
Dom, rodzina i kawałek pola
część 1

Szalom  i  witam  naszym  w  programie  'Słowa  mają  znaczenie'.  Jestem  Brad  Scott  z
WildBranch  Ministry.  Będziemy  dalej  rozmawiać  o  słowach  i  ich  znaczeniach.  Zrobię  krótkie
podsumowanie tego, co robię, gdyż jesteśmy już razem jakiś czas. Uczę starożytnego hebrajskiego.
I to będziemy robić, będziemy brać biblijne słowa, gdyż wiemy, że suwerenny Bóg wymyślił sobie,
by objawić Swe Słowo w słowach. Suwerenny Bóg tak uczynił,  więc powinniśmy wiedzieć,  co
słowa znaczą. Cofniemy się z nimi do ich znaczenia, gdy na samym początku były ryte w kamieniu.
Cofniemy je do ich piktogramów.

W tym programie pokażę wam kilka słów, jakie rozłożymy na części. Będą to znane słowa.
Gdy to będziemy robić, pamiętajcie, co wam sugeruję i sugerowałem już wcześniej, że znaczenie
każdego  słowa  z  waszej  Biblii,  od  1  Mojżeszowej  do  Objawienia,  znajdujemy  nie  tylko  w
pierwszych czterech rozdziałach Genesis, gdyż w tych czterech rozdziałach mamy tam znaczenie,
koniec, doktryny i nauki biblijne, ale sugeruję wam, że znaczenie każdego słowa odnajdujemy w
prostocie domu, rodziny i kawałka pola – w prostym, małym obrazku. Prawdę mówiąc, narysuję
wam to na tablicy, byście widzieli ten obrazek przez cały program. Niektórzy z was mogą go znać,
bo macie dzieci i rysowaliście go wcześniej. Jest to coś, co wszyscy znamy. Wyrośliśmy na tym. Tu
mamy chmurkę, tu mamy słońce. Tu jest mama i tata, są nieco więksi. Narysujmy mamie włosy. A
tu tata. On jest chyba nieco wyższy od mamy, nie? Narysujmy na ziemi trochę trawy. A tu kolejna
chmurka. Chcę, byście mieli ten obrazek przed oczami, gdyż taki obrazek rysuje każde dziecko,
które pojawia się na świecie, gdyż jest to obraz ich życia. A ja wam mówię, że Bóg jest bystrzejszy
niż my i  On wiedział,  że  to  jest  obraz życia  każdego z nas,  więc zamieścił  znaczenia  słów w
prostocie tego tu obrazka, już na samym początku.

Weźmiemy więc  parę  słów z  początku i  prześledzimy je  w całej  Biblii,  od  Genesis  do
Objawienia,  w  tej  serii  'Słowa  mają  znaczenie',  jaką  robię,  w  której  pokazuję  wam  ich
piktograficzne  znaczenie,  gdy  rozbieram  te  słowa  dla  was.  Pamiętajcie,  że  skoro  wiemy  –
podkreślam – skoro wiemy,  że znaczenia  wszystkich  słów z waszej  Biblii  odnajdujemy w tym
domu, w tej rodzinie i w tym kawałku pola. A ponieważ my wiemy – mówiliśmy o tym wcześniej –
przeciwnik  również  to  wie.  Przeciwnik  wie,  że  znaczenia  wszystkich  słów  z  waszej  Biblii,
identyfikacja,  kim jest  Mesjasz,  kim  jest  ciało  Mesjasza,  identyfikacja,  kim  on  jest,  opis  jego
upadku i końca, są objawione już na samym początku. Jeszajahu, czyli Izajasz powiedział nam w
Izaj 46:10, że Bóg w początku oznajmia koniec, a w czasach zamierzchłych rzeczy, jakie się jeszcze
nie  wydarzyły. Od  26  lat  jest  to  motto  WildBranch  Ministry,  gdzie  skupiamy  się  na  tym,  że
wszystko znajdujemy w tej prostocie już na samym początku. W ciągu stuleci poznaliśmy, w trakcie
badania języków, a zwłaszcza przy wykopywaniu rzeczy z ziemi, czyli z archeologii... Technicznie
archeologia  to  badanie  Bereszit  lub  badanie  Genesis.  To właśnie  oznacza  słowo 'arche'.  Arche.
Pierwsze słowa po grecku z Genesis to: en arche. Na początku. En arche. Arche-ologia to badanie
tego początku. Za każdym razem, gdy wyciągamy coś z ziemi, za każdym razem, gdy odkopujemy
coś z  ziemi,  nazywamy to gruntem i  dowodem.  Za każdym razem widzimy coraz  lepiej,  skąd
wywodzą się wszystkie języki. Na początku był język protosemicki lub protokananejski, który dziś
zwiemy Iwri lub hebrajski. Lecz wtedy były to piktogramy, niż ten język, jaki widzimy dzisiaj. Im
więcej się uczymy przez ostatnie stulecia  o tym języku, tym bardziej  rozumiemy to, co zostało
powiedziane w Hebr. 11:3.

