
Zderzenie Światopoglądów
część 2

Szalom  i  zapraszam  na  „Koniec  Objawiony  w  Początku”  oraz  witam  w  „Zderzeniu
Światopoglądów”.  Będziemy  omawiać  temat,  nieco  odmienny  od  rzeczy,  jakie  omawialiśmy  w
przeszłości, gdy skupialiśmy się na słowach i na znaczeniach słów. Teraz zajmiemy się związkiem
między stworzeniem organicznym, że tak to ujmę, i jego teologicznymi aspektami.

Zaczniemy od tego obrazka, na jakim zakończyliśmy. Macie go teraz na ekranach. Jest tam
bardzo proste zdanie. Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Wierzę w to absolutne stwierdzenie.
Jest to absolutne stwierdzenie, że na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Mając to w pamięci,
chcę,  byście  ujrzeli,  jak  łączę  nauczanie  o  nasieniu  kobiety  (chodzi  o  Mesjasza)  i  człowieku
sprawiedliwości z ideą stworzenia. Chcę, byście zobaczyli, że na początku były dwa nasienia. Nasienie
kobiety  i  nasienie  węża.  Nasienie  kobiety,  Mesjasz,  reprezentowany  jest  przez  człowieka
sprawiedliwości.  Poprzez  całe  Pismo  mamy  obraz  człowieka  sprawiedliwości  oraz  człowieka
niesprawiedliwości,  gdyż  są  tylko  dwa  nasienia.  W Piśmie  mamy  ciągły  kontrast,  we  wszystkich
historiach, czy to Kain i Abel, czy to Ismael i Izaak, albo Jakub i Ezaw, lub Mesjasz i anty-Mesjasz,
Dawid  i  Goliat,  Mesjasz  i  Barabasz  –  możecie  wybierać.  Jest  tam  stały  kontrast  między
sprawiedliwością  i  niesprawiedliwością,  gdyż  od  początku  są  tylko  dwa  nasienia.  Czyli  nasienie
kobiety, człowiek sprawiedliwości, pokażę wam, że jest objawiony w stworzeniu. Natomiast człowiek
niesprawiedliwości  objawiony  jest  tutaj,  w  ewolucji.  Jest  to  nasienie  węża,  człowiek
niesprawiedliwości.

Oto typowy obraz ewolucji, do jakiego ty i ja jesteśmy przyzwyczajeni i uczeni paradygmatu
lub modelu, jaki nam pokazują i w jakim człowiek pochodzi od małp i ewoluuje. A jeszcze wcześniej
pochodzi  on  z  jakieś  pierwotnej  zupy  i  kończy  na  stukaniu  w  komputer.  Tak  wygląda  proces
ewolucyjny. W naszej kulturze mamy paradygmat, jakiego ty i ja – jak pies Pawłowa – byliśmy uczeni,
by patrzeć na świat z tej perspektywy. A jest nim:

ewolucja = nauka,
stworzenie = religia.

Takiego paradygmatu uczy się ciebie i mnie. Ewolucja = nauka, a stworzenie = religia. I to jest część
problemu, gdyż zaczynamy patrzeć na różne sprawy, opierając się na tym paradygmacie. Wielokrotnie
nie możemy nawet sobie usiąść i podyskutować z ateistą  lub niewierzącym albo ewolucjonistą,  bo
zostaliśmy nauczeni, że myślenie ewolucyjne to zasady naukowe. Wy zaś, ludzie uczący stworzenia i
inteligentnego projektu... pozwólcie, że się tu zatrzymam i powiem, że to określenie, używane dość
często w naszej kulturze, od co najmniej 10 lat, „Inteligentny Projekt”, z jakim się zgadzam, nie jest
równe  stworzeniu,  podawanemu  przez  Biblię.  Nie  zakładajcie,  gdy  ktoś  mówi,  że  wierzy  w
inteligentny projekt, że oznacza to, iż wierzy w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, albo że wierzy w
Biblię.  Te  dwa  określenia  nie  są  synonimami  –  to  właśnie  próbuję  wam  powiedzieć.  Są  znani
profesorowie  ewolucji,  którzy  mają  stopnie  naukowe  z  fizyki  itp.,  którzy  nie  wierzą,  że  mamy
jakiekolwiek dowody, co wam bardzo wyraźnie pokażę,  że na ziemi nie ma żadnych dowodów na
proces ewolucyjny, jak sądzili. Zatem wierzą oni w Inteligentny Projekt, ale nie wierzą w Stwórcę, nie
wierzą w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Po prostu wierzą w Inteligentny Projekt, więc nie dajcie się
wmanewrować, że te dwie rzeczy są sobie równe.



