
Koniec Objawiony w Początku
Umysł Mesjasza

część 1

Szalom i witam ponownie w 'Końcu Objawionym w Początku'. Pamiętajcie, że podstawą
tego,  o  czym tu  rozmawiamy,  jest  fakt,  że  wszystko,  co  jest  na  końcu,  jest  objawione  już  na
początku. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie jest koniec i co dzieje się na końcu, to musimy wrócić na
początek. Ostatnio, gdy byliśmy razem, zaczęliśmy mówić o różnych procesach myślenia. Gdyż
Paweł powiedział: takiego bądźcie umysłu, jaki był w Mesjaszu. Chcemy więc myśleć jak Mesjasz,
bo  jeśli  będziemy  myśleć  jak  Mesjasz,  to  będziemy  się  zachowywać  jak  Mesjasz.  Chcę  wam
zasugerować, że Ojciec chce, byśmy tak ostatecznie postępowali. Byśmy zachowywali się jak On, a
potem przekazywali to następnemu pokoleniu itd.

Nasz  ostatni  program  zakończyliśmy  omawianiem  różnicy  między  greckim  (lub
zachodnim),  abstrakcyjnym  myśleniem,  bo  słowa  i  wyrażenia  w  naszych  rozmowach  są
abstrakcyjne i tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia, jakie można by im przypisać, nie mają
żadnego namacalnego obiektu z nimi związanego. Oczywiście hebrajski też ma abstrakcyjne myśli.
Jest tam miłość, radość, pokój, dobroć, litość, wiara itp. Ale jeżeli wrócimy się z tymi słowami tam,
gdzie one się rozpoczęły,  to będą konkretne lub związane z czymś konkretnym. Na przykład w
języku hebrajskim znaczenie słowa 'złość' to nie złość. Hebrajskim słowem tłumaczonym jako złość
jest twój  nos. Po hebrajsku to twój  nos. To był przykład. Tak więc używamy tego (hebrajskiego)
sposobu myślenia, by zrozumieć, co Biblia stara się nas nauczyć.

Ostatnim  razem mówiłem  o  abstrakcyjnym  myśleniu.  Podałem wam przykłady:  miłość,
radość, pokój, dobroć, litość, współczucie, wiara, wierzyć. To abstrakcyjne określenia. Mają różne
znaczenie dla różnych ludzi. Hebrajski, z drugiej strony, sprowadzi je do czegoś konkretnego, do
czegoś, co możesz dotknąć palcami oraz poczuć. Będą określały cechy uniwersalnych, rolniczych i
biologicznych  przedmiotów.  Coś,  co  możesz  dotknąć,  poczuć,  posmakować.  Podam  wam
doskonały  przykład  z  Biblii  konkretnego,  hebrajskiego  znaczenia,  które  zostało  bardzo  dobrze
przetłumaczone w KJV. Zapewne wszyscy znacie Psalm 1:1-3. Zaczyna się od słów: błogosławiony
człowiek, który nie siedzi w radzie bezbożnych itd. Potem przechodzi do wersetu 2. Parafrazuję to
trochę. I werset 2 mówi, że człowiek, który rozważa nad Torą swego Boga, ten, który rozważa nad
Torą Jahwe, ten będzie jak drzewo zasadzone nad rzeką wody, będzie wydawał owoc, a jego liść nie
zwiędnie.  To był dobry hebrajski,  to  był  hebrajski  sposób myślenia.  Ludzie przyrównani  są  do
drzew,  kwitną,  owocują  itd.  Dobry  hebrajski.  Taka  jest  główna  różnica  między  konkretnym  i
abstrakcyjnym myśleniem Hebrajczyków i Greków.

Kolejną różnicą między hebrajskim a greckim myśleniem jest różnica pomiędzy myśleniem
z liniowego punktu widzenia a myśleniem z cyklicznego punktu widzenia. Nasze zachodnie kultury
myślą o czasie i historii z liniowego punktu widzenia, jakby to była prosta linia. To dlatego mamy
nawyk  rysowania  osi  czasu,  gdy  patrzymy  na  czas  historyczny.  W greckim  myśleniu  czas to
miejsce. W hebrajskim –  czas w historii jest  cykliczny. Bóg uczy w cyklicznych wzorcach, nie w
liniowych wzorcach. I to jest jeden z powodów, dlaczego nazywany jest Ojcem. Za chwilę powiem
o  tym  więcej.  W  liniowym  procesie  myślenia  traktujemy  czas  jako  linię.  Mówiąc  ogólnie,
maszerujemy  z  przeszłości  w  stronę  przyszłości.  Maszerujemy  sobie  w  kierunku  przyszłości.
Mówiąc ogólnie, czas jest w przeszłości, zaczyna się po lewej i biegnie na prawo.

