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Szalom. Szalom. Witam ponownie. Jest to „Koniec Objawiony w Początku”. Ale to chyba już
dobrze wiecie, nie? W każdym razie, gdy ostatnio tu byliśmy, mówiliśmy o temacie całej tej serii i
kilku następnych odcinków – Ezaw, człowiek pola. I będę chciał  się z tym odnieść do proroczych
wydarzeń, jakie dziś się dzieją. Ale najpierw zrobię wprowadzenie, gdyż chciałbym zaproponować, że
cały  model  tego,  kim,  jego  funkcja  –  bo  próbujemy  tu  rozróżnić  pomiędzy  formą a  funkcją.  Na
przestrzeni lat wielu z nas, w organizacjach proroczych, popełniało błąd, poszukując Antymesjasza,
patrząc na jego formę. No wiecie, jaki ma kolor włosów, wzrost, czy jest Żydem, czy jest poganinem,
czy jest czarny, czy jest biały, czy jest wysoki, niski itd., itd. A nie na funkcję Antymesjasza, na to, co
będzie robił, jaki owoc będzie wydawał. Więc chciałbym skierować się w stronę tego modelu, który,
jak wierzę, i jak to powiedział Izajasz, objawiony jest na samym początku.

Zakończyliśmy na tym, że zaczęliśmy mówić o liczbie człowieka, lub zaksięgowywaniu lub
liczeniu, jeśli tak wolicie, człowieka w Obj 13:18. Spojrzeliśmy na posąg Nebokadnezara, udaliśmy się
do Ezawa, który był człowiekiem pola w 1 Mojż. 25:27. Przyglądaliśmy się kontrastowi pomiędzy
Jakowem, który, podpowiadam wam, stanie się Izraelem – a Ezawem. Chodzi o kontrast między tymi
dwoma braćmi.  Jeśli cofniemy się jeszcze dalej  – pamiętacie,  że Ezaw był człowiekiem pola – na
ekranie mamy 1 Mojż. 3:1. Będziemy dalej szukać tego człowieka. Mieliśmy już Ezawa, człowieka
pola.  1  Mojż.  3:1  mówi:  A wąż  był  bardziej  przebiegły  niż  wszystkie  zwierzęta  polne  (pola). W
hebrajskim jest tam jakakolwiek żywa istota, polna (pola), które Jahwe, Bóg uczynił. Powiedział on do
kobiety: Czy Bóg rzeczywiście powiedział: Nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew [tego] ogrodu?
Jedną  z  identyfikacji  funkcji  tej  przebiegłej  bestii,  lub  człowieka  pola,  który  jest  tutaj  w  tym
przebraniu, jest to, że każe nam powątpiewać w to, co mówi Boże Słowo. Śledząc tego człowieka
dalej, znajdujemy się w 1 Mojż. 16:11-12. Spójrzcie, co tu jest powiedziane, bo znaleźliśmy się teraz
przy Ismaelowi.

Byliśmy u Nebokadnezara,  byliśmy u Ezawa, teraz jesteśmy u Ismaela.  Potem Anioł Jahwe
powiedział  jej:  Oto  poczęłaś –  brzmi  to  znajomo,  bo  zawsze  będziemy  mieli  ten  kontrast,  to
naśladownictwo, jeśli wolicie, pomiędzy dwoma nasieniami – Oto poczęłaś i urodzisz syna – brzmi mi
to jak pierwsze rozdziały Łukasza, czyż nie? –  i urodzisz syna, a nadasz mu imię Izmael, bo Jahwe
usłyszał twoje cierpienie. Będzie on dzikim człowiekiem. Po hebrajsku pere adam. Czytamy dalej. Jego
ręka [będzie] przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko jemu; i będzie mieszkać w obecności
wszystkich swoich braci. Porozmawiajmy o tym przez chwilę. Mamy tu klika rzeczy, jakie objawione
są na temat Ismaela. Zaraz pójdziemy z tym nieco dalej, bo uważam, że pierwsze trzy rodzaje gleby
reprezentują Kaina, Ismaela oraz Ezawa. Najpierw słyszymy jego imię – czyli Bóg usłyszał jego/jej
cierpienie.  Chodzi  więc  o  Ji-szma-el,  Bóg  usłyszy.  Potem  objawione  jest,  że  będzie  dzikim
człowiekiem.  Następnie  mamy  też  objawione,  że  jego  ręka  będzie  przeciwko  każdemu,  a  ręka
wszystkich przeciwko jemu, i że będzie mieszkał w obecności swojego brata. To wyrażenie 'i będzie
mieszkał w obecności swego brata' po hebrajsku to słowo mieszkał to pe·Nei. Literalnie po hebrajsku
powiedziane jest:  on zawsze będzie się stawiał swemu bratu.  On zawsze będzie się stawiał swoim
braciom. To nie jest tylko jakieś proroctwo w Piśmie, lecz sugeruję wam, że są to historyczne,  do
sprawdzenia, rzeczy. Gdyż to nasienie, jakie było w Kainie, przypominam raz jeszcze, tu nie chodzi o
fizyczne rzeczy.

