
Zderzeniem Światopoglądów
część 1

Cześć,  Szalom.  Witam  w  WildBranch  Ministry.  Witam  w  czymś,  co  nazwaliśmy
„Zderzeniem Światopoglądów”. Przez ostatnie tygodnie rozmawialiśmy o słowach, szukaliśmy ich
początków.  Teraz  przejdziemy  do  nieco  innego,  choć  wiąże  się  to  ze  wszystkim,  o  czym
rozmawialiśmy.  A jest  to różnica,  diametralna różnica pomiędzy stworzeniem a ewolucją.  I  jak
wiąże się to z odrzuceniem Tory,  odrzuceniem Bożych przykazań,  dróg itp.,  co jest widoczne i
ujawnia się w pojawieniu się, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich... 150 lat, ewolucyjnego sposobu
myślenia.  W  naszych  programach  „Słowa  mają  znaczenie”  mówiliśmy  częściowo  o  tym,
mówiliśmy tam o różnicach między myśleniem cyklicznym a liniowym.  Sugerowałem wam, że
Biblia uczy cyklicznie, zaś nasze zachodnie, greckie kultury uczą z liniowego punktu widzenia. A to
jest ewolucyjny punkt widzenia. Człowiek ewoluuje w nim z biegiem czasu. Zaczyna się to od
chaosu i ewoluuje ku doskonałości. Jest to liniowy typ sposobu myślenia. Stale i stale widzicie to,
że  tak  powiem,  w  stworzeniu  organicznym.  Ja  będę  chciał  wam pokazać,  jak  wiąże  się  to  z
ewolucją  teologiczną.  I  jak  Ojciec  przywraca  nas  ponownie  do  Swojego  cyklicznego  sposobu
myślenia,  do  cykli.  Widzimy  to  nawet  w  wizji,  jaką  Ojciec  dał  Ezechielowi,  by  zabrał  ją  do
zbuntowanego Domu Izraela. Ezechiel 1, 2 i 3. Trzy pierwsze rozdziały Ezechiela są powtarzane
wielokrotnie  w  całej  księdze  Ezechiela.  Jednak  ta  wizja  koła  wewnątrz  koła,  zaniesiona
zbuntowanemu Domowi Izraela, jest Bożym sposobem na przywrócenie Swojego ludu z powrotem
do Jego cykli.  Zrozumiemy rzeczy,  jakie będą na końcu – jest to zewnętrzne koło, w oparciu o
powrót do tego wewnętrznego koła, jakim jest roczny cykl  Ojca i Jego sposób uczenia Swoich
ludzi, co właściwe i niewłaściwe, dobre i złe, itd., itd.

My przejdziemy tu do trochę innego tematu,  nazwanego „Zderzeniem Światopoglądów”.
Powodem,  dlaczego  się  tak  nazywa,  jest  to,  że  nie  ma  harmonii  między  stworzeniem  a
ewolucyjnym  procesem  myślenia.  Są  one  przeciwstawne,  jeśli  wolicie.  Zanim  zaczniemy,
przypomnę wam parę rzeczy.  Na przykład Izajasz 46:10. Wrzućmy to na ekran, bo chcę, byście
zobaczyli to jeszcze raz. Wiem, że to cytowałem, ale są to podstawowe wersety z Pisma. Jeszajahu,
czyli Izajasz 46:10, jeszcze raz. [Bóg] zapowiada w początku rzeczy ostatnie i od dawien to, czego
jeszcze nie było. Mój zamiar się spełni – pamiętacie, po hebrajsku ten zamiar to drzewo. To słowo
'zamiar'  wywodzi  się od hebrajskiego słowa na 'drzewo',  gdyż wszystko sprowadza się do tych
dwóch drzew na początku. I dodaje: i wykonam całą swoją wolę. Chcę połączyć z tym werset z 5
Mojż. 29:29, gdzie mamy powiedziane, że rzeczy zakryte należą do Jahwe, naszego Boga, naszego
Elohim,  a  rzeczy  objawione  są  objawione  nam  i  naszym  dzieciom.  Dlaczego?  Byśmy  mogli
wykonywać uczynki Tory – 5 Mojż. 29:29. Czyli rzeczy, jakie Ojciec nam objawia.