Niech  to  będzie  przykład  –  pamiętacie  swoje  lekcje  historii?  Na  lekcjach  historii  było
mówione, że coś wydarzyło się np. w 134 A.D. Pokażę wam, jak w sposób Pawłowa zostaliśmy
zaprogramowani w naszej kulturze, coś na kształt  odruchu kolanowego. Kiedy ktoś podaje nam



datę, my, w naszym procesie myślowym, kreślimy sobie oś czasu. Na przykład dla praworęcznych
ludzi, nie wiem, jak to jest z leworęcznymi, ale praworęczni ludzie, by wyobrazić sobie ten 134 rok,
wiedzą, że przeszłość pojawia się od lewej, znajduje się na lewo i biegnie sobie na prawo. Ten czas,
przeszłość i przyszłość, są rozdzielone pośrodku przez krzyż. Tak to przedstawiamy. Wszystko na
lewo  od  krzyża  jest  przeszłością,  a  wszystko  na  prawo  od  krzyża  to  przyszłość.  Przeszłość
przechodzi koło nas i biegnie w tamtą stronę. Tak nas tego nauczono. Generalnie mówiąc linia po
lewej, w stronę przeszłości, biegnie w tamtą stronę, a nad nią mamy napisane takie słowa jak: brak
Ducha Świętego, nie ma też oczywiście Jezusa, brak Ducha Świętego, brak ducha, sąd, prawo, rzeź,
ofiary, krew, wnętrzności, fuj. Ok, takie coś mamy po lewej stronie. Po prawej stronie, zaczynając
od krzyża, mamy wypisane nad tą linią: Nowy Testament, Jezus, łaska, miłość, gołębica. Te rzeczy
są po tej stronie. Jeszcze raz, lewa strona – przeszłość jest oddzielona krzyżem pośrodku od prawej
strony – przyszłości. Więc nasz 134 rok jest gdzieś tutaj, gdzieś w tym miejscu naszej osi. A gdzie
jest  1500 p.n.e.  w naszym procesie  myślenia? O, gdzieś tam, tam daleko na naszej  osi.  Tak to
czynimy.  Biegnie  to  od  lewej  na  prawo.  Zauważcie,  że  przeszłość  jest  zawsze  taka  rozmyta  i
nieostra. Na przykład, gdy idziemy do muzeum i oglądamy te obrazy z XVIII i XIX wieku, bo nie
spodziewam się  fotografii  z  tamtych  czasów.  A zdjęcia  z  końca XIX i  początku XX wieku są
zawsze nieostre, rozmazane, takie jakby żółtawe itp. A my mamy tendencję patrzeć na przeszłość w
ten sposób. Myślimy sobie, że czas działa w taki właśnie liniowy sposób, a czas to miejsce na tej
osi.  I  ponieważ  patrzymy  na  czas  w  taki  sposób,  to  naturalnie  historia  jest  ewolucyjna.  Jest
ewolucyjna i kończy się formułowaniem nowych wierzeń.

