
Dom, rodzina i kawałek pola
część 7

Szalom i witam z powrotem w „Domu, rodzinie i kawałku pola”. Jeszcze tylko przez kilka
programów omawiać będziemy słowa, jak wierzę, bardzo ważne słowa, a potem przejdziemy do
serii  nauczań,  które  nazywam  „Zderzenie  światopoglądów”.  Wyjaśnię,  o  co  w  tym  chodzi  w
ostatnim odcinku.

Ostatni odcinek skończyliśmy na wprowadzeniu dotyczącym pojęcia Tora. Słowa, jakiego
dość często tu używamy. Zaczniemy od rozłożenia i zdefiniowania go. Bo gdy zobaczycie kognaty
(wyrazy pokrewne),  podkreślam,  że  jest  to  takie  wyszukane  słowo na  rodzinę  spokrewnionych
słów,  które  są  braćmi  i  siostrami.  Innymi  słowy,  zawierają  to  samo nasienie,  jeśli  tak  wolicie.
Pomaga  wam  to  zrozumieć,  jak  słowo  powinno  być  używane,  ponieważ  wiele  tych  słów
przyjmujemy tylko w abstrakcyjnej formie.

Chcę zacząć od zacytowania wersetu, jaki znacie. Cytując ten werset, chcę pokazać nieco
greckiego kontekstu, zanim do tego dojdziemy, a także nieco później. Jest to Mat 5:17. Zaczynam
od niego, bo nasze tłumaczenia mówią, że zakończy się tu to, co po hebrajsku brzmi Tora. Mat 5:13
zaczyna się od czegoś takiego.  Jest  to częścią  kontekstu.  Wy jesteście  solą ziemi; lecz jeśli  sól
zwietrzeje, czym [ją] posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez
ludzi.  Wy  jesteście  światłością  świata. Wszyscy  znają  te  wersety.  Nie  może  się  ukryć  miasto
położone na górze. Nie zapala się świecy i... Zauważcie, macie światło, czyli jest tam objawienie,
ale potem zakrywacie to naczyniem. To stanowi część kontekstu, zanim przejdzie do tego wersetu,
jaki wszyscy dobrze znacie. ... ale stawiacie na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy [są] w domu.
Zatem, kiedy przyjmiecie  światło,  umieszczacie  go tak, by wszyscy go widzieli  i  by oświetlało
wszystko dookoła. Po czym dodaje:  tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Celem tego, co macie w środku,
jest  wydawanie  owocu.  Kiedy  nasienie  Bożego  Słowa  znajdzie  się  w  tobie,  teraz  zaczynasz
wydawać  ten  owoc.  I  zgodnie  z  1  Mojż.  1:11,  zgodnie  z  3  Prawami,  wymienionymi  w  tym
wersecie,  nasienie  znajduje  się  w owocu.  Może omówimy to  nieco  później.  Potem przychodzi
werset 17, gdzie mówi:  Nie sądźcie... pamiętajcie o tym, co właśnie powiedziałem i rozumcie, że
nie przyszedłem, by znieść Torę albo Proroków (Newi'im). Mówi o Tanachu, Starym Testamencie.
Nie przyszedłem tego znieść.  Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Innym razem możemy sobie
pomówić  o  tym  całym  pojęciu  'wypełnić'.  Chcę  tu  dodać,  że  po  hebrajsku  to  słowo to  mala.
Wypełnić, po grecku, a także po hebrajsku, w języku, z jakiego pochodzi, nie oznacza zakończyć,
ani rzekomo zniszczyć. Oznacza ono, że przyszedł On, by to dopełnić, napełnić, uczynić pełnym. A
czego brakowało? – Relacji. Skąd to wiem? Bo taki mamy zapis w księgach historycznych,  a
przede wszystkim u proroków. I jeśli  udamy się do 5 Mojżeszowej, Mojżesz prorokował, że w
czasach ostatecznych odejdziecie od tego, co wam przekazałem. A dlaczego odeszli? Bo częściowo
utracili relację. Odwrócili się od Bożych Przykazań, ponieważ relacja została utracona. Najpierw
musimy mieć relację. To zawsze musi być od relacji, ona musi być pierwsza. Musisz zrodzić się z
Ojca, innymi słowy, musisz być Jego synem, zanim będziesz mógł być odpowiedzialny za to, co
każe  ci  robić.  Najpierw musisz  być  synem.  Najpierw musi  być  ustanowiona  relacja  –  między
oblubieńcem i oblubienicą, mężem i żoną. Przecież wygląda to tak, że najpierw mają relację ze
sobą, dopiero potem składają przysięgi: zrobię to, uczynię to, zrobię tamto – ketuba, jak to się zwie
po hebrajsku. Czyli relacja zawsze poprzedza zasady, że tak to ujmę. Jeśli macie reguły bez relacji,
to macie bunt. Jest to naturalną konsekwencją odrzucenia relacji i wprowadzenia samych zasad.
Każdy, kto jest w małżeństwie, gdzie nie ma miłości, gdzie nie ma relacji między dwojgiem, to