Sugeruję wam, że pieczęcie z Daniela 12 zostały już otwarte i te rzeczy, wiedza i poznanie
są objawiane w tych dniach ostatecznych, jak nigdy przedtem. Wierzę, że jedną z tych rzeczy, jakie
objawia nam Ojciec, to ten piękny język, zwany hebrajski. W przywróceniu tego języka widzimy,
że te wszystkie  rzeczy zawarte są w rolnictwie i biologii,  i  widzimy je objawione także w nas
samych;  to się dzieje.  Chcę także zaproponować, że my,  wierzący w Boga Abrahama,  Izaaka i
Jakuba, powinniśmy zachęcać astronomów – nie astrologów – astronomów, by dalej  patrzyli  w
głębie otchłani kosmosu, w poszukiwaniu początków życia. Gdyż ta jedna rzecz u naukowców, czy
to fizyków, czy chemików, czy biologów, czy też astrofizyków, kogokolwiek, ta jedna wspólna
rzecz, jaką mają, to praktycznie mistyczne, głębokie ich pragnienie, by odkryć pochodzenie życia,
odkryć,  skąd  wszystko  się  wzięło.  To  praktycznie  jest  instynktem człowieka,  by  odkryć,  skąd
pochodzimy. Dlaczego? Cóż, jeszcze raz Izaj 46:10, bo koniec objawiony jest w początku. I nawet



jeśli nie wierzą w Biblię – wielu naukowców wierzy – ale nawet jeśli nie wierzą w Pismo, nie
wierzą i  są przeciwni Bogu, jednak jest  w człowieku coś,  praktycznie instynktownego,  że chce
wrócić do początku, bo wie, że jeśli odkryje, skąd wzięły się rzeczy, to może zrozumieć swoje życie
oraz rzeczy teraz, na końcu. Co akurat jest prawdą. Wierzę, że ty i ja – mimo że marnują nasze
podatki, gdyż ci goście, by mogli działać i robić swoją robotę, zależą od dotacji rządowych – w
każdym  razie  powinniśmy  ich  zachęcać,  by  zaglądali  w  głębie  kosmosu,  w  poszukiwaniu
początków życia. Powinniśmy zachęcać biologów, by zaglądali w zakamarki komórek, aby odkryli
pochodzenie życia. Gdyż jestem przekonany, że nasz Ojciec, nasz Stwórca wie, że tak będą robić,
gdyż On jest bystrzejszy od nas. Bóg jest bystrzejszy od nas, więc wie, że będą szukali pochodzenia
życia. Jestem przekonany, że chce, by szukali, bo wie, że jeśli Mnie będziecie szukać, znajdziecie
Mnie. On wie, że gdy odnajdą pochodzenie życia, to będą się patrzeć, że tak powiem, Mu w twarz.
Powinniśmy ich zachęcać,  bo za każdym razem, gdy odkrywają więcej gruntów i dowodów, to
stanowi to wiarę, zgodnie z Heb 11:1. Za każdym razem, gdy odkrywają tego więcej i chcą iść za
dowodami, a nie za swoimi założeniami i domniemaniami, jeśli uczciwi naukowcy zechcą pójść za
dowodami, to ujrzą, że jest Stwórca i że nie pojawiliśmy się w wyniku procesów ewolucyjnych.
Więc przez cały czas powinniśmy zachęcać do tych rzeczy.