Liniowe myślenie jest ewolucyjne i tworzy nowe wierzenia. Co przez to rozumiem? To, że
patrzymy na Nowy Testament,  gdzie autorzy tworzą nowe wierzenia.  Jeśli  spojrzymy na Biblię
cyklicznie,  tak  jak  ona  działa,  to  autorzy  Nowego  Testamentu  zawierają  wszystko,  w  co  już
wcześniej wierzono. Nie tworzyli nowej wiary. We wszystko, co mówili, wierzono już wcześniej.
Wszystko,  co  Jan  pisze  w Księdze  Objawienia,  pisze,  zakładając,  że  przeczytałeś  listy  Pawła,
Jeremiasza, Ezechiela, Zachariasza itd. Wszystko, co napisali autorzy ewangelii, zakładali oni, że
przeczytałeś 1, 2, 3, 4 Mojżeszową. Wszystko, co mówili obejmowało to, co już wcześniej uczyło
Pismo. Zaś liniowe, ewolucyjne myślenie ma tendencję do skłaniania nas ku myśleniu, że Nowy
Testament jest nowy i tworzenia tych nowych wierzeń, w oparciu o ten proces myślenia. Tak więc
wszystko,  co  musicie  zrobić,  to  pamiętać,  jak  działa  ten  proces  ewolucyjny.  Większość  was,
słuchających mnie teraz, zapewne nie wierzy w ewolucję organiczną. Co rozumiem przez ewolucję
organiczną? To, że człowiek rozpoczął, no wiecie, jako ameba. Potem ewoluował i stał się kijanką,
potem  ptakiem,  aż  w  końcu  naczelnym,  szympansem,  małpą,  i  na  koniec  przekształca  się  w
człowieka.  To  jest  ewolucja  organiczna.  Większość  z  was  raczej  w  to  nie  wierzy.  Ale  tu,  w
Ameryce,  natrafiam  na  religijnych  ludzi,  którzy  wierzą  w  ewolucję.  Wierzą,  że  Bóg  stworzył
ewolucję. Nie wiem, jaką oni czytają Biblię, ale... to inna historia. Większość z nas w to nie wierzy,
jednak panująca teologia w Ameryce doskonale zgadza się z ewolucją organiczną.

Nazywam to teologiczną ewolucją. Teologia w naszym kraju, w swym procesie myślowym,
jest  w głównej mierze ewolucyjna i  działa  tak samo, jak ewolucja  organiczna.  Dla tych z was,
którzy  zapomnieliście,  czym jest  ewolucja  organiczna.  Ewolucja  organiczna  ogólnie  mówi  coś
takiego: człowiek na początku był sobie amebą pływającą w pierwotnym kotle zupy. Pewnego razu
piorun uderza w amebę i ona zaczyna ewoluować, wytwarzają się jakieś skrzela, z tyłu pojawiają
się  małe  ogonki,  wyrastają  płetwy.  Mija  czas,  ewolucja  biegnie  dalej,  odpadają  skrzela,  ogon,
odpadają  też  płetwy.  Zostają  zastąpione  maleńkimi  skrzydłami,  które  ewoluują  i  są  zastąpione
maleńkimi nóżkami.  Dość szybko wstaje  na nogi i  zaczyna buczeć.  W końcu pojawia się jakiś
prymitywny człowiek, który przekształca się w faceta z aktówką w garniturze. Racja? Tak wygląda
ewolucja  organiczna.  Powtarzam raz  jeszcze,  jeśli  popatrzycie  na  tabelę  rozwoju  człowieka,  to
małpy nie znajdują się po prawej stronie i nie idą na lewo, lecz obraz pokazuje, że małpy są po
lewej  stronie  i  przechodzą  na  prawą  stronę.  Jest  tak,  bo  tak  właśnie  patrzymy  na  czas,  tak
postrzegamy przeszłość i przyszłość. Oczywiście śmiejemy się z tego, jest to zabawne, bo nie ma na
to dowodów. Wiemy,  że ten  obrazek rozwoju człowieka z  Time'a  został  obalony.  Te wszystkie
pseudo-dowody są fałszywe. Ale mimo to nasza teologia w pełni się zgadza z ewolucją organiczną.



Bo  nasza  teologia  mówi  coś  takiego:  na  początku  był  prymitywny  Żyd,  lecz  zaczął
ewoluować – wiecie, zaczynał od Sabatów, koszernego jedzenia i tych dziwnych Świąt. Potem, z
biegiem czasu, zaczął ewoluować, aż nadszedł czas Mesjasza.  Odpadły mu skrzela,  tj.  Sabaty i
zostały zamienione na niedzielę. Odpadły zasady żywieniowe i zostały zamienione na kanapkę z
szynką oraz homara. Święta Jahwe zostały zamienione na Boże Narodzenie i Wielkanoc itd., itd. Z
biegiem czasu ten teologiczny człowiek, stękając i jąkając, dochodzi do końca linii, gdzie na końcu
otrzymujemy chrześcijanina.  To jest  ten  sam proces  myślowy.  Przejście  od Żyda do poganina,
gubiącego te wszystkie dodatki, których Bóg już nie chce, aż uzyskujemy kompletnie nową istotę
na drugim końcu spektrum.

