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Szalom  i  witam  ponownie  w  'Końcu  Objawionym  w  Początku'.  Ostatnim  razem
rozmawialiśmy sobie na temat umysłu Mesjasza, procesu myślenia. Braliśmy znaczenia słów nie
tylko  na  początek,  by  móc  zrozumieć,  co  one  oznaczały,  gdy  się  pojawiły,  ale,  w  co  wierzę,
jesteśmy także w trakcie przywracania przez Boga i odnawiania naszego procesu myślenia tak, jak
to  również  było  na  początku.  Ponieważ  jest  ogromna  różnica  pomiędzy  zachodnim  sposobem
myślenia,  w  jakim  ty  i  ja,  albo  przynajmniej  większość  z  nas,  zostaliśmy  wychowani,  oraz
sposobem  myślenia  autorów  Biblii,  którzy  wszyscy  byli  Hebrajczykami.  Ostatnim  razem
zaczęliśmy  mówić  o  różnicach  pomiędzy  abstrakcyjnym  i  liniowym  myśleniu,  a  różnicach  w
konkretnym myśleniu,  jaki  mają  Hebrajczycy.  Mówiliśmy też  o  różnicach  pomiędzy  procesem
myślowym zorientowanym na rzeczowniki oraz na czasowniki. A teraz rozmawiamy o różnicach w
indukcyjnym i dedukcyjnym rozumowaniu, jak rozumujemy przy interpretowaniu i  pojmowaniu
Pisma, a hebrajską ideą otwartej logiki blokowej. Ostatnim razem tak zilustrowaliśmy indukcyjne i
dedukcyjne rozumowanie,  A=B a B=C, to A=C. Ale Biblia nie uczy w ten sposób. Biblia uczy
według  otwartej  logiki  blokowej.  Oto  kilka  dodatkowych  odkryć  na  temat  greckiego  bądź
zachodniego myślenia.

Ponieważ zostaliśmy tak nauczeni, mamy tendencję do myślenia w sposób albo-albo. To nie
oznacza, że nie mamy w życiu takich rzeczy, lub w Biblii, które działają na zasadzie albo-albo. Np.
albo jest Bóg, albo Go nie ma i podobne. Mówię tu o naszych generalnych zasadach podchodzenia
do Pisma. Po prostu tak zostaliśmy wychowani. Podam wam kilka przykładów. W Mat 23 Jaszua
rozmawia  z  faryzeuszami  i  saduceuszami,  przywódcami  żydowskimi.  Pamiętacie,  to  ci  goście,
którzy pododawali  do Słowa Bożego i poodejmowali  ze Słowa Bożego. Mówi do nich:  dajecie
dziesięcinę z mięty, kminu i anyżu, a pomijacie ważniejsze sprawy z Tory. Zauważcie, że powiedział:
ważniejsze sprawy z Tory. Sprawiedliwość, miłosierdzie, wiara, tego typu rzeczy. One zawsze były
ważniejszymi  rzeczami  w Torze.  Po czym podaje im ilustrację  tego,  o czym mówi.  Mówi:  wy
wszyscy, przywódcy żydowscy, czyścicie kielich z zewnątrz, ale w środku jest brudny i paskudny.
Oczyszczacie z zewnątrz groby, ale w środku są kości trupów.

