
Przymierze Krwi – cz. 3

Szalom. Jestem Eddie Chumney z Hebraic Heritage Ministries. Witam w programie Hebraic
Heritage Ministries Yeshiva Discipleship Program. W tym nauczaniu,  jakim będziemy się  z  tobą
dzielić, przedmiotem będzie Przymierze Krwi.

Teraz gdy poznaliśmy, czym jest przymierze i przyjrzeliśmy się różnym częścią przymierza
krwi, spójrzmy na Przymierze w Ogrodzie Eden.

Aby zacząć, spojrzymy na imię Adam i co ono znaczy, gdy podzielimy go na hebrajskie
litery. W Genesis rozdział 2 werset 20 jest napisane:

I Adam nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebieskiemu, i wszelkim zwierzętom 
polnym…

Słowo Adam ma numer  120 w Hebrajskim Słowniku Stronga i  składa  się  ono z  trzech
hebrajskich liter: alef, dalet i mem. Jeśli rozdzielimy te hebrajskie litery imienia Adam, to składa się
ono z alef i dwóch ostatnich liter mem i  dalet. Gdy spojrzymy na hebrajski, zobaczymy hebrajską
literę alef, która w języku hebrajskim oznacza Boga Izraela. Zaś ‘dam’ w hebrajskim oznacza krew.
Gdy więc rozdzielimy imię Adam w języku hebrajskim, możemy spróbować zinterpretować jego
imię i będzie ono oznaczać ‘Boża krew’.  Widzimy więc z tego, że Adam pojawił się od Boga
Izraela. Dlatego Pismo mówi, że został on stworzony na obraz Boga.

Spójrzmy teraz bardziej szczegółowo na hebrajską literę alef. Zobaczymy, jak reprezentuje
ona  Boga  Izraela.  W hebrajskiej  książce  „Mądrość  w  hebrajskim  alfabecie”  autorstwa  rabina
Michaela Monka na stronie 43 wyjaśnia on, że hebrajska litera  alef reprezentuje jednego, jedynie
wiecznego, wszechmocnego Boga Izraela. W książce „Jego własnymi słowami” na stronie 4 Grant
Luton  wyjaśnia,  że  jeśli  zapiszesz  hebrajską  literę  alef w  formie  blokowej,  to  u  góry  litery
przypomina ona jod, następnie środkowa linia przypomina waw, a potem na dole litery kolejne jod.
Ale wróćmy do książki „Mądrość w hebrajskim alfabecie” autorstwa rabina Michaela Monka. Na
stronie 44 wyjaśnia on, jak hebrajska litera alef łączy się z boskim imieniem Boga Izraela, czyli z
literami Jod-Hej-Waw-Hey, które najbardziej powszechnie wymawiane są jako Jahwe. Wyjaśnia on:

Graficzna forma alef symbolizuje nieskończoną, wieczną naturę Boga. Składa się z 
trzech części. Prawy górny segment to jod, dolny lewy segment to także jod, a te dwie 
litery połączone są przekątną waw. Każde jod ma wartość liczbową 10, a waw ma 
wartość liczbową 6, co w sumie daje nam 26. A 26 to wartość liczbowa boskiego 
imienia Boga Izraela, Jod-Hej-Waw-Hey. Dzieje się tak, ponieważ jod ma wartość 
liczbową 10, hej ma wartość liczbową 5, waw ma wartość liczbową 6 i ostatnie hej ma 
wartość liczbową 5. Jeśli dodamy wartości liczbowe czterech liter Jod-Hej-Waw-Hey, to
równa się to 26. Jest to ta sama wartość liczbowa, gdy zapiszemy hebrajskie alef w 
formie blokowej, czyli z dwóch jod i waw, które sumują się do 26.