zasady będą czymś, przeciwko czemu będą się buntować. To samo dzieje się w relacji Ojciec-syn.
Gdy  gubi  się  relacja,  zasady  lądują  za  oknem.  Ona  zawsze  musi  być  pierwsza.  Chcę  wam
powiedzieć, że w naszej współczesnej religii dzisiaj, chcąc być konsekwentny z tym, co się nas
uczy,  Mat  5:17  musiałby  brzmieć:  nie  przyszedłem  zniszczyć  Prawa  ani  Proroków,  lecz  by
zniszczyć Prawo i Proroków. W zasadzie tak tego uczymy.

Zatem mając na uwadze Torę, zobaczmy, co to słowo znaczy, zanim w ogóle przejdziemy do
tej całej teologii z nim związanej. Musimy wpierw zrozumieć, co znaczy, bo słowo to jest już na
samym początku Tanachu. Innymi słowy, cały czas, aż do Mesjasza. Jest to piękne, biblijne słowo,
jakie od samego początku ma cel. A jest nim błogosławić cię, jeśli go przestrzegasz i przeklinać,
jeśli nie. Jest tak uczone od początku do końca, zanim pojawiają się zapiski Nowego Testamentu.
Po to została dana Tora. Nigdy nie była dana, by cię zbawić. Przejdźmy więc do jego tła, byście
ujrzeli  to  rolniczo,  jak Bóg ukazał  to,  co właśnie wyjaśniłem wam teologicznie,  że Tora nigdy
nikogo nie zbawiła, że to nasienie zbawia. Że jest to Mesjasz, nasienie kobiety.  Że jest to krew
baranka,  nasienie  kobiety,  Słowo Boga,  jakie  zostało  dane ci  z  łaski  przez wiarę – to  ono cię
uwalnia. Że jest to Tora, która jest owocem, która zawiera nasienie. Ma cię błogosławić. Ujrzymy to
rolniczo,  więc  przejdźmy  do  ekranu.  Hebrajskie  słowo  tora,  mówiliśmy  już  wcześniej,  jego
rdzeniem jest jara.  Jara. Od prawej strony tych trzech liter, mamy jod, resz i hej. Jod, resz, hej –
wymawiane  jako  jara.  Słowo  jara literalnie  oznacza  wyrzucać,  wypuszczać.  Podaję  wam
piktograficzne  znaczenie  tych  trzech  liter.  Wypuszczanie  tego,  co  objawia  początek.  Wyrzucać,
wypuszczać  z ręki,  to nasze  jod.  Resz,  czyli  hebrajskie  rosz,  głowa lub początek.  Hej to obraz
człowieka  z  uniesionymi  do  góry  rękami.  Wiecie  co,  podejdę  do  tablicy  i  narysuję  wam  to
piktograficznie,  co  te  słowa  znaczą  piktograficznie.  Oto  jak  to  wygląda  we  współczesnym
hebrajskim – jod, resz, hej. Piktograficznie, czyli jak wygląda to obrazkowo, zobaczymy to, jakby
wyglądało to w postaci obrazków. Ujrzycie lepiej, jak to słowo wygląda, gdy poskładamy je razem.
Jod wygląda następująco.  Resz wygląda tak. A hej wygląda tak. Mamy tu  jod, resz, hej.  Jod jest
