
Ezaw – człowiek pola – część 10

Szalom, szalom. Witam ponownie. Jest to „Koniec objawiony w początku”. A ja jestem Brad
Scott z WildBranch Ministry. Tematem tych nadchodzących programów jest „Ezaw, człowiek pola”.
Pamiętacie?  Dokładnie  taki  opis  Ezawa  mamy  podany  na  samym początku  –  człowiek  pola.  My
oczywiście odnosimy te wszystkie rzeczy do pola, gdyż proroctwa z Tanachu, ze Starego Testamentu,
Izajasz, Zachariasz, Daniel, Jeremiasz itp., są otoczone i przybrane w formę przypowieści z Nowego
Testamentu. Wszystkie przypowieści, a przynajmniej większość, zawierają wypowiedzi o nasieniu. Na
przykład nasiona, które wydają kwiaty i drzewa. A Biblia mówi nam, że dni drzew są jak dni Mego
ludu. Lub też nasienie człowieka. Nasienie, jakie jest w człowieku.

Ostatnim razem rozstaliśmy się, omawiając przypowieść o pszenicy i kąkolu, o pasożytach i
tym podobne. Weźmiemy sobie teraz ten sam obraz – na początku mamy dwa nasienia, dwa drzewa w
Ogrodzie, jest życie Kaina i Abla, życie Izaaka i Ismaela, Jakuba i Ezawa, Dawida i Goliata, Mesjasza i
Antymesjasza,  jeśli  wolicie,  a  nawet  Mesjasza  i  Barabasza.  Są  to  kolejne  obrazy  tego  ciągłego
kontrastu od początków – nie tylko dwóch nasion, które w przypowieści określone są jako pszenica i
kąkol;  ale  ciągłego  kontrastu,  od  początku  do  końca,  między  sprawiedliwym  człowiekiem  i
niesprawiedliwym  człowiekiem.  Człowiek  sprawiedliwy  idzie  za  drzewem  życia,  co  zaowocuje
życiem. Niesprawiedliwy człowiek ukazany jest, jako przeżywający swe życie według dobra i zła, zła,
zła,  dobra,  dobra,  zła,  zła  i  dobra,  itd.  Nawet  ten  piękny  obraz,  np.  z  ewangelii  Jana  –  Jaszua  i
Barabasz. Syn Tego Ojca, w przeciwieństwie do Barabasza, syna jakiegoś ojca. Stojąc przed tłumami
ludzi, widzimy tam ten ciągły kontrast pomiędzy tymi dwoma ludźmi. Stoją oni, prezentują się przed
wszystkimi ludźmi.  Stoją przed polem, przed światem, jeśli  wolicie.  Mamy tam wybór, jaki ludzie
muszą  dokonać.  Pomiędzy  kryminalistą,  Barabaszem,  który  nie  przestrzegał  Bożych  przykazań.
Dlatego  był  kryminalistą,  nie  przestrzegał  Tory,  człowiekiem  nieprawości.  I  Jaszua,  czyste  Boże
Słowo,  który  przyjął  ciało  i  mieszkał  między  nami.  Przestrzegał  wszystkich  przykazań,  jakie  sam
napisał i powiedział: bierzcie swój krzyż i naśladujcie Mnie. Czyli świat od początku może wybierać
między  tym,  który  przestrzega  Tory  i  tym,  który  nie  przestrzega  Tory.  Proroctwo  z  Jana  oraz
rzeczywistość jest taka, że większość ludzi – to dlatego mamy zawsze tę resztkę – większość ludzi woli
pójść za osobą tam pokazaną,  niepodążającą za Torą, niż za tym, który ją przestrzegał.  I taka jest
rzeczywistość, że większość ludzi wybierze tego, który nie przestrzegał Tory.

Dlatego identyfikacją człowieka nieprawości w Biblii, zwłaszcza w Nowym Testamencie, jest
to, że jest on człowiekiem bezprawia. Człowiek nieprawości – anomia po grecku – bezprawie, tak to
jest tłumaczone z greckiego, ale jest to  bez-Torze, bez-Tory. Dlatego ci, co idą za tym bez-Tory, też
będą bez-Tory. Dlatego, że nie mają oni Jego nasienia, nigdy nie mieli z Nim relacji, bo nie przyjęli
Jego nasienia. Mają jakieś nasienie, ale nie jest to nasienie Bożego Słowa. Więc on chce zniszczyć to
dobre nasienie.

