarza lub perspektywy. Po



prostu to, co mówi. To tak, jakby na przykład jakiś człowiek żył sobie na wyspie, po prostu chcę wam
pokazać, o co chodzi w peszat. Jeśli jakiś człowiek żyłby sobie przez całe życie na wyspie, tylko on
sam. Wyobraźcie sobie to przez chwilę. Aż tu pewnego dnia Biblia, Stary i Nowy Testament,  cała
Biblia, spada z nieba i ląduje mu na kolanach. O, cudownie, coś innego niż kokos. Podnosi więc Biblię
i czyta ją od deski do deski. Czyta ją od Genesis do Objawienia i wierzy we wszystko.

Pozwólcie, że was zapytam: jak sądzicie, jakie Święta będzie obchodził? Jak sądzicie, w jaki
dzień będzie odpoczywał? Jak sądzicie, jakie rzeczy będzie jadł i jakich nie będzie jadł, jeśli nie miałby
żadnych zewnętrznych perspektyw, komentarzy, lub organizacji religijnych, poglądów i programów?
Jeśli przeczytałby to tak, jak jest, od okładki do okładki, jakiego dnia, sądzicie, by odpoczywał? O coś
takiego właśnie chodzi w peszat.

Jest także coś, co nazywamy remez, jest to proroczy wymiar. Wersety mają także swój proroczy
aspekt. Powtarzam, świadectwo Jaszua jest duchem proroctwa. Cała Biblia jest proroctwem, że tak
powiem. Czyli literalne rzeczy biegną z upływem czasu, a w tym samym czasie proroczy wymiar jest
również prawdą. Zamiast wybierać literalny wgląd i pisać okropne rzeczy na temat ludzi, którzy mają
proroczy wgląd  – w czym my,  w naszych systemach religijnych  w Ameryce,  jesteśmy naprawdę,
naprawdę dobrzy – albo biorąc tylko proroczy wgląd i  pisząc straszliwie jadowite  rzeczy na temat
literalnego poglądu na tekst – w czym również jesteśmy bardzo, bardzo dobrzy – mamy coś takiego jak
pogląd drasz.  W naszej  kulturze  nazywamy to  kazaniem (homilią).  Czyli  mówimy,  że jest  w tym
również coś takiego, co uczy mnie czegoś, co dziś mogę u siebie zastosować. Czytam sobie werset i
widzę literalne rzeczy, jakie się wtedy dzieją, i muszę je zrozumieć. Widzę również proroczy wymiar
wersetu. Potem czytam to i pytam siebie: co to ma wspólnego ze mną? Czego mnie to uczy o mnie? Jak
to teraz zmienia moje życie? To jest właśnie drasz. Potem mamy sod. Są w tekście pewne rzeczy, nie
tak oczywiste dla wszystkich, by robić sobie z nimi, co się chce.

Są one ukryte tak, jak nasiona w ziemi. I dlatego angielskie słowo 'seed' (nasienie) wywodzi się
z hebrajskiego 'sod'. Jest to coś ukrytego, czego nie widzisz, ale tak de facto jest podstawą wszystkiego.
I dlatego fundament budynku, część, jakiej nie widzisz, to  je-sod. Jesod po hebrajsku. Widzicie, jest
tam sod. Co się zmieniło? Pojawiło się jod. Jest to hebrajska litera oznaczająca Jego rękę nad tym. Gdy
weźmiecie  sod,  coś  ukrytego  i  położycie  na  tym  Jego  rękę,  czyli  jod,  jesod –  staje  się  to  teraz
fundamentem  budowli,  która  rośnie  na  święty  przybytek  dla  Ojca  –  Efezjan  2.  Jest  to  jeden  ze
sposobów, w jaki ten piękny język, waszych Biblii, jest zaprojektowany.

Gdy więc otworzymy Obj 13:18, do którego za chwilę przejdziemy, to pamiętajcie, że jest tam
kilka różnych aspektów, jakie objawia nam Ojciec na temat Anty-Mesjasza lub Antychrysta, lub Bestii,
lub  złego  gościa  w  końcu  czasów.  W  najbliższych  programach  pokażę  wam,  poprzez  hebrajski,
objawienie  tego,  kim on jest.  Pokażę  to  w hebrajskim,  w arabskim i  w greckim.  Jest  coś  w tych
językach,  w  tym,  jak  są  zaprojektowane,  co  pokazuje  nam coś  na  temat  Antychrysta  w  czasach
ostatecznych. Antymesjasza lub Bestii, która objawiona jest w Obj 13:18. Innymi słowy, nie jest to
jednowymiarowe spojrzenie, jak to tradycyjnie naucza się nas na temat Obj 13:18.

Idziemy do przodu i przechodzimy do tego. Pokażmy to na ekranie.  Niektórzy z was już to
widzieli. Obj. 13:18. Oto co tu jest powiedziane: Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę
bestii. To słowo 'obliczy' po grecku to 'aritmos' i powinno brzmieć znajomo, bo z niego wywodzi się
słowo arytmetyka. Po hebrajsku zaś to mispar. Mispar – niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba
człowieka. Na tym chcę teraz się skupić, bo będziemy stale o tym tu przypominać. Rzeczą, na jakiej
chcę się teraz skupić to „liczba człowieka”.  A liczba jej:  sześćset sześćdziesiąt i sześć. Wróćcie na
chwilę do mnie, bo zaraz do tego wrócimy.