A nam ciężko podyskutować nawet i o tym, bo za każdym razem, gdy zaczynamy wspominać o
Stwórcy, o źródle lub o zaplanowaniu czegoś, jest to natychmiast wrzucane do klatki, zwanej religia.
Wy teraz wciągacie w to religię. Tak zostaliśmy nauczeni, a to nie jest prawdą. Na ekranie macie cytat
Juliana  Huxley'a.  Huxley  jest  bardzo  dobrze  znany  w świecie  ewolucjonistów.  W swojej  książce
„Ewolucja i genetyka” z 1955 roku powiedział:

Pojęcie ewolucji dość szybko rozprzestrzeniło się na inne niż biologia, dziedziny.

Zostawię to na chwilę na ekranie, bo chcę, byście widzieli proces ewolucji, że nie mówimy tu tylko o
ewolucji organicznej. Innymi słowy, o tym, jak nasze ciała i inne biologiczne rzeczy się pojawiły. Od
samego początku zamierzeniem było to, żeby ten proces myślenia przeniknął CAŁĄ naszą kulturę. I
tak się stało. Wielu z nas nawet nie wie, że myśli w ten sposób.

Pojęcie ewolucji dość szybko rozprzestrzeniło się na inne niż biologia, dziedziny. Na 
organiczne obiekty takie, jak cykl życia gwiazd, i tworzenie się pierwiastków chemicznych z
jednej strony.

Wiemy o tym, bo tak uczy nas ewolucyjny punkt widzenia. Po czym mówi dalej:

 a z drugiej strony dziedziny takie jak lingwistyka.

A cóż to takiego? Słowa. Że słowa ewoluowały. Widzicie, uczy się nas, że nawet hebrajski ewoluował
z  biegiem  czasu.  Chcę  wam  zasugerować,  że  na  początku  język  był  doskonały  i  dewoluował  w
hebrajski, jaki dziś widzimy w Izraelu. On dewoluował, nie ewoluował, gdyż z powodu człowieka
również uległ zepsuciu. Dewoluował, nie ewoluował. Mówi on: dziedziny takie jak lingwistyka (lub
słowa),  antropologia  społeczna.  Innymi  słowy,  jakie  są  zależności  między  ludźmi  –  to  właśnie
antropologia społeczna. Oraz prawo porównawcze, czyli nasz system sądowniczy, i religia. Oto nasz
system religijny.

Zaczęły one być badane pod kątem ewolucyjnym. Aż do dzisiaj nie dostrzegaliśmy ewolucji 
jako uniwersalnego, ogarniającego wszystko procesu.

I o to właśnie mi tu chodzi. Pod koniec ostatniego programu chyba krótko o tym wspomniałem,
że kiedy czytamy listy Piotra, zwłaszcza drugi. W trzecim liście, och... w drugim rozdziale drugiego
listu ostrzega nas, że w czasach ostatecznych będą fałszywi nauczyciele, fałszywe proroctwa, herezje i
tego typu rzeczy. I gdy przechodzi do trzeciego rozdziału, Szymon, Kefas łączy to bezpośrednio, łączy
to bezpośrednio z niezrozumieniem stworzenia.  Że nie  będą rozumieli  sprawy z Noem, potopem i
innymi rzeczami. Czyli Piotr wiąże ze sobą te dwa procesy myślenia w czasach końca. Czyli problem
jest taki, że czasy ostateczne będą się głównie opierać o różnicę między stworzeniem a ewolucją. Nie
wiem, jak podkreślić, jak niebezpieczne jest to nauczanie i jak powszechne jest ono w naszej kulturze i
w naszym sposobie myślenia.