Chcę wam pokazać kolejny kontrast  tej  całej  sprawy o Ezawie w przypowieści o owcach i
kozłach. Będziemy mieć tu teraz ukazany kolejny obraz – owce i kozy. Kyle, jeśli mógłbyś to pokazać.
Mateusz 25:32.  I  będą zgromadzone przed  nim (Jaszua)  wszystkie  narody,  a  on odłączy  jedne  od
drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Na końcu, za kozłami, widzicie tam słowo sa'jir. Sa'jir,
jak to tam widzicie. Jest to hebrajskie słowo tłumaczone potem na grecki, a potem na nasze polskie
słowo  'kozły'.  Przebadajmy  trochę  to  słowo 'kozły'.  Potrzymaj  to  trochę  dłużej  na  ekranie,  Kyle.
Pamiętacie, mieliśmy słowo Ezaw? Składało się z ajin, szin i waw. Pamiętajcie, że jeżeli słowo zawiera
w sobie ajin i szin, to ma ono coś wspólnego z marnowaniem, niszczeniem, z czymś, co idzie i niszczy



rzeczy. Rdzeniem tego słowa sa'jir, które tłumaczone jest jako włochate kozły, lecz jest to także słowo
na  Górę Seir. Tak się składa, że Góra Seir jest miejscem, gdzie udał się Ezaw, gdy oddzielił się od
Jakuba. I pamiętajcie,  moja propozycja jest taka,  że jego potomkowie, Edomici,  ludzie podobni do
Hebrajczyków, przyszli z Góry Seir, gdyż znajduje się ona na północ i na wschód od Egiptu. Ci ludzie
przyszli  z tamtych terenów. Prawdopodobnie przenieśli  się na północ,  co dziś nazywamy Asyrią,  i
przyszli do Egiptu jako Hyksosi. Czyli Góra Seir oznacza włochaty kozioł.

To właśnie to słowo sa'jir. Składa się z trzech hebrajskich liter. Szin lub sin, ajin oraz resz, co
oznacza  gwałtowną burzę. Chcę poświęcić na to trochę czasu, więc potrzymaj to jeszcze,  Kyle, na
ekranie, potem przełączysz na mnie. Pamiętajcie, każde słowo zawierające ajin i szin będzie miało coś
wspólnego z niszczeniem. A gdy chodzi o osobę, to jest włochata. Gdy zaś chodzi o rolnictwo, to jest
to kąkol, nic niewarta trawa lub chwasty na polu. Interesujące w tym jest to... wiesz co Kyle, wróć do
mnie na chwilę.

Wyobraźcie to sobie, dlaczego te dwie rzeczy są powiązane. Gdy mamy osobę, Ezawa, to jest
on włochaty. Wyobraźcie go sobie włochatego. Nie tylko to. Biblia mówi, że był taki włochaty, że
wyglądał, jakby nosił kożuch, skórę. Pamiętacie to? Jak mówi mój dobry przyjaciel, Bill Cloud, to jest
to brzydkie dziecko. Ale niech sam Bill może o tym opowie. Mam nadzieję, że macie już w głowie ten
obraz  włochatego.  A  teraz  wyobraźcie  sobie  pole  pokryte  kąkolem.  Zaczynacie  teraz  dostrzegać,
dlaczego słowo na Ezawa i słowo na kąkol jest praktycznie tym samym. Bo wiąże się z niszczeniem, z
czymś  niepotrzebnym.  Jest  różnica  między  kąkolem,  który  nie  daje  niczego  do  jedzenia,  czegoś
dobrego dla ciebie, a pszenicą, którą mielimy na chleb. Jaszua jest chlebem życia, jeśli wolicie. Czyli
mamy tu kontrast na polu między czymś, co jest do wyrzucenia,  co nie wydaje żadnego owocu, a
polem pszenicy. Lecz niestety kąkol będzie wymieszany z pszenicą.