Oczywiście nauka, ta empiryczna nauka wie, że nie możemy mieć organizacji  na końcu,
która  twierdzi,  że  pochodzi  z  organizacji  na  początku  –  zwiemy  to  judeo-chrześcijańskim
społeczeństwem – nie możemy twierdzić, że ci tu pochodzą od tych tam, jeśli ci goście tutaj robią
zupełnie inne rzeczy, niż ci goście tam. Jeśli tak się dzieje, nauka nazywa to mutacją. Nauka mówi,
że ta  organizacja  na końcu musi być mutacją,  jeśli  robi  zupełnie  inne rzeczy,  niż  ta,  od jakiej
zaczęli.  A ja wam mówię,  że Bóg robi dokładnie to samo teraz,  co robił  kiedyś.  Stworzył nas,
byśmy się powielali. Pierwsze przykazanie, jakie Bóg wypowiada, to idźcie i się rozmnażajcie. Bóg
uczynił to doskonałym na początku. Nie tylko mówił, że to dobre, ale że bardzo dobre. Po czym
dodał, idźcie i się pomnażajcie. Ten sam rodzaj rodzi ten sam rodzaj.

Mówiłem to wcześniej, ale powtórzę raz jeszcze: Genesis 1:11 podaje nam 3 podstawowe
prawa. Podstawowe prawa, które działają stale i niezmiennie w naturze i w wymiarze duchowym.
Działają tu i tu. Trzy.

Pierwsze prawo z Gen 1:11 jest takie, że nasienie w Biblii  reprezentuje to, co wszystkie
żyjące rzeczy produkują i rodzą. Reprezentuje to nasienie. To wszystko znajduje się w nasieniu, a
potem w owocu, które zawiera nasienie.  Pamiętajcie  tu, proszę, czym jest  prawo. To są prawa.
Pamiętajcie, czym jest prawo. Według twardych reguł naukowych, prawo to coś takiego, co zawsze
działa  i  nigdy nie  zawodzi.  Aby w nauce  coś  było  prawem,  musi  zawsze  działać  i  nigdy nie
zawodzić. Jeśli tak jest, to jest to prawem. Prawo Newtona, 1, 2, 3 prawo termodynamiki, prawo
ciążenia. Dlatego nazywamy je prawami, bo nigdy nie zawodzą. Jeśli zawiedzie raz, to staje się to
teorią. Jeśli nie działa w wielu przypadkach, to jest to hipoteza. A jeśli to nigdy nie działało, to jest
to ewolucja. Tak to wygląda. Pamiętając o tym, wróćmy do naszego procesu myślenia.

Hebrajski, z drugiej strony, jest cykliczny. Nie działa on w liniowym stylu. Bóg uczy całej
prawdy w pierwszych rozdziałach  Księgi  Rodzaju,  po czym uczy tego samego poprzez ojców,
poprzez  pokolenia.  Pokolenie  za  pokoleniem.  W  cyklach.  A przynajmniej  tak  powinno  być.
Ludzkość, poprzez system religijny,  przerwała ten proces i zaczęła coś nowego. Jednakże Boży
projekt od początku przewidywał pomnażanie się według siebie. Czemu Bóg uczy w cyklach? Bo
jest tatusiem. Pamiętacie? Jego najważniejszym tytułem jest 'Ojciec'. A tak właśnie ojcowie uczą
dzieci. Wy tam, ojcowie, ile razy mówiliście swoim dzieciom: ile razy już ci to mówiłem? Ponieważ
zadaniem ojców jest  uczyć swoje dzieci,  w kółko i  w kółko, aby gdy dorosną, nie zapomnieli.
Klasyczny przykład. Może w przyszłości omówimy to nieco szerzej. Chodzi o cykl.

