
Koniec Objawiony w Początku
Na szczyty gór

część 2

Szalom.  Witam  ponownie  w  WildBranch  Ministry.  Zapraszam  na  program  pt.  'Koniec
ogłoszony w początku'.

W  poprzednim  odcinku  omawialiśmy  znaczenie  słów,  jakie  miały  na  szczycie  góry.
Pamiętacie, jest to określenie, jakie wymyśliłem, by wyrazić biblijne słowa w ich znaczeniu, kiedy
pojawiły się po raz pierwszy. Ostatnim razem pokazałem wam parę przykładów i wrócimy teraz do
tego  miejsca,  gdzie  skończyliśmy.  Następnym słowem,  jakie  omówimy...  Pamiętacie,  po  lewej
stronie znajduje się abstrakcyjne znaczenie słowa, a po prawej stronie ekranu mamy jego pierwotne
znaczenie, u szczytu góry. Czyli rolnicze lub biologiczne znaczenie. I wiąże się ono z roślinami,
zwierzętami i ludźmi, bo tak wyglądało stworzenie w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju.

Rozważmy teraz słowo 'słowo'. Wszyscy używaliśmy tego słowa. Wielu z nas mówi, wierzę
tylko w Boże 'Słowo', jeśli tego nie ma w 'Słowie', to tego nie przyjmuję. Po grecku to logos, a po
hebrajsku  dabar. I oznacza ono:  powrót do źródła pokarmu. Jego etymologiczne znaczenie to
cofnąć  się  (powrócić)  do  źródła  jedzenia.  Więc  bierzemy  to  słowo  'słowo'  z  Zatoki
Meksykańskiej, gdyż 'słowo' jest abstrakcyjnym określeniem, i wracamy z nim na początek, gdzie
widzimy  jakąś  akcję  i  coś  konkretnego.  Wracamy  z  nim  poprzez  'logos',  do  którego  możemy
również dołączyć słowo 'rema'. Logos/rema – wielu z was to na pewno zna i przechodzimy z tym
do hebrajskiego 'dabar'. Dalet-bet-resz. Dalet-bet-resz. I oznacza ono powrót do źródła pokarmu.

Jeśli pamiętacie, to ta Księga (Biblia), to Księga Życia. Jest to źródło twojego pokarmu i
pożywienia, które sprawia, że rośniesz, rozwijasz się i żyjesz długie dni na ziemi. To źródło twego
pokarmu.  To dlatego Biblia  mówi w Mat 4:4,  <i>Nie samym chlebem będzie  żył  człowiek,  ale
każdym słowem, które  wychodzi  z  ust  Boga.</i> Każdym słowem,  które wychodzi  z  ust  Boga.
Pamiętajcie,  że kiedy pisano Ewangelię Mateusza, to nie było jeszcze Nowego Testamentu.  Był
tylko Tanach, Stary Testament. Zatem każde Boże słowo ma być naszym pokarmem. To właśnie
znaczy słowo 'słowo', gdy cofniemy się z nim do jego prostoty, jaką miał na początku. 'Słowo'.

Aby wam lepiej zilustrować, jak to słowo 'słowo' działa, pozwólcie, że pokażę wam jedną z
rzeczy,  jaką  robimy w WildBranch Ministry.  Pokażę wam, jak jedno słowo wiąże się  z  innym
słowem, choć pozornie wydają się one niepowiązane. Ale w hebrajskim są, ponieważ hebrajski jest
zaprojektowanym  językiem.  Starożytny  hebrajski,  język  twojej  Biblii,  od  Księgi  Rodzaju  po
Objawienie, to nie jak nauka łaciny, francuskiego, niemieckiego lub jakiegokolwiek języka. Jest to
zaprojektowany język. Skąd to wiemy? Ano dzięki prawu rodzaju. Z Heb 11:3 wiemy, że  światy
zostały ukształtowane Słowem Boga, A psalmista mówi: tchnieniem Jego ust. Spoglądamy więc na
nasze słowo i wbrew temu, co uważa przeciwnik, który chce, byśmy wierzyli w ewolucję, widzimy,
że to słowo jest stworzone. Inne języki w swoich procesach myślowych są ewolucyjne. Hebrajski
jest stworzony i zawsze bierze cię do stworzenia,  jakie było na samym początku. A przeciwnik
nienawidzi stworzenia. Niestety wszystko jest zalane ewolucyjnym typem myślenia, zwłaszcza w
naszej zachodniej kulturze. A hebrajski weźmie cię zawsze do tych podstawowych rzeczy z samego
początku. Istnieje w nim relacja pomiędzy słowami.