A zatem to hebrajskie słowo używa się także na kozły. Co robią kozły, gdy wpuści się je do
nowego ogródka? Pamiętam,  jak  parę lat  temu dostałem e-maila  od kogoś,  kto wysłuchał  mojego
wykładu i nie chcieli tego przyjąć. Oni w ogóle nie wierzyli w Boga. Sądzili, że Biblię napisali ludzie,
że jest  pełna błędów i sprzeczności.  Spierali  się ze mną na temat  mojej pasji,  języka stojącego za
Biblią,  jak  to  wszystko  jest  zaprojektowane.  Podali  mi  jeden  przykład  tego,  dlaczego  Biblia  jest
sprzeczna, że została napisana przez ludzi, a nawet przez współczesnych ludzi. Podali jeden przykład.
Wydaje mi się, że z jakiegoś proroka, Izajasza lub Ezechiela, gdzie jest mowa o koszeniu trawy, o
sianokosach. Oto co powiedziała ta osoba: to dowodzi, że Biblia została napisana współcześnie, bo oni
nie  mieli  wtedy kosiarek.  Mówię  sobie:  dobra,  dobra.  Na takie  coś  mogłem jedynie  dać sobie  na
wstrzymanie i stwierdzić, takie jest życie, w jakim przyszło nam żyć. W tamtych czasach, przyjaciele,
jeśli  mieli  trawniki  przed  domem,  większość  ludzi  i  tak  ich  nie  miała,  gdy  chcieli  to  skosić,  to
wpuszczali  tam  kozły.  Oczywiście,  że  nie  posiadali  kosiarek...  Wpuszczali  tam  kozły  i  te  kozły
wyjadały wszystko, co widzą, włącznie z trawą. Tak właśnie kosili trawę. Używając kozłów. Bo tak
czynią kozły. Cokolwiek tam jest, wszystko wyjadają. Takie jest tło wyniszczania.

Jest to także hebrajskie słowo na burzę. Możesz to znowu pokazać, Kyle? Burza – szin, ajin i
resz.  Trzecie  słowo  sa'ar,  to  słowo na gwałtowną burzę.  Co robią gwałtowne burze? Wpadają  do
miasta  –  np.  Nowy  Orlean  –  i  wszystko  niszczą.  Możecie  tu  z  tego  zauważyć,  że  jeśli  uważnie
przyjrzycie się tym słowom, to zauważycie, że w słowie Ezaw są ajin i szin. Za to w kozłach i Górze
Seir  są  one  zamienione  miejscami.  Zauważyliście,  że  pierwsze  jest  szin a  drugie  ajin?  A  jednak
oznaczają to samo. Nazywamy to metatezą. Podam wam przykład, celem wyjaśnienia. Możesz wrócić
do mnie,  Kyle.  Przykład  jak to  jest  zamiennie  używane w Piśmie,  znajduje  się  w 1 Mojż.  27:11.
Powiedziane jest: mój brat Ezaw jest człowiekiem owłosionym. Sa'jir, człowiekiem owłosionym. Czyli
imię Ezawa oznacza owłosiony i powiedziane jest, że jest człowiekiem owłosionym, czyli  sa'jir, w
którym ajin i szin są przestawione.

Chcę  poświęcić  parę  minut,  by  porozmawiać  o  wyszukanym  słowie,  jakie  używamy  w
lingwistyce, jakie zwie się metateza.  Metateza to po prostu wymyślny sposób, wymyślne słowo na
opisanie czegoś, co już znamy. Dodam, że jest to także określenie chemiczne. I czy używasz go do



celów chemicznych, czy też używasz go względem słów, to samo jest prawdą. Widać to zwłaszcza
przy przechodzeniu z jednego języka na drugi, z jednego systemu sylab lub systemu alfabetycznego na
inny system alfabetyczny,  w drugim języku.  Ale  dość  często  zachodzi  to  także  wewnątrz  danego
języka. Generalnie słowa będą miały podobne znaczenia, ale litery są zamienione. Dzieje się tak, bo
wiele  razy słowa pojawiają  się  ze słyszenia.  Przekazujemy je dźwiękowo. Może zauważyliście,  że
hebrajska litera  cadi, która przedstawiana jest jako  t-z lub  t-s, w zależności, jak się ją transliteruje;
wiele  razy,  gdy  ta  litera  przechodzi  do  innego  języka,  kiedy  jest  transliterowana  –  pamiętacie,
transliteracja to słowo, jakiego używamy na opisanie transferu dźwięków danego słowa. Tłumaczenie
to zastępowanie tego samego znaczenia. Tłumaczenie stosujemy wtedy, gdy chcemy osiągnąć to samo
znaczenie danego słowa w innym języku. I według dobrej, zdrowej lingwistyki, powinniśmy to tylko
stosować do rzeczowników głównych. Nazwy własne powinny być transliterowane. Co to oznacza?
Transliteracja oznacza wybór innych dźwięków w innym języku. Powinniśmy to stosować dla nazw
własnych, bo pamiętacie, czym są nazwy własne? Nazwy własne to imiona ludzi, nazwy miejsc. Na
przykład gór, miast, państw, imion.

