http://freakonomics.com/2011/03/30/memorizing-the-digits-of-pi/digits/





Zbliżone słowa hebr. Myśli i komputery
4284 myśli machszewot שבַת
ְַ מַ ְח
komputery machszewim מחשבים

Nowohebrajskie słowo miesiąca: komputer
Jeff A. Benner
Nowohebrajskie słowo ( (מחשבmachszew) znaczy "komputer". Pochodzi od starohebrajskiego
rdzenia  (חשבHet szin beit Strong #2803) które znaczy myśleć. Jedym ze sposobów tworzenia
hebrajskich rzeczowników z rdzenia jest dostawienie przed rdzeniem litery (מM mem). Wtedy ten
rzeczownik będzie oznaczał "to, co" wykonuje czynność rdzenia. W przypadku słowa מחשב
oznacza on "to, co myśli" - komputer.
August 2008 http://www.ancient-hebrew.org/emagazine/045.html#_Modern_Word_of








2P 3:13 Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy jego
oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka.
Izaj. 65:17 Albowiem oto Ja tworzę niebiosa nowe, i ziemię
nową, a nie będą wspominane rzeczy pierwsze, ani wstąpią na
serce.
Izaj. 66:22 Bo jako te niebiosa nowe, i ta ziemia nowa, którą Ja
uczynię, stanie przedemną, mówi Pan, tak stanie nasienie wasze i
imię wasze.
Obj. 21:1 I widziałem niebo nowe i ziemię nową; albowiem
pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza nie było już
więcej.



Jak rewolucja w technologii informacyjnej wpłynęła na
świat



Kluczowe problemy doby obecnej i roku 2020
▪ Obserwacje ogólne
▪ perspektywa osoby wierzącej
▪ perspektywa Królestwa Bożego



Zostawimy dużo na przyszłość ☺

https://open-your-innovation.com/en/2017/04/26/knowledge-creation-globalization-and-exponential-growth/



Raport z przyjaznej rozmowy w pociągu "Ekpres Błyskawica," dowód wypełnienia
się proroctwa `Daniel 12:4`.

A: czy to miejsce zajęte?
B: Nie, proszę usiąść, jest do pańskiej
dyspozycji, z ja liczyłem na jakiegoś
towarzysza podróży

Najwyraźniej, pełen mądrości Bóg, Autor Biblii którą z jego
polecenia pisały różne narzędzia i posłannicy
dobrze wiedział jaki będzie rezultat uchylenia odpowiedniego
światła w słusznym czasie tak by współdziałało z wszystkim
aspektami jego wielkiego, wspaniałego planu wieków

https://open-your-innovation.com/en/2017/04/26/knowledge-creation-globalization-and-exponential-growth/

Czas podwajania się wiedzy medycznej

1950: 50 lat
1980: 7 lat
2010: 3,5 lat
2020: 0,2 lat (73 dni)

https://open-your-innovation.com/en/2017/04/26/knowledge-creation-globalization-and-exponential-growth/

1956: 5 Megabajtów
(5 millionów bajtów)

2018: 1 Terabajt
(1 bilion bajtów)
= 5 MB x 200 000

Umysł ludzki odkrywa i wyprowadza
na światło utajone właściwości
materii, które pozostawszy w ukryciu
od początku świata, przywoływane są
w ten sposób do wykonania
niezwykle ważnych funkcji.
Alexander McLeod Biblijna meterorologia i współczesna nauka 1867

Hioba 26:14 Oto tylko
cząstka jego dróg, ale
jakże mało o nim
słyszymy! A kto pojmie
grzmot jego wielkiej
potęgi?

obawy dotyczące prywatności
 moc zabezpieczeń
 reklamy










błyskawiczna telekomunikacja
wszechstronność i wygoda

umożliwienie nowych działań
kreatywność
ecommerce
oszczędności po obu stronach




coś oczywistego
należące się prawo



dane na wielką skalę
dane użytkowników zasilają
Sztuczną Inteligencję (SI)