obrazem ręki.  Mamy tu wysunięte ramię z ręki,  wyrzucające coś.  Resz to obraz głowy.  Prawdę
mówiąc,  wygląda  to  jak  człowiek.  Jeśli  się  temu  przyjrzymy,  jest  to  człowiek  i  tu  ma  głowę.
Pokazuję to tak, ponieważ nawet małe dzieci to tak rysują. A nawet jeśli spojrzymy na egipskie
hieroglify i widzimy te wszystkie obrazki wyryte na ścianach, to wygląda to, jak taki człowieczek.
W tych starożytnych hieroglifach nie ma twórczości Michała Anioła. Widać tam proste kreski. Bo w
taki sposób dzieci rysują rzeczy, kiedy są małe. Jeśli do tego resz dorysuję ręce, nogi, oczy, usta, to
mamy tu głowę, ok. A hej to oczywiście obrazek człowieka, który ma uniesione ręce. A tu mamy
rękę i palce. Mamy tu te piękne, proste obrazki z samego początku, czegoś, co zostaje wypuszczone
już na samym początku. Patrzcie – to jeden z niuansów słowa hej, jaki mamy na samym początku.
Mamy więc jara – wróćmy na chwilę do ekranu – jara – ręka wyrzucająca (wypuszczająca) to, co
objawia początek. W waszych Bibliach tłumaczone jako:  wyrzucić, rzucić, rzucać, prawo, uczyć,
strzelać, wczesny deszcz i bać się. Do tego wszystkiego jest ten trzyliterowy rdzeń, jaki wam tu
podałem. Za chwilę wam podam kolejne przykłady. Jednak to, o co w tym chodzi, nieważne czy
jest  to  tłumaczone  jako  zrzucać,  rzucić,  prawo,  uczyć,  strzelać,  wczesny  deszcz,  bać  się;  bez
względu na to, jak to jest tłumaczone w abstrakcyjnych słowach, czyli  tych po polsku, ma coś
wspólnego z  wypuszczaniem czegoś,  co  jest  od samego początku.  Takie  jest  znaczenie  za tymi
słowami.

Na dole ekranu mamy trzy dodatkowe słowa. Są to wyrazy należące do tej samej rodziny.
Harah oznacza począć.  Moreh to nauczyciel. A horeh to rodzic. Po hebrajsku słowo na poczęcie,
czyli wydanie dziecka, albo też, gdy mężczyzna wydaje nasienie, kobieta je przyjmuje i poczyna, i
dlatego harah używane jest na poczęcie. Moreh to nauczyciel. Nauczyciele wypuszczają (z siebie)
informacje.  Horeh to rodzic. Rodzice są przeznaczeni do wydawania (przekazywania) nauczania.
Tak więc jest to wszystko rodzina rdzenia jara.

Spójrzmy na parę przykładów. W 1 Mojż. 26:5 pojawia się pierwszy raz jako instrukcje. To
nie  jest  pierwsze  pojawienie  się  rdzenia,  lecz  pierwsze  tłumaczenie  na instrukcje.  Zwłaszcza  1
Mojż. 26:5, który mówi... Zaraz tu do tego wrócimy, a na razie przejdźmy do 15 rozdziału Genesis.
W  15  rozdziale  Genesis  mamy  wzorzec  Abrahama.  W  15  rozdziale  Genesis  mamy  wzorzec