Moje imię, Brad, to nazwa własna. Gdy przechodzę więc do innego systemu językowego, to nie
powinni  oni  tłumaczyć  słowa  Brad  na  swój  język.  Gdy  na  przykład  wyszukacie  słowa  'brad'  w
słowniku, to mówi on – cienki, chudy gwóźdź, który czasem jest scentrowany. Wydaje mi się, że to
dość dobry opis mnie.  Innymi słowy, jest to łebek szpilki (lub tuman).  Poszukajcie słowa 'brad',  a
znajdziecie coś, jakby szpilka. Mówi, że jest to cieniutki gwóźdź z małą główką, który czasem jest
scentrowany. Takie jest tłumaczenie słowa 'Brad', ok. Czasem więc ktoś mógłby przetłumaczyć Brad
na inny język jako szpilka (lub tuman, głupek). Jednak Brad to nazwa własna, tak, jak Jaszua jest
nazwą własną; jak Jahwe jest nazwą własną. Każdy lingwista wie, że transliterujemy takie słowa, nie
tłumaczymy ich.

Na przykład w naszej kulturze, zwłaszcza w latach 40-tych i 50-tych, wielkim przywódcą Chin
był Mao Zedong. Zatem nasze książki historyczne nie mówią Marek Młody, ok. Nie próbują tłumaczyć
tych słów na coś innego. Co mówią więc książki historyczne? Mao Zedong. Dlaczego mówią Mao
Zedong, zamiast tłumaczyć to na jakieś inne słowa? Ponieważ Mao Zedong to nazwa własna. Dlatego
to transliterujemy. Tłumaczymy rzeczowniki proste jak np. król lub but albo pole i tego typu rzeczy.
Ok?

Mając  to  w  pamięci,  podczas  procesu  przechodzenia  z  jednego  systemu  na  inny  system
językowy, a nawet w tym samym języku, litery się zamieniają. Czyli t-z, hebrajska litera cadi czasem
zmienia się na s-t-z w innych językach. Głoska 'sta', bo dźwięk jest bardzo podobny. Zatem ajin i szem,
to jak są wymawiane, czasem ulegają zamianie, gdy ktoś chce je zapisać. Wciąż jednak oznaczają to
samo. Wciąż mają coś wspólnego z niszczeniem. Przeszły po prostu proces metatezy.

Podam wam przykłady. Chyba już to podawałem w przeszłości, ale podam wam przykłady, jak
to działa w angielskim. Dziś mówimy 'ask', a-s-k (pytać). Ale pierwotnie, 400-500 lat temu, w starszym
języku angielskim, pisało się to i wymawiało jako 'aks', a-k-s. Z upływem czasu, ze względu na jego
brzmienie, zmieniło się na a-s-k. Jednak tak naprawdę na początku, było to wymawiane, w tamtym
angielskim jako a-k-s. 600 lat temu mieliśmy bryd, b-r-y-d. Dziś mamy b-i-r-d. Kiedyś było 'bryd', dziś
mówimy  'bird'  (ptak).  Parę  wieków  temu  mieliśmy  hros,  h-r-o-s,  lecz  z  biegiem  czasu  litery  się
zamieniły i teraz jest horse (koń), jak to dziś wymawiamy. Wiele lat temu pewne ptaki latające koło
rowów przydrożnych, nurkowały do tych rowów i zjadały trawę, jaka tam rosła. Nazywali  więc to
sparrow grass (wróbla trawa). Lecz z biegiem czasu litery się pozamieniały i teraz mówimy asparagus
(szparagi). Jednak pierwotnie było to sparrow grass. Jeszcze jeden przykład, jakim was pomęczę. Lata
temu,  gdy  wychodziliśmy  do  ogrodu,  latały  tam  sobie  takie  małe  owady  z  różnymi  wzorami  na
skrzydłach.  Nazywały się flutter-bys, flutter-bys. Innymi słowy, nazywały się dokładnie tak, jak to
widziałeś. Jednak z upływem czasu litery się pozmieniały i teraz nazywamy to butterfly (motyle). Nie
ma to sensu, bo to nie są muchy (flies) i nie mają nic wspólnego z masłem (butter). Ale, widzicie, to
język  się  zmienił.  Chcę  wam  powiedzieć,  że  to  często  się  dzieje  w  językach.  I  lingwistyka  jest