Ostatnie dwie litery imienia Adam wymawia się po hebrajsku  dam.  A jest  to hebrajskie
słowo oznaczające krew. W Księdze Wyjścia, rozdział 12, werset 7 jest napisane:

Potem wezmą z jego krwi i pokropią oba węgary i nadproże domu, w którym będą go 
spożywać.



Słowo krew to numer 01818 w hebrajskim słowniku Stronga. Jest to hebrajskie słowo dam,
które oznacza krew. Czyli  jeszcze raz,  jeżeli  rozdzielimy hebrajskie  słowo Adam, to  jego imię
można interpretować jako oznaczające Krew Boga. U Łukasza, rozdział 3, werset 38 jest napisane
(podaje genealogię Jaszua i na końcu genealogii tak mówi):

Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Boga.

Jaszua jest słowem Bożym. U Jana rozdział 1 werset 1 jest napisane:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.

To, jak Jaszua jest Słowem Bożym możemy zobaczyć w Objawieniu rozdział 19 werset 13,
gdzie tak jest napisane:

Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi: Słowo Boże.

W Targumie Onkelosa (targumy to aramejskie parafraza Pisma Świętego), Genesis rozdział
3 werset 8 Targum Onkelosa interpretuje ten werset w następujący sposób:

I usłyszeli głos Słowa Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie o wieczorze dnia…

Jak więc widzimy z Jana 1:1 i  Objawienia 19:13 Słowo Pana to odniesienie  do Jaszua.
Zatem to Jaszua miał relację z Adamem i Ewą w Ogrodzie Eden i z nimi rozmawiał. Adam po
hebrajsku  oznacza  człowieka  lub  ludzkość.  Widzimy  więc  związek  między  Jaszua  i  Adamem,
ponieważ Jaszua jest nazywany Synem Człowieczym lub synem Adama. W Mateuszu rozdział 18
werset 11 jest napisane:

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło.

Teraz zobaczymy, że Jaszua jest nazwany ostatnim Adamem.  W 1 Koryntian rozdział 15
werset 21 i werset 45 jest napisane:

Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka (Adam), przez człowieka (Jaszua) 
przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy 
człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.

Zatem widzimy, że Jaszua jest związany z Adamem. Zobaczymy teraz, jak słowo Adam po
hebrajsku oznacza człowieka. W Księdze Rodzaju rozdział 2 werset 7 jest napisane:

Wtedy Jahwe, Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi...

Następnie Genesis, rozdział 2, werset 20

I Adam nadał nazwy wszelkiemu bydłu...

Tak więc hebrajskie słowo na człowieka z Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset 7 jest tym
samym hebrajskim słowem, które zostało przetłumaczone jako Adam w Księdze Rodzaju, rozdział
2,  werset 20.  Stąd widać,  że Adam oznacza człowieka.  W  Midraszu Rabba  Soncino,  które jest
Ortodoksyjnym Żydowskim Komentarzem do Pisma Świętego, tom 6, strona 877 w komentarzu
jest  wyjaśnione,  w  jaki  sposób  grzech  Adama w Ogrodzie  Eden  przyniósł  śmierć  na  przyszłe
pokolenia. Księga Rodzaju rozdział 2 werset 17 mówi:



Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, 
na pewno umrzesz.

W wyniku tego w Księdze Rodzaju rozdział 3 werset 24 powiedziano nam:

Tak wygnał człowieka z ogrodu Eden…

I komentarz, dlaczego Adam został wypędzony z Ogrodu Eden. Ponieważ sprowadził śmierć
na przyszłe pokolenia. Widzimy więc z tego, że Adam reprezentuje całą ludzkość. W Liście do
Rzymian rozdział 5 werset 12 jest napisane:

Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – 
śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

Możemy  spojrzeć  na  to  w  taki  sposób  –  cała  ludzkość  była  w  Adamie.  Dlatego  w  1
Koryntian rozdział 15 werset 22 tak mamy powiedziane:

Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Mesjaszu wszyscy zostaną 
ożywieni.