Pozwólcie, że przerwę i powiem coś jeszcze raz na ten temat, byśmy wyzbyli się tej fizycznej
rzeczy z naszego myślenia. Staram się powiedzieć, że ta sama prawda dotyczy obu nasion. Jeśli na



przykład urodziłeś się Hetytą, Moabitą, Edomitą, Ammonitą, którzy zgodnie z Pismem są generalnie
potępieni, że tak powiem, lecz w pewnym momencie zwrócisz swe serce ku Bogu Abrahama, Izaaka i
Jakuba,  to  w Bożych  oczach  nie  jesteś  Arabem,  nie  jesteś  Edomitą,  nie  jesteś  Moabitą,  jesteś  ze
wspólnoty Izraela. Tak postrzega cię Bóg. Więc nieważne gdzie się urodziłeś. Ludzie nie są potępiani
za to, że narodzili się w islamskiej rodzinie. Powodem, dlaczego wciąż trwają w Islamie, jest to, że tak
są uczeni. I dopóki nie pojawi się coś, jakaś sposobność do posiania Bożego nasienia w nich, Jego
słów, Jego nauk, będą trwać w tym, czegokolwiek nauczyli ich ojcowie.

To dlatego jest tak ogromnie ważne, byśmy zrozumieli rzeczywistość tego nauczania. Mówiłem
wam  o  tym  przy  Jakubie  3:1.  Nauczycie  będą  ponosili  o  wiele  większą  odpowiedzialność,  niż
ktokolwiek inny. Bo nauki, słowa, jakie wychodzą z waszych ust, mogą zniszczyć ludzi. Mogą one
zepsuć ludzi. Podpalają one cykle Genesis i sprawiają, że świat staje się światem nieprawości, że tak to
ujmę. Dlatego bardzo ważne jest, byśmy uważali.

Zatem  z  ludzkiego  punktu  widzenia  czy  jesteś  Arabem,  Edomitą,  czy  Moabitą,  czy  bitą
śmietaną, czy czymkolwiek, ok… Bo ludzie się mnie pytają, a co z chrześcijanami, którzy są Arabami?
Albo co  z  Edomitami,  którzy  stają  się  chrześcijanami?  Hmm...  w Bożych oczach...  nienadaremno
nazywa to nowym stworzeniem w Mesjaszu. Nieważne, jaka była twoja przeszłość, jeśli go przyjąłeś, a
to może się stać na bardzo wiele sposobów, w Bożych oczach jesteś teraz wspólnotą Izraela i jedno ze
współobywatelami świętych Boga. Efezjan 2. Więc nie jesteś już tamtymi – żeby to było jasne.