Autor Hebrajczyków mówi coś takiego: światy zostały ukształtowane przez Słowo Boże. Nie
ja  to  mówię.  Boże  Słowo tak  mówi.  Światy zostały  ukształtowane.  Chcę  wam powiedzieć,  że
stworzenie pojawiło się dzięki Słowu Bożemu. Zatem to Boże Słowo stworzyło wszystkie rzeczy.



Jeśli  więc  zmienicie  znaczenia  słów,  to  sugeruję  wam,  że  niszczycie  i  zmieniacie  ten  dom,  tę
rodzinę, ten kawałek pola, i zamieniacie to w pustynię i pustkowie. Jeśli zmienicie znaczenia słów,
to z upływem czasu niszczycie dom, ciało i ziemię. Bo w tych trzech rzeczach – pokazywałem wam
wcześniej – zawarte jest Boże Słowo. W domu, w ciele (w rodzinie, jeśli wolicie) i w kawałku pola.
Zatem pierwszą rzeczą, jaką czyni przeciwnik, to niszczy dom. Bo on wie, że znaczenia wszystkich
słów z Biblii są zawarte w tych trzech rzeczach na samym początku. W tej prostocie początku. To
człowiek  i  jego  otumaniona  teologia,  głupi  intelektualizm,  zmieniły  prostotę  tych  rzeczy  z
początków, tych trzech rzeczy, jakie każde dziecko rysuje w swoim życiu. Człowiek zamienił te
rzeczy w głupią teologię. Chcę powiedzieć, że Bóg zapewnił już wyjście, że nam zapowiedział, iż
na końcu On przywróci wszystkie rzeczy. On przywróci ten obrazek tego domu, tej rodziny i tego
kawałka pola. Suwerenny Bóg zdecydował Sobie, że tak uczyni w dniach końca. Wierzę, że język,
o jakim mowa w Sofoniaszu 3:9, kiedy przywróci ludziom czystą mowę, jest tym językiem, od
jakiego wszystko się zaczęło. Dlatego mówimy o tym, co te rzeczy kiedyś oznaczały. Pamiętacie?
We wcześniejszych programach mówiłem o wracaniu ze słowami na szczyt góry, do znaczeń, jakie
miały, gdy powstały, a nie co znaczą teraz, gdy zostały przefiltrowane przez różne języki. Ponieważ
znaczenie słów zmienia się przy każdym tłumaczeniu słów na inny język, przez to w mniejszym lub
większym stopniu zmienia się znaczenie słowa.

Sugeruję wam, że nasz Ojciec, nasz Stwórca, bystrzejszy niż my, wiedział, że tak się stanie.
Dlatego zapowiedział,  że  w czasach ostatecznych  On przywróci  te  rzeczy.  A to było  zadaniem
Eliasza,  jeśli  pamiętacie.  Mesjasz  powiedział:  jeśli  może  to  przyjąć,  to  zadaniem Eliasza  było
odnowić wszystkie rzeczy.  I dodaje: jeśli potraficie to zrozumieć,  jeśli potraficie to przyjąć,  Jan
Chrzciciel był Eliaszem. Oczywiście, gdy mówi, czy możecie to przyjąć, to może sugeruje tym, że
będzie pełno ludzi, którzy tego nie przyjmą i nie zrozumieją. Jednak w czasach ostatecznych Eliasz
przygotuje drogę Panu, gdyż według Izajasza i Malachiasza służbą Eliasza jest przygotowanie drogi
Panu. Potem sam Mesjasz, czerwonymi słowami Nowego Testamentu, mówi, że zadaniem Eliasza
jest wszystko odnowić. Czemu trzeba by coś odnawiać, jeśli by nic nie było zatracone, zepsute, lub
coś wykrzywione? I tak jest. Gdyż o tym mówią wszystkie pisma proroków, że trzeba to przywrócić
do stanu, jaki był na początku.