Z naszego greckiego punktu widzenia wyciągnęliśmy wniosek, że Jaszua tak mówił Żydom:
wy,  Żydzi,  czyścicie  kielich  z  zewnątrz;  my,  chrześcijanie,  czyścimy  wnętrze  kielicha.  Albo  z
zewnątrz, albo wnętrze.  Albo to,  albo tamto. Myślenie typu  albo-albo. Ale On nie uczył czegoś
takiego,  nie  uczył w ten sposób. W następnym wersecie  uczy otwartej  logiki  blokowej.  Mówi:
oczyśćcie  najpierw  wnętrze  kielicha,  aby  i  z  zewnątrz  mógł  być  czysty.  Widzicie,  tu  chodzi  o
priorytety.  Wasze  priorytety  są  niewłaściwe.  On  nie  mówił,  że  było  coś  złego  w  dawaniu
dziesięciny z mięty, kminu i anyżu. On mówił, że nie umieściliście ważniejszych rzeczy z Tory –
sprawiedliwości, miłosierdzia i wiary – przed nimi. W hebrajskim myśleniu są oba, nie albo-albo.
My zaś zostaliśmy wychowani w takim myśleniu albo-albo. Nasz system polityczny działa według
takiego  samego  wzorca.  Przy  każdych  wyborach  w  Ameryce  mamy  albo  republikanina,  albo
demokratę. I broń Boże, żeby pojawił się jakiś niezależny kandydat. Ale zostawmy politykę i idźmy
dalej.

Myślenie  typu  albo-albo stwarza  coś,  co  nazywam  domyślną  racją.  Domyślna  racja
oznacza  proces  myślenia,  gdy  się  kłócimy,  debatujemy  i  omawiamy  sprawy.  Nie  wiem,  czy
kiedykolwiek dyskutowaliście z inną osobą na temat jakiejś doktryny religijnej, nie wiem, czy wam



się to zdarza, ale jeśli tak, to jesteśmy nauczeni myśleć w kategorii domyślnej racji. Co to znaczy?
Udowadniam, że to ja mam rację, dowodząc, że ty jej nie masz. Ale to myślenie typu albo-albo.
Jeśli  w  jakiejś  debacie  udowadniam,  że  twoja  pozycja  jest  niewłaściwa,  to  w  pewien  sposób
wnioskuję, że ja mam rację, gdyż właśnie udowodniłem, że ty się mylisz. Zauważcie, że wszyscy
tak myślimy. Mamy taką tendencję. Szczególnie to widać w TV. Nigdy nie widzę, by dana osoba
dowodziła, że to ona ma rację. Widzę, że robi wszystko, by udowodnić, że druga strona nie ma
racji. Lecz to nie oznacza, że ona ma rację.

Kolejną rzeczą, jaką chcę, byście zobaczyli, zanim przejdziemy do tych ilustracji odnośnie
do różnic między indukcyjnym rozumowaniem a otwartą logiką blokową, jest różnica pomiędzy
legislacyjnym spojrzeniem  na  Biblię  a  rodzicielskim spojrzeniem  na  Biblię.  My,  w  naszej
zachodniej  kulturze,  myślimy o Bożych naukach z legislacyjnego punktu widzenia.  Jak surowy
sędzia  wydający  wyrok.  A powinniśmy  patrzeć  na  Boże  przykazania  z  rodzicielskiego  punktu
widzenia. Widzieć Boga jako ojca. Pamiętacie, mówiłem wam, że to najważniejsza cecha Boga, nie
sędzia.  Wtedy  diametralnie  zmieni  się  wasze  spojrzenie  na  instrukcje  Ojca,  zwane  Torą.  Gdy
ujrzycie je w postaci Ojca uczącego Swe dzieci, ponieważ bardzo nas kocha i troszczy się. A nie
jako  surowego  sędziego,  z  długimi  białymi  włosami,  siedzącego  na  tronie  i  walącego  w  stół
drewnianym młotkiem, albo jak greckich bogów rażących ludzi piorunami. Patrzmy na Niego jak
na tatusia. Bo jest wielka różnica w tym myśleniu.