Czyli jeszcze raz, o to chodzi w tych dwóch nasieniach. A modelem, w jaki to funkcjonuje,
widzimy w Kainie, Ismaelu i Ezawie. Oni nigdy nie byli potępieni. Bóg daje tym trzem chłopakom
szansę, by zawrócili swe życie ku Niemu. Wszystko, co Kain miał zrobić na początku, to błagać Boga
o przebaczenie  za to,  co uczynił  Ablowi.  Zauważyliście,  że  tego tam nie  ma? Nie  ma błagania  o
przebaczenie za to, co zrobił. Mógł, mógł to zrobić. Grzech czyhał u drzwi. On mógł uczynić to, co
Bóg powiedział, że jest dobre, ale nie uczynił.

Ok, przyjrzyjmy się temu modelowi. Będzie on dzikim człowiekiem i zawsze będzie stawiał się
swoim braciom. Wydaje mi się, że proroctwo jest takie – gdziekolwiek jest Izrael, (bo to on będzie z
Izaaka, będzie z brata Ismaela), gdziekolwiek jest Izrael, tam będzie Ezaw, tam będzie Ismael, tam
będzie Kain. Tam będzie kąkol – ale do tego jeszcze nie doszliśmy. Takie jest proroctwo. Prawdę
mówiąc, nieco później przeczytamy, gdy będziemy przy Ezawie, że Ezaw mówi do Izraela, czyli do
Jakuba, jak tylko ojciec (Izaak) umrze, zabiję cię. A po to, żeby go zabić, musi być tam, gdzie on się
znajduje.  Czyli  gdziekolwiek będzie Izrael,  tam będą Edomici.  Gdziekolwiek będzie pszenica,  tam
będzie kąkol, mieszał się pomiędzy pszenicą – ale nie doszliśmy do tego jeszcze.  Czyli będzie się
stawiał swojemu bratu. Idziemy dalej. Jeśli moglibyście pokazać to na ekranie.

Chcę wam teraz pokazać przykłady podstawowej różnicy pomiędzy owocem z przypowieści o
siewcy, wydającym 100, 60 i 30-krotny plon – Abraham, Izaak i Jakub. Zauważcie, że Bóg nigdy nie
jest Bogiem Jakuba, Izaaka i Abrahama. On jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, 100, 60 i 30-
krotny. Lecz jeśli wolicie, owoc Kaina, Ismaela i Ezawa objawia się w fakcie, że nie chcą oni słuchać,
nie chcą przyjąć Jego nasienia. I pokażę wam trzy przykłady, tylko trzy razy w Piśmie ukryte jest imię
Ismael. To jest sod. Nazywamy to sod, który ukryty jest w tekście Biblii. Trzy razy. Wszystkie są w 5
Mojżeszowej. Oto macie jak wygląda imię Ismael po hebrajsku. Nad imieniem Ismael macie hebrajskie
litery.  Czytamy z prawej  do lewej.  Jod,  szin,  mem, ajin,  alef,  lamed.  Iszmael. Spójrzcie  na układ
samogłosek. Przyjrzyjcie się uważnie układowi samogłosek. Kropka znajdująca się pod  jod.  Szurek
znajdujący się pod  szin, ok.  Patah pod  ajin. Oraz  segol znajdujące się pod  alef. Spójrzcie na układ
samogłosek w słowie Iszmael. Po hebrajsku słowo Iszmael oznacza El lub Bóg usłyszy (wysłucha). I
chcę wam tu jeszcze raz zasugerować, że to Bóg usłyszy, natomiast Ismael nie będzie słuchał.

O co chodzi? Gdy odnajdziemy te trzy miejsca, gdzie Bóg ukazuje Ismaela, oraz to, że on nie
będzie słuchał – pamiętacie, Biblia w księdze Objawienia mówi –  kto ma ucho do słuchania, niech
słucha tego, co Duch mówi do zborów. Są ci, co mają uszy, ale nie będą słuchać. Są ci, którzy są ślepi –
patrząc, nie będą widzieli; słuchając, nie będą słyszeli.