I dlatego np. w Sofoniaszu 3:8, w tym wersecie macie każdą literę alfabetu hebrajskiego.
Sofoniasz 3:8 zawiera każdą literę alfabetu hebrajskiego oraz 5 końcowych form. Czyli 22 litery
oraz 5 końcowych form, gdyż wyglądają inaczej. Gdy mówię 5 końcowych form hebrajskich, to
chodzi o 5 hebrajskich liter, które inaczej wyglądają, gdy znajdują się na końcu słowa, inaczej na
początku i inaczej w środku słowa. Tak więc mamy tam 22 litery i wszystkie te litery pojawiają się
tylko  raz  w  tym  wersecie  –  Sofoniasz  3:8.  Po  czym  Sofoniasz  3:9  mówi  tak:  potem  jednak
przywrócę ludziom czysty język.

Wiemy,  że dany rodzaj wytwarza ten sam rodzaj, więc kiedy spojrzymy na stworzenie i
widzimy te wszystkie góry,  pagórki, kwiaty,  strumienie, owoce, nasiona; a także na nasze ciało,
gdzie  widzimy  zorganizowane  komórki  itp.,  to  widać  w  tym  absolutny  projekt.  Oczywiście
ewolucjonistom  nie  podoba  się  to  hasło,  ale  w  całym  stworzeniu  widzimy  absolutny  projekt.
Dlaczego? Bo Boże Słowo, które to stworzyło, jest zaprojektowane. Ten piękny język – będę to
stale powtarzał – ten piękny język, jaki dziś zwiemy Iwri lub hebrajski, objawia to wszystko i sam
jest zaprojektowany od początku do końca. Wiem, że tutaj w GLC macie również innych, dobrych
nauczycieli hebrajskiego, którzy uczą was podstaw tego języka. W tych czasach ostatecznych my
wszyscy  jesteśmy do tego  powołani.  By być  częścią  –  czego?  Odnawiania  wszystkich  rzeczy.
Mamy nadzieję,  że  przez  ten  język  przywrócimy  ziemię  na  powrót  w  piękny  ogród,  jaki  był
zaprojektowany na samym początku.  Bo zaczęliśmy w ogrodzie.  Na końcu też  będziemy mieć
ogród. Tak samo. Za każdym razem, gdy Boże Słowo usuwane jest z jego kultury, ziemia zamienia
się  w nieurodzajne  pustkowie.  Izrael  jest  tego  najznamienitszym  przykładem.  Jeśli  zmienicie  i
usuniecie znaczenia słów, które wskazują na dom, na rodzinę i na kawałek pola, to skończycie na
tym, że dom, rodzina i pole staną się nieurodzajnym pustkowiem. Chcę wam powiedzieć, że ty i ja
wiemy, że takie coś dzieje się w naszym świecie. Pierwszą rzeczą, przynajmniej za mojego życia,
bo już w latach 50-tych i 60-tych przeciwnik zaczął wypaczać dom, zaczął wypaczać rodzinę. I tu



wcale nie chodzi o to, że on nie lubi domów albo że diabeł nie lubi ludzi. On wie, że znaczenia
wszystkich słów z Biblii  znajdują się w tym domu, na samym początku. Jeśli więc uda mu się
wykrzywić obraz domu na początku, to uda mu się wykrzywić obraz domu na końcu. Tak więc
chodzi o to, by wykrzywić całą istotę tego, czym jest rodzina.

Zacznijmy  od  tego,  zmieńmy  całe  kulturowe  znaczenie,  zwłaszcza  w  zachodnich
społeczeństwach – tego, czym jest rodzina. Zmieńmy znaczenie, kim jest mama i tata. Rodzina nie
musi się już składać z mamy i taty,  rodziną mogą być dwaj tatusiowie, rodziną mogą być dwie
mamusie. Albo możemy mieć samą mamę. Widzicie, wykrzywcie całą ideę tego, czym jest rodzina,
i jeśli się wam to uda, to wykrzywiliście całe Boże Słowo.