Chciałbym  teraz  zilustrować  te  procesy  myślenia  w  postaci  tych  dwóch  pudełek,  jakie
zobaczycie na ekranie.  Hebrajski sposób myślenia mamy po lewej,  grecki po prawej.  Hebrajski
sposób myślenia obrazuje to pudełko.  Otwarta logika blokowa to bardzo duży sześcian,  który
reprezentuje  ten  proces  myślenia.  Poprzez  przykłady  chcę  zilustrować  wam  różnice  między
Hebrajskim myśleniem a greckim rozumowaniem. Załóżmy, że pastor lub ktoś poprosił was, byście
zrobili nauczanie na temat 7 kościołów z Objawienia 2 i 3. Co w takiej sytuacji normalnie robimy w
naszej kulturze, gdy nas ktoś poprosi o jakieś nauczanie? Cóż, biegniemy do księgarni i kupujemy
komentarze, prawda? Tak zostaliśmy wychowani. Użyję więc przykładu i nie jest on hipotetyczny.
Podam wam przykład naszego myślenia,  w oparciu o książki,  jakie  możemy kupić w księgarni
chrześcijańskiej. To nie jest jakiś mój wymysł. Oto jak to działa: idę do sklepu, kupuję książkę i
czytam. I ten autor mówi tak: wiecie, te 7 kościołów z Azji, to dokładnie są te kościoły, jakie wtedy
istniały, gdy Jan to pisał. Ci wszyscy, którzy uczą was, że jest to obraz kościoła z ostatnich 2000 lat,
albo że to obraz kościoła czasów ostatecznych, zwodzą was, jesteście zwodzeni, bo jeśli naprawdę
czytacie, co mówi Biblia... (Wszyscy tak mówimy...). W każdym razie mowa tu o 7 kościołach, jakie
istniały  w tamtym czasie.  Jest  to  istotne,  o  czym tu  mówię,  bo  pogląd  tych  ludzi,  nauczycieli
proroctw, eschatologia pozostałej części Księgi Objawienia, zawsze będzie zależeć od tego, kim lub
czym jest tych 7 kościołów z Objawienia 2 i 3. Przeczytajcie jakikolwiek komentarz do Objawienia.
Zawsze zaczynają od tego, co sądzą o tym, kim są te kościoły, bo to robi ogromną różnicę w tym,
jak  będą  interpretować  resztę  Biblii.  Jaki  jest  jego  pogląd  i  co  robi?  Pisze  tragicznie  zjadliwą
książkę na temat pozostałych poglądów o tych 7 kościołach, czym próbuje dowieść, że on się nie
myli.  Czyli  myślenie  typu  albo-albo.  Albo-albo.  Wracamy  do  naszego  pudełka  hebrajskiego
myślenia,  gdzie  ten pogląd reprezentuje  trójkąt.  W trójkącie  mamy hebrajskie  słowo  peszat.  W
hebrajskim myśleniu – pamiętacie, to ci goście, którzy napisali  Biblię – w hebrajskim myśleniu
każdy werset Biblii ma 4 poziomy interpretacji.

Co to oznacza? Tak szybko. Oznacza to, że Bóg mówi tobie i mnie, że jest w stanie nauczyć
nas z wersetu więcej niż jedną rzecz. Ale niespodzianka... Takiemu cudownemu Bogu służymy. On
nie ma maleńkiego, jednowymiarowego móżdżku jak my. Jeden pogląd, a wszyscy inni się mylą, bo
mają zły pogląd. On jest w stanie nauczyć z wersetu więcej niż jedną rzecz. Czy takiego Boga
czcisz? Bo ja tak. Pierwszą z rzeczy, jakiej szukamy w tych 4 poziomach interpretacji, to literalne
znaczenie tekstu.  Peszat oznacza literalne spojrzenie. Przyjrzyjmy się tym znaczeniom.  Peszat po
hebrajsku znaczy, gdy cofniemy się z nim na szczyt góry, literalnie oznacza  zdjąć całe odzienie,
rozebrać się z ubrania. Dlaczego używamy tego w literackim ujęciu, jako literalne spojrzenie na
Biblię? Bo gdy zdejmie się ubranie, wszystko jest widoczne. Dokładnie to, co widzisz. Wspomnę,
że jest ono użyte co najmniej raz, przy tym, kiedy Aaron został rozebrany ze swoich kapłańskich