W Psalmie 23:3 Dawid zwraca się do Boga – bardzo słynny Psalm, znany większości z was
– i w tym 23 psalmie Dawid prosi Boga, by prowadził go ścieżkami sprawiedliwości. Tak podają
nasze tłumaczenia – 'ścieżki sprawiedliwości'. Ale hebrajski ma inne, doskonałe słowo na 'ścieżki'.
To użyte tutaj, nie jest nim. Podejdę zaraz do tablicy i napiszę wam to słowo, byście go zobaczyli.
Hebrajskie słowo tutaj, przetłumaczone jako 'ścieżki', co jest liniowym określeniem, to agol. Agol.
Pisze  się  go  tak  –  ajin,  tak  się  transliteruje  ajin,  A-g-o-l.  'Agol.  Napiszę  to  dla  was  także
piktogramami. Tak to by wyglądało kiedyś. Zaś teraz, te litery tak wyglądałyby w hebrajskim. Ok.
Agol.  Piktograficznie  ajin wygląda tak,  gimel wygląda tak,  a  lamed tak.  Tak to słowo wygląda
piktograficznie.  Ajin jest hebrajską literą oznaczającą  oko. Jak wygląda? Uwaga, niespodzianka –
wygląda jak oko. Gimel wygląda jak stopa, jak kopyto wielbłąda, więc podobny jest do stopy. Tu
mamy kij pasterki, laskę, bo to oznacza lamed – i uwaga – wygląda jak kij pasterski. Powtarzam raz
jeszcze,  na  początku  to  były  bardzo  proste  rzeczy,  ale  to  człowiek  uczynił  z  tego  wielką
systematyczną teologię, o jakiej tu mówimy. Bóg tego nie zrobił. Bóg uczynił to bardzo prostym już



na początku. Zatem słowo agol oznacza robić koło, cykl. Zataczać cykl, koło.
Pokażę wam jego niuans. Nie tylko oznacza ono zataczać koło (cykl), ale ma w sobie też

odcień,  że  gdy  robisz  to  często  i  wytrwale,  to  wyżłabiasz  przez  to  w  ziemi  taki  rowek.  W
rzeczywistości starożytni ludzie używali wołów, krów, bydła, cielaków itp., by wykorzystywać to
bydło, te woły do pracy. Dodam, że jest ono również podstawą słowa określającego krowę i bydło.
One pracowały właśnie w ten sposób, chodziły w kółko. Ponieważ chodziły w kółko tak często,
wyżłabiały  w ziemi  rowek.  To z powodu tego rowka w ziemi,  tego kółka,  cyklu,  w jakim się
znalazłeś, wydeptałeś w ziemi taki rowek, albo taką koleinę, że zacząłeś robić to naturalnie, nie
musiałeś już nawet o tym myśleć. Zwierzęta robiły to tak często, że pozostawały na tej ścieżce,
gdyż były posłuszne i trzymały się tego kółka. Takie właśnie słowo jest użyte w Psalmie 23:3, gdy
Dawid  prosi  Boga,  mówiąc:  prowadź  mnie  twoimi  cyklami  sprawiedliwości.  Jest  to  określenie
cykliczne. Dlaczego? Bo jest to także idiom hebrajski. Cykle sprawiedliwości oznaczają też fakt, że
Bóg wziął wszystkie Swoje przykazania, całą Swoją sprawiedliwość i dobroć, i umieścił je w Torze.
Umieścił  je  w  Swoich  przykazaniach.  I  kiedy  przestrzegasz  Jego  Świąt,  Jego  Sabatów,  Jego
Nowych Księżyców – one wszystkie są cykliczne – to Boża sprawiedliwość objawia się w tych
rzeczach. Wielu z nas wie, że w Świętach Jahwe objawione jest proroctwo, lecz niewielu zdaje
sobie sprawę, że Boża sprawiedliwość też objawia się w tych Świętach. Prawdę mówiąc, to słowo
agol jest także podstawą hebrajskiego słowa na święto –  chag.  Chag. Idea święta, siedmiu Świąt
Jahwe w Biblii, wiąże się z cyklami, z wykonywaniem cykli. Jeśli udalibyście się do społeczności
mesjańskiej, rzadko, bo rzadko, moglibyście ujrzeć, że gdy pojawia się muzyka, ustawiają się do
tańca  kowbojskiego.  Automatycznie  ustawiają  się  w  kółko  i  tak  tańczą,  bo  te  cykle  są
zaprojektowane w tym języku już od samego początku.

Pokażę wam inny obraz. Kiedy przestrzegasz cykli i Świąt Bożych, powodem, dlaczego to
się dzieje w cyklach, jest uczenie cię czegoś. Gdy mówimy o cyklach, to mówimy o rocznym cyklu
Świąt  Jahwe.  Sabat  tygodniowy to cykl  tygodniowy.  Nowy księżyc  to  też  cykl.  Cotygodniowe
czytanie  Tory  i  haftary  to  cykle  tygodniowe.  I  zgadnijcie,  to  wszystko,  co  rośnie  za  waszymi
oknami, odbywa się w cyklach. Tak nas uczy Ojciec i stale nam to objawia, w tym wszystkim, co
rośnie na zewnątrz, każdego dnia. Jeśli się nie mylę, to wydaje mi się, że każdej wiosny, za każdym
razem, gdy pojawiają się liście na drzewach, mówię sobie, wiesz co, jakiś rok temu widziałem te
same  drzewa  wypuszczające  liście.  Czasami  wychodzę  na  zewnątrz  i  widzę  na  niebie  pełnię
księżyca, myślę sobie wtedy, z miesiąc temu też ten księżyc był w pełni. Wydaje się, że tu są jakieś
cykle. Sugeruję wam przez to, że Bóg w ten sposób uczy cię wszystkiego.