Następną rzeczą, jaką robi, to niszczy ciało, ponieważ ciało jest obrazem Bożego Słowa,
które się objawia w nas. Gdy Job mówi, w swoim ciele ujrzę Boga, to jest coś więcej, niż tylko
prorocza zapowiedź, bo jest ono obrazem Bożego Słowa w tym, jak jest zaprojektowane. Zatem
zniszcz  ciało.  Wprowadź  do  ciała,  na  różne  sposoby,  obce  substancje,  poprzez  jedzenie,  jakie
spożywamy, poprzez chemię, przez narkotyki, czy to nielegalne narkotyki, czy legalne, obojętnie.
Wprowadź rzeczy do systemu, które niszczą ten obraz Bożego Słowa. To jest druga rzecz, jaką
czyni. Niszczy dom, niszczy ciało.

A teraz,  co  wszyscy  widzimy,  niszczy  ziemię.  Niszczy  zboża,  niszczy  rośliny,  a  nawet
pszczoły  –  mówiliśmy  wcześniej  o  pszczołach.  Niszczy  ziemię  –  mamy  firmy niepozwalające
używać  nasion,  żywność  modyfikowaną  genetycznie,  rozpylanie  chemikaliów  nad  uprawami  i
ziemią. Powoli wszystko umiera, a ziemia staje się zepsutym, bezpłodnym pustkowiem. A to jest
obraz tego, że odeszliśmy od Bożego Słowa. Jeśli spojrzycie na świat, to widzicie, że te rzeczy się
dzieją. Nieważne gdzie się udacie, gwarantuję, że to Bóg pokazuje nam przez to – odeszliście od
Mego Słowa. Ale widzicie, nasz Ojciec to wiedział. Już na początku wiedział, że tak się stanie,
więc zapowiedział, że w czasach ostatecznych odnowi wszystkie rzeczy. A ty i ja jesteśmy częścią
tego odnowienia,  teraz,  gdy rozmawiamy.  Czyli  zniszcz ziemię,  zniszcz rodzinę, zniszcz słowo,
zniszcz ciało.

Pamiętajcie,  Bóg już w początku oznajmia  koniec.  Ten werset  w Jeszajahu lub Izajaszu
literalnie mówi w hebrajskim, przetłumaczyłem to z hebrajskiego i literalnie pierwsza część mówi:
ogłasza  z  początku  koniec,  i  z  zamierzchłych  czasów  rzeczy,  jakie  się  jeszcze  nie  wydarzyły .
Czytając te słowa, zaczynamy je rozumieć. I chcę wam przypomnieć, że przywracamy je do tego,
co kiedyś oznaczały, do tego, co oznaczały na samym początku. 1 Jan 1:1 mówi, że to, co było na
początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co spoglądaliśmy i co dotykały nasze
ręce – Słowo Życia. Widzicie tam takie określenia jak dotykanie, spoglądanie, oglądanie i słuchanie.
To wszystko są wasze zmysły.  Więc ci ludzie z tamtych czasów tak naprawdę mówią, że to, co
widzieli, to, co dotykali i to, co słyszeli, możecie doświadczyć swoimi pięcioma zmysłami. Chcę
wam powiedzieć, że współczesne, zachodnie religie biorą wszystkie Słowa Boga i robią z nich,
umieszczają je gdzieś w abstrakcjach... One sobie gdzieś tam latają... Nie ma tak naprawdę na czym
położyć ręki. To właśnie czyni dla ciebie i dla mnie teologia, to właśnie czyni zachodnia teologia,
bierze proste, konkretne myśli z samego początku i zamienia je w abstrakcyjne określenia, których
nie da się dotknąć. A hebrajski, ten piękny język, który, jak wierzę, Bóg powiedział, że przywróci w
czasach ostatecznych, co też właśnie czyni.  Przywraca to do rzeczy,  jakie możesz posmakować,
dotknąć, poczuć, doświadczyć, i jak mówiłem wcześniej, one rosną tuż za twoim oknem. Widać je
także w częściach naszego ciała, gdyż Bóg objawił je również w nas.

Ozeasz 14:1-2 mówi tak:  Izraelu, nawróć się całkowicie do Jahwe, swego Boga. Upadłeś
bowiem z powodu swojej nieprawości. Weźcie ze sobą słowa i zawróćcie do Jahwe. Weźcie ze sobą
słowa i zawróćcie do Jahwe. Mówcie do niego: Przebacz całą naszą nieprawość i daj to, co dobre,
wtedy oddamy ci cielce naszych warg. Proroctwo to mówi, że w czasach ostatecznych będziemy Go
prosić, by nas odnowił, by przebaczył nasze grzechy, nasze nieprawości. I wrócimy do tego, jak
było na początku. Weźmiemy ze sobą słowa, i uważam, że skłania to do refleksji, gdyż, jak wam to
sugeruję,  na  początku  Bóg zaczął  od  domu,  rodziny i  kawałka  ziemi.  A na  końcu,  zgadnijcie,
wrócimy do... domu, rodziny i kawałka pola.