Powróćmy do ekranu. P. J. Darlington tak powiedział w swojej książce z 1980 roku „Ewolucja
dla naturalistów”.

Pierwszą rzeczą jest to, że egoizm i przemoc są w nas odziedziczone, odziedziczone od 
naszych najodleglejszych przodków zwierzęcych... Zatem przemoc jest naturalną cechą 
człowieka, produktem ewolucji.



Czyli  jeszcze  raz,  dlaczego  się  tak  zachowujemy?  Dlatego,  że  jest  to  naturalna  część  procesu
ewolucyjnego. Innymi słowy, nie pochodzi to od Boga, który dał człowiekowi możliwość wyboru, by
powiedzieć Mu 'spadaj', jeśli chce. Że my nie wybieramy, by zachowywać się w ten lub inny sposób. I
nic  na  to  nie  poradzimy,  gdyż  to  naturalna  rzecz,  jaką  odziedziczyliśmy  od  małp  i  naszych
gwałtownych przodków. I dlatego tak się zachowujemy. A to ostatecznie prowadzi np. do tego, że
jestem  homoseksualistą,  bo  mam  gen  homoseksualizmu,  jaki  odziedziczyłem  po  swoich  małpich
przodkach. Usuwa to nam z obrazka wybór, jaki ma ludzkość, a my czynimy te rzeczy, bo mamy je od
odległych przodków. Zaczynacie dostrzegać, jak wpływa to na nasze życie.

Wracamy do ekranu. Otto Ruhle w książce „Karol Marks” z 1948 pisze:  Jak Darwin odkrył
prawo  ewolucji –  zwróćcie  uwagę  na  te  słowa  'Prawo  ewolucji'.  Przyznaję,  że  większość
ewolucjonistów nie nazywa tak tego, bo większość z nich wciąż opiera się na rzeczywistości. Jednak
kiedy już raz coś wpadnie do naszego myślenia, to staje się to nagle prawem, choć wszyscy wiedzą, że
jest to teoria ewolucji. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego jest to teoria. Ale spójrzcie na jego język:

Jak Darwin odkrył prawo ewolucji w naturze organicznej, tak (Karol) Marks odkrył prawo 
ewolucji w historii ludzi.