Pamiętam, jak mówiłem wam wcześniej, że skoro wszystko mamy w tym prostym obrazku
domu, rodziny i kawałka pola, jaki wciąż mam za sobą na tablicy, ten dom, tę rodzinę, ten kawałek
pola, to pragnieniem przeciwnika jest zniszczyć dom, ciało i ziemię. Spytam raz jeszcze: dlaczego?
Bo nie lubi kwiatków? Bo nienawidzi tych kwiatów? Nie. Dlatego, że on także wie, iż objawienie
znaczeń wszystkich słów, czyli to, jak zachowujemy się w naszym życiu, zrozumienie znaczenia
tych słów zawarte jest w tym prostym obrazku domu, rodziny i kawałka pola. Zatem będzie on
próbował zepsuć całe stworzenie, gdyż jest to obrazem Bożego Słowa. Chcę wam zasugerować i
chyba  mówiłem  to  wcześniej,  przeciwnik,  diabeł,  ten  zły  gościu  nienawidzi  stworzenia.  On
nienawidzi stworzenia, bo wie, że wszystko jest w nim zawarte. Tak więc wymyślił, że zniszczy to,
ucząc procesu ewolucyjnego, a nie Boga, będącego Bogiem stworzenia. Są nawet religijni ludzie,
którzy wierzą w Boga, ale wierzą, że Bóg stworzył ewolucję. Podam wam wiele fragmentów, by
pokazać  wam,  że  to  sprzeczność.  Gdyż  nasz  Bóg  stworzył  wszystko  już  na  początku.  Jak
powiedział, tak zrobił. Więc chce on (przeciwnik) zniszczyć dom i kawałek pola.

Koncepcja  odnowienia,  o  jakiej  też  już  rozmawialiśmy,  służba  Eliasza  polegała  na
odnowieniu wszystkich rzeczy. Chcę wam powiedzieć, że panująca religia, że teologia panującej
religii  w  zachodnim  świecie,  to  darwinizm  w  najlepszej  postaci.  Wiem,  że  brzmi  to
kontrowersyjnie, ale mam nadzieję pokazać wam, że jeśli jesteście chętni, by być powołani w tych
ostatnich czasach do powrotu i do przywrócenia rzeczy, jakie one były kiedyś, to ujrzycie wyraźnie,
co przez te stulecia uczyniliśmy religijnie. Bo rzeczywistość jest taka, że w ewolucji organicznej, w
ewolucyjnym myśleniu nie ma miejsca na odnowienie. Pomyślcie o tym. Darwin i ci wszyscy mu
podobni, którzy to zaczęli, przynajmniej w zachodnim świecie, w ewolucyjnym sposobie myślenia
nie ma idei odnowienia. Odnowić, przywrócić? Chodzi ci o powrót? Ilu ludzi wam mówiło, czemu
próbujesz  nas  wciągnąć  z  powrotem  w  Prawa  ST?  Widzicie,  nawet  w  teologiczno-religijnym
myśleniu również nie ma idei odnowienia. Odnowić? Co? My ewoluujemy, stajemy się lepsi, nie
chcemy wracać do tych prymitywnych Żydów, do ich prymitywnych praw sprzed wieków i tym
podobnych rzeczy. Ewoluujemy. Kościół się rozwija. Ok. Widzicie, nie ma miejsca na odnowienie
w teologi ewolucyjnej, jak nie ma jej w ewolucji organicznej. Koncepcja odnowienia jest jej obca.

Na  ekranie  ujrzycie  parę  fragmentów.  Np.  Jeszajahu  (Izaj)  58:12  mówi:  Twoi  potomni
odbudują  starodawne  ruiny –  spójrzcie  tu  na  kontekst,  mowa  o  ludziach  Jahwe  wzniesiesz
fundamenty wielu pokoleń i nazwą cię naprawcą wyłomów i odnowicielem ścieżek na zamieszkanie.
To proroctwo z Izaj 58:12 nie tyle mówi o Mesjaszu, ile o nas, z Niego, którzy odbudują stare drogi,
ruiny,  będą  naprawcami  wyłomów  i  odnowicielami  ścieżek  na  zamieszkanie.  W  czasach
ostatecznych  pojawi  się  jakieś  odnowienie.  Mat  17:11-12.  A Jaszua im odpowiedział:  Istotnie,
najpierw przyjdzie Eliasz i odnowi – ile rzeczy? – wszystkie rzeczy. Lecz mówię wam, że Eliasz już
przyszedł, jednak nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy dozna od nich
cierpień. Potem im dodaje: jeśli potraficie to przyjąć, to Jochanan (Jan Chrzciciel) jest Eliaszem. A