Niektórzy  z  was  znają  przypowieść  o  synu  marnotrawnym.  W tej  przypowieści  o  synu



marnotrawnym ojciec ma dwóch synów. Gdy przypowieść się zaczyna, mamy tam synów oraz ojca
w domu, czyli ojciec ma rodzinę, dom i kawałek pola. Lecz, jak wiecie, jeden syn postanawia, cóż,
pójdę sobie i będę żył po swojemu. Ale oczywiście najpierw chce swoje dziedzictwo. I mówi, pójdę
sobie i będę robił swoje, pozwiedzam trochę, będę żył po swojemu. I tak robi. Idzie w świat, lecz w
pewnym momencie stwierdza, chwila, coś jest nie tak, nie powodzi mi się, nie układa mi się tu
dobrze. Prawdę mówiąc,  służę obcemu, podobnie jak oni w Egipcie,  i wydaje mi się, że muszę
wrócić do domu.

Zwróćcie uwagę na fundamentalną różnicę między zachodnim nauczaniem o nawróceniu a
biblijnym podejściem do nawrócenia. Zachodni pogląd na nawrócenie to odwrócić się od czegoś,
odwrócić się z kierunku, w jakim podążasz. Mnie też tego uczono. Chcę, byście zastanowili się nad
tym, odwrócić się od kierunku, w jakim idziesz. Zgodnie z tą definicją, jeśli idę w stronę urwiska,
to mogę zawrócić i spaść z innego urwiska. Mogę się odwrócić i spaść z innego urwiska. Słowo
nawrócenie po hebrajsku jest tłumaczone w postaci trzech słów:  Skrucha, odnowienie i powrót.
Skrucha,  odnowienie i  powrót.  Chcę wam powiedzieć,  że to  słowo, tłumaczone jako 'wszystko
odnowi', że Eliasz przyszedł, by wszystko odnowić, jest tym samym słowem – szuw. On przyszedł,
by sprowadzić wszystkie  rzeczy tam, skąd przyszły.  Widzicie,  hebrajskie 'szuw'  oznacza wrócić
tam,  skąd  wyszedłeś,  nie  odwrócić  się  od  kierunku,  w  jakim  idziesz,  ale  wrócić  tam,  skąd
wyszedłeś. Pierwsze wystąpienie zawsze nam to unaocznia.

Pierwsze wystąpienie mamy – uwaga, uwaga – w pierwszych czterech rozdziałach Bereszit
(Genesis). Gdy Adam i Ewa są wygnani z Ogrodu – celowo używam tego słowa – oni są wygnani z
Ogrodu, ponieważ już na początku będzie to obrazem Wygnania, lub rozproszenia plemion Jego
ludu po całej ziemi. Będzie to obraz tego, co wydarzyło się na początku. Dlaczego Adam i Ewa
zostali wygnani z Ogrodu? Ponieważ byli nieposłuszni swojemu Ojcu. Ponieważ byli nieposłuszni
Stwórcy, zostali wygnani z Ogrodu. Jedną z konsekwencji wygnania z Ogrodu jest to, że musisz
teraz zapracowywać na chleb, w pocie czoła. Jedną z konsekwencji dla człowieka, dokładnie dla
mężczyzny, nie dla kobiety jest to, że w pocie czoła będziesz zdobywał chleb. Dokładnie jest tam –
będziesz jadł chleb. Jednak w założeniu musisz go przygotować. Chleba nie zrywasz sobie na polu i
nie wkładasz do ust. Widzicie, oni już byli w pięknym miejscu, gdzie musieli jedynie troszczyć się
o  ogród,  a  on  troszczyłby  się  o  nich.  To  jest  właśnie  prawdziwe  znaczenie  przestrzegania
(troszczenia się) przykazań. Może kiedyś o tym porozmawiamy. Określenie 'przestrzeganie Bożych
przykazań' jest ukazane w Ogrodzie, gdy Ojciec mówi Adamowi, pilnuj (= przestrzegaj) Ogrodu.
Bo jeśli ty się nim zaopiekujesz, on zaopiekuje się tobą. Tak więc na początku mamy piękny obraz,
ich,  przebywających  w Ogrodzie.  Jedyne,  co musieli  robić,  to  przechodzić  koło drzew, zrywać
owoce i jeść. Zrywać rzeczy z ziemi i jeść.