“technologia przełomowa”

1 Kor 7:29

A

Mówię to, bracia, ponieważ czas jest
krótki. Odtąd ci, którzy się radują, jakby się nie
radowali; ci, którzy kupują, jakby nie posiadali; A
ci, którzy używają tego świata, żeby nie nadużywali.
Przemija bowiem postać tego świata. .

https://thepossumsbookshelf.files.wordpress.com/2013/10/the-troll.jpg

OBSERWACJE
 Rewolucja przemysłowa – praca fizyczna
 Rewolucja technologiczna – praca umysłowa
 Można spodziewać się utraty standardowych
miejsc pracy na skutek Sztucznej Inteligencji
 Dane stają się nowym imperium (data-izm)
 Urzędzenia połączone z bio-techniką,
działające w sieci, aktualizowane zbiorowo
 Lepsza od ludzkiej wydajność, dokładność
REAKCJE
 dwoistość – SI zakłóca, ale i pomaga
 Teorie spiskowe obfitują
 Obawy o „powstanie maszyn”
 Rośnie popyt na nowe rodzaje pracy

PERSPEKTYWA OSOBY WIERZĄCEJ










Rozumiejmy to jako ciągły, stopniowy efekt
zwiększającej się wiedzy
Efektywna platforma do udostępniania,
wyszukiwania, pomagania w codziennych
potrzebach
Wiele pokus - zachowajmy pokorę
Należy rozważyć jako ewentualną dziedzinę
pracy
PERSPEKTYWA KRÓLESTWA
Ufajmy że opatrzność Pańska czuwa
Wiedz o „przewyższającej wielkości mocy
jego” Ef 1:18-23

•
•
•
•

Fascynacja szybką inteligencją, szybkością, siłą
Kwestia emocji i etyki
OBAWA o ignorowanie uprawnień
OBAWA przed "powstaniem maszyn"

•
•
•
•

Fascynacja szybką inteligencją, szybkością, siłą
Kwestia emocji i etyki
OBAWA o ignorowanie uprawnień
OBAWA przed "powstaniem maszyn"

Ażeby oświecił oczy myśli waszej, abyście
wiedzieli, która jest nadzieja powołania jego i które
jest bogactwo chwały dziedzictwa jego w świętych
I która jest ona przewyższająca wielkość mocy
jego przeciwko nam, którzy wierzymy według
skutecznej mocy siły jego, Której dokazał w
Chrystusie, gdy go wzbudził od umarłych i posadził
na prawicy swojej na niebiesiech, Wysoko nad
wszystkie księstwa i zwierzchności, i mocy, i
państwa, i nad wszelkie imię, które się mianuje,
nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; I
wszystko poddał pod nogi jego, a onego dał za
głowę nad wszystkim kościołowi, Który jest
ciałem jego i pełnością tego, który wszystko we
wszystkich napełnia.
(Eph 1:18-23 Polish BG)

WPROWADŹ DOWOLNY ROK,
TYLKO NIE 2020

• Ograniczenia związane z pandemią. Sceptycyzm co do
zakresu władzy i pytania o korzyści organizacji i
instytucji.
• Nierówność rasowa, wzorce uprzedzeń i nadużyć,
protesty, skrajne reakcje (zamieszki) i zorganizowane
ruchy.
• Wolność dowiadywania się lub wyrażania
odmiennych poglądów, i cenzura na platformach
medialnych
• Sytuacja finansowa, obciążenie gospodarki, polityka
rządowa, i krytyka stanowisk przeciwstawnych















1. Rozczarowanie
2. Praca
3. Wolność
4. Równość
5. Społeczność
6. Cywilizacja
7. Nacjonalizm
8. Religia
9. Imigracja
10. Terroryzm

11. Wojna
12. Pokora
13. Bóg
14. Sekularyzm
15. Niewiedza
16. Sprawiedliwość
17. Postprawda
18. Science Fiction
19. Edukacja
20. Sens
21. Medytacja