Abrahama. Dlaczego ważne jest, byśmy zrozumieli wzorzec Abrahama? Ponieważ Abraham jest
ojcem – według Pawła z listu do Rzymian – Abraham jest ojcem wszystkich, którzy wierzą. Co to
znaczy,  że  jest  ojcem?  On  jest  początkiem,  on  jest  ab,  co  po  hebrajsku  znaczy  źródłem  lub
początkiem czegoś. On tym jest, mimo że nie pojawia się przed 12 rozdziałem Bereszit. Jednak Bóg
chce używać wzorca Abrahama na tych wszystkich, którzy wierzą. To dlatego ci, którzy wierzą,
mają nasienie Abrahama z samego początku. To dlatego Paweł może mówić, że jesteście nasieniem
Abrahama.  Jeśli należycie do Mesjasza, to jesteście nasieniem Abrahama, a zgodnie z obietnicą,
dziedzicami. Co więc jest tym wzorcem lub modelem Abrahama, gdy chodzi o wiarę? Po pierwsze
Abraham uwierzył  Bogu i  to  zostało  uznane mu za  sprawiedliwość.  To jest  w Bereszit  15.  11
rozdziałów później czytamy, że ponieważ uwierzył, nasienie Abrahama, to oznacza co?, że otrzymał
Boże nasienie, ok, i ponieważ uwierzył, On będzie błogosławił wszystkie narody ziemi. Jak będzie
błogosławił wszystkie narody ziemi? To mamy w Genesis 26:4. Dlatego że – teraz mamy Genesis
26:5 – wróćmy do ekranu –  dlatego że Abraham posłuchał mego głosu i strzegł mego nakazu,
moich przykazań, moich ustaw i moich tu mamy ten rdzeń jara. Tam jest liczba mnoga – Tora. I
przestrzegał Moją Torę, jeśli wolicie. To jest na długo przed Górą Synaj. Długo przed Górą Synaj
mamy już pojęcie przestrzegania czegoś przez Abrahama. Przez Abrahama, gdyż jest on wzorcem
wiary.  Najpierw  wierzysz,  potem  przestrzegasz.  To  wszystko.  Nie  wiem,  co  tu  takiego
skomplikowanego.  Nie wiem nawet  czemu mamy te  dyskusje,  czy mamy przestrzegać  Bożych
Przykazań, czy nie. On jest naszym Ojcem. Oczywiście, że przestrzegamy Jego Przykazań. Czyli
wzorzec jest taki – najpierw nasienie, potem owoc. Podałem wam tu teologię. Najpierw jesteśmy
zbawieni z łaski przez wiarę, a dopiero potem jesteśmy Jego dziełem, stworzonym w Mesjaszu do
dobrych uczynków, jakie Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Efezjan 2:10,
werset, jaki ludzie bardzo rzadko cytują. Szybciutko cytują 8 i 9, lecz pomijają werset 10. Ponieważ
wersety 8 i 9 to nasienie, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie [jest] z was, jest to
dar Boga nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. To jest nasienie, to musi być posiane pierwsze. Po
czym w ewangeliach mamy powiedziane, że jeśli coś nie zostało zasiane przez Mojego Ojca, będzie
to wykorzenione. Boże nasienie to Jego Słowo – mówi przypowieść o siewcy.  Nasienie to Boże
Słowo – Łuk. 8:11. Kiedy więc sadzi nasienie, to musi to być Bożym darem. Dlaczego? Bo to, co w
nasieniu  –  a  Boże  Słowo  to  nasienie  –  czyli  wszystkie  Jego  Przykazania,  nakazy,  prawa,
wyznaczone czasy, Jego Święta, Jego prawa żywieniowe, wszystko to jest w Słowie, a Słowo to
nasienie.  Więc musi ci to dać z łaski przez wiarę. Dlaczego? Bo wszystko, co potrzebujesz, by
zdobyć nasienie,  jest w nasieniu.  Więc nic nie mogę zrobić,  by go zdobyć,  skoro wszystko, co
potrzebuję, jest w nim. Czy jest to sensowne? Powtórzę wam to. Jeśli wszystko jest w nasieniu i
tym nasieniem jest Słowo Boże, to nie jestem w stanie nic zrobić, by zdobyć nasienie, bo wszystko,
co mi trzeba, by zdobyć nasienie, znajduje się w nasieniu. Więc oczywiście musi to być dar. On
musi to mi dać. Nie jestem w stanie tego zdobyć, bo wszystko, co potrzebuję, by go zdobyć, jest w
nim. Ale gdy go już dostanę, jestem teraz Jego wykonawcą, stworzonym w Mesjaszu, do dobrych
uczynków.  Teraz  Bóg cofa  się  na  początek  – jakie  Bóg wcześniej  przeznaczył,  byśmy w nich
chodzili. My, wszystkie Jego dzieci, od samego początku.