Jak zbadaliśmy to wcześniej, wyrażenia ‘w Adamie’ lub ‘w Mesjaszu’ odnoszą się do relacji
przymierza. W Ogrodzie Eden Boga Izraela zaaranżował małżeństwo między Adamem i Ewą. I
tworząc  Ewę  z  Adama,  Boga  Izrael  zrobił  cięcie  w  ciele  Adama.  Reprezentowało  to  ścięcie
zwierzęcia, co skutkowało przelaniem krwi, jako częścią przymierza krwi. Czyli z tego cięcia w
ciele  Adama  Bóg  Izrael  stworzył  kobietę,  która  została  żoną  Adama  lub  jego  oblubienicą.  W
Księdze Rodzaju 2:21 i 22 jest napisane:

Wtedy Jahwe, Bóg zesłał głęboki sen na Adama; a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber 
i zapełnił ciałem miejsce po nim. I z tego żebra, które Jahwe, Bóg wyjął z Adama, 
utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama.

Zatem w tym małżeństwie między Adamem i Ewą, są oni ze sobą w przymierzu. Można to
zobaczyć w Księgi Rodzaju rozdziale 2 wersety 23 i 24, jak tam jest napisane:

I Adam powiedział: To teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała; dlatego 
będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego opuści mężczyzna 
swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem.

Czyli małżeństwo między Adamem i Ewą w Ogrodzie było proroctwem lub zapowiedzią
małżeństwa Jaszua z jego Oblubienicą. Widzimy to w Efezjan rozdział 5 werset 23, a następnie
wersety 31 i 32, gdzie tak w nich napisano:

Bo mąż jest głową żony, jak i Mesjasz głową kościoła (społeczności)... Dlatego opuści 
człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. 
Tajemnica* to wielka…

* Tajemnica – po hebrajsku  sod; a  sod oznacza głębsze duchowe znaczenie, jakie niekoniecznie
widać w dosłownym lub pobieżnym znaczeniu.

Czyli małżeństwo między Adamem i Ewą w Ogrodzie ma głębsze znaczenie duchowe. Jest
to  sod i  mówi  o  małżeństwie  Jaszua  z  oblubienicą,  która  jest  jego  ludem,  która  jest  jego
społecznością.



Teraz zobaczymy, jak wyrażenie ‘skończyło się’, jakie Jaszua wypowiedział w ewangelii
Jana rozdziale 19 werset 30, kiedy umierał na drzewie, można w języku hebrajskim rozumieć w
znaczeniu ‘mieć oblubienicę’. Jest to sod. W Księdze Rodzaju rozdział 2 werset 1 tak jest napisane:

Tak ukończone* zostały niebiosa i ziemia oraz wszystkie ich zastępy.

Słowo ukończone ma w Hebrajskim Słowniku Stronga numer 03615 i  jest  to hebrajskie
słowo  kala. I jak tutaj widzimy,  kala przetłumaczone jest jako ukończone lub zakończone. Teraz
przyjrzymy się Jeremiaszowi rozdział 33 werset 11, gdzie jest powiedziane:

Głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy*...

Słowo oblubienica ma tutaj numer Stronga 03618 i jest ono tym samym hebrajskim słowem
kala, co, jak widzimy, oznacza pannę młodą. Czyli te same trzy hebrajskie litery przetłumaczone
jako ‘ukończone lub zakończone’ są tymi samymi trzema hebrajskimi literami słowa ‘oblubienica’.
Więc gdy Księga Rodzaju rozdział 2 werset 1 tak mówi: ‘Tak ukończone zostały niebiosa i ziemia’
to biorąc pod uwagę, że słowo ‘ukończone’ jest takie samo, jak hebrajskie słowo oznaczające pannę
młodą, to możemy teraz spojrzeć na Jana rozdział 19 werset 30, gdzie jest napisane:

A gdy Jaszua skosztował octu, powiedział: Wykonało się.