szat. Takie jest znaczenie tego hebrajskiego słowa. W literackim ujęciu chodzi o literalne znaczenie
tego,  co  mówi Biblia.  Co to  znaczy? Literalne  znaczenie  – czyli  dokładnie  to,  co  mówi.  Jeśli
stosowałbym peszat np. przy Objawieniu 3:12, to nie brałbym pod uwagę tego, co mówi Obj. 3:11
albo 3:13,  albo co jest  powiedziane  w Genesis,  w Sędziach,  albo w Zachariaszu,  albo co ktoś
powiedział w jakimś komentarzu. Wziąłbym to, tak jak jest, dokładnie jak jest napisane. To jest
pierwsza rzecz, jaką każdy powinien czynić, gdy próbuje interpretować Biblię.

Ponieważ  chcemy  sumiennie  wykonać  nasze  zadanie,  ponownie  idziemy  do  sklepu,
kupujemy następną książkę i przynosimy do domu. Przynosimy ją do domu, czytamy, a ona mówi
coś takiego: wiecie, ci ludzie, którzy wierzą, że te 7 kościołów, jakie istniały w tamtym czasie, oni
się mylą, oni są zwiedzeni i zwodzą, bo jeśli naprawdę wczytasz się w to, co Biblia mówi... Po
prostu  przeczytaj  sobie,  to  nie  ma  nic  wspólnego  z  7  kościołami,  jakie  wtedy  istniały.  Jeśli
rozłożysz  sobie  te  kościoły  w  takiej  kolejności,  w  jakiej  są  podane,  to  jest  to  dokładne
odzwierciedlenie historii kościoła w ciągu ostatnich 2000 lat. Więc ten autor pisze zjadliwe książki
na temat pozostałych poglądów. Wracając do ilustracji, ten pogląd w hebrajskim zwie się  remez.
Przedstawia  go  ten  znak  podobny do znaku  stop.  Rerez.  R-e-m-e-z.  Pochodzi  od  hebrajskiego
rdzenia ramas. Ramas – najlepiej to zilustruję tym obrazem, jaki podałem wam kilka tygodni temu,
w czasie pierwszej sesji. Jest to obraz przedstawiający każde słowo w postaci obrazu domu, rodziny
i kawałka pola. Najlepiej pokazać to w postaci obrazka, bo wierzę, że ta ilustracja warta jest tysiąca
słów. Jeśli rozumiecie, co te wszystkie słowa w Biblii oznaczają w swoim znaczeniu na szczycie
góry,  to  zobaczycie,  że  Bóg  zawsze  uczy  was  przez  obrazki.  Rysuje  wam  obrazki,  bo  jego
najważniejszym  tytułem jest  tatuś.  Czy  ktokolwiek  z  was  zauważył  w  Biblii,  byśmy byli  tam
nazwani 'dorosłymi Boga'? Znacie takie miejsce? Ani razu nie jesteśmy nazwani 'dorosłymi Boga'.
Nie wiem nawet, czy kwalifikujemy się, by być nazwani 'nastolatkami Boga'. Jesteśmy nazywani –
jak? – dziećmi Boga. Czemu nas tak Bóg nazywa? Bo my jesteśmy dziećmi, a On jest tatusiem.
Rodzimy Mu się nie z naszej woli ani krwi. A ponieważ jesteśmy Jego dziećmi, robimy, co On
mówi. By pewnego dnia mieć własne dzieci, które pojawiają się nie z ich woli, by one podążały
naszym śladem, co zwie się pomnażaniem się według tego samego rodzaju,  co jest  pierwszym
przykazaniem,  jakie  dał  nam  Bóg  w  Księdze  Rodzaju.  Po  prostu  go  nie  wykonaliśmy.  Czyli
przynosimy książkę do domu i ten pogląd zwie się remez.