Pozwólcie,  że  podam jeszcze  jeden  przykład,  bo  może macie  mało.  Jeśli  wypełniamy i
jesteśmy posłuszni Jego cyklom, nie liniowemu myśleniu, bo liniowe myślenie powoduje, że mijasz
jakąś rzecz, zostawiasz ją za sobą i idziesz dalej ku następnej rzeczy. Pamiętajcie, ewolucja nie ma
miejsca  na  cykle.  Ewolucyjne  myślenie  nie  ma  potrzeby  na  odnowienie,  nie  potrzebuje  cykli.
Odnowienie? Nie chcemy odnawiać,  nie chcemy wracać i  coś robić.  Naszym celem jest  iść do
przodu  –  takie  jest  ewolucyjne  myślenie.  A skoro  najważniejszą  cechą  Boga  jest  'tatuś',  On
zaprojektował to słowo, że jeżeli trzymam się Jego cykli, i załóżmy, że gdzieś tutaj jest drzewo, a ja
przestrzegam Jego cykli i tu jest to drzewo, za każdym razem, gdy przestrzegam Jego słowa, mijam
to drzewo. Pewnego dnia mijając to drzewo, widzę w jego gałęziach coś, czego nigdy wcześniej nie
widziałem. W liniowym myśleniu mijam to drzewo i idę dalej. W cyklicznym myśleniu On trzyma
mnie w pobliżu tych samych rzeczy. Zadam wam pytanie: czy czytaliście swoją Biblię i któregoś
dnia zauważyliście w niej albo ktoś wam pokazał werset, a wy mówicie do siebie, czytałem ten
werset 50 razy i nigdy tego nie widziałem. Przytrafiło wam się coś takiego? Na pewno tak. Sugeruję
wam,  że  tak  właśnie  uczy  nas  wszystkiego  Ojciec,  w  tych  pięknych  cyklach.  Bo  hebrajskie
myślenie nie jest liniowe, tylko cykliczne. Widać to wszędzie.

Jestem przekonany, że niewidzialne słowa z waszej Biblii, chodzi mi o nauczanie, teologię –
tych rzeczy nie widzimy w Biblii, są poświadczone w rzeczach, jakie mamy za oknami. Stworzenie,
biologia, rolnictwo – to drugi świadek. Nic nie jest prawdą, jeśli nie opiera się na dwóch lub trzech
świadkach.  Dwóch lub więcej.  Drugim świadkiem tego, co nie widać,  jest  to,  co mamy tuż za
oknem, a co widać. Czyli grecki jest abstrakcyjny i liniowy; hebrajski jest konkretny (namacalny) i



cykliczny.
Kolejnym  atrybutem  hebrajskiego  lub  greckiego  myślenia,  to  różnica  między

rzeczownikami a czasownikami. Kultura, w jakiej zostaliśmy wychowani, grecka kultura skupia się
głównie na rzeczownikach. Pamiętacie z lekcji polskiego, rzeczowniki to ludzie, miejsca i rzeczy.
Przedmioty.  My  skupiamy  się  głównie  na  budynkach,  ludziach,  biskupach,  tytułach,  rzeczach.
Lubimy te rzeczy. I ponieważ w naszym greckim myśleniu skupiamy się na rzeczownikach, mamy
tendencję do intelektualizowania Biblii. To dlatego Paweł powiedział, że Grecy szukają mądrości.
My skupiamy się na rzeczownikach i intelektualizujemy Biblię. Innymi słowy, chodzi o właściwy
system wierzeń.  Wszystko  rozbiega  się  o  właściwy  system wierzeń,  a  nie  o  właściwy  system
czynów, gdzie robimy właściwe rzeczy. My zaś wolimy myśleć właściwie.