Czyli nagle historia zaczyna być postrzegana jako proces ewolucyjny. Jednak Biblia mówi nam,  że
wiara  jest  gruntem  rzeczy,  jakich  się  spodziewamy  i  dowodem  rzeczy  niewidzialnych.  Chcę  wam
zasugerować, że prawdziwa biblijna wiara to grunt i dowód. To jest prawdziwa, biblijna wiara. I to jest
częścią problemu. Bo zgodnie z Pismem, ty i ja, mamy patrzeć na świat, opierając się na gruncie i
dowodach,  jakie  objawione  są  w  Słowie  Bożym,  o  którym mówimy,  że  mu ufamy.  Widzicie,  w
naszych systemach religijnych uczy się nas zupełnie inaczej. Na przykład coś takiego – nie chodzimy
według tego, jak widzimy. Chodzimy wiarą, a nie, jak widzimy. Tak się nas tego uczy w naszych
systemach religijnych – jest to abstrakcyjny świat. Cóż, nie chodzimy według tego, co tam widzimy, że
cytryny rodzą cytryny, krowy rodzą krowy, kury rodzą... my chodzimy w zaufaniu. Nie interesuje nas
to, co widzimy. Jednak to nie jest biblijna wiara. Ona tak nie mówi. Mówi ona, że chodzimy w wierze,
czyli  w  tym,  co  ci  Ojciec  powiedział,  nie  ufasz  swemu  postrzeganiu  (interpretacji),  nauczanemu
zwłaszcza przez świat, w którym żyjesz. Słuchasz swego Ojca i tego, co On powiedział, gdy dał całą
prawdę na  początku.  Ten werset  nie  ma nic  wspólnego z  czymś takim:  wiem,  że  moja  noga jest
złamana  w siedmiu  miejscach  – to  jednak widzę  swoimi  oczami  –  ale  ja  ufam Bogu,  że  nie  jest
połamana. Dobra, chodźmy coś zjeść. To nie jest biblijna wiara, przyjaciele. Biblijna wiara to ufać
twojemu Ojcu od samego początku. Ale widzicie, ten proces ewolucyjny, o czym właśnie czytaliśmy,
zaczyna  teraz  wsiąkać  w  ludzką  historię.  Zaczynamy  więc  dzielić  ludzi  na  etapy  ewolucyjne,
zaczynając od prymitywnych przodków żydowskich i ewoluujemy do nowotestamentowego kościoła.
Takie jest sedno. O tym tu mówimy i tego typu myślenia uczy nas się od stuleci.

Paweł w 1 Koryntian 15:46 mówi:
Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co naturalne, potem duchowe.

Nauka jest  taka,  że zaczyna od rzeczy naturalnych,  by nauczyć nas  rzeczy duchowych.  Gdy więc
udamy się do pierwszych rozdziałów Bereszit lub Genesis, mamy tam objawione naturalne stworzenie
na  samym  początku.  I  jeśli  wykrzywimy  –  a  przeciwnik  to  dobrze  wie  –  jeśli  to  (początek)
wykrzywimy,  to  wykrzywimy  wszystko,  wszystkie  niewidzialne,  teologiczne  rzeczy,  o  jakich
mówimy, również się wykrzywiają. Jeśli zepsujesz początek, psujesz koniec, gdyż Izajasz powiedział,
że koniec jest objawiony w początku. Przeciwnik to wie, więc chce zepsuć naturalny obraz, wiedząc, że
to  zepsuje  duchowy obraz.  Paweł  w 2  Kor  4:18  powiedział,  że  rzeczy  widzialne  są  tymczasowe,
niewidzialne są wieczne. Paweł mówi nam przez to, że to, co widzimy oczami, jest tylko tymczasowe,
natomiast wieczna rzeczywistość jest niewidoczna. Chodzi o to, że rzeczy, jakie są naprawdę istotne, są



niewidoczne. I chcę powiedzieć, że taka jest nauka związana z zasadą nasienia. Ziarno, niewidoczne,
znajduje się w ziemi. To, co my widzimy, to pień, gałęzie, kwiaty i owoce. To, czego nie widzimy, a
przyjmujemy za pewnik to, że to, co widzimy, wyszło z czegoś, czego nie widzimy. I tak naprawdę to,
czego nie widzimy, jest ważniejsze od tego, co widzimy. Być może omówimy to nieco później, ale,
przyjaciele, Ojciec ma z nami problem. On chce nas nauczyć niewidzialnych rzeczywistości, bo one są
wieczne, one są najważniejsze. Ale ma z nami, ludźmi na ziemi, jeden problem. Nie widzimy ich, więc
musi objawić je w naturalnych rzeczach na początku. Przeciwnik to wie i chce popsuć te naturalne
rzeczy z samego początku. Dlatego Rzym 1:20 mówi:

To bowiem, co niewidzialne – po hebrajsku satar, ukryte rzeczy – to znaczy jego wieczna 
moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli 
bez wymówki.

Powtarzam,  niewidzialne  rzeczy  są  wyraźnie  widoczne.  Nie  tylko  wyraźnie  widoczne,  ale  także
zrozumiane w rzeczach, jakie są stworzone.