Oto gdzie mamy Ismaela.  Oto słowa Ismael  ukryte i  objawione w Torze.  Devarim,  czyli  5
Mojż. 17:12. Oto co mówi: A człowiek, który postąpi zuchwale i nie posłucha kapłana pełniącego tam
służbę przed Jahwe... itd. Człowiek, który nie będzie słuchał... To wyrażenie 'nie posłucha kapłana' w
hebrajskim wygląda następująco.  Macie go na dole ekranu.  Nie posłucha kapłana.  Na środku tego
wyrażenia, zaznaczonego na żółto, co, mam nadzieję, widać zaznaczone na ekranie, to Iszmael. Ismael,
ok. Jest ono w sercu wyrażenia 'nie posłucha lub nie usłucha kapłana'.  Jest to pierwszy raz,  kiedy
funkcja przykładu Antymesjasza, jak wierzę, okazana jest w życiu oraz funkcji Ismaela – w tym, czego
nie będzie robił.

Następny przykład.  Ismael objawiony w Torze,  w 5 Mojż. 18:19, gdzie jest  powiedziane:  I
stanie  się,  że  jeśli  ktoś  nie  będzie  posłuszny  moim  słowom... Hebrajskie  wyrażenie  'nie  będzie
posłuszny  moim  słowom'  wygląda  następująco.  W  samym  jego  środku  zakopany  jest  Iszmael.
Zachowany jest nawet ten sam układ samogłosek jak w jego imieniu. To był drugi raz, gdzie Ismael
ukryty był w tekście.

Trzeci i ostatni raz ukryty jest w Torze, w 5 Mojż. 21:18, gdzie jest powiedziane: Jeśli ktoś ma
syna upartego i krnąbrnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć
go karcą, nie słucha rodziców. Czyli Ismael – jego funkcja – nie będzie słuchał słów Boga, nie będzie
słuchał kapłana, nie będzie nawet słuchał matki ani ojca. Hebrajskie wyrażenie wygląda tak. I znowu,
w samym środku tekstu, zakopane jest Iszmael.

Wróćcie na chwilę do mnie. O co tu chodzi? Rozmawialiśmy już tu o prawie pierworodnego.
Pamiętacie? Prawo pierworodnego, to, jak jest przedstawiane, jak jest tradycyjnie rozumiane, jest takie,
że kto się urodzi pierwszy, otrzymuje błogosławieństwo i podwójne dziedzictwo. Bóg chce nas czegoś
nauczyć w tym, co jest naturalne. Pamiętacie, Paweł powiedział, że najpierw mamy to, co fizyczne,
dopiero potem duchowe. Tak więc to, co naucza Paweł, jest konsekwentne w całym Piśmie. Ismael był
naturalnym pierworodnym Abrahama, lecz Izaak był Bożym pierworodnym. Ismael był pierworodnym
Abrahama, Izaak był pierworodnym Boga. A co odróżnia Bożego pierworodnego od pierworodnego
Abrahama? Ismael nie słuchał słów swojego Stworzyciela. Nie słuchał słów Tory. To odróżnia tych
synów, przyjaciele – on nie chciał słuchać.

Chodźmy i prześledźmy dalej tego człowieka, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy, a zostały nam
pierwsze rozdziały księgi Genesis. Jeśli moglibyście pokazać 1 Mojż. lub Bereszit 4:1. Śledzimy tego
człowieka. Jest to pierwsze wystąpienie, poza tą bestią z pola z 1 Mojż. 3:1. Potem Adam obcował ze
swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. I powiedziała: Otrzymałam mężczyznę (człowieka) od
Jahwe. Człowieka od Jahwe. Co ten werset mówi? Wróćcie do mnie, proszę. Co on mówi? Pierwszym
pojawieniem się tego 'człowieka' był Kain. Prawdę mówiąc, nawet żydowska literatura, gdy czyta się
rabiniczną literaturę, bo to wyrażenie tak naprawdę mówi:  ona dostała człowieka... Jahwe. Tak jest
literalnie  powiedziane  po  hebrajsku.  Że  ona  dostała  bądź  urodziła  człowieka...  Jahwe.  Niektóre  z
literatur  rabinicznych  uczą,  że  wyrażenie  to  oznacza,  iż  jest  to  pierwsza  wzmianka  o  pojęciu
przychodzącego Mesjasza.  I że ci  ludzie wierzyli  w to,  że ona urodziła Mesjasza.  Podaję wam po
prostu  rabiniczny  pogląd.  Oczywiście  nie  mamy  żadnego  dowodu,  że  Ewa  sądziła,  iż  urodziła
Mesjasza. Oni po prostu interpretują, co tekst tam mówi. Ponieważ jest tam powiedziane: dostałam
człowieka i wcale nie jest powiedziane 'od', bo to byłby przedrostek lub coś podobnego, a tego tam nie
ma w hebrajskim. Jest to wstawiane przez tłumaczy. Literalnie powiedziane jest: człowieka... Jahwe.
Więc myśleli sobie, że otrzymała ona Mesjasza. W każdym razie jest to objawienie człowieka.