W hebrajskim słowo na określenie 'słowa' to dabar. Ten sam 3-literowy rdzeń, oznaczający
powrót  do  źródła  pokarmu,  w  języku  hebrajskim oznacza  także  pszczoły.  Bzzz...  o  tego  typu
pszczołach mówię.

Przeciętna  osoba pomyślałaby  sobie,  co  też  pszczoła ma  wspólnego  ze  Słowem Boga?
Tylko w hebrajskim coś to oznacza. Jedynie w hebrajskim. Bo dziś wiemy, jeszcze wieki temu nie



wiedzieliśmy tego, ale dziś wiemy, że pszczoły latają sobie po ogrodzie – bzzz... – widzą kwiat, a w
tym kwiatku nektar. Wracają do ula, tam, gdzie znajdują się wszystkie pszczoły i odprawiają ten
słynny pszczeli taniec, który wygląda mniej więcej tak... idzie on trochę szybciej, bo są pszczołami,
ok? Odprawiają ten swój pszczeli taniec, który mówi wszystkim pozostałym pszczołom, gdzie jest
pokarm. Sugeruję wam, że Bóg wiedział, iż pszczoły tak robią, już na samym początku. Przecież
On jest mądrzejszy niż my. To dlatego w języku hebrajskim mamy ten sam rdzeń na 'słowo' i na
pszczoły.

Na przykład jest taki sędzia – możecie to sobie nawet sprawdzić w zamerykanizowanym
słowniku hebrajskim – w Księdze  Sędziów (szotim – hebr.)  jest  pewien sędzia  (ona) imieniem
Debora – Debora – od dabar. Poszukajcie sobie jej imienia – znaczy pszczoła. Co w tym takiego
istotnego? Uważam, że to nie przypadek. To nie przypadek, że Amos 8 mówi nam, że w czasach
ostatecznych przyjdzie głód, nie chleba i wody, ale Bożego Słowa.

Chodzi o czasy ostateczne. Nagle, jakieś dwa lata temu, na świecie zaczęły znikać pszczoły.
Zaczęło się w USA, ale rozprzestrzeniło się na Europę. Niektórzy pszczelarze stracili 90% swoich
rojów. Nagle, w czasach ostatecznych, zaczyna brakować pszczół, a tak się składa, że pszczoła jest
tym samym słowem, co 'słowo'. To akurat może być czystym przypadkiem, ale taki jest fundament
słowa 'słowo'. Jest to źródło naszego pokarmu.

Naszym następnym słowem jest 'wybrany'. Wybrany – kolejne popularne słowo. Na pewno
widzieliście  to  słowo,  bo  stale  rozmawiamy  o  wybraniu.  Po  grecku  to  eklektos;  po  hebrajsku
bachar. Mówi się to bachar. Oznacza otoczyć murem stado owiec. Otoczyć murem stado owiec
– oto co oznacza słowo wybrany.

Słowo  eklektos jest chyba bardziej  znane,  od niego pochodzą 'wybory'.  Bachar to słowo
związane  z  hodowlą  owiec.  Innymi  słowy,  to  słowo wybrany jest  używane teologiczne,  ale  w
hebrajskiej kulturze, już od samego początku, to słowo jest bardzo znane. I wiąże się ono z naszym
następnym słowem, jakim jest kościół.