Chcę się odnieść do tego, byśmy mieli pełne spojrzenie na kilka rzeczy, jakie objawione są w
Obj  13:18,  zanim  weźmiemy  to  i  cofniemy  się  całą  drogę,  aż  na  początek.  Mówiłem  wam  w
przeszłości, że w taki sposób poznajemy i rozumiemy biblijne słowa. Gdyż angielski jest na szarym
końcu, na końcu rzeki, gdzie wpada ona do Zatoki Meksykańskiej.  I  kiedy cofamy się z wodą, na
szczyt góry, skąd pochodzi, jest ona tam czysta i przejrzysta, nieskalana i pełna energii. Tu zrobimy to



samo, prześledzimy to słowo. Ale pozwólcie, że wspomnę o kilku rzeczach. Chcę się tu skupić na tym,
że jest to liczba człowieka. To słowo liczba po hebrajsku to mispar. Słowo to wywodzi się od rdzenia
sefer. Być może znacie takie określenie jak sefer Tora, Księga Tory. Zatem rdzeń tego jest podstawą
hebrajskiego słowa na księgę, na rzeczy, jakie zawiera ta księga,  np. licznie ludzi;  synowie Izraela
zostali 'zaksięgowani' na pustkowiu, policzeni, zliczeni na pustkowiu – mispar. Ale nie jest to nazwa
tej szczególnej księgi, Księgi Liczb, bo po hebrajsku nazywa się ona Bemidbar. Lecz liczenie synów
Izraela na pustkowiu, zawarte w tej księdze, to  mispar, jest to rzeczownik. Rdzeniem jest  sefer, ok.
Sefer,  które  oznacza  także  księgę.  Tak  więc  oznacza  ono  mnogość  ludzi  lub  zliczanie  ludzi,  ale,
powtarzam, jest to także rdzeń na hebrajskie słowo oznaczające księgę. Więc sugeruję wam, że liczba
tego bytu, tego Anty-Mesjasza, Bestii, jak tu jest powiedziane, to zaksięgowywanie. To coś, co jest w
księdze. To właśnie wam sugeruję.

Ojciec ma Swoją księgę. Nazywa się ona Księgą Życia. Mamy też Księgę Życia Baranka, która
wymieniona jest w Księdze Hitgalut. Tu mamy to słowo 'księga'. I sugeruję wam, że przeciwnik ma
swoją księgę. Jest Księga nasienia kobiety, że tak powiem, i jest księga, która jest jej przeciwna. I
każda  księga,  która  jest  przeciwna KSIĘDZE – mam nadzieję,  że  łapiecie,  o  co  mi  chodzi  –  jest
przeciwna Bożemu Słowu.  Czyli  mamy przeciwnika,  w którym także objawia się  bestia,  w sensie
'zaksięgowywania' lub zgromadzania wielkiej ilości ludzi, gdyż księgi zawierają imiona. Pamiętacie,
np. wykreślanie imion z księgi itp. Czyli księgi są przeznaczone do zapisywania imion. Czyli chodzi tu
także o bardzo wielką liczbę ludzi.

Po czym tak jest  powiedziane:  gdyż jest  to,  jeśli  wolicie,  zaksięgowywanie człowieka. Chcę
wam powiedzieć, że księga wyjawia, kim ten 'człowiek' jest. Przez stulecia tradycyjne religie skupiały
się na tej  liczbie:  sześćset,  sześćdziesiąt  i  sześć.  Lub jeśli  wolicie  666. Zatrzymajmy się i zróbmy
historyczny rekonesans, że tak powiem, na temat liczb i języków.

W języku hebrajskim oraz w języku greckim, a także podobnie i w angielskim, mamy dwa
różne sposoby patrzenia na liczby. Mamy na przykład cyfry arabskie. Cyfry arabskie to 1, 2, 3, 4, tak,
jak się je pisze 1, 2, 3, 4. Cyfry arabskie są używane prawie w każdym języku. Jednak hebrajski, grecki
i angielski mają już doskonałe słowa na zapisanie 666. Na przykład hebrajskie słowo, jakie tradycyjnie
tłumaczy się jako 'jeden', to echad. Echad, w rodzaju żeńskim w hebrajskim. Dwa – sztajim. I tak dalej
w górę. Hebrajski ma na to odpowiednie słowa. Tak samo grecki. Grecki posiada słowa na liczby. J-e-
d-e-n. Tego typu słowa, a nie arabski zapis 1. Każdy z tych języków ma coś takiego. Kiedy próbujemy
wyrazić po grecku np. liczbę 'siedem', nie arabską 7, ale s-i-e-d-e-m, to po grecku napisalibyśmy hepta.
Hepta to siedem. A np. sześć to  hex. Czyli hebrajski i grecki mają już na to doskonałe słowa. Ale
wyjątkową cechą języka hebrajskiego jest to, że hebrajski nie ma słów dla liczb arabskich, 1-ki, 2-ki, 3-
ki i 4-ki, jakie piszemy. Nie ma na to odpowiednich słów. Ma natomiast coś takiego, jak znak dla
każdej arabskiej liczby. Zatem alef to 1, bet – 2, gimel – 3, dalet – 4 itd. W języku greckim jest tak
samo. W greckim również przydzielone są odpowiednie litery poszczególnym liczbom. W greckim
działa to tak samo. Jeśli w greckim chcecie wyrazić siedem, s-i-e-d-e-m, mówicie hepta. Jednakże, gdy
chcecie wyrazić arabską cyfrę 7, to piszecie zupełnie inny znak. Piszecie siódmą literę. Jest to zupełnie
inne słowo, jest to siódma litera alfabetu greckiego. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta. Tak
więc jest to zeta, ok. Zeta jest siódmą literą. Tak więc gdy chcecie wyrazić arabską 7-kę, piszecie zeta.
W hebrajskim piszecie zion, ok.