To,  co  zrobimy  teraz,  to  poświęcimy  trochę  czasu,  by  porozmawiać  i  podyskutować  o
pierwszym,  przedstawionym  nam  modelu.  Chcę  się  skupić  na  Ezawie  –  gdyż  wiąże  się  dziś  z
Edomitami  –  i  na  znaczeniu  jego  imienia  co  zobaczymy  w  przypowieściach.  Pierwszy  model
Antymesjasza, cóż, pierwszy to  przebiegła bestia pola. Lecz teraz będzie objawiony w  człowieku.
Pierwszym z nich, objawionym jako człowiek, jest Kain. Oto jak rozumiemy tutaj ten model. Pokażcie
to, proszę, na ekranie.

Kain – paradygmat Antymesjasza.  Pozostawcie to na ekranie,  gdy będziemy omawiali  te



imiona. Tutaj oraz w historii Kaina z 1 Mojż. 4 mamy pierwsze pojawienie się wszystkich tych słów.
Wszystkie te słowa, które będą używane w całym Piśmie na różne sposoby, mają swój początek w
życiu Kaina w 1 Mojż. 4. Mamy więc pierwsze pojawienie się słowa 'kana', co po hebrajsku oznacza
posiąść coś, wziąć, a nawet kupić coś. Posiąść lub wziąć – jest to trzyliterowy rdzeń imienia Kaina.
Kana – kof, nun, hej – znaczy posiąść lub wziąć coś. Zwróćcie uwagę na to słowo, bo wrócimy do
niego, gdy będziemy mówić o Tubalkainie.

Pierwszy raz pojawia się także  kacac – koniec dni.  Rdzeniem jest  kof,  cadi,  cadi.  Kacac –
koniec dni lub odciąć. Jest to hebrajskie słowo tłumaczone jako koniec, koniec dni lub odciąć. W 1
Mojż.  4:3  tak  jest  powiedziane:  Z biegiem czasu... Tak  to  mamy  powiedziane  po  polsku,  lecz  w
hebrajskim jest tam mik·Ketz ya·Mim. Mik·Ketz ya·Mim, co oznacza 'z końca dni'. Z końca dni. Czemu
miałoby to być ważne? Ponieważ – podpowiadam wam, że Biblia nam to mówi – koniec objawiony
jest już na samiutkim początku. Gdy udamy się na początek życia Kaina, to próbuje On pokazać ci coś
na tym początku, co wydarzy się na końcu. I polski tekst ujmuje to wyrażeniem 'z biegiem czasu', lecz
literalnie  po hebrajsku powiedziane jest  'a na koniec dni'.  Pokazuje ci  to,  wskazuje na koniec dni,
objawione na samym początku.

Mamy także  pierwsze  pojawienie  się  lo·sza·a,  które  po  hebrajsku  oznacza  'brak  szacunku'.
Pojawia się z Kainem.

Pojawia się także pierwszy raz gniew, wściekłość i  nienawiść.  Podaję wam te słowa w ich
podstawowej formie. Charach – chet, resz, hej. Pierwsze wystąpienie gniewu, wściekłości i nienawiści.
Są to niektóre funkcje tych, którzy stoją w opozycji do nasienia kobiety.