Kościół.  Kościół też  nam  brzmi  znajomo.  Kolejne  słowo,  do  jakiego  jesteśmy
przyzwyczajeni. Polskie słowo  kościół pochodzi od greckiego słowa  ekklezja, które pochodzi od
hebrajskiego słowa kahal. Jest jeszcze kilka innych hebrajskich słów, ale kahal jest głównym. K-a-
h-a-l.  Oznacza  wezwać  te  owce.  Zawołać  te  owce.  Mamy  więc  bezpośrednią  relację  między
słowem 'wybrany', czyli otoczyć murem stado owiec, a słowem kościół. Kiedy sprowadzimy go na
początek,  do  jego  prostoty,  to  jest  to  wołanie,  wzywanie  tych owiec.  Takie  coś  dzieje  się  od
samego początku.

I znowu, chciałbym wam podpowiedzieć, że słowo kościół pojawia się częściej w Starym
Testamencie  niż  w  Nowym.  To  prawda.  Ekklezja,  to  greckie  słowo,  wraz  z  pokrewnymi
znaczeniami tego słowa, pojawia się częściej w Starym Testamencie niż w Nowym Testamencie. A
ci z was, którzy mówicie po hiszpańsku, na pewno brzmi wam to znajomo, bo kiedy czytacie Stary
Testament po hiszpańsku, to widzicie tam słowo 'iglesia'. Ja nie mówię dobrze po hiszpańsku, może
Rico (Cortes) wam pomoże. Może Rico wam pomoże, jak to się wymawia. Kiedy czytacie Stary
Testament,  to  wszędzie  widzicie  tam  słowo  'kościół'.  Nie  widzimy  tego  po  polsku,  bo
przetłumaczyli  to na przeróżne słowa, więc tego nie rozpoznajemy.  A jest  tak,  ponieważ mamy
więcej ksiąg w Starym Testamencie.

Czemu,  teologicznie,  jest  to  takie  ważne?  Ponieważ  kościół  nie  zaczął  się  w  Nowym
Testamencie. Kościół nie zaczął się w Dz. Ap. 2 albo w Mat 1. Jego zgromadzenie, Jego wybrani
byli tam od pierwszego dnia. To nie jest nic nowego, to po prostu prawda. Dlatego jest to ważne
teologicznie.

Ok, idziemy do naszego kolejnego słowa, po polsku to 'chwała'. Prawdopodobnie wielu z
was powiedziało takie słowa: chwała Bogu. Śpiewaliście w pieśniach: chwała Bogu; wołaliście na
głos: chwała Bogu. A kto z was wie, że chwała po hebrajsku to twoja wątroba? Ten sam rdzeń tego
słowa oznacza  wątrobę.  Jest  tak, ponieważ wątroba jest najcięższym organem. Pojęcie  chwały,
kavad po  hebrajsku,  wiąże  się  z  tym,  co  powoduje  największy  ciężar,  masę.  Boża  chwała to
najcięższa,  najpoważniejsza rzecz związana z Bogiem, jeśli wolicie.  To najpoważniejsza rzecz o
Nim. I dlatego w tobie jest to reprezentowane przez  wątrobę. Innymi słowy, pokazane jest to w



partiach naszego ciała.
Ok, naszym następnym słowem jest 'pamiętać'. Polskie 'pamiętać' to po grecku mnaomaj.

Mnaomaj. Po hebrajsku to 'zakar' i oznacza  przemówić lub zadziałać w czyimś imieniu lub na
rzecz  czegoś.  Takie  jest  jego  znaczenie.  Pamiętać –  porozmawiajmy chwilę  o  tym słowie.  W
języku polskim słowo 'pamiętać'  oznacza  przypominać sobie o czymś, co się kiedyś wydarzyło.
Przypominać  sobie,  mieć  świadomość  czegoś.  Lecz  w  języku  hebrajskim  oznacza  mówić  lub
działać  w  czyimś  imieniu  lub  na  rzecz  czegoś.  Tak  więc  w  hebrajskim  nie  oznacza  ono
przypominania sobie czegoś. Oznacza mówić lub działać w czyimś imieniu.