Jeśli więc język grecki chciałby wyrazić liczbę 666, to brzmiałoby to tak: hexakósioi hexēkonta
héx. Powiedzcie to szybko kilka razy, brzmiałoby to hexakósioi hexēkonta héx. Taka jest grecka wersja
na 666. Jednak główne manuskrypty Księgi Objawienia, zwłaszcza ta część, z których czerpią nasze
znane angielskie przekłady (np. KJV), które rozprzestrzeniły się po całym świecie, to gdy chodzi o tę
liczbę, nie mówią tam hexakósioi hexēkonta héx. Zamiast tego, te greckie manuskrypty, z jakich się to
wywodzi, mają tam napisane trzy greckie litery. Są tam trzy greckie litery. Jeśli moglibyście to znowu
pokazać na ekranie. Z powrotem na ekran. Dziękuję. Ujrzymy tam, w Obj 13:18, na samym końcu
sześćset  sześćdziesiąt  i  sześć.  W  normalnym  greckim  byłoby  to  hexakósioi  hexēkonta  héx.  Lecz



zamiast tego Textus Receptus i inne mają tam trzy greckie litery. Oto one. Nazywają się chi (ki), ksi,
sigma. Chcę to na chwilę zatrzymać na ekranie, bo jest to jedyna rzecz, jaką widziałby Jan w swoich
czasach.  Jan  patrzyłby  na  coś  takiego.  Patrzyłby  tam na  trzy  greckie  litery.  A ponieważ  wartości
liczbowe greckich liter działają tak samo jak w hebrajskim, (gdyż grecki wywiódł się z hebrajskiego,
około 1050 p.n.e.), więc grecki był podobny do hebrajskiego, gdy powstał. Przynajmniej w znanym
świecie.  Zatem kształt  języka  hebrajskiego  był  także  widoczny na  początku  w językach  greckich.
Mamy więc chi, które wygląda jak X. Potem mamy literę w środku. Pierwszą jest chi, tą w środku jest
ksi. A sigma jest tą, na końcu. Powróćcie na chwilę do mnie. Każda z tych greckich liter ma wartość
numeryczną.  Pierwsza,  chi  (ki),  która wygląda  jak X,  ma wartość 600.  Ta w środku,  podobna do
wijącego się węża, do czego później wrócimy, ma wartość numeryczną 60. Trzecia litera,  sigma, ma
wartość numeryczną 6. To był I wiek, kiedy miała wartość numeryczną 6. W I wieku, kiedy te rzeczy
były pisane.  Jednak od tego czasu sigma, która miała  szóstą pozycję w alfabecie  greckim, została
przesunięta  w dół  i  teraz  ma wartość numeryczną 200. Dzięki  ewolucyjnemu procesowi w języku
greckim została ona zmieniona. Celowo? Być może. Nie wiem, nie jestem aż taki konspiracyjny. Ale
wiem, że w pierwszych wiekach były w tym jakieś objawienia, których teraz nie widzimy, patrząc na
alfabet grecki.  Wtedy była to sigma. Nie tylko była na szóstym miejscu,  ale nazywała się greckim
słowem  stigma.  Nazywała  się  stigma,  nie  sigma.  Dopiero  później  nazwali  ją  sigma.  I  jak  się
domyślacie, stygmaty, stigma, czyli przebijać. To greckie słowo sigma, stigma oznacza przebić coś. I
to nie jest przypadek, że język grecki jest urządzony na wzór języka hebrajskiego. Alef-bet, alfa-beta. I
ta grecka litera, na szóstej pozycji,  odpowiada waw, szóstej literze w języku hebrajskim. Hebrajska
litera waw to litera na gwóźdź, coś, co przebija. Czyli w I wieku szósta litera z hebrajskiego oznacza
przebić. Szósta litera z greckiego, stigma, oznaczała przebić. I z tym się to wiąże, ale omówimy to
później, bardziej szczegółowo.

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

Szalom, do zobaczenia.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