jego służbą jest odnowienie wszystkich rzeczy. I ponownie, po co mielibyśmy coś odnawiać, jeśli to
coś nie byłoby popsute lub utracone? Jaki byłby sens odnawiania czegokolwiek? W hebrajskim
myśleniu  koncepcja  odnowienia,  czyli  powrót  i  upamiętanie,  są  tymi  samymi  procesami
myślowymi. Pamiętacie hebrajskie myślenie? Tych ludzi, którzy napisali Biblię, pamiętacie ich, co?
Chodzi o ich proces myślenia. To słowo odnowić jest abstrakcyjne w greckim. Czytaliśmy to przed
chwilą w Mateuszu 17. Eliasz przyjdzie i odnowi wszystkie rzeczy. Po hebrajsku to szuw. Szuw, szin,
bet. Oznacza ono  powrócić tam, skąd przyszedłeś. Mówiliśmy już o tym.  Szuw, teszuwa. Bardzo
często używamy teszuwa, lecz oznacza to odnowić, powrócić, wracać się, upamiętać. Te trzy słowa
powrócić, odnowić i upamiętać generalnie wywodzą się od tego samego hebrajskiego słowa. Kiedy
więc  czytacie  Stary  Testament,  oczywiście  nie  zawsze,  ale  gdy  czytacie  ST,  w  większości
przypadków, gdy widzicie takie słowa: powrócić, odnowić, upamiętać się, to macie tam szuw po
hebrajsku, powrócić tam, skąd wyszedłeś. Czyli generalnie od księgi Rodzaju 1. Na ekranie macie
pierwsze wystąpienie tego słowa, które wyznacza rytm tego, co to słowo będzie oznaczać przez całe
Pismo aż po Nowy Testament. Dlaczego? Bo jest tylko jeden autor Pisma. Jeśli jest ich więcej, to
wracam do handlu sprzętem elektrycznym, gdyż nie mam wtedy służby. Ale mamy tylko jednego
autora Pisma, więc to On wyznacza rytm w 1 Mojż. 3:19.  Mówi nam:  W pocie czoła będziesz
spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty; bo jesteś prochem i do prochu
wrócisz. Czyli  zasada  tutaj  jest  taka,  że  na  samym  początku,  czyli  w  pierwszych  czterech
rozdziałach Genesis, sugeruję wam, że są tam wszystkie biblijne doktryny, widzimy, że ta obietnica
nawrócenia ma coś wspólnego z powracaniem tam, skąd się wyszło. Wyszedłeś z prochu ziemi i
wrócisz do prochu ziemi. To dlatego pierwsze słowa Jochanana i Jaszua skierowane do faryzeuszów
i saduceuszów, nie do pogan, pierwsze słowa z ich ust skierowane do faryzeuszów i saduceuszów,
którzy mieli zachowywać Torę, a nie robili, to: upamiętajcie się, bo Boże Królestwo jest już blisko.
Czyli co im mówili? Mówili im, faryzeusze, wróćcie tam, skąd wyszliście, a nie że się będziecie
odwracać  i  robić  rzeczy  po  swojemu.  Mówili,  odeszliście  od  przykazań  waszego  Boga  i
ustanowiliście własny system religijny, który tylko nazywacie Torą. Ale wy do nich pododawaliście
i poujmowaliście. Być może motywacje większości były dobre, by zbudować wokół nich mur, by
zabezpieczyć  się,  że  przykazania  są  przestrzegane.  Gdy  jednak  człowiek  za  coś  się  bierze,
zapewniam was, że po jakimś czasie zrobi się z tego bałagan. Zamieniamy to w bałagan, bo takimi
ludźmi jesteśmy w wyniku upadku itd.