Pozwólcie, że podam wam przykład, o czym mówię. Biblia wypowiada takie słowa: i Bóg
pamiętał o Racheli. Czy według naszej definicji oznacza to, że Bóg zapomniał o Racheli? Czy o to
chodzi? Nie, oczywiście, że Bóg nie zapomniał Racheli. Podpowiedź – i widzicie to w całej Biblii –
podpowiedź znajduje się w następnym wersecie, który mówi: i ona poczęła i urodziła dziecko. Jaka
jest relacja między pamiętaniem przez Boga o Racheli a poczęciem i urodzeniem dziecka? Taka, że
Bóg coś uczynił, zadziałał dla niej, przemówił w jej imieniu. On nie mówił tu, że przypomina sobie,
kim ona jest,  jak to  oznacza  w naszym języku.  Kolejny  przykład.  Pamiętacie,  jak Józef  był  w
więzieniu  wraz  z  rzeźnikiem,  piekarzem  i  wytwórcą  świec?  Pamiętacie  to  z  Księgi  Rodzaju?
Niektórzy z was są na tyle bystrzy, że zauważyliście, iż w Genesis nie ma rzeźnika ani wytwórcy
świec. Sprawdzałem tylko, czy zwracacie uwagę na to, co mówię. Kilka lat temu przemawiałem na
pewnym dużym zgromadzeniu. Jakieś 400-500 ludzi. Wspomniałem o rzeźniku i wytwórcy świec –
nikt nie powiedział  ani słowa. Mówiłem więc dalej.  To się czasem zdarza.  Mówiłem dalej i po
jakichś 30 sekundach w pierwszym rzędzie wstaje jakiś starszy pan i woła: Panie Scott, panie Scott.
Odpowiadam: proszę mnie tak nie nazywać. Więc mówi: ok, Brad, Brad. Mówił: myśleliśmy, że
jesteś  uczonym  hebrajskiego,  więc  może  jest  tam  jakiś  wytwórca  świec,  tylko  o  tym  nie
wiedzieliśmy. Po pierwsze, zaufajcie mi, nie lubię być nazywany uczonym hebrajskiego. Po drugie,
nie ma tam wytwórcy świec. W każdym razie zapomniałem już, o kogo chodzi, o piekarza czy o
podczaszego. Gdy jeden z nich wychodził z więzienia, pamiętacie, Józef powiedział: pamiętaj o
mnie, gdy wyjdziesz. Nie mówił: przypomnij sobie, gdy wyjdziesz, że ja też tu siedziałem. Lecz:
przemów tam za mnie, gdy wyjdziesz. Podam wam jeszcze jeden oczywisty przykład. W Nowym
Testamencie  mamy trzy krzyże  na wzgórzu.  Ok.  Złodziej  po lewej,  złodziej  po prawej,  Jaszua
pośrodku. Złodziej po prawej stronie nie zwrócił się do Jaszua, mówiąc: przypomnij sobie o mnie,
gdy wejdziesz do Swego królestwa. On powiedział Mu coś takiego: przemów i zrób coś dla mnie,
gdy  wejdziesz  do  Swego  królestwa.  To  właśnie  powiedział  do  Jaszua.  Jak  gdyby  Jaszua  miał
zapomnieć, że tam byli. Powiedział: przemów i zrób coś dla mnie.

Dlaczego to takie ważne? Bo Biblia wciąż nam w kółko powtarza: pamiętaj o dniu Sabatu.
Pamiętaj o dniu Sabatu. Co to oznacza w języku, w jakim to zostało napisane? Oznacza to: mów i
działaj na rzecz tego dnia. A nie przypomnij sobie po wiekach o jakichś Żydach, którzy mają
dzień wolny, bo są leniwi czy coś w tym stylu. Nie, nie o to chodzi. Oznacza to: stale mów i działaj
na rzecz tego dnia.