Chcę wam powiedzieć, że w naszej kulturze religijnej, my wiele wiemy na temat Boga, lecz
to nie oznacza, że znamy Boga. W intelektualnym poznaniu Boga my znamy wiele rzeczy o Bogu.
Bóg jest dobry, Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg przyjął ciało i zamieszkał wśród nas,
Bóg nas zbawił. To wszystko jest prawdą, przyjaciele, ale to są informacje o Bogu. Jest ogromna
różnica pomiędzy znaniem rzeczy o Bogu a tak naprawdę znaniem Boga. I jest różnica między
kulturą zorientowaną na rzeczowniki a kulturą zorientowaną na czasowniki lub działanie. Hebrajski
jest  zorientowany  na  działanie.  Tu  nawet  czasownik  stawiany  jest  przed  rzeczownikiem.  Tam,
technicznie, mówimy: i powiedział Bóg. My powiedzielibyśmy 'i Bóg powiedział', a hebrajski: 'i
powiedział  Bóg'.  Dlatego,  że hebrajski  jest  bardziej  zainteresowany działaniem,  niż  statycznym
rzeczownikiem. I dlatego tak mówią. Hebrajski praktycznie krzyczy na ciebie: zrób coś, uczyń coś,
rusz się, ukryj kogoś, zamknij kogoś, przytul kogoś, nakarm kogoś, zaopiekuj się kimś, a nie myśl
właściwe rzeczy. Tu chodzi o rezultat czynienia właściwych rzeczy. To jest w nim podstawą wiary.

Kolejną różnicą między hebrajskim myśleniem a greckim myśleniem jest różnica między
naszymi  procesami  wnioskowania.  Jest  różnica  między  sposobem,  w  jaki  rozumujemy,  gdy
czytamy werset w Biblii i staramy się go zinterpretować. Nazywamy to hermeneutyką. Starając się
interpretować Biblię, przechodzimy przez proces rozumowania. Ty i ja zostaliśmy wytrenowani w
takim  rozumowaniu,  w  próbowaniu  zrozumienia,  co  Biblia  mówi.  Wszyscy  to  musimy  robić,
wszyscy musimy interpretować,  co mówi Biblia.  My,  w naszej  zachodniej  kulturze,  zostaliśmy
wychowani  w  czymś,  co  ta  kultura  nazywa  'indukcyjnym  i  dedukcyjnym  rozumowaniem'.
Indukcyjne i  dedukcyjne  rozumowanie – to grecki  sposób myślenia.  Można to  podsumować w
formule matematycznej, jeżeli A=B a B=C, to A=C. To jest indukcyjne i dedukcyjne rozumowanie.

Chcę wam zasugerować, że Bóg wprowadził te oba procesy myślenia. Ale jest powód dla
pierwszego oraz powód dla drugiego. W 1 Kor 2 Paweł wymienia te dwa procesy myślenia. Jeden
jest  grecki  (zachodni),  jeden  jest  hebrajski.  Jeden  z  nich  zawiera  indukcyjne  i  dedukcyjne
rozumowanie. Oto co mówi Paweł:  duch człowieka został dany człowiekowi, by poznawał rzeczy
człowieka. Musimy mieć taki sposób myślenia, by budować rzeczy, składać rzeczy i montować je;
bo to robi człowiek. Bóg wszystko stworzył, my zaś bierzemy te rzeczy, jakie On stworzył, łączymy
je z  innymi rzeczami  i  coś  z  tego budujemy.  Potrzebujemy więc indukcyjnego i  dedukcyjnego
rozumowania, by robić te rzeczy. Ale potem Paweł opisuje hebrajski sposób myślenia, gdy mówi:
zaś  duch  Boży  został  dany  człowiekowi,  by  badał  Boże  rzeczy.  Jeśli  patrzysz  na  Biblię  z
perspektywy indukcyjnego i  dedukcyjnego rozumowania,  to dość szybko napotkasz problemy,  i
będzie się to stale i stale działo.

Następnym razem będziemy dalej omawiać te procesy myślenia. Zilustruję wam to dwoma
pudełkami. Będziemy rozmawiać o pudełku hebrajskiego myślenia oraz greckim pudełku. Ale to
następnym razem. A na razie, nim was znów zobaczę, przylgnijcie do waszych korzeni, by wasze
dni były długie, i aby szczęściło się wam we wszystkim, do czego przykładacie wasze ręce. Szalom
alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