Pierwsze pojawienie się upadku.  Nafal – oblicze Kaina upadło. Później zobaczymy użyte to
jako słowo na Nefilim lub gigantów itp., tłumaczone jako giganci. Hebrajski rdzeń to nafal i oznacza
po prostu upadek, upadły. W 1 Mojż. 6 literalnie mamy tam upadłych. Angielskie słowo 'fall' (upaść)
wywodzi się z tego hebrajskiego słowa nafal.

Mamy pierwsze pojawienie się tych, którzy coś przejmują – szaka. Coś przejąć, zabrać.
Pierwsze pojawienie się zarzynania i morderstwa widzimy w życiu Kaina.
Arur – pierwsze wystąpienie bycia przeklętym. Jest to hebrajskie słowo na 'przeklęty', jest to

pierwsze  wystąpienie  w przypadku  człowieka.  W pierwszych  rozdziałach  Genesis  widzieliśmy  go
użyte jako 'wrogość', ale tutaj  to słowo przeklęty pierwszy raz dotyczy człowieka.  Pamiętacie,  gdy
czytacie  historię  tego,  co  się  stało,  o  konsekwencjach  uczynku  Adama  i  Ewy,  to  nie  Adam  jest
przeklęty,  ale  ziemia  jest  przeklęta  z  powodu  Adama.  Nie  Adam  jest  przeklęty,  ale  ziemia  jest
przeklęta. Jest to także ważna rzecz do zapamiętania w przypadku życia Kaina. Czyli pierwszy raz jest
to użyte w odniesieniu do człowieka, Kaina.

Pierwszy  raz  pojawia  się  słowo zbieg,  uciekinier.  Pierwsze  pojawienie  się  tułacza,  czasem
tłumaczone jako włóczęga.

Nieprawość i kara po raz pierwszy pojawiają się w życiu Kaina.
Mamy pierwsze pojawienie się słowa, które po hebrajsku oznacza ukryć, chować.
A  także  pierwsze  wystąpienie  hebrajskiego  rdzenia  na  ciernie,  czyli  'koc'.  Czyż  to  nie

interesujące...  Jeśli  moglibyście  na  chwilę  wrócić  do  mnie.  Czyż  to  nie  interesujące,  że  te  same
hebrajskie litery na 'koniec' tworzą 'koc' i są słowem na ciernie? W hebrajskim mamy wiele słów, które
tłumaczone są jako ciernie. Kyle, czy możesz na chwilę wrócić do mnie? W hebrajskim jest kilka słów,
które tłumaczone są w waszej Biblii jako ciernie. Wspominam o tym, bo w nadchodzących programach
będziemy się odnosić do tych słów. Jednym z tych słów jest 'koc', ok. Ktoś logiczny mógłby zapytać:
co wspólnego ma 'koniec dni'  z cierniami? Cóż, niektóre elementy logiki hebrajskiej  są ciężkie do
uchwycenia, gdy się tylko słyszy, lecz gdy się to widzi, gdy idziecie do pola i widzicie te rzeczy na
polu, to powoli zaczynacie pojmować te proste obrazki, jakie mamy na samym początku. I tak jest, gdy
podchodzicie do ciernistego krzewu i widzicie samą końcówkę ciernia, ten szpiczasty koniec ciernia, ta
końcówka czyni to właśnie cierniem. Taki mały, szpiczasty koniec. Czyli w hebrajskim koniec oraz
cierń są ze sobą bezpośrednio związane. Bierze się to z tego szpiczastego końca ciernia.