Jaszua w Janie 14:26 mówi: powodem dlaczego Duch Święty jest dany, powodem dlaczego
Duch  Święty  jest  dany,  jest,  by  przypominał  wam  wszystkie  Moje  słowa.  Duch  Święty,
pocieszyciel, którym jest Duch Święty, został wam posłany, by przypominał wam wszystkie Moje
słowa, byście mogli mówić i działać na ich rzecz. A czym są słowa Mesjasza? Czyż On nie napisał
Starego Testamentu? Czyż, teologicznie, nie wierzymy, że Jaszua jest Stworzycielem wszystkiego,
co w niebie, na ziemi i pod ziemią, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i że w Nim to wszystko
istnieje?  Czyż w to nie  wierzymy? Chociaż teologicznie? Lubię logikę,  a wy? Logicznie – On
stworzył i napisał wszystko już na początku. Więc mówi, że on przypomni wam wszystkie Moje
słowa. A to dlatego, że niektóre grupy ludzi zapomniały je. A także dodały do nich oraz ujęły z nich.

Ok, oto kilka kolejnych przykładów, jakie mamy. Oto jeden z nich – rada. Słowo 'rada' to,
jakie mamy tuż przy ujściu do Zatoki Meksykańskiej. Gdy cofniemy się z nim, po grecku mamy
boule,  po hebrajsku  etza,  jego rdzeń to  etz,  czyli  drzewo.  Drzewo.  Czemu to ważne?  Bo nas,
pastorów, uczy się poradnictwa.

Wiele  lat  spędziłem  w  poradnictwie  dotyczącym  zawierania  ślubu,  rozwodzenia  się,



problemów w małżeństwie  itp.  Jedną z odpowiedzialności  pastorów jest  radzenie  ludziom przy
śmierci w rodzinie, żałobie, albo śmiertelnej chorobie czy tym podobne. Poradnictwo, doradzanie.
Ma  ono  polegać  na  mówieniu  im,  co  jest  właściwe,  a  co  nie,  dobre  lub  złe,  sprawiedliwe  i
niesprawiedliwe, święte i pospolite. Na tym polega poradnictwo. Jednak w hebrajskim myśleniu –
pamiętacie, ci ludzie, którzy napisali Biblię – w hebrajskim myśleniu znaczenie 'rady' odnajdujemy
już  na  samym  początku  w  dwóch  drzewach w  ogrodzie.  Co  jest  dobre  lub  złe,  właściwe  i
niewłaściwe, święte i nieświęte albo pochodzi z drzewa życia, albo twoja rada pochodzi z drzewa
poznania dobra i zła. Jeśli twoja rada pochodzi z drzewa poznania dobra i zła, to owocem będzie
dobro, dobro, zło, zło, dobro, dobro, dobro, zło, zło, i tak w kółko, przez cały czas. Lecz jeśli twoja
rada pochodzi z Drzewa Życia, to owocem będzie życie we wszystkim, co doradzasz. Chcę wam
zasugerować,  wierzę  w to,  że  większość religijnych  osób w Polsce  je  z  'dobrej'  części  drzewa
poznania dobra i zła. Dobrze umotywowani, religijni ludzie, którzy chcą czynić dobro, jedzą po
prostu z 'dobrej' części drzewa poznania dobra i zła. Źli ludzie jedzą ze 'złej' strony, dobrzy ludzie
jedzą z 'dobrej' strony.