OBSERWACJE








Wcześniejsze pandemie tragiczne (1918, 1346)
Zwiększenie wiedzy z biologii, wirusologii
Rządy chcą zademonstrować działanie
Efekty finansowe i czynniki motywujące
Ciągłe relacje w mediach wzbudzają strach
Znaczna utrata życia, tragiczne izolacje
Zamknięcie działalności gospodarczej

REAKCJE






Podejrzenia: broń bioologiczna, mistyfikacja i
spisek, chciwość, znamię bestii
Tłumienie takich poglądów przez władze i media
Dylemat masek, kwestionowanie statystyk
Gorycz, gniew po zamknięciach i blokadach
Ostry podział w społeczeństwie

PERSPEKTYWA OSOBY WIERZĄCEJ
 Próba zrozumienia obu stron
 "Miłość jest cierpliwa" wobec restrykcji
 Pokora w naszej ograniczonej wiedzy
 Ostrożność i roztropność są odpowiednie
 Poleganie na opatrzności Pana i nie
uleganie bojaźni.

Z PERSPEKTYWY KRÓLESTWA
 Charakter wirusa i układu odpornościowego
 Nie będą szkodzić ani niszczyć Izaj 65:25
 Słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem w
skrzydłach Mal 4:2

Globalnie:
zarażarzeń:

zgonów:
wyzdrowień:

Dzienne zgony
USA













OBSERWACJE
Po II wojnie światowej: dwie „opowieści”:
komunizmu i liberalizmu. Pierwszy upadł,
a drugi pozostał
Rozczarowanie liberalizmem w 2008 r. po
światowym kryzysie finansowm
Rozwój nacjonalizmu, abdykacja
globalnej odpowiedzialności (USA, GB)
Elementy faszyzmu, totalitaryzmu

PERSPEKTYWA OSOBY WIERZĄCEJ
 Byliśmy świadkami wielu zmian w ciągu
ostatnich 150 lat
 jako badacze Pisma Św. wiemy, że
doświadczenia świata są b. ważne
 Ile jeszcze wariantów, odmian, czego jeszcze
ludzkość musi się nauczyć?
 Niektóre elementy prorocze muszą być
spełnione, ale czy znam ich wartość?
 Dlaczego / jak modlić się o zwierzchności?
Rzym 13:1
REAKCJE
 Z PERSPEKTYWY KRÓLESTWA
Ekstremalna polaryzacja i izolacja
 “Kryzys człowieka okazją dla Boga”
Podział mediów i oskarżenia o "fake newsy"  Autokratyczny rząd Jezusa R 4193
pełne przekonanie po obu stronach
 Okres sędziów opisany w tym samym
Anarchiści i anarchokapitaliści
artykule i osobista odpowiedzialność

Jeżeli chodzi o dokładny kształt tej ostatecznej walki, to możemy jedynie
podać pewne sugestie, oparte głównie na jej symbolicznych obrazach z Księgi
Objawienia. Oczekujemy, że cały świat podzieli się na dwa obozy – prawdziwi,
zwycięscy święci nie przyłączą się do żadnego z nich. Jeden obóz będzie się
składał z socjalistów, wolnomyślicieli, niewierzących, niezadowolonych i
prawdziwych miłośników wolności, których oczy zaczynają dostrzegać
fakty, jeżeli chodzi o złe systemy rządzenia i o despotyzm tak w polityce, jak i
w religii. Drugi obóz będzie się stopniowo tworzył z przeciwników ludzkiej
wolności i równości: cesarzy, królów, arystokracji; będzie z nimi również
sympatyzował falsyfikat Królestwa Bożego – Antychryst – popierający
świeckich despotów i sam także przez nich popierany.