Wzorzec mamy od samego początku. Izaj 42:22, tak mamy tu powiedziane: Ale ten lud...
czy możemy wrzucić to na ekran? Dziękuję. Ale ten lud jest złupiony i ograbiony, wszyscy spętani
[są] w ciemnicach; wydani są na łup, a nie ma nikogo, kto by ich wybawił; wydani są na rabunek, a
nikt nie mówi: Oddaj. Nikt nie mówi, oddaj. To proroctwo dotyczy czasów ostatecznych. Ale Bóg
objawia pewne rzeczy niektórym ludziom i niektórzy z nas faktycznie zaczynają wołać, że chcemy
odnowić  wszystkie  rzeczy  i  powrócić  tam,  gdzie  one  były  na  samym  początku.  W jednym  z
ostatnich odcinków mówiliśmy także o pewnym wyrażeniu Jakowa. Jakow, czyli Jakub 3:6. I jak
pamiętacie,  mówiliśmy o tym,  jak mówił,  że  język,  czyli  słowa,  jakie  wychodzą  z  twoich  ust,
zapalają bieg życia. I że to wyrażenie 'bieg życia' literalnie po grecku to koła albo cykle Genesis.
Zatem Ojciec to wiedział, bo objawia to tutaj Jakowowi, w jego liście, On już wiedział, że ludzie
swoimi słowami, swoimi naukami itp. zniszczą to i rozpalą ogniem piekielnym. To są ostre słowa,
jakich używa tu Jakub. Koła lub cykle Genesis. I wszystko mamy na początku, skończone i pełne,
jak to powiedział Bóg. To wszystko zostanie zniszczone na różne sposoby. Ewolucja organiczna
robi to, nauczając, że ludzkie ciało, że zwierzęta ewoluowały w ciągu miliardów lat.

A ja chcę wam powiedzieć, że my robimy to samo teologicznie z Jego Słowem. Robimy to
samo  z  Jego  Słowem  w  tej  całej  idei  myślenia  liniowego,  co  prowadzi  do  linii  czasowych  i
nauczania  dyspensacjonalizmu.  Ja  kiedyś  uczyłem  poglądu  dyspensacjonalizmu.  I  powtórzę  to,
dyspensacjonalizm to darwinizm w najlepszym wydaniu.  Pomysł,  że Bóg podzielił  te rzeczy na
pewne części i że w tym czasie działał tak, potem się zmienił i zaczął tak działać podczas tego
okresu, a potem znów działał inaczej. I dlatego wielu z was napotyka ludzi, którzy, gdy im się mówi
o przestrzeganiu Świąt, Jego terminów, to odpowiadają coś takiego: przecież to było w ST. To było
w tym przedziale, a to jest w innym okresie. Tak właśnie działa darwinistyczne myślenie. To nie jest