A co mówi nasz Ojciec? Nie chcę, żebyście w ogóle jedli z tego drzewa. Chcę, byście się
trzymali z dala od tego drzewa. Jedzcie z Drzewa Życia. Dlaczego? Bo Bóg jest mądrzejszy niż my.
Bo On wie, że jeśli będziecie jeść z Drzewa Życia, to jaki owoc wydacie? Życie. Nie tylko samo
życie,  ale  pełnię  życia.  Jedzenie z drzewa poznania dobra i  zła  sprawia,  że twoje życie  będzie
okradzione i zniszczone. Bo taka jest natura złodzieja. Złodziej, który wszedł do Ogrodu, pragnie
ukraść, zabić i zniszczyć. Zaś jedzenie z Drzewa Życia, Tory, od samego początku, wytwarza życie.
Pełnię życia. Mam nadzieję, że załapaliście trochę, jak to słowo działa, gdy wrócimy się z jego
znaczeniem na sam szczyt, do samego początku.

Na  ekranie  zobaczycie  zaraz  mnóstwo  słów,  jakie  są  znane  z  Biblii.  Prawdę  mówiąc,
widzicie  je  wszędzie,  po  całej  Biblii.  Macie  tam  pustkowie  –  nie  ma  chyba  w  Biblii  dwóch
wersetów, gdzie nie byłoby pustkowia, wody, żelaza, gliny, trawy, korzeni, kamieni, gór, pól, kości,
stad, drzew, cierni, gałęzi, pagórków, dolin itd., itp. Praktycznie nie ma w Biblii wersetu, gdzie nie
byłyby one wspomniane. Od samego początku aż do końca napotykamy te rzeczy. Mając to na
uwadze, podpowiadam wam, że jeśli nie rozumiecie, na co wskazują te rzeczy, te proste, rolnicze
obrazki, które wyrażają Boże pragnienie tego, jak mamy żyć naszym życiem, to sprzeniewierzycie
Biblię.

Mam tu bardzo znane, prorocze wersety. Jest to fragment z Joela 1:15-20. Przeczytam to dla
was, bo zapewne wielu z was nie będzie w stanie. Mówi tak: <i>Ach! Cóż za dzień! Tak! Bliski jest
dzień Jahwe! Przychodzi jako zagłada od Wszechmocnego!</i> <i>Czyż na naszych oczach nie
wyczerpała się żywność? A w domu naszego Boga – radość i wesele?</i> Zwróćcie teraz baczną
uwagę.  <i>Wyschły  ziarna  pod  grudami  ziemi!  Składy  –  spustoszone!  Spichrze  –  rozwalone!
Ponieważ uschło zboże.</i> <i>Jakże porykują zwierzęta! Błąkają się stada bydła! Tak! Nie ma
dla  nich  pastwisk!  Stada  owiec  też  ponoszą  karę.</i>  Nie  mają  pastwiska,  bo  ogień  pożarł
pastwiska,  płomień strawił  wszystkie  drzewa itd.  Dzikie  zwierzęta  ryczą  i  tak to  biegnie  dalej.
Sugeruję wam tu, że jeżeli byś nie wiedział, jeśli byśmy tego nie znali, to moglibyśmy z tego i z
podobnych fragmentów wywnioskować, że w czasach ostatecznych nie mamy absolutnie żadnego
powodu do zmartwienia,  bo wszystko będzie ok. Za to zboże i owce czeka wielki kłopot.  Jeśli
byśmy nie znali prawdy, w czasach ostatecznych to zboża i owce mają problem. Jednak te rzeczy
zawsze na coś wskazują i malują nam ten wspaniały obraz już od samego początku.

To, co teraz chciałbym robić, to spędzić z wami kilka odcinków i porozmawiać na pewien
ważny temat,  który ma wszystko wspólne z tym, o czym do tej  pory rozmawialiśmy.  A jest  to
proces myślenia. Mam nadzieję, że przygotowałem wam fundament i podałem parę przykładów,
choć w następnych  programach  podam wam bardziej  charakterystyczne  przykłady.  Ujrzymy je
szczegółowo  i  będziemy  ich  szukać  po  całym  Piśmie,  od  początku  do  końca.  Wiele  z  nich
pochodzić będzie z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Wygląda to jak bezwstydna reklama,
ale  mam taką serię  zwaną 'Bereszit'.  W tej  serii  każde hebrajskie  słowo z pierwszych czterech
rozdziałów Genesis, w kolejności pojawiania się, jest rozłożone na obrazki i etymologicznie, od
Genesis do Objawienia.  Nie rozmawiamy tylko o tym, co znaczą słowa. Pokazuję wam w całej