Omówimy teraz króciutko różnicę między tym, co nazywam teologią stworzenia, czyli to, jak
Biblia  przedstawia  ją  od samego początku,  a  teologią  ewolucyjną.  Ok. Tu mamy ekran z  teologią
stworzenia. Mam tu pięć punktów.
1.  W  teologii  stworzenia  cała  materia,  widzialna  i  niewidzialna  została  stworzona  na  początku.
Rozumiemy,  że  Biblia  tego  uczy,  że  cała  materia  widzialna  i  niewidzialna  została  stworzona  na
początku – tak uczy Biblia. Tak przedstawia to Biblia, natomiast ujmując to naukowo, to wszystko
zawiera się w 1 zasadzie termodynamiki. Jest to objaśnione u Koheleta lub Eklezjasty 1:9-10. Tak więc
1 zasada termodynamiki uczy nas, że nic nowego nie jest stworzone. Twarda nauka doświadczalna wie
to. My, ludzie, jedynie przestawiamy rzeczy, jakie zostały już stworzone na początku. Dokładnie coś
takiego mówi nam Biblia.
2.  Druga prawda związana z teologią stworzenia.  Wszystkie Boże pragnienia,  cele,  wola,  esencja i
prawda są objawione na początku. Dokładnie tak samo zaprojektowana jest komórka. Komórka jest
zaprojektowana tak samo. Dziś wiemy, że komórka,  jakiejkolwiek materii,  czy to ludzka,  roślinna,
jakakolwiek, że nic w niej nie mogło ewoluować. Musiało w niej być wszystko od samego początku, w
tym samym czasie, bo jeśli by w niej brakowało jednej rzeczy, to nie byłaby w stanie się pomnażać.
Tylko choć jeden aspekt tej  całej  maszynerii  komórki,  a jest  tam mnóstwo różnorakiej  maszynerii.
Projekt  komórki  jest  tak  niesamowicie  skomplikowany  i  szczegółowy.  Składa  się  z  dziesiątków
różnych fabryk itp. Jeśli brakuje jednej rzeczy, to nie może się pomnażać.  To musiało tam być od
początku.
3. Od samego początku Stwórca nakazał ojcom, by uczyli tych rzeczy swoje dzieci przez wszystkie
pokolenia. Mamy więc całą prawdę podaną na początku. Nasz Ojciec powiedział pradawnym ojcom,
by uczyli swe dzieci tych rzeczy na wieki. Ale myśmy odeszli od tego i dlatego Malachiasz 4 mówi, że
w czasach ostatecznych zwróci On serca ojców ku dzieciom, a serca dzieci ku swoim ojcom. Dlatego,
że zgubiliśmy tę zasadę. Takie coś nazywa się informacyjnym RNA (cząsteczki). Nie będę teraz tego
omawiał,  jest  to  w  naszej  serii  „W  swoim  ciele  ujrzę  Boga”,  gdzie  pokazuję  wam,  że  komórki
zaprojektowane są jak język hebrajski w pierwszych rozdziałach Genesis.
4. I ostatnia. Końcowe pokolenia, jeśli robimy to, co mówi Pismo, Końcowe pokolenia widzą tę samą
sprawiedliwość, jaką widziały pierwsze pokolenia. Innymi słowy, koniec jest w początku, a początek
objawiony jest w końcu. Nazywa się to prawem rodzaju. Prawo rodzaju to po prostu coś takiego: w
strukturze genetycznej np. żaby znajduje się tylko informacja dotycząca żaby, ok.