Oto przykład, jak działa remez. Widzicie ten przedmiot? Jeśli go położę tutaj i podniosę go
na wyższy poziom, to mamy słowo na tę czynność podnoszenia go z tego poziomu na ten. Widzicie,
w  hebrajskim  myśleniu  mamy  słowo  na  każde  działanie,  bo  hebrajski  jest  ukierunkowany  na
działanie. Tak więc czynność podnoszenia na wyższy poziom nazywa się remez. Używamy tego w
literalnym sensie, by zasugerować coś głębszego, niż mówi to zwykłe peszat. Jako przykład, wielu
z was zapewne zna 28 rozdział Ezechiela. Ezechiel 28 to ten rozdział, który mówi o królu Tyru.
Lecz gdy zaczynacie czytać, jest tam ta postać, stworzona przez Boga, która upadła; pokryta tymi
kamieniami, która była w ogrodzie Eden z Bogiem. Nagle uświadamiasz sobie, hola, to nie jest
tylko o królu Tyru. Była tam mowa o królu Tyru, ale jest tam jeszcze coś głębszego, sugerujące coś
znacznie głębszego niż tylko król Tyru. Bo jak sprawdzałem ostatnio, król Tyru nie był w ogrodzie
Eden z Bogiem. On pojawia się znacznie później. Więc, zamiast przyjmować grecki punkt widzenia
i twierdzić, że to albo jest o królu Tyru, albo o Szatanie, tu mowa o obydwu – Bóg próbuje nas
uczyć obu rzeczy w tych wersetach. I to jest to remez.

Udajmy się do księgarni raz jeszcze. Przynosimy do domu kolejną książkę. A ta książka
mówi: wiecie, ci wszyscy, którzy wierzą, że to te kościoły, jakie wtedy istniały, albo że to historia
kościoła  przez  wieki  –  oni  wszyscy  się  mylą  i  nie  wiedzą,  co  mówią,  bo  jeśli  naprawdę
przeczytacie, co Biblia mówi... Znowu ten tekst... to zobaczycie, że mowa tam o kościele w czasach
ostatecznych. I pisze on zjadliwe książki na temat tych dwóch gości. Wracamy do naszego pudełka
i  ten  pogląd,  przedstawiony  takim  symbolem,  nazywa  się  drasz.  Drasz.  Wygląda  inaczej  niż
poprzednie symbole, ale zauważcie, że są one w harmonii i mieszczą się w pudełku. Słowo drasz w
języku hebrajskim oznacza sumiennie szukać. Sumiennie szukać – to nie jest tego typu szukanie, że
od niechcenia przechodzimy sobie obok czegoś i rzucamy na to okiem. Jest to tego typu szukanie,
za którym kryje się pasja, bo Hebrajczycy są żarliwi. Ta żarliwość, kryjąca się w szukaniu, to np.



matka  szukająca  zgubionego  dziecka  w  centrum  handlowym.  Zdarzyło  się  to  komuś,  zgubić
dziecko w zatłoczonym miejscu, nie możecie go znaleźć i pamiętacie tą ogarniającą was panikę?
Gdy zaczyna ogarniać was panika,  to macie tendencję do szukania nawet w głupich miejscach.
Zajrzelibyście wszędzie, by znaleźć wasze maleństwo. To jest drasz. Tego typu żarliwego szukania
oczekuje Bóg po Swoich ludziach, gdy starają się szukać Jego Słowa. Zwie się drasz.