Jeśli  więc przetransferujemy to hebrajski,  to mogliśmy zinterpretować to  w taki sposób:
teraz mogę mieć oblubienicę.

Zatem Adam musiał przelać swoją krew, by mieć oblubienicę. Genesis rozdział 2 werset 21
tak mówi: Wtedy Jahwe, Bóg zesłał głęboki sen na Adama; a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber –
to znaczy, że musiał zrobić nacięcie w jego boku (przebił mu bok), a potem powiedziano mamy, że
to nacięcie zostało zamknięte – i zapełnił ciałem miejsce po nim. I to jest sposób, w jaki Ewa
została stworzona z Adama.

W taki sam sposób Jaszua miał przecięte (przebite) swoje ciało i przelał swoją krew. I dzięki
temu On też ma swoją oblubienicę. A jego oblubienica to ci wszyscy, którzy pokutują za swoje
grzechy i akceptują, że Jaszua przelał krew za przebaczenie ich grzechów; którzy wyznali, że jest
On Mesjaszem i Zbawicielem, którzy uczynili go Panem swojego życia. Mówiąc biblijnie, kiedy
zrobisz takie wyznanie wiary, to stajesz się teraz zaręczoną narzeczoną Jaszuy. U Jana rozdział 19
werset 34 tak jest napisane:

Lecz jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

Przy zawieraniu z kimś przymierza, zwłaszcza przymierza krwi, wymienia się z tym kimś
imiona.  Zatem  w  tym  małżeńskim  przymierzu  krwi  między  Adamem  a  Ewą,  zobaczymy  w
hebrajskim, że ona ma jego imię. W Księdze Rodzaju rozdział 2 werset 23 tak jest napisane:

I Adam powiedział: To teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała; dlatego 
będzie nazwana kobietą*, bo z mężczyzny* została wzięta.

Słowo kobieta* ma numer Stronga 0802 w Hebrajskim Słowniku Stronga. Hebrajskie słowo
na kobietę to isza. Słowie mężczyzna* to numer Stronga 0376 w Hebrajskim Słowniku Stronga. I
tutaj słowo mężczyzna to  isz. Bierzemy więc tutaj hebrajskie słowo isz oznaczające mężczyznę i
wstawiamy żeńską  końcówkę w naszym słowie  i  mamy  isza.  Czyli  widzimy tutaj,  że  kobieta,
numer Stronga 0802 lub  isza pochodzi od numeru Stronga 0376, jakim jest  isz lub mężczyzna.
Czyli w hebrajskim ona ma jego imię.



Teraz zobaczymy zastosowanie warunków przymierza. Jedną z rzeczy, jaką wypowiada się
podczas  zawierania  przymierza  między  dwiema  stronami  to  błogosławieństwo.  Jak  możemy
zobaczyć, Bóg Izraela dał błogosławieństwo Adamowi i Ewie w Ogrodzie. W Księdze Rodzaju
rozdział 1 werset 28 tak jest napisane:

I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie 
się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad 
ptactwem niebieskim, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi.

Dodatkowym warunkiem przymierza, jakie Jaszua zawarł z Adamem i Ewą w Ogrodzie –
biorąc pod uwagę to, że Jaszua był Słowem Jahwe, które było z Adamem i Ewą w Ogrodzie – było
to,  że  nakazał  im pielęgnować  i  dbać  o  Ogród.  W rozdziale  2  Księgi  Rodzaju  werset  15  jest
napisane:

Jahwe, Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.

Warunki  przymierza  nie  tylko  obejmowały  błogosławieństwo,  ale  także  przekleństwo za
nieposłuszeństwo. Możemy to zobaczyć w Księdze Rodzaju rozdział 2 wersety 16 i 17 jak jest w
nich napisane:

I rozkazał Jahwe, Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu; ale 
z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na 
pewno umrzesz.