Teraz, gdy zostali wygnani, człowiek musi pracować i zabijać w pocie czoła, by jeść chleb –
tak  jest  napisane.  Chleb  musisz  sobie  przygotować.  Musisz  wziąć  wodę,  trochę  mąki  i  innych
rzeczy, i wymieszać to wszystko razem. Człowiek musi teraz pracować na życie, po to, by kupić
mąkę i pozostałe składniki, aby zrobić i upiec chleb. Przedtem nie musiał tego robić, teraz musi. I
od tego momentu mamy powiedziane, z prochu pochodzisz i do prochu 'szuw' (po hebrajsku). U nas
jest 'powrócisz', ale pamiętajcie,  to nasz słowo. Oznacza, powrócisz tam, skąd przyszedłeś. Taki
mamy  obraz  –  pochodzisz  z  prochu,  do  prochu  wrócisz.  Służbą  Mesjasza  jest  przywrócenie
wszystkiego,  on  wszystko  przywróci  tam,  gdzie  się  zaczęło.  Taki  jest  obraz  i  to  uczynił
marnotrawny syn. Zauważcie, że on nie uświadomił sobie, że popełnił błąd i nie poleciał do jakiejś
innej  organizacji,  ok? Ani nie stał  się członkiem jakiejś innej grupy itp.  Ale co zrobił?  Wrócił,
powrócił – gdzie? – do domu, rodziny i kawałka pola. Tam właśnie wrócił.

I  to  właśnie będziemy czynić  w tej  serii  'Słowa mają  znaczenie',  badając nasze słowa i
sprowadzając je na szczyt  góry.  Mówiłem wam już wcześniej,  że każde hebrajskie słowo, jakie
wam podaję, przywracam mu znaczenie, jakie miał na samym szczycie góry. Z powrotem na szczyt
góry.  O co  chodzi?  Biorę  te  słowa i  przywracam im znaczenie,  jakie  miały,  gdy się  pojawiły.
Przyrównałem  to  do  deszczu  padającego  na  górę,  gdzie  najpierw  spada.  Gdy  pierwsza  woda
pojawia się na górze – słowa, jeśli wolicie – są one nieskalane, czyste, pełne energii, tlenu itp. I są
dobre  (jako  woda)  dla  ciebie  do  spożycia.  Lecz  płynąc  z  góry  w  dół,  łączy  się  z  innymi



strumyczkami i wpada do większego zbiornika wody. Dość szybko woda staje się mulista, bo ludzie
wrzucają śmieci do strumieni, a wędkarze wyławiają z nich życie. Z biegiem czasu, dorzucając do
strumieni – dodając do Bożego Słowa, wyławiając ze strumieni – ujmując ze Słowa Bożego, woda
przestaje być dobra, gdy dopływa do jakiegoś większego zbiornika. Wierzę, że tak się dzieje od lat.

Pamiętacie film 'Dziesięć Przykazań'? W tym filmie 'Dziesięć Przykazań' Charlton Heston
schodzi z góry. Gdzie Charlton Heston dostał Przykazania albo Torę, Boże zasady i nakazy? Na
szczycie  góry!  Schodzi  więc  z  góry  Synaj  i  zanim dochodzi  do  podnóża  góry,  co  się  dzieje?
Impreza! Oni już zdążyli zamulić Boże Słowo. Nie tylko impreza, ale całkowity chaos panuje pod
górą,  jeśli  pamiętacie  film.  Co  ciekawe,  jest  tam  reprezentacja  w  tym  filmie,  usta  Cecil'a  B.
DeMille. Te usta reprezentują cały ten chaos panujący u podnóża góry. Gdy Edward G. Robinson
zwraca się do Mojżesza, do Charltona Hestona, mówi: po co tu przyszedłeś,  obarczać nas tymi
Dziesięcioma Przykazaniami? Widzicie, tak świat postrzega Przykazania, zasady i nauki naszego
Ojca  i  Boga  od  początku.  Tak  właśnie  reagują:  przychodzisz  i  chcesz  nam  narzucić  Prawo
Mojżeszowe?  Przychodzisz,  by  włożyć  na  nas  ciężary  Prawa?  Tak  właśnie  mówiły  usta  G.
Robinsona. A co odpowiada Charlton Heston? Nawet Cecil B. DeMille wiedział tyle, by wiedzieć
to. Oto, jak odpowiedział. Powiedział: nie ma wolności bez Przykazań. Tak właśnie odpowiedział
tym  wymądrzającym  się  ustom Edwarda  G.  Robinsona,  reprezentującym  to,  jak  świat  zawsze
patrzył  na  Boże  Przykazania,  włączając  w  to  panujące  w naszym  zachodnim świecie  systemy
religijne, które od początku tak patrzą na Boże doskonałe drogi. Wierzę, że Bóg to wiedział, bo jest
bystrzejszy niż my.