To  można  uprościć  do  paru  rzeczy,  o  jakich  będziemy  mówić  w  tej  serii.  Patrząc  na
rzeczywistość rzeczy naturalnych, jeśli na nie spojrzymy i zechcemy zaakceptować grunt i dowody,
jakie  widzimy  w przekazie  genetycznym,  jaki  mamy  dany,  to  ujrzymy,  dlaczego  możemy  zaufać
Bożemu Słowu od samego początku, gdyż to widać. Boże Słowo jest trochę abstrakcyjne, nie widać



go, więc drugi świadek Boga – sugeruję wam, że Biblia, Biblia, te słowa tutaj, te nauki tutaj, jak mamy
żyć – to niewidoczne zasady. Nie widzimy ich, to po prostu słowa. Drugi świadek – gdyż według Biblii
coś jest prawdą, jeżeli jest 2 lub więcej świadków – drugi świadek tego, co czytacie w swojej Biblii,
rośnie tuż za waszymi oknami.  Jest trzeci  świadek w was – mamy to w Piśmie.  Twarde naukowe
dowody (grunt i dowód) zapisane w was. I sugeruję wam, że w tych czasach ostatecznych, Bóg nam to
pokazuje.  Ale  teologia  ewolucyjna  –  jeśli  możemy to  pokazać  –  teologia  ewolucyjna  uczy takich
rzeczy.
1. Na początku niebiosa i ziemia zaczęły się od chaosu. A ja twierdzę, że nie. Wierzę, że 1 Mojż. 1:1 to
absolutne stwierdzenie. Na początku niebiosa i ziemia zaczęły się od chaosu i ewoluują.
2.  Według  teologii  ewolucyjnej  Boży  ludzie,  czyli  Żydzi,  Izrael,  zaczęli  jako  prymitywny  lud  z
prymitywnymi prawami i kulturą, i ewoluowali w kościół bez skazy z Nowego Testamentu. Takie jest
tego istotne przesłanie. Za te słowa może to być moje ostatnie wystąpienie w tym programie.
3. To, co zostało dane na początku, zostało usunięte wraz z pojawieniem się kościoła. Taką teologię
przekazujemy,  opierając  się  na  teologii  ewolucyjnej,  a  nie  na  teologii  stworzenia.  Że  rzeczy  się
pozmieniały wraz z nadejściem kościoła.
4.  Ostatnie  pokolenia  mają  to,  czego  nie  miały  pierwsze.  Chodzi  mi  o  to,  że  to  wszystko  jest
przeciwieństwem tego, co uczy stworzenie. Więc uczy się nas, że w Starym Testamencie nie ma łaski,
nie  ma  kościoła,  że  nie  ma  apostołów,  nie  ma  darów  Ducha  Świętego,  nie  ma  pojęcia  nowego
narodzenia,  nie  ma  zbawienia  z  łaski.  Innymi  słowy,  koniec  jest  inny  niż  początek.  W  teologii
ewolucyjnej koniec jest inny niż początek.

Podam  wam  wiele  przykładów  z  ewolucji  organicznej  i  ujrzycie  je  także  w  teologii
ewolucyjnej. Wróćmy na chwilę na ekran. Kiedyś pokazywałem to inaczej, ale nie będę już tego robił.
Po prostu przeczytam. Jest to podsumowanie ewolucji organicznej.

Człowiek pojawił się jako ameba w pierwotnej zupie. Pewnego dnia błyskawica trafiła w 
staw i naelektryzowała amebę, która zaczęła ewoluować. Wkrótce pojawiły się małe 
skrzela, ogonek i małe płetwy. Po jakimś czasie skrzela się zmieniły, ogon odpadł, a płetwy 
zmieniły się w małe skrzydła, a potem w małe stopy, a potem w małe nóżki. Człowiek 
ewoluował. Pojawiła się małpa, a z małpy człowiek, który zaczął się prostować. Pojawiły 
się przeciwstawne kciuki i stał się człowiek. Pojawił się Cro-Magnon, człowiek z Nebraski, 
człowiek pekiński, neandertalczyk, aż w końcu mamy człowieka w garniturze i z aktówką.