Mając na względzie, że oddanie władzy w ręce jednego
władcy jest niebezpieczne, i że forma rządu rzeczypospolitej,
rządu z ludzi, przez ludzi i dla ludzi jest lepszą, nasuwa się
pytanie,
jak
będzie
w
królestwie
Immanuela?
Odpowiadamy, że Pismo Święte uczy, że forma Jego rządu
będzie skrajnie autokratyczna. Pomimo to, ktokolwiek zna
te rzeczy, nie potrzebuje się obawiać, bo Ten, co ma
usiąść na tronie, aby być władcą świata, jest tym samym,
który tak umiłował świat, że dał samego Siebie na okup za
wszystkich. Jego królestwo nie będzie rządzone
samolubstwem, aby powiększało się kosztem swoich
poddanych. Immanuel pokazał innego ducha, On opuścił
chwałę najwyższych przybytków, uniżył Samego Siebie,
przyjął niższą naturę, stał się zastępcą człowieka, przyjmując
jego karę na się, "Za wszystkich śmierci skosztował” (Żyd.2:9).
Jest On teraz wywyższony i postanowiony dziedzicem
wszystkich rzeczy.

Pamiętajmy też, że kościół, który teraz jest wybierany ze świata,
składa się tylko z takich, co mają ducha ich Mistrza. Ducha, który
chętnie kładzie swoje życie za braci i prawdę, współpracując z
Panem, Głową i Oblubieńcem. Pamiętajmy, że według Boskiego
przeznaczenia każdy, kto nie będzie przypodobamy obrazowi
drogiego Syna Bożego, nie będzie mógł być z klasy wybranych.
Oni muszą przejść takie próby uczniostwa, w których wykazaliby
swoją wierność Bogu, braciom i bliźniemu, a nawet i
nieprzyjaciołom. Czy ktoś potrzebuje się obawiać autokratycznej
władzy w rękach tak chwalebnego Króla? Z całą pewnością
możemy powiedzieć, że taki rząd będzie bardzo pomocny,
korzystny i miłujący, lepszy aniżeli ktoś by mógł się spodziewać.
Gdy inni szukają ziemskich honorów, dobrego imienia i ziemskich
rzeczy, to my, którzy jesteśmy powołani wysokim powołaniem,
odłóżmy na bok wszelki ciężar i grzech i przy pomocy Pana
starajmy się zdobyć tę nagrodę współdziedzictwa z naszym
Mistrzem w Jego królestwie, aby mieć udział z Nim w
błogosławieniu i podźwignięciu wszystkiej ludzkości.

OBSERWACJE
 Odmienne interpretacje wydarzeń
światowych
 Atmosfera podziału i twierdzenia o spisku
 Niektóre takie tematy to kształt ziemi,
zmiany klimatyczne, obecność ukrytego
państwa i elit, antysyjonizm
REAKCJE




Dalsze podziały
Tłumienie odmiennych zdań na
platformach medialnych
Poszukiwanie niezależnych mediów

PERSPEKTYWA OSOBY WIERZĄCEJ
 Możemy się spodziewać się celowo fałszywych
informacji, stara taktyka
 Czy możemy wiedzieć, i czy musimy to wiedzieć
teraz?
 Jaki jest tego wpływ na nasze zrównoważone
chrześcijańskie życie?
 Strzeżmy własnej prawdziwości i uczciwości
 Przestroga przed wrogością wobec odmiennych
stron i zachowań. Kochaj tych, z którymi się nie
zgadzasz
 Pamiętajmy 1 Tym 4:3-5 Zwrócą się do baśni

Z PERSPEKTYWY KRÓLESTWA
 Izaj 11:9 Ziemia napełniona znajomością Pana
 Isa 35:8 Nawet głupi nie zbłączi
 1 Kor 13:12 Teraz widzimy niejasno jak w
zwierciadle
 2 Mojż,. 18:21 Rada Jetry „mężowie dzielni i
prawdomówni”