świadoma tych rzeczy.
To samo dzieje się tutaj. Mimo że litery się zmieniły, mają to samo znaczenie. Dowód tego

mamy w 1 Mojż.  27:11, gdzie  jest  powiedziane,  że  Ezaw – czyli  ajin,  szin,  waw –  mój brat  jest
człowiekiem owłosionym. Ezaw właśnie to oznacza, ale tutaj jest sa'jir, ten kozioł. Mówiliśmy o tym.
W Mateuszu. Kolejny przykład – pokaż to na ekranie,  Kyle. Zobaczymy kilka, więc trzymaj to na
ekranie.  Bereszit  25:25.  I  wyszedł  pierwszy czerwony,  cały  pokryty  owłosieniem jak  szatą (sa'ar);
(sa'ar) i nadali mu imię Ezaw, co oznacza owłosiony. Widzicie tu bezpośrednią relację między słowem
na kozły a imieniem Ezawa. To chciałem pokazać. Kolejny przykład. 3 Mojż. 17:7. Oto jak to jest
przetłumaczone w naszych Bibliach. Teraz zobaczymy głębsze, prorocze znaczenie Ezawa, będącego
paradygmatem lub przykładem bestii z końca.  I nie będą już więcej składać swoich ofiar demonom
(sa'jir). Niektóre angielskie tłumaczenia mogą mieć 'satyrom'. Satyrom, s-a-t-y-r. Ale hebrajskie słowo
to  sa'jir. Innymi słowy,  satyr oznacza demon lub diabeł koźlęcy. W rzeczywistości  satyr to demon
koźlęcy.  Wywodzi  się  to  z  hebrajskiego  sa'jir,  co oznacza  włochatego kozła.  Jak widzicie,  jest  to
transliteracja – satyr – sa'jir. I czytamy dalej: z którymi uprawiali nierząd. To będzie dla nich wieczna
ustawa przez wszystkie ich pokolenia. Innymi słowy, tak długo, jak będą się sprzeciwiać drugiemu
nasieniu, będą stale wydawać owoc nasienia drzewa poznania dobra i zła.

W 'Divre HaJamim Bet', czyli w 2 Kronik, posłuchajcie, co jest powiedziane w 2 Kronik 11:14-
15. Lewici bowiem... Kontekst – jest to w czasach, dzieje się to w czasach Salomona, który skupił się
na sobie samym. Innymi słowy, ponieważ się odwrócił  i  nie czynił  tego,  co powinien był  czynić,
Królestwo zostało podzielone na Dom Izraela i na Dom Judy. I dlatego, od tego momentu, wszystkie
pisma  i  prorocy,  przepowiadające  dni  Mesjasza,  mówią  o  ponownym złączeniu  lub  odbudowaniu
Domu Izraela z Domem Judy. Nazywa się to Nowym Przymierzem w Jer 31:31. Jest to kontekst, kiedy
się to dzieje. Ci ludzie, tych 10 plemion, się rozproszy i będą robić swoje – takie jest ich przeznaczenie,
choć nie lubię tego słowa. Jednak będziemy dokładnie wiedzieć, co będzie robiła Juda i co Dom Izraela
będzie robił. Czytamy: Lewici bowiem – to są ludzie wyznaczeni przez Boga na kapłanów – opuścili
swoje  pastwiska  i  posiadłości  i  przyszli  do  Judy  i  do  Jerozolimy,  gdyż  Jeroboam i  jego  synowie
odsunęli ich od pełnienia służby kapłańskiej dla Jahwe. Bóg namaścił kapłanów. Oni poszli z Domem
Izraela,  ale  Jeroboam,  który  był  królem  Domu  Izraela,  wyrzucił  ich,  by  nie  wykonywali  służby
kapłańskiej. Zamiast nich Jeroboam, który był królem Domu Izraela, Domu Efraima – zamiast nich,
wyznaczył siebie na kapłana na wyżynach, kapłana demonów i cielców, które sam uczynił. Chodzi o
to,  że ich przeznaczenie  lub wiedza  o tym,  co  uczyni  Dom Izraela,  jest  takie,  że  wymiesza  się  z
narodami.  A gdy się  tak  stanie,  zapomną  o  kapłanach,  których Bóg wyznaczył  i  ustanowią  sobie
swoich. Wymyślą sobie własne święta, własne festiwale, własne szabaty. Wiemy, że to przytrafi się
Domowi Izraela, gdy wymiesza się wśród narodów. Będą oddawali kult cielcom itp. Mieli więc swoich
kapłanów na wyżynach. Chciałbym dodać – wróć do mnie, Kyle – Chciałbym dodać, że głównym
hebrajskim słowem na wyżyny to  'bama'.  Wymawia  się  go  'bama'.  My zaś  używamy 'bema'.  My
używamy 'bema', ale to jest 'bama'.  Bama. To była wstawka dla tych, co się interesują. Jest to coś na
wyżynie i zastępuje kapłanów, których Bóg wyznaczył.