dla mnie przypadkiem, właściciele tego programu zapewne dostaną z tego powodu mnóstwo emaili,
to nie jest dla mnie przypadek, że nauka dyspensacjonalizmu pojawiła się ostentacyjnie w połowie
XIX  wieku,  w  wyniku  nauk  C.  I.  Scofield'a,  Johna  Derby'ego  i  tego  typu  ludzi.  Nauka
dyspensacjonalizmu zaczęła się pojawiać wyraźnie w połowie XIX wieku, dokładnie w tym samym
czasie, gdy darwinizm zaczął się pojawiać wyraźnie i ostentacyjnie w połowie XIX wieku. Te dwa
procesy myślenia zaczęły dominować nasze myślenie mniej więcej w tym samym czasie, w połowie
XIX wieku. I co uczyniły? Zniszczyły koła lub cykle Genesis. Zniszczyły je i umieściły wszystko w
miłych  klatkach,  gdzie  wszystko  znajduje  się  w  dogodnych  małych  miejscach.  Chcę  wam
powiedzieć, że dyspensacjonalizm to po prostu sposób na ukrycie grzechu. To po prostu sposób na
powiedzenie, że to istniało w tamtym czasie, a to znajduje się w tym okienku i my nie musimy tego
już robić.  Nie ma się czemu dziwić,  że nasze zachodnie kultury,  zwłaszcza Ameryka,  wiodą w
świecie we wszelkiej niemoralnej aktywności, o jakiej można pomyśleć. Pornografia, przestępstwa
kryminalne, przestępstwa seksualne, morderstwa, samobójstwa, gwałty, choroby, koszty zdrowotne.
Czasami Ameryka spada na drugie miejsce w tych kategoriach, ale zaufajcie mi, za rok lub dwa
znowu  będziemy  na  pierwszym  miejscu.  Dlaczego  jest  tak,  że  wiedziemy  w  świecie  w  tych
niemoralnych rzeczach a w tym samym czasie mamy najwięcej kościołów na świecie? Dlaczego?
Bo wyrzuciliśmy... z powodu ewolucyjnego typu myślenia, teologicznego ewolucyjnego myślenia.
Wyrzuciliśmy zasady,  Przykazania i nakazy naszego Ojca, o jakich On powiedział,  że mamy je
przestrzegać i dodał: na wieki (na zawsze). On umieścił  całą prawdę na początku, zanim ludzie
pojawili się na świecie, i nauczył nas tych rzeczy. A dlaczego umieścił całą prawdę na początku? Z
powodu Jana 3:16. Gdyż Bóg tak umiłował CAŁY świat, a ponieważ umiłował cały świat, dał całą
prawdę w stworzeniu na początku, zanim powstał cały świat. Prawdę mówiąc, te same przykazania,
jakie dał nam, dał te same przykazania także samemu stworzeniu. Dlatego, gdy czytacie Rzymian 8
i 9, widzicie, że stworzenie, wzorzec stworzenia, no wiecie, kwiaty,  drzewa itd., itd., wzdycha i
oczekuje Jego przyjścia tak, jak i my. Dlatego my mamy dziesięcinę i ziemia ma dziesięcinę. My
mamy sabat i ziemia ma sabat. Gdyż wywodzimy się ze stworzenia. Jeśli zniszczymy podstawy,
stworzenie, to zniszczymy też siebie. Ponieważ wszystko jest dane na początku, w tych małych,
prostych wzorcach na początku. Jeszcze raz, ten bieg życia,  według Jakowa, będzie zniszczony
przez słowa.

Przypowieści  4:26-27,  proszę  to  dać  na ekran,  dziękuję,  mówią  tak:  Uważaj  na  ścieżkę
(czyli agol, cykle). Tłumacze wybrali sobie ścieżkę, by przetłumaczyć to słowo agol, ale hebrajski
ma inne słowa na ścieżkę, jak  derek, owl, podawałem wam to wcześniej, które oznaczają prostą
ścieżkę.  To  nie  jest  hebrajskie  słowo,  które  mówi  o  liniowej  ścieżce,  to  cykle,  o  czym  już
wielokrotnie rozmawialiśmy. Mówi: Uważaj na ścieżkę twoich nóg, aby wszystkie twoje drogi były
pewne. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Pamiętacie ten obrazek z tablicy, jeśli trwacie stale
w Jego cyklach, to wyżłabiacie rowek w ziemi i de facto nie możecie skręcić ani w prawo, ani w
lewo, bo podążacie Bożymi drogami. I dodaje: odwróć twoją nogę od zła.

I jeszcze raz te ścieżki są objawione w Psalmie 23:3.  Odnawia moją duszę. Zwróćcie tu
uwagę  na  połączenie  między  odnowieniem  a  prowadzeniem  mnie  w  Twoich  cyklach
sprawiedliwości  ze  względu  na  Swoje  imię.  On  prowadzi  mnie  w  cyklach  sprawiedliwości.
Dlaczego? Bo tu chodzi o Jego imię, dlatego. Tu chodzi o Jego imię. Czyli ze względu na Swoje
imię odnawia mą duszę i wiedzie mnie ścieżkami (cyklami) sprawiedliwości. Idąc dalej, ujrzymy,
że to samo było mówione również Tymoteuszowi. Gdy otworzycie 1 Tym 4:1, (nie dawajcie tego na
ekran),  to  jest  tam powiedziane,  że  w  czasach  ostatecznych  Duch  wyraźnie  mówi...  A wiecie,
wrzucie to wszystko na ekran, pokażcie to na ekranie. 1 Tym 4:1 mówi:  A Duch otwarcie mówi.
Kiedy Duch mówił otwarcie? Kiedy mówił nam te rzeczy? W 5 Mojżeszowej. Mojżesz powiedział,
że w późniejszych czasach niektórzy odejdą od Moich dróg i Moich Przykazań. A ponieważ ufacie
Moim drogom, mówi: Duch mówi otwarcie, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary,
dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów. Gdyż celem przeciwnika jest  zniszczyć
stworzenie na początku. Czyli  te nauki niszczą wszystko, co Bóg dał nam na samym początku.
Pomyślcie o tym, że gdy mowa jest, iż Duch mówi wyraźnie, to automatycznie powinniśmy się
zatrzymać  i  pytać,  chwila,  gdzie  Duch  to  wyraźnie  powiedział?  Świadectwo  Jaszua,  według