Chodźmy do sklepu i kupmy ostatnią książkę. I pamiętajcie, ja nie zmyślam tych książek,
możecie  je  dostać  w dowolnej  księgarni  chrześcijańskiej.  Przynosimy ją  do domu i  ten  gościu
mówi: hej, wiem, że to brzmi jak zły kawał o rabinie, ale, hej, pamiętacie tych gości, co wierzą, że
to 7 kościołów z tamtych czasów albo że to kościół przez ostatnie 2000 lat, albo tych gości, co
wierzą, że to kościół z czasów ostatecznych? Oni wszyscy się mylą. Zwiedzeni zwodziciele. Znowu
to samo... Bo jeśli naprawdę przeczytacie, co Biblia mówi... to nie mówi tu o kościołach. Mówi:
niech ten, kto ma uszy, słucha tego, co Duch mówi. Mówi to do ciebie i do mnie osobiście. O to tu
chodzi, nie mówi do kościołów, mówi do ciebie i do mnie osobiście. I to na naszej ilustracji nazywa
się  sod. Nasz ostatni symbol zwie się  sod. Od hebrajskiego słowa  sod pochodzi angielskie seed
(nasienie, ziarno).  Sod oznacza coś ukryte/zakryte. Jak na przykład ziarno ukryte w ziemi. Innymi
słowy, jest to coś, za czym musisz kopać,  aby to odnaleźć.  To nie jest coś oczywistego. Kiedy
idziemy po polu, widzimy gałęzie, drzewa, kwiaty, owoce, korzenie, bo czasem korzenie są nad
ziemią, to, czego z reguły nie widzimy, a tam jest, i jest nawet ważniejsze niż całe drzewo, to jest
to, czego nie widzimy – nasienie w ziemi. W Biblii też znajdują się rzeczy, które są ukryte w ziemi,
a których musisz skrupulatnie szukać. Bardziej nawet niż w drasz. By je znaleźć, musisz głęboko
kopać, bo one są ukryte; i to nazywa się sod.

W hebrajskim myśleniu  –  wróćmy do tej  ilustracji  –  w hebrajskim myśleniu  wszystkie
cztery leżą w pudełku. W hebrajskim myśleniu to naprawdę było 7 kościołów z tamtych czasów; w
hebrajskim myśleniu, jeśli rozłożymy te 2000 lat, to chronologia kościoła doskonale do tego pasuje;
i naprawdę to mówi o kościele w czasach ostatecznych, i także naprawdę mówi do ciebie i do mnie
osobiście. Zatem w hebrajskim myśleniu te wszystkie 4 poglądy są prawdziwe, a nie jeden, który
wyklucza pozostałe. A my zostaliśmy wychowani, by iść zapytać pastora lub kogoś, co dana rzecz
znaczy. On mówi, co to znaczy – i nie ma nic więcej. Każdy inny pogląd, z definicji, musi być zły,
bo  on  nam powiedział,  co  to  znaczy.  Wracamy  do ilustracji.  To  różnica  między  hebrajskim a
greckim myśleniem. Hebrajskie pudełko jest po lewej, to biblijny sposób myślenia. Ale pudełko, to
jak my myślimy, wygląda tak.  Zrobię to jeszcze raz.  Nasz proces myślenia,  to,  jak zostaliśmy
wychowani, wygląda tak. Innymi słowy, to  pudełko jest tak małe, że niewiele tam wchodzi. I
możecie  nazywać to pudełko,  jak chcecie.  Złe  pudełko,  pudełko prawdy,  pudełko mówienia  na
językach, pudełko pojednania, pudełko zbawienia. Ale pokażę wam to raz jeszcze – jest tak małe,
że niewiele się tam zmieści. O co mi chodzi?