Pokazane to  mamy w tej  1 Mojż.  26:5,  gdzie  Abraham ma iść i  błogosławić  wszystkie
narody  świata.  W  nim  będą  błogosławione  wszystkie  rodziny  ziemi.  Dlaczego?  Z  powodu
fizycznego nasienia? Nie! To nasienie Bożego Słowa, jakie jest w Abrahamie, błogosławi wszystkie
narody ziemi. Bo gdy Abraham uwierzył,  otrzymał Boże nasienie, nie ludzkie. Ludzkie nasienie
wydaje kolejnego człowieka.  A przecież  ciało  i  krew nie wejdą do Królestwa.  A więc to  musi
chodzić o Boże dzieci. Boże dzieci pojawiają się w wyniku Jego nasienia. I zgodnie z najważniejszą
przypowieścią o siewcy, z ewangelii Marka, Jego nasienie to Jego Słowo. A według Jana 1:1, jak
długo istnieje Słowo? Od początku było z Bogiem oraz jest Bogiem. To są proste zasady,  jakie
widzimy rolniczo, gdy omawiamy to piękne słowo, zwane jara.

Idąc dalej, kolejny przykład mamy w Janie 14:26. Podaję wam teraz przykłady z Nowego
Testamentu. Jochanan 14:26 mówi: Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, on 'jara' was wszystkiego, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam
powiedziałem. Jeśli  przejdziemy do hebrajskiego,  to  słowo jest  rdzeniem słowa  Tora,  nauczyć,



wydać coś, bo taki jest jego cel.
Kolejny przykład to Jan 16:13-15. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we

wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi
wam przyszłe rzeczy. To słowo tam to jara po hebrajsku. On 'wyrzuci z siebie' rzeczy, jakie mają
nadejść.  On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi (jara). Potem dodaje:  wszystko, co
ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi. On wyrzuci, wyda
– choć po polsku mamy oznajmi. W polskim ani greckim tego nie widać. Widać to w hebrajskim.

Dz. Ap. 20:27. Paweł mówi:  Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady
Bożej. To słowo 'rada'  po hebrajsku to  etsach,  to samo słowo, co  drzewo.  Mówiliśmy o tym w
przeszłości. Ale ja nie uchylałem się od wydawania wam całej rady Bożej. Powodem, dlaczego jest
to tłumaczone jako wydawać, jest to, że takie jest jego rolnicze znaczenie.