Pozwólcie, że się zatrzymam i skorzystam z okazji, by zwrócić się – i zrobię to nieco później –
lecz już teraz chcę wam zwrócić uwagę, że właśnie przed chwilą widzieliśmy słowo satar. Kyle, czy
możesz to znowu pokazać,  tak na chwilę? Widzicie? Trzecie słowo,  satar, s-a-t-a-r, które oznacza
ukryć, schować. Możesz wrócić do mnie.  Satar oznacza ukryć lub schować. Kiedy więc widzimy te
trzy litery – s, t, r – co widać wciąż na ekranie, oznaczają one ukryć, schować. Mamy tam trzy litery.
Kyle, przełącz na mnie. Są tam trzy litery. Są to samek, taw i resz. O szczegółach będę mówił później,
ale i tak powiem wam teraz. Jest to jedyne hebrajskie słowo, które zawiera trzy spółgłoski. Pozostańcie
z nami, bo nie będę mówił o tym teraz, które sumują się do liczby 666. I tak się składa, że jest to
hebrajskie  słowo na  ukryć  lub  schować.  I  dlatego,  gdy udacie  się  do  Obj.  13:18,  to  widzicie,  że
ukazany tam obraz jest taki, że coś innego dzieje się na zewnątrz – to, co wszyscy widzą – a coś innego
jest schowane między tymi dwoma literami. Literalnie, coś się chowa między tymi dwoma literami. A
między tymi literami jest wąż.

Przykład  życia  Kaina,  który  zabił  swego  brata  Abla.  Objawienie  końca  dni,  połączone  ze
zbiegami,  włóczęgami  i  wędrowcami  po  ziemi,  którzy  mordują  i  zabijają.  Pojawia  się  też  pojęcie
przejmowania czyichś  rzeczy itp.  Będziemy mówić o tym szczegółowo później.  I  to  powiązanie z
satarem. I jak mówiłem, by to zrobić, narysuję to później na tablicy, bo spojrzymy na ten kontekst
nieco później. Samek, taw i resz sumują się do 660. Ci, co znają gematrię, wiedzą, chwila, samek, taw i
resz sumują się tylko do 660. Jest to jedną z unikalnych rzeczy... Coś czuję, że jednak wspomnę o tym
teraz. Jedną z unikalnych rzeczy w hebrajskim jest to, że hebrajski jest tak skonstruowany, że jeśli
wstawimy tak zwany suruk w środek słowa, to jest to głoska 'u',  satur. Wymawia się to wtedy satur.
Technicznie  wstawia  się  tam  waw,  ale  waw też  ma  swoją  wartość  liczbową.  Wciąż  są  to  trzy
spółgłoski, ale ponieważ wstawia się tam waw, a waw ma swoją wartość liczbową 6. Pamiętacie, waw
jest  szóstą  literą  alfabetu  hebrajskiego  i  ma wartość  liczbową 6?  W greckim jest  to  stigma.  Jeśli
wstawimy ten suruk w waw, w słowo, to otrzymujemy słowo satur. Wciąż składa się z trzech liter, lecz
teraz sumuje się to do 666 i oznacza ukryć coś.

Kończąc ten program, nim przejdziemy do następnego, gdzie będziemy mówić nieco później,
że nie jest przypadkiem, moi przyjaciele, że gdy szpiedzy – pamiętacie 12 szpiegów – udają się, by
przeszpiegować  ziemię,  to  pamiętacie,  że  dwóch  z  nich  przynosi  dobry  raport  lub  dobre  słowa.
Rozwinę to w następnym programie. Ale dziesięciu z nich przynosi zły raport. To słowo 'dobry raport'
w naszych Bibliach literalnie w hebrajskim brzmi 'dobre słowa'. Dobre słowa, czyli  tow oraz  dawar,
dobre słowa. Zły raport pozostałych dziesięciu to złe – ra, słowa – dawar. Pamiętacie? Cała koncepcja
nasion to słowa. To właśnie próbuję wam powiedzieć.  Dwóch, którzy przynieśli  dobre słowa, są z
Domu Izraela i z Domu Judy – jedynych dwóch w Przymierzu. Jeden z dziesięciu, którzy przynieśli złe
słowa, jest synem Aszera i jego imię to Setur. Jeden ze szpiegów, który wrócił, wmieszał się pomiędzy
dwunastu i przynosi złe słowa, zły raport.

W następnym programie porozmawiamy sobie o tym więcej. A w międzyczasie przylgnijcie do
waszych  korzeni,  aby  dni  wasze  były  długie  i  by  szczęściło  wam  się  we  wszystkim,  do  czego
przyłożycie swoją rękę.

Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