I w tych czasach ostatecznych sprowadza nas z powrotem na szczyt góry. Sprowadza nas do
początków,  gdzie  zaczęły  się  wszystkie  rzeczy,  do  prostoty domu,  rodziny i  kawałka  pola.  Do
prostego  obrazka  z  początku,  który  człowiek,  jak  wam  to  pokazuję,  zamienił  na  teologię
systematyczną.  Tak  było  od  samego  początku.  W  Rzym  1:20  Paweł  mówi:  To  bowiem,  co
niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co
stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Rzymian 1:20. Niewidzialne rzeczy, jakich nie widać,
Jego nauki, Jego instrukcje, nie widzimy ich, są niewidoczne. Są one również wieczne – Paweł
mówi o tym w 2 Kor 4:18. Że rzeczy, jakie widzimy, są chwilowe, niewidzialne są wieczne. Zatem
niewidzialne  rzeczy  –  od  kiedy?  –  od  stworzenia  świata,  są  wyraźnie  widoczne  i  można  je
zrozumieć w rzeczach, jakie zostały uczynione. Tak mówi Rzym 1:20. Po czym dodaje: także jego
odwieczna moc i Bóstwo, tak że są bez wymówki. Do kogo się zwraca, pisząc te słowa w Rzymian?
Mówi głównie do pogan, to oni nie mają wymówki. Jego własny lud nie ma wymówki. Narody,
ludy. Któż je będzie potępiał? One nie znają Boga. My nie mamy wymówki, my jesteśmy Bożym
ludem. I tak było od samego początku. Jak to Paweł powiedział w Efezjan 4, jest tylko jeden duch,
jest tylko jedno ciało, jest tylko jeden Bóg, jeden Ojciec, który jest ponad wszystkim, we wszystkim
i w was. My,  ciało Mesjasza, według Jana 1:1 i 1:14, którym jesteśmy od początku, nie mamy
wymówki. Ponieważ umieścił to w rzeczach, jakie stworzył i jakie możemy oglądać.

I chcę wam powiedzieć, że przeciwnik, diabeł, smok, wąż, zły gościu, jakkolwiek chcecie
nazywać  tego  złego  gościa,  on  nie  lubi  stworzenia.  Nienawidzi  stworzenia.  Kocha  ewolucję.
Ponieważ nauki ewolucyjne i myślenie ewolucyjne, jakie panują również w głównych systemach
religijnych.  Ewolucyjne  myślenie  teologiczne,  o  jakim będziemy mówić  później  w tej  serii,  to
bezpośredni  atak  na  Boże  stworzenie,  które  On  uczynił  doskonałym  na  samym  początku  i
powiedział,  idźcie  i  rozradzajcie  się  każdy w swoim rodzaju.  Tak  jest  powiedziane  na  samym
początku. Bóg powiedział, Moje stworzenie jest nie tylko dobre, jest bardzo dobre. Po hebrajsku
'tow', czyli  kompletne. Jest nie tylko dobre, ale kompletne. Po czym mówi, idźcie, wszystko, co
żyje, zwierzęta, rośliny, ludzie; idźcie i pomnażajcie się, każdy w swoim rodzaju.

W następnym  odcinku  będziemy  kontynuować  'Słowa  mają  znaczenie'.  Przyjrzymy  się
znanym  wam  wszystkim  słowom.  Słowom,  jakie  zostały  zaciemnione.  A  w  międzyczasie
przylgnijcie do swoich korzeni, by wasze dni były długie i by szczęściło się wam we wszystkim, do
czego przykładacie swoją rękę.

Szalom. Do zobaczenia.
tłumaczenie – Bogusław Kluz