Wróćmy na chwilę do mnie. Literalnie jest to obraz wydawania, wypuszczania deszczu. Oto
co próbuje pokazać nam Ojciec: jeśli cofniemy się do rdzenia,  Tora jest dla nas tym, czym dla
rolnictwa jest padający z chmur deszcz. Kiedy chmury wyrzucają, wypuszczają na ziemię deszcz, to
sprawia, że rośliny, warzywa, owoce, nasiona wydają jeszcze więcej owocu, byśmy mogli jeść – co
jest  takie  ważne w dzisiejszej  kulturze.  Bo właśnie to  wszystko jest  atakowane na całej  ziemi.
Byśmy mogli jeść. Lecz nie tylko to, bierze także udział w procesie zwanym fotosynteza, byśmy
mogli  i  oddychać.  Zatem obraz,  czym jest  Tora,  widoczny jest  rolniczo za każdym razem, gdy
widzisz deszcz. Deszcz pada i błogosławi roślinność. Ale uwaga! Nie sprawia, że te rośliny tam są.
Ktoś  musi  zasadzić  nasienie.  Nasionko musi  zostać  zasadzone,  potem padający z  nieba deszcz
błogosławi go. Jeśli nie zasadzicie nasienia, jeśli na tym kawałku pola nie ma nasienia, to może
padać i padać,  i padać,  i  padać, i  padać, i  nie otrzymacie ani kawałka owocu. A ziemia będzie
przeklęta; bo tam nie ma nasienia. Zatem Tora...  albo inaczej, jeśli próbujecie wydać owoc, nie
mając nasienia, to jesteście przeklęci. Nazywa się to przekleństwem prawa. Paweł omawia te rzeczy
w abstrakcyjnych, teologicznych określeniach, o jakie stale się ze sobą sprzeczamy i kłócimy. Lecz
jeśli sprowadzimy je do tego prostego obrazka, jaki mamy tuż za oknami, widzimy, dlaczego Paweł
wspomina o nasieniu, więcej, poza Mojżeszem, niż jakikolwiek inny autor. Bo używa rolniczych
zasad, gdy cofniemy się z tym do początków. Więc najpierw idę na to pole i sadzę nasienie, teraz
gdy pada deszcz, błogosławi to nasienie. Jednakże, gdy odrzucę lub odmówię deszczu – tu widzimy
różnicę między ludźmi i kwiatami; powodem, dlaczego kwiaty wciąż rosną i wydają coraz więcej
pięknych kwiatów, jest to, że nie są one wyposażone w wybór. Jesteśmy jedynym tworem Boga, na
Jego obraz, któremu została dana możliwość wyboru. To, co oddziela rośliny,  kamienie, drzewa,
konie i hipopotamy od ludzi, jest to, że ludzkie istoty mogą odrzucić deszcz, jeśli chcą. Jak? Mogę
schować się w domu. Zaczyna padać, możesz pobiec do domu. Ok? Ale, widzicie, rośliny i drzewa
na polu nie mają takiego wyboru. Od samego początku robią te rzeczy instynktownie. Gdy pada
deszcz, podlewa je, one to przyjmują i wydają owoc, a w owocu jest nasienie i w ten sposób wydają
więcej owoców. Tak to właśnie działa za oknami. My możemy odrzucić nasienie. Ale jeśli mamy w
sobie nasienie, jeśli je przyjmiemy, ale odrzucimy deszcz, to nie jesteśmy błogosławieni. Tak samo
z  ziemią,  jeśli  (nasienie)  odrzuciłoby  deszcz,  to  wkrótce  by  zeschło  i  umarło  w  ziemi.  Jeśli
zrozumiemy,  że  Tora  została  dana,  'spuszczona',  by  nas  błogosławić,  jeśli  ją  przyjmiemy,  i
przeklinać, jeśli ją odrzucimy. Deszcz to taka ważna rzecz, bez względu na to, gdzie mieszkasz; a
zwłaszcza w naszym kraju. Niektóre kraje doświadczają go za dużo, niektóre zbyt mało. Ale tak
zawsze było. Takie jest znaczenie, związane z tym słowem.

Podam  wam  kolejny  przykład  słowa  z  rodziny.  Porozmawiajmy  chwilę  o  słowach
spokrewnionych.  Jare.  Jare. Przełączmy to na ekran.  Jare to słowo spokrewnione.  Jod, resz, alef.
Zmieniamy trzecią literę. Zmieniamy trzecią literę, jednak cała koncepcja związana z ręką i głową
pozostaje niezmienna. Transliterujemy to jako  jare. I wywodzi się z rdzenia  jara. Jod, resz, alef.
Zmieniliśmy tylko samogłoski. Przy każdej zmianie samogłosek, zmienia się odcień znaczeniowy.
Jednak  podstawowy,  rolniczy  obraz  wciąż  tam  jest,  nawet  jeśli  zmienimy  samogłoski.
Pokazywałem to na wielu słowach i dalej będę to robił. W waszych Bibliach tłumaczone jest ono
jako:  strzelać, bać się, obawiać się. Strzelać, bać się, obawiać się. Słowo to wiąże się ze słowem
Tora.  Pojęcie  Tory lub  jara i  obawy to  rodzina  słów.  Dlaczego?  Oba  oznaczają  strzelać,  oba