Chodzi mi... ee... podam wam przykład. Być może niektórzy z was obchodzą Szabat. Czy
przeżyliście coś takiego, że poszliście do wierzących lub religijnych przyjaciół, by powiedzieć im,
co Biblia ma do powiedzenia na temat dnia Sabatu? Doświadczyliście odrzucenia? Zapewne tak. A
wiecie czemu? Bo oni już zapełnili pudełko sabatu. Widzicie, ktoś im już powiedział, o co chodzi w
Sabacie, i umieścili to w ich małym greckim pudełku myślenia. A nasze greckie pudełka są tak
małe, że nic więcej tam nie wchodzi. A ponieważ jest małe i nic więcej tam nie wchodzi, to mamy
tendencję  do  określania  się  poza  pudełkiem.  To  bardzo  łatwe  określać  się  poza  pudełkiem.
Zilustruję to. Może znacie ten werset z 2 Kronik 7:14, który mówi tak:  jeśli mój lud, który nosi
Moje imię, ukorzy się, będzie się modlił i szukał Mego oblicza i odejdzie od swoich złych dróg ... Od
złych dróg! Nasza kultura, religijna, świecka, jakakolwiek, generalnie zdefiniowała nam, zwłaszcza
poprzez filmy, książki, jakimi jesteśmy zalewani, co znaczy zły. Generalnie tłumaczy się nam, że
zły to:  seryjny morderca, zabójca dzieci i czciciel Szatana. Co więc sobie myślę, jako logicznie
myśląca po grecku osoba? Cóż... nie jestem seryjnym zabójcą... nie zabijam dzieci...  i nie czczę
Szatana... zatem nie jestem zły. Widzicie, jakie łatwe to było wykluczyć się z pudełka 'zły'? Bo
nasze  pudełka  myślenia  są  takie  małe.  Znacie  określenie  'wyjść  myśleniem poza  pudełko'?  To
pochodzi z tego. Nasze pudełka myślenia są takie małe, że niewiele tam wchodzi, więc ponieważ
mało tam wchodzi, to łatwo mi się znaleźć poza pudełkiem. Nic dziwnego, że nasz kraj (USA)



wciąż wiedzie świat ku każdej niemoralności, jaką sobie można wymyślić. Mimo że USA w wielu
sprawach  jest  bardzo  dobrym  narodem,  to  wciąż  czyni  najbardziej  niemoralne  rzeczy  na  tej
planecie, które pochodzą z USA. Dlaczego tak jest? Bo jemy z drzewa poznania dobra i zła. Oraz z
tego, jak definiujemy zło.

Biblia ma słowo na 'zło'. Podejdę do tablicy i narysuję wam to słowo. W hebrajskim istnieje
słowo, znaczenie słowa 'zły'. Nie jest to, co my sobie tam myślimy. Zły ma swoje znaczenie w
hebrajskim. Jest to reprezentowane przez te 3 hebrajskie litery. Resz, ajin i ajin. W taki oto sposób
transliterujemy  ajin.  Takie  jakby  odwrócone  apostrofy.  Resz,  ajin,  ajin.  We  współczesnym
hebrajskim wygląda to tak. W piktograficznym hebrajskim – jeśli pamiętacie – jak to. Wygląda to
tak: resz, ajin, ajin. Resz to hebrajska litera oznaczająca głowę, więc piktogram wygląda jak głowa.
A te to  oczy. Ogólnie mówiąc, opuszczamy to drugie ajin i w naszej kulturze czytamy to 'ra', jak
egipski  bóg-słońce  Ra.  Natomiast  w hebrajskim  resz-ajin-ajin oznacza  –  zilustruję  wam to  raz
jeszcze  –  a  najlepszym  sposobem,  by  to  pokazać,  to  wrócić  się  do  tego  obrazka,  jaki  wam
pokazałem – dom, rodzina i kawałek pola. Weźmy ten obrazek, niech w domu jest kobieta, która
coś robi. Na stole ma miskę, wielką, głęboką miskę. Projekt – pamiętajcie to słowo – projekt i
zadanie tej miski (to, jak została zaprojektowana) jest taki, że bierze się mąkę, sól, jajka, wodę itp.,
miesza to razem i robi z tego ciasto. Do tego przeznaczona (zaprojektowana) jest ta miska. Jeśli
używam jej  do tego, do czego została  przeznaczona,  to spełnia  mój cel i  jest  to 'dobre',  jak to
nazywa  hebrajski.  Jest  to  dobre,  bo  czyni  to,  do  czego  ją  zaprojektowałem.  Tak  na  początku
powiedział Bóg, gdy wszystko stworzył. Ale jeśli wezmę tę miskę i walnę nią o podłogę tak, że się
rozwali  na kawałki,  to takie działanie,  niszczenie jej przeznaczenia,  poprzez rozwalanie jej  na
kawałki, po hebrajsku jest nazywane 'ra'. Tłumaczone jako 'zło'. Zatem konkretny obraz jest taki:
zniszczyć  cel  lub  przeznaczenie  czegoś.  I  tak  to  Bóg  widzi  w  Swoich  oczach,  gdy  mówi:
odwróćcie się od swoich złych dróg. Jeśli od początku w Bożych Świętach jest jakiś cel, a ty to
zmieniasz i wstawiasz za nie coś swojego, albo Jego Sabaty zamieniasz czymś innym, to w Bożych
oczach – i tylko to się liczy – czynisz zło. Co zasadniczo uczyniliśmy? Wzięliśmy pudełko 'zło',
które  w  naszej  kulturze  jest  strasznie  malutkie,  i  znacznie  go  powiększyliśmy.  A przy  okazji,
pudełko 'dobro' też jest znacznie większe.