Ok, idziemy dalej. Daniel 11:38-40. Nie musisz tego pokazywać, Kyle.  A pod koniec czasu...
Dobra, pokaż to, nie będę tego czytał całego. Spójrzcie na werset 40, który mówi: A pod koniec czasu
będzie z nim walczył król południa; ale król północy uderzy na niego jak burza (sa'ar) – z czym? – z
rydwanami, jeźdźcami i licznymi okrętami, wtargnie do krajów, zaleje [je] i przejdzie.  Pamiętacie? Jest
to  dokładny wzorzec  Hyksosów pojawiających  się  w Egipcie.  I  co  przynoszą  ze  sobą?  Rydwany,
jeźdźców. Jedynej rzeczy, jakiej tu brakuje, to łuk. Ale przychodzą jak burza – wróć do mnie, Kyle –
przychodzą jak trąba powietrzna. Co to jest trąba powietrzna?  Sa'ar – by zniszczyć to miejsce. Jest
wiele sposobów na niszczenie miejsc. Ale tutaj jest wzorzec tych Hyksosów. Pokaż następny, Kyle.

Ezechiel 35:1-5. I doszło do mnie słowo Jahwe mówiące: Synu człowieczy, zwróć swoją twarz
przeciwko  górze  Seir  i  prorokuj  przeciwko  niej.  Mów do niej:  Tak  mówi  Bóg Jahwe:  Oto  jestem
przeciwko tobie, góro Seir, wyciągnę moją rękę przeciwko tobie i wydam cię na wielkie spustoszenie.



Twoje miasta zamienię w ruiny i będziesz spustoszona. Spustoszone miasta – zauważyliście to? Jest to
podstawą  imienia  Ezawa,  podstawą  kąkolu,  potężnej  burzy  oraz  koźlęcych  demonów.  Ponieważ
żywiłaś wieczną nienawiść... Widzicie to słowo nienawiść? To 'ejbah', jakie pierwszy raz pojawia się w
Gen 3:15.  Żywiłaś  wieczną  nienawiść  i  przelewałaś  krew synów Izraela.  Co  mamy  w Gen 3:15?
Nasienie  węża będzie  wrogie i  będzie  nienawidzić  nasienie  kobiety.  I  wydałaś  synów Izraela pod
ostrze miecza w czasie ich utrapienia, w czasie wykonywania ich kary.

Przełącz na mnie, Kyle. To były kolejne przykłady proroctw, dotyczących tych kozłów. Udamy
się teraz do Brit Hadasza i przeczytamy sobie o kolejnej wskazówce Ezawa, o wzorcu i modelu bestii z
końca, która objawiona jest na początku. Pokaż to, Kyle.

Psalm 92:7-8. Przeczytam to teraz, a następnym razem przyjrzymy się temu, gdy się spotkamy.
Psalm 92:7-8.  Gdy niegodziwi – spójrzcie  na te słowa –  gdy niegodziwi wyrastają jak ziele (esew,
Ezaw), i kwitną wszyscy czyniący nieprawość... Spójrzcie na bezpośredni związek między czyniącymi
nieprawość, co powinno brzmieć znajomo, z Ezawem i tymi, którzy wyrastają jak ziele. ...i będą oni
wykorzenieni aż na wieki. Wiemy, że na końcu pszenica wygrywa. Ty zaś, Jahwe, jesteś Najwyższy na
wieki. Dlatego doceniam – wróć do mnie,  Kyle – doceniam ten napis, jaki  mają na ścianie,  tu,  w
nowym, pięknym studio. Psalm 100:5 Twoja prawda trwa przez wszystkie pokolenia.

A nim się znów zobaczymy, przylgnijcie do swoich korzeni, aby dni wasze były długie i by
prawdziwie się wam szczęściło we wszystkim, do czego przykładacie swoją rękę. Do zobaczenia w
kolejnym programie.

Szalom Alechem. Pokój wam.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