Ponieważ  Adam  i  Ewa  byli  nieposłuszni  względem  tego  przykazania,  otrzymają  oni
przekleństwo za nieposłuszeństwo. W Genesis, rozdział 3 werset 6 jest napisane:

A kobieta... wzięła z niego owoc i zjadła; dała też swemu mężowi, który był z nią; i on zjadł.

Następnie w Genesis rozdział 3 werset 17 jest napisane:

Do Adama zaś powiedział: Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o 
którym ci przykazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jadł – przeklęta będzie ziemia z 
twego powodu...

Częścią  ceremonii  przymierza  były  dwa  pamiątkowe  drzewa  w  Ogrodzie  Eden.
Wspomniano o nich w rozdziale 2 Księgi Rodzaju werset 9, gdzie tak jest napisane:

I wywiódł Jahwe Bóg z ziemi wszelkie drzewa miłe dla oka i których owoce były dobre
do jedzenia oraz (pierwsze pamiątkowe) drzewo życia pośrodku ogrodu i (drugie 
pamiątkowe) drzewo poznania dobra i zła.

Tak więc te  dwa drzewa w Ogrodzie symbolizują  posłuszeństwo wobec Tory,  którą jest
Drzewo Życia oraz nieposłuszeństwo, którym jest Drzewo Poznania Dobra i Zła. Czyli prawdą o
poznaniu dobra i zła była mieszanina dobra i zło. Po hebrajsku babel, od którego pochodzi Babilon,
oznacza mieszanie.  Tak więc prawdziwą znajomość dobra i  zła reprezentuje Babilon,  które jest
nazwą królestwa ciemności, służącego ha-satanowi albo diabłu.

Bóg Izraela stworzył ludzkość, aby miała wolną wolę. Aby mogła wybrać to, czego chce i
czego pragnie. Zatem wybór, jaki mamy przed sobą to bycie posłusznym Bogu Izraela, poprzez
przestrzeganie  Jego  Tory,  reprezentowanej  przez  Drzewo  Życia  lub  bycie  Mu  nieposłusznym,
poprzez nieposłuszeństwo Jego Torze, reprezentowanej przez Drzewo Poznania Dobra i Zła, które
personifikuje Babilon. W Genesis rozdział 2 werset 9 jest napisane:



I wywiódł Jahwe, Bóg z ziemi wszelkie drzewa miłe dla oka i których owoce były 
dobre do jedzenia oraz drzewo życia (reprezentujące przestrzeganie Tory, gdyż w 
Księdze Przysłów rozdział 3 werset 1 i 18, powiedziano nam, że Tora jest Drzewem 
Życia), i drzewo poznania dobra i zła (reprezentujące nieposłuszeństwo Torze).

Tak więc wolny wybór, jaki mieli Adam i Ewa w Ogrodzie Eden odnośnie do tych dwóch
drzew, stał  się ich testem wierność Bogu Izraela w ich przymierzu z Nim. W Księdze Rodzaju
rozdział 2 wersety 16 i 17 tak jest napisane:

I rozkazał Jahwe, Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu, ale 
z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz…

Zatem to  drzewo reprezentowało  nieposłuszeństwo Bogu Izraela,  nieposłuszeństwo Jego
instrukcjom. Tora w języku hebrajskim oznacza nauki lub instrukcje. Czyli Drzewo Poznania i Zła
reprezentowało  nieposłuszeństwo wobec Tory lub  wobec przykazań Jaszuy,  gdy Adama z  Ewą
okazali nieposłuszeństwo. Możemy to zobaczyć w Genesis rozdział 3 werset 6:

A kobieta… wzięła z niego owoc i zjadła; dała też swemu mężowi, który był z nią; i on zjadł.

A potem w 1 Liście do Tymoteusza rozdział 2 werset 14 powiedziano nam:

I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w 
przestępstwo.