Ten opis, ten opis jest dokładnie taki sam, jaki podaliśmy wam na początku, o rozwoju człowieka.
Wszyscy wiemy, że to śmiechu warte. Wszyscy wiemy, że to nie jest prawdą – oczywiście ci, którzy
wierzą w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wiemy, że to, co widzimy rosnące za naszymi oknami, to
grunt i dowód. Większość naszej teologii jest z tym w pełnej harmonii. Mam nadzieję pokazać wam w
najbliższych programach wystarczająco dużo, dużo i dużo gruntu i dowodów. Gdyż generalnie panuje
wśród nas myślenie teologiczno-ewolucyjne. W teologii ewolucyjnej:

Człowiek zaczął jako prymitywny Żyd, ze swoimi Szabatami, Świętami i prawami 
żywieniowymi. (Coś na wzór skrzeli, ogona, płetw itp.) Lecz wkrótce zaczął ewoluować, 
odpadły Szabaty, zostały zastąpione niedzielą. Jego Święta zwiędły i zostały zastąpione 
Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Prawa żywieniowe zostały porzucone i zastąpione 
kanapką z szynką i świeżymi odnóżami kraba. Potem została mu dana wiara, by stanął 
prosto, odrzuciwszy ciężkie przykazania i nakazy tego prymitywnego początku, aż w końcu 
otrzymujemy CHRZEŚCIJANINA!

Może dla niektórych będzie to obraźliwe, ale taka jest prawda. Taka jest prawda, tego nas uczą i jest to
darwinizm w najlepszym wydaniu. Trochę, w taki komiczny sposób, to podsumowałem, ale to właśnie



uczyniliśmy ze Słowem Bożym. Od wieków tak właśnie postrzegamy tych prymitywnych przodków,
którzy mieli te przykazania – uczy tego nawet wielu Ojców Kościoła w swoich pismach. I chcę wam
powiedzieć, że wielu z nas podąża religijne za pismami wczesnych Ojców Kościoła, zamiast trzymać
się Dziejów Apostolskich. W naszych obecnych religiach my nawet nie idziemy i nie trzymamy się
tego, co uczą nas Dzieje Apostolskie. Zamiast tego trzymamy się komentarzy i pism wczesnych Ojców
Kościoła, a nie samego Pisma. Prawdę mówiąc, niektórzy nauczali, że Szabat został dany Żydom, gdyż
byli oni leniwymi żarłokami i potrzebowali dnia wolnego na swoje lenistwo. Jest także nauczanie, że
prawa żywieniowe zostały dane Żydom, bo mieli krótsze jelita niż my. My mamy teraz dłuższe jelita i
lepiej, niż oni, trawimy pokarm. Widzicie, jak te różne, powykręcane rzeczy mogły zmusić kogoś w
XIX i XX wieku do wniosku, że – chwila, ci prymitywni Żydzi, którzy od dawna przestrzegają tych
starych rzeczy, hamują i powstrzymują nas od rozwijania się do tego, co Bóg ma dla nas. Musimy więc
uwolnić  świat  od tych  złych,  prymitywnych ludzi,  którzy  trzymają  się  tych  archaicznych  rzeczy i
próbują nas do tego nakłonić.  Próbują przywrócić te stare rzeczy i wciągnąć nas z powrotem w te
starocie. Mam nadzieję, że załapaliście, o co mi chodzi.

Gdyby to nie było takie poważne, zapewne robiłbym co innego. Ale traktuję poważnie to, co
Ojciec czyni w tych dniach ostatecznych. Wierzę, że poprzez służbę Eliasza, przywraca – organicznie i
teologicznie – to, co zostało zepsute w ciągu stuleci. Przywraca nas i mówi nam, byśmy wrócili do
domu, do rodziny i kawałka pola, jak to było na początku.

Następnym  razem  będziemy  to  kontynuować.  A  w  międzyczasie,  jak  to  zawsze  mówię,
przylgnijcie do waszych korzeni, aby dni wasze były długie i by szczęściło się wam we wszystkim, do
czego przyłożycie swoją rękę.

Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