Spis Rozdziałów

1 Jesteśmy uzależnieni od stanu ciągłego
rozkojarzenia
2 Ignorujemy nasze ciało i krew
3 Pragniemy natychmiastowej aprobaty
4 Tracimy poziom oczytania
5 Żywimy się tym co produkują inni
6 Stajemy się jak to, co "lubimy"
7 Czujemy się samotni
8 Ukryte grzechy coraz mniej dokuczają
9 Tracimy zrozumienie sensu
10 Obawiamy się by czegoś nie pominąć
11 Stajemy się nieuprzejmi wobec innych
12 Zatracamy poczucie miejsca i czasu







“Komory nagłaśniające”
Naturalny efekt technologii SI –
więcej tego, co „lajkujesz”
Powód dla obecnych
wzmocnionych podziałów?
Słowa przestrogi od Ap. Pawła ->

https://www.nanalyze.com/2017/08/echo-chamber-ai-online-marketing/

Zanim napiszesz, tweetujesz, udostępnisz lub opublikujesz online,
szczerze zadaj sobie pytanie:
Czy to ostatecznie uwielbi mnie czy Boga?
Czy to wzbudzi to, czy stłumi, zdrowe uczucia do Chrystusa?
Czy okaże jedynie że wiem coś, czego inni nie wiedzą?
Czy ukaże mnie to w fałszywym świetle, czy też jest autentyczne?
Czy może to spowodować zazdrość u innych?
Czy wzmocni to jedność, czy wzbudzi niepotrzebne podziały?
Czy będzie to budować czy też zburzyć?
Czy to doda do brzemienia winy czy ulży mu?
Czy rozpali rządze grzechu, czy też ostrzeże przed nim?
Czy będzie to fałszywa obietnica, której nie będę wstanie spełnić?

OBSERWACJE
 Prawa człowieka przyznane tylko w imieniu,
ale nie w pełni wdrożone (nadal istnieją
uprzedzenia rasowe)
 Niewolnictwo, mroczny rozdział historii
 Inne interesy i roszczenia (np.LGBT)
 Wszystkie eskalacji i wprowadzone do widoku
podczas blokady
REAKCJE





Większa świadomość, nauczanie
Ruch BLM, zamieszki, definansowanie policji
Usuwanie pomników
Oskarżenia o porwanie przez inne ruchy (BLM
– to ruch komunistyczny)

PERSPEKTYWA OSOBY WIERZĄCEJ
Nie supremacji jednej rasy nad drugą
Gal 3:28, Nie ma niewolnika ani wolnego
Współczucie, zainteresowanie pomocą tym,
którzy cierpią
 Niedawne materiały Christian Questions:
Jak mają reagować chrześcijanie na rasizm?




Z PERSPEKTYWY KRÓLESTWA
Spodziewajmy się obserwujmy Wielką Armię
Pańską D542
 Narzędzia burzące obecny porządek
 Jak będą wyglądać w Królestwie ludzie i płci?
Luke 20:34-36


Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie,
Gdzie, kiedy, w jakim sensie i obliczu,
Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie,
Inaczej będą głosić twe zasługi
I łez wylanych dziś będą się wstydzić,
A lać ci będą łzy potęgi drugiéj
Ci, co człowiekiem nie mogli cię widziéć.
Paryż, 1856

Pan przez zrządzenie swej opatrzności ujmie dowództwo nad owym
wielkim wojskiem niezadowolonych – patriotów, reformatorów,
socjalistów, moralistów, anarchistów, nieuświadomionych i
pozbawionych nadziei – i wykorzysta ich nadzieje, obawy,
namiętności i samolubstwo zgodnie ze swą Boską mądrością, tak
aby wykonały się przez nich Jego wielkie zamierzenia w zakresie
obalenia obecnych instytucji oraz przygotowania człowieka do
Królestwa Sprawiedliwości. Tylko z tego powodu ludzie ci nazwani
są “wielkim wojskiem Pana”. Żaden ze świętych, żaden z tych,
którzy prowadzeni są duchem Bożym jako synowie Boży nie będzie
miał nic do czynienia z tą częścią “bitwy”. D550