Biblii, gdzie te słowa się pojawiają, bo ich pierwsze pojawienie się, ich obrazkowe znaczenie, ich
rolnicze  i  biologiczne  znaczenie  na  początku,  wyznaczają  ton  i  kierunek  dla  tych  wszystkich
początkowych słów w waszych Bibliach, co one będą znaczyć duchowo i w rzeczywistości. Czy
mogę użyć tych słów, rzeczy widzialnych i niewidzialnych w pozostałej części Biblii. Standardy
zostaną ustanowione w pierwszych rozdziałach Genesis. Jest to zestaw 42 CD, bardzo szczegółowy,
bardzo obszerny, i omawia wszystko od Genesis do Objawienia.  Ponieważ, w co wierzę całym
sercem, koniec objawiony jest  już w samym początku.  Ujrzycie  więc te narysowane obrazki w
początkowych rozdziałach Genesis, które mówią nie tylko o tym, jak powstały rzeczy. Ale ukazują
nam nasze zrozumienie proroctwa, Bożych przykazań, odkupienia, zbawienia, nowego narodzenia
itp. Te rzeczy są w pierwszych rozdziałach Genesis. I stale są powtarzane w kółko w naszym życiu,
począwszy od Noego z 1 Mojż. 5.

Ale jedną z rzeczy, jakiej musimy się pozbyć, to nasz proces myślenia, bo większość z was,
co mnie słuchacie, jak podejrzewam, nie została wychowana w „hebrajskiej kulturze”. Pozwólcie
mi jeszcze  dodać,  że ta  „hebrajska kultura”,  biblijna  hebrajska kultura,  to  nie  jest  to  samo,  co
rabiniczny  judaizm.  To  nie  to  samo,  co  współczesny  judaizm.  Chcę  wam  powiedzieć,  że
ortodoksyjny  judaizm  albo  współczesny  judaizm  w  Izraelu  jest  tak  samo  zhellenizowany,  jak
pozostałe  religie  zachodu.  Jest  tak  samo zhellenizowany,  jak  są  pozostałe  religie.  Co  oznacza
zhellenizowany? Zwłaszcza gdy czyta się w NT o Grekach i Hellenach. Napotykamy tam te słowa,
opisujące tych, którzy pochodzą z 12 plemion Izraela, zwłaszcza Judę, plemię, które zamieszkiwało
w Ziemi Judejskiej, co stanowi nam scenografię, że tak ujmę, prawie wszystkiego, co dzieje się w
NT. Opisuje to tych, którzy etnicznie pochodzą z plemienia Judy, ale myślą jak Grecy. Czemu tak
jest? Bo jest to ostatnia kultura, która ich pokonała. Wiecie, Grecy/Rzymianie to ostatnia kultura,
która pokonała lud hebrajski. A Bóg ostrzegł wcześniej Swój lud, że kiedy się dostaniesz do niewoli
wśród tych kultur i narodów, nie ucz się ich dróg! Nie ucz się myśleć jak one, czynić jak one i
patrzeć na świat jak one, ponieważ narody tego świata patrzą na Biblię bardzo często odwrotnie, niż
ci,  którzy  napisali  Biblię.  Gdy  więc  mówię  hebrajski  umysł,  hebrajskie  myślenie,  to  mówię  o
biblijnym myśleniu. Ponieważ większość ortodoksyjnego judaizmu jest tak samo zhellenizowana,
jak narody, i wciąż myślą jak zachodnie, greckie kultury. Zrozumiecie to lepiej, gdy będziemy to
omawiać.  Gdy mówię hebrajskie,  to  chodzi  mi  o biblijny  hebrajski.  Gdy mówię grecki,  grecki
sposób myślenia, czasem używam 'zachodni', ale najczęściej pada grecki. Nie mówię tu o języku
greckim. Także uczę greckiego. Grecki to piękny język. Jest to bardzo dobrze zorganizowany język.
Jeśli widzieliście 'Moje wielkie greckie wesele', to trochę czujecie, o czym mówię. Jeśli pamiętacie,
to język grecki oraz butelka wina wszystko rozwiązują. Gdy mówię grecki, to nie mam na myśli
języka greckiego. Gdy mówię grecki, to nie mam też na myśli Greków. Mówię tu o słowie, jakiego
używa  Biblia  na  opisanie  sposobu  patrzenia  na  świat,  który,  obawiam  się,  wielokrotnie  jest
przeciwny biblijnemu spojrzeniu.  Przeciwny do biblijnego poglądu. Nie zawsze, ale najczęściej.
Podejrzewam, że większość naszej teologii w naszych zachodnich krajach ucieka od hebrajskiego,
ponieważ nasze języki biegną w przeciwne strony. To taki mój mały, prywatny pogląd.