Jest  ogromna różnica  w znaczeniu  tych słów i  jak je  stosujemy,  bo mamy tendencję  w
naszych tłumaczeniach na inne języki, do odsuwania się od Bożych przykazań. A czynimy to przez
zmianę znaczeń słów i zastępowanie ich czym innym. Każdy antropolog – to ci, którzy studiują
ludzi  –  powie  wam,  Każdy antropolog  wam powie,  że  jeżeli  chcecie  zmienić  kulturę,  chcecie
zmienić ludzi – to zmieńcie język. Zmieńcie język, bo język i ludzie – będziemy o tym mówić w
jednym z nadchodzących programów, a co nazywam agro-bio-lingwistyką (zaczynaliśmy od tego) –
język, ludzie i rolnictwo to określenia synonimiczne w waszych Bibliach. Zilustruję wam to później
tysiącami przykładów. To są synonimy. Język, ludzie i rolnictwo to określenia synonimiczne. Czyli
jeszcze raz – chcecie zmienić kulturę, zmieńcie jej język. To dlatego Aleksander Wielki był takim
wielkim przywódcą wojskowym. Dlaczego w swoim krótkim życiu był takim wielkim przywódcą?
Bo zamiast brać jeńców, więzić ich i głodzić, i wydawać ogromne kwoty pieniędzy z podatków, na
to, by marnieli w więzieniach, wiecie, co zrobił? Nauczył ich greckiego. Wiedział, jeżeli zmienię
język tych Hebrajczyków, to zmienię ich postępowanie, tak, że w ostateczności będą służyć mi. Tak
też,  moi  przyjaciele,  działają  moce tego świata.  Bardzo dobrze  wiedzą,  że  mogą manipulować
ludźmi, zmieniając znaczenia słów. Zmiana języka zmieni ludzi, bo po prostu nie da się oddzielić
słowa od ludzi. To dlatego w Genesis 10 i 11 mamy trzy rzeczy, które są podzielone w tym samym
czasie  –  pokażę  to  później.  Genesis  10  i  11  –  ziemia,  język,  ludzie.  To  nie  przypadek,  że  w
pierwszych rozdziałach Genesis, mamy te trzy rzeczy. Że poganie są podzieleni na lądy. Ziemia –
czyli rolnictwo; ludzie – biologia; i języki – czyli ich język. Tak został podzielony świat.

Mam nadzieję, że zrozumiecie i załapiecie, dlaczego wracamy z tymi rzeczami na początek,
i dlaczego wierzę, że w tych dniach ostatecznych Bóg przywraca te rzeczy. On wiedział, że odnowi
te rzeczy.

Następnym razem zagłębimy się  w pewne aspekty  tego języka,  w agro-bio-lingwistykę,
byście mogli dostrzec Słowo Boże.



A w międzyczasie przylgnijcie do korzeni, by wasze dni były długie, i aby szczęściło się
wam we wszystkim, do czego przykładacie rękę.

Szalom alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