Hitgalut, czyli Objawienia 19:10, mówi:  Świadectwem Jaszua jest duch proroctwa. Powtórzę raz
jeszcze,  te  rzeczy  zostały  objawione  już  na  samym  początku.  Jeśli  coś  ci  mówi,  to  mówił  to
wcześniej. Dlaczego tak robi? Gdyż najważniejszą cechą i najważniejszym objawieniem, kim jest
nasz Ojciec, jest to, że jest naszym Ojcem. Więc stale i stale, i w kółko uczy Swoje dzieci. I kiedy
dorośniemy, to odpowiemy przed Nim, gdyż każdy ojciec tego wymaga od dziecka, jeśli mówi mu
coś stale i stale na nowo.

Lecz większość z nas została wychowana w systemie religijnym, w jakim uczono nas, że te
rzeczy z początku zostały unieważnione, że są nieważne i nie potrzebujemy już tych rzeczy. To był
bardzo dobry plan i działał z powodzeniem przez 2000 lat. Sugeruję wam, że Ojciec jest mądry i
wiedział, że tak zrobimy, i prorokował nam, że w czasach ostatecznych przywróci te rzeczy. Gdy
będziemy omawiać  ten  temat  stworzenia  i  ewolucji,  to,  powtarzam,  ujrzymy  w tym  zderzenie
światopoglądów.  Z punktu  widzenia  naszego Ojca  tak  te  rzeczy się  zaczęły.  Na ekranie  macie
bardzo proste stwierdzenie z samego początku. Coś się tu porobiło, nie wiem, jak to zrobiłem. Na
początku –  dajcie  to  na  ekran  –  na  początku  Bóg  stworzył  niebiosa  i  ziemię.  Bardzo  proste
stwierdzenie.

Mam dość dobrą serię na temat Bereszit, nie staram się teraz tutaj tego promować, w jakiej
omawiam te słowa. Na pierwszych trzech CD nie przeskakuję nawet poza trzecie słowo, gdyż jest
tak wiele  szczegółów w tym ziarnie  na początku.  Tak działają  rośliny,  więc temu jest  tam tyle
szczegółów. Zatem na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Gdy skończył, mówi dalej, gdy
skończył ze stworzeniem, że jest nie tylko dobre, ale bardzo dobre,  tow mio – technicznie dobre
bardzo,  ok.  Jest  bardzo  dobre.  A w języku  hebrajskim pojęcie  tow oznacza  pełne,  kompletne.
Dokładnie tak, jak uczy nas Pierwsza Zasada Termodynamiki.

To, co będziemy tu robić w najbliższych tygodniach, to przyjrzymy się temu, czego uczy
ewolucja  organiczna  i  porównamy  to  ze  Słowem  Bożym.  Przyjrzymy  się  także  aspektom
teologicznym,  gdyż  są  one  ze  sobą  powiązane.  Zobaczycie,  że  ja  nie  lubię  ewolucji.  Wielkim
problemem  jest  to,  że  będzie  wciskała  swoją  wstrętną  gębę  co  kilka  lat.  Ten  cały  problem
stworzenie-ewolucja będzie pokazywał swój łeb. Dlatego Piotr kilkakrotnie ostrzegał nas, że nie
rozumieją oni końca, gdyż nie zrozumieli początku.

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

Do zobaczenia następnym razem. Szalom Alechem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