Weźmy pierwsze z nich, a resztę będziemy kontynuować w naszym kolejnym programie.
Jako  pierwsze  chciałbym  wymienić  abstrakcyjne  myślenie.  Różnicę  między  abstrakcyjnym
myśleniem a konkretnym myśleniem.  Istnieje  bardzo wyraźna  różnica  między  abstrakcyjnym
myśleniem a konkretnym myśleniem. Wspominałem już o tym. Abstrakcyjne myślenie, czyli takie,
w jakim ty i ja zostaliśmy nauczeni myśleć, to słowa i określenia wyrażające cechy niezależnie od
obiektu. To abstrakcyjne myślenie. Abstrakcyjne myślenie to pojęcia mentalne. Mentalne myślenie
– oznacza to jedną rzecz dla jednej osoby, drugą rzecz dla drugiej  osoby. Nic temu nie można
przypisać.

Pozwólcie, że podam parę przykładów abstrakcyjnych słów z naszych Biblii, które są także
abstrakcyjnymi  słowami  w  naszej  kulturze.  Miłość,  radość,  pokój,  litość,  współczucie,  wiara,
wierzyć. To są abstrakcyjne określenia. Ludzie mają na nie przeróżne definicje. Mamy ponad 1700
denominacji,  które twierdzą,  że mają  np.  wiarę,  ale  wszystkie  robią różne  rzeczy.  Bo ktoś  ma
odmienną definicję  wiary niż  gościu  obok.  Dlaczego tak  jest?  Bo nasze  leksykony,  całe  nasze
rozumienie w kulturze wiąże się z abstrakcyjnymi słowami. Nie możesz tego dotknąć, nie możesz



zweryfikować ani potwierdzić. Nie ma w tym gruntu ani dowodu, oto co próbuję powiedzieć. Są to
pojęcia  mentalne,  które  gdzieś  sobie tam latają.  I  dodam,  że  w rzeczywistości,  gdy weźmiecie
zamerykanizowany leksykon, poszukacie abstrakcyjnego słowa 'wiara', to otrzymacie słowa takie
jak zaufanie, które jest kolejnym abstrakcyjnym określeniem. Nie jesteście nic mądrzejsi niż na
początku. Ale hebrajski weźmie to słowo i sprowadzi do czegoś, co możesz określić i położyć na
tym rękę, co jest od samego początku. I to jest unikalne.

Następnym razem będę chciał  wam opowiedzieć o konkretnym znaczeniu słów, jak Bóg
wyraża te rzeczy, o jakich rozmawiamy, w konkretnym myśleniu, a nie abstrakcyjnym myśleniu, w
jakim zostaliśmy wychowani w naszej kulturze.

A w międzyczasie przylgnijcie do korzeni, by wasze dni były długie, i aby szczęściło się
wam we wszystkim, do czego Bóg przykłada wasze ręce.
Szalom alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