Jak  widzieliśmy wcześniej,  kiedy  Adam i  Ewa jedli  z  Drzewa Poznania  Dobra  i  Zła  i
usłuchali głosu węża, jedzenie (spożywanie) jest hebrajskim sposobem zakomunikowania zawarcia
przymierza z inną stroną. W Exodus rozdział 34 werset 15 jest napisane:

Abyś nie zawierał przymierza* z mieszkańcami tej ziemi…

* przymierze – numer Stronga 01285 to hebrajskie słowo brit

Widzimy  tutaj,  że  kiedy  zawarli  przymierze  z  mieszkańcami  ziemi,  składali  ofiary  ich
bogom i  jedli  z  tych  ofiar.  Hebrajskie  słowo  brit,  numer  Stronga  01285  pochodzi  od  numeru
Stronga 01262, którym jest  hebrajskie słowo  bara,  które oznacza jeść.  Zatem lingwistycznie w
języku hebrajskim przymierze wiąże się z jedzeniem. Tak więc jeszcze raz – w 2 Księdze Samuela
rozdział 3 werset 35 jest napisane:

Gdy cały lud przyszedł, by skłonić Dawida do zjedzenia posiłku (chleba) jeszcze za 
dnia, Dawid przysiągł: Niech mi Bóg to uczyni i do tego dorzuci, jeśli przed zachodem 
słońca skosztuję chleba lub czegoś innego.

‘Zjedzenia’ – numer Stronga 01262 – to hebrajskie słowo bara. I przypominam raz jeszcze:
Hebrajsko-Chaldejski  Leksykon  Geseniusa  wyjaśnia,  że  brit,  przymierze  to  wspólne  jedzenie
(spożywanie) lub bankiet. Pochodzi od hebrajskiego słowo  bara, które tutaj jest przetłumaczone
jako ‘zjedzenia’.  Wśród ludów wschodu wspólne jedzenie jest  przyrównywane do zawierania z
kimś przymierza, do wchodzenia z kimś w przymierze przyjaźni.

Teraz zobaczymy, jak Drzewo Życia z Ogrodu Eden przedstawia Torę oraz posłuszeństwo
Torze. W Księdze Przysłów rozdział 3 werset 1 jest napisane:

Synu mój, nie zapominaj mego prawa (Tory), a niech twoje serce strzeże moich przykazań.



Czyli tematem tego wersetu jest  Tora i przestrzeganie przykazań. I oto co dalej  mówi o
przestrzeganiu Tory i przestrzeganiu przykazań. Księga Przysłów rozdział 3 werset 18 mówi:

(Tora) jest drzewem życia dla tych, którzy się jej chwycą; a ci, którzy się jej trzymają, 
są błogosławieni.

Z  Objawienia  rozdział  22  możemy zobaczyć,  że  Drzewo Życia,  Tora  przedstawia  tych,
którzy  wykonują  lub  przestrzegają  przykazań.  A  to  Drzewo  Życia  znajduje  się  w  Nowym
Jeruzalem. W Objawieniu rozdział 22 wersety 13-14 tak jest napisane:

Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni (mowa o Jaszua). 

Alfa i Omega są pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego, a to odpowiadałoby Alef i Taw
w alfabecie hebrajskim. I Jaszua mówi dalej:

Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do Drzewa Życia i 
aby weszli przez bramy do miasta.

Tak więc Nowe Jeruzalem jest zarezerwowane dla ludzi, którzy przestrzegają Tory Jaszua. I
na  koniec  zobaczymy,  że  od  Ogrodu,  odkąd  Adam i  Ewa  zgrzeszyli  przeciwko  Bogu  Izraela,
dokonał On pojednawczej ofiary krwi za nich. Widzimy to z Genesis rozdział 3 werset 21:

I Jahwe, Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich.

Aby wykonać to odzienie ze skór, Bóg Izraela musiał przelać krew zwierząt.

To omówiło nam perspektywę i zrozumienie Przymierza w Ogrodzie Eden.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