oznaczają:  rzucą,  rzucać...  przepraszam...  oba  oznaczają  wypuścić  coś.  Zatem  jara,  jego rdzeń,
oznacza  wypuścić deszcz z nieba.  Kiedy tłumaczymy to jako  Tora,  to oznacza to  wypuszczanie
Bożych Słów dla Jego ludzi, by ich błogosławić. Kiedy ktoś mnie schwyta, kiedy schwyta mnie mój
przeciwnik, albo boję się swojego przeciwnika, jeśli wolicie, rzucam się (kładę się) przed niego.
Gdy stoję przed królem, który mnie schwytał, pokonał naród, jestem teraz jego sługą. Kiedy boję
się swoich wrogów, oznacza to,  że rzucam się przed nich.  Czyli  to samo słowo używamy,  gdy
boimy się Boga i gdy boimy się nieprzyjaciół. Dlaczego? Bo mówimy tu o rzucaniu się, o kładzeniu
się  przed  kimś.  Słyszałem  tylu  pastorów  i  kaznodziei,  którzy  mówili,  że  hebrajskie,  biblijne
znaczenie  bać  się,  to  stać  w  podziwie  i  szacunku.  Nie,  tak  nie  jest.  W hebrajskim jest  wiele
doskonałych  słów na  podziw i  szacunek.  Np.  ragaz oraz  pikad.  Nie  będę  ich  teraz  wyjaśniał.
Hebrajski  ma  słowa  na  to,  co  rozumiemy  jako  podziw i  szacunek  dla  Bożego  Słowa.  Bojaźń
oznacza  dokładnie  to,  co  myślisz,  że  oznacza.  Oznacza  to,  że  trzęsę  nogami  i  martwię  się  o
konsekwencje czegoś. Jak Lękliwy Lew stojący przed Czarnoksiężnikiem z Oz, jeśli wolicie.  O
takiej  bojaźni  tu  mówimy.  Innymi  słowy,  o takiej  bojaźni,  która mówi,  wiem,  że jest  tutaj  coś
większego  niż  ja,  coś  poza  mną,  i  że  są  jakieś  konsekwencje  za  to,  co  robię.  I  chcę  wam
powiedzieć,  że  zagubiliśmy  to  w  naszej  kulturze,  gdyż  zamieniliśmy  to  na  pojęcia  podziw  i
szacunek, a w hebrajskim to są dwie zupełnie różne rzeczy. Słowo bać się po hebrajsku oznacza
dokładnie to. To samo słowo użyte jest, gdy Filistyni bali się Izraelitów. To samo słowo. Oni nie
stali  w podziwie  i  szacunku dla  Izraela.  Trzęśli  przed  nimi  nogami,  bali  się  ich.  Wiedzieli,  że
czekają ich konsekwencje. A myśmy to utracili w naszej kulturze, przyjaciele. Utraciliśmy Bojaźń
Bożą. Chcę wam powiedzieć, że większość z nas, nawet religijnych, nie ma już w sobie biblijnej
bojaźni Bożej. Możemy śpiewać pieśni, że stoimy przed Tobą w podziwie i szacunku, ale to nie o
takiej  bojaźni mówi Biblia.  Chcę wam zasugerować, że musimy przywrócić ten rodzaj bojaźni.
Innymi słowy, On jest moim Ojcem i wiem, że jeśli czegoś nie będę robił, to czekają mnie tego
konsekwencje. Wiedziałem to jako dziecko, że jeśli nie wyniosę kosza na śmieci, to mogę dostać
lanie lub pójść do pokoju na, kto wie, jak długo. To jest bojaźń.

Będziemy omawiać  te  pokrewne słowa w ostatnim odcinku dotyczącym  słów,  po czym
przejdziemy do czegoś zupełnie innego.

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

Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