Wyposażeni w "nowe narzędzia"
Fakty nadużycia władzy
 Pragnący sprawiedliwości,
wolności
 Dzielą się faktami i emocjami





Jest naturalne, że ten konflikt
będzie trwał dalej

2Tym 2:1-2

Polecam więc przede wszystkim zanosić błagania, modlić
się, prosić i dzięki czynić za wszystkich ludzi, za królów i
wszystkich piastujących władzę, żebyśmy mogli żyć
spokojnie i cicho w wielkiej pobożności i uczciwości…

OBSERWACJE
 Pandemia i zamknięcie gospodarki
 Bodźce monetarne na dużą skalę dla wielkich
 Rynki finansowe i napływ pieniędzy
 Poszkodowane stanowiska pracy, które nie
mogą funkckonować zdalnie
 Zakłócenie dystrybucji i produkcji żywności
REAKCJE
zauważane są coraz wyraźniejsze
konsekwencje gospodarcze
 Zdecydowana krytyka banków centralnych
przez sceptyków
 Zwiększone zainteresowanie "bezpiecznymi
przystaniami”

PERSPEKTYWA OSOBY WIERZĄCEJ






Bądźmy ostrożni
Unikajmy zadłużenia o ile możliwe
Środki zaradcze z Tomu 4
Historia Józefa w Egipcie
Analogia do Dziejów Apostolskich r. 27

Z PERSPEKTYWY KRÓLESTWA






Ziemia będzie obfitować
Czy potrzebne będą środki pieniężne i
mądre nimi zarządzanie?

http://demonocracy.info/infographics/usa/us_debt/us_debt.html

https://www.usdebtclock.org/

1M
https://thehustle.co/how-much-is-a-billion-dollars

1 Bilion

https://www.billing.ru/en/blog/blockchain-telecom-new-digital-transformation-tool

Prohibicja
Prawo głosowania dla kobiet
protekcyjne cła
Uwolnienie cen srebra
Komunizm
Socjalizm
Nacjonalizm
Anarchia
Wykształcenie techniczne
Stały podatek od posiadłości

Środek

Prohibicja
Prawo głosowania dla kobiet
protekcyjne cła

Uwolnienie cen srebra
Komunizm
Socjalizm
Nacjonalizm
Anarchia

Wykształcenie techniczne
Stały podatek od posiadłości

Próbowany?




?



?

?

Czy Uzdrowi(ł)?
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie

1Ti 6:6 -10 Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z
poprzestawaniem na tym, co się ma. Niczego bowiem nie
przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie
możemy. Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na
tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła
oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają
ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest
miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi
wiary i poprzebijali się wieloma boleściami.
(1Tym 6:6-10 UBG)











Najważniejsze… Mat 6:25-33 Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości,
a to wszystko będzie wam dodane.
Sof 2:3 Szukajcie PANA, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo; szukajcie
sprawiedliwości, szukajcie pokory, może ukryjecie się w dniu gniewu PANA.
Izaj. 26:9 albowiem gdy się sądy twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą
obywatele okręgu ziemskiego.
1 Kor 13 Myślmy jak reaguje miłość
Rzym 14, Rzym 15:2 Każdy z nas powinien się starać o to, aby nie sprawiać przykrości
bliźniemu, aby mieć na względzie jego dobro i aby troszczyć się o zbudowanie go w wierze.
Zgłębiajmy proroctwa na ile to możliwe, spodziewajmy się Królestwa, bądźmy przykładem
Korzystajmy odpowiednio z tych maszyn jako darowanych nam narzędzi do nauki, zachęcania
innych, i zbudowania
Czekajmy na słońce sprawiedliwości, które przyniesie na skrzydłach zdrowie całemu światu

http://freakonomics.com/2011/03/30/memorizing-the-digits-of-pi/digits/

