
Zderzenie Światopoglądów
część 4

Cześć. Szalom. Witam w „Zderzeniu Światopoglądów”. Od kilku tygodni omawiamy sobie ten
temat. Różnice między stworzeniem i ewolucją. Jaskrawe różnice między stworzeniem i ewolucją. I to,
jak są sobie przeciwstawne. Przekładamy to, że tak powiem, na różnice między teologią – naszym
zrozumieniem Biblii i wszystkich rzeczy z Biblii, opartą na stworzeniu, w przeciwieństwie do naszego
rozumienia teologii, opartego na myśleniu ewolucyjnym. O tym, jak wszystko ewoluowało i stopniowo
szło w górę, rozwijając się na przestrzeni czasu. Że w tym czasie niektóre rzeczy zostały porzucone lub
rozwinęły  się  i  zostały  zastąpione  czym  innym.  Jednym  z  określeń,  jakie  stosujemy  to  'teologia
zastąpienia'.  Jestem pewien, że go znacie.  To wszystko opiera się na ewolucyjnym typie myślenia.
Mam zamiar kontynuować pokazywanie wam tego kontrastu.

Wróćmy do naszych cytatów dotyczących organicznego stworzenia lub organicznej ewolucji,
co powiążemy z aspektami teologicznymi. Na ekranie macie cytat biochemika Leslie Orgel'a. Mówi
coś  takiego:  Jest  praktycznie  niemożliwe,  by  proteiny  i  kwasy  nukleinowe,  które  są  ogromnie
skomplikowane – to tak słabo powiedziane – pojawiły się spontanicznie w tym samym miejscu i czasie.
Tak właśnie uczy Pismo, ale on nie wierzy w Boga, więc nazywa to nieprawdopodobnym. Jednak, z
drugiej strony, dostrzega także grunty i dowody, i mówi: Lecz wydaje się niemożliwe – zwróćcie uwagę
na kontrast  między nieprawdopodobnym i  niemożliwym,  gdy chodzi  o  dowody –  mieć jedno bez
drugiego. Na pierwszy rzut oka, ktoś mógłby wywnioskować, że życie nigdy nie mogło pojawić się ze
związków chemicznych. Bo tak się tradycyjnie uczy, że życie pojawiło się ze związków chemicznych,
gotujących  się  na  początku  w pradawnej  zupce  i  że  ty  i  ja  jesteśmy tylko  skupiskiem związków
chemicznych. Porozmawiajmy o tym. Na następnym ekranie widzimy, że zależności są symbiotyczne.
To znaczy, jedno bez drugiego nie istnieje. Z organicznego punktu widzenia, czyli z fizycznego lub
naturalnego punktu widzenia wiemy, opierając się na gruncie i dowodach, że na początku – gdyż teraz
to wiemy – to, co sprawia życie w tobie i mnie, w ludziach, jest tą samą prawdą w stosunku zwierząt i
roślin, wszystkiego, co ma masę i materię.  Czyli to, że komórki dzielą się i pomnażają się według
samych siebie. Dziś wiemy, że to, co jest w komórkach, jest początkiem wszystkiego. Wiemy również,
że te rzeczy nie mogły ewoluować w czasie, bo jeśli brakowałoby jednej rzeczy, to rozsypałby się cały
system.

Chcę wam zasugerować, że z Torą, z Bożym Słowem jest tak samo. Mieć Torę albo Prawo,
przykazania i nakazy bez Mesjasza, jest tym samym, co mieć Mesjasza bez Tory. To jest to samo.
Różnica jest taka, że jedno poprzedza drugie, jednak na początku są razem, w tej samej chwili. Dlatego
dla naukowców logiczny jest wniosek, że jeśli ty i ja zrobieni jesteśmy z chemii, to wszystkie bolączki
i choroby powinny być traktowane chemią. Jest to logiczne i jest to jednym z głównych powodów,
dlaczego nas tak uczą myśleć. Widzicie,  jeśli jesteśmy tylko zlepkiem gotujących się chemikaliów,
jakie z czasem ewoluowały w człowieka, to łatwo – bazując na tym – przekonać, że jeśli mi coś dolega,
mam jakąś chorobę, czuję się źle, cokolwiek, albo nawet jeśli nie czuję się fajnie, a chcę poczuć się
fajnie, to rozwiązujemy to chemikaliami. Wkładamy coś do ust, łykamy tabletki, wstrzykujemy coś do
żył.  Cała  nasza  kultura  się  teraz  na  tym  opiera.  Przepisywanie  lekarstw,  legalnych  lekarstw,  jest
znacznie większym problem w Ameryce, niż są nielegalne narkotyki. To wszystko jest w telewizji,
która dudni na temat  narkotyków, że są złe,  oczywiście ja ich też nie bronię,  ale nie dostrzegamy
prawdziwego  problemu  w  Ameryce,  jakim  są  legalne  używki  (lekarstwa).  Nie  myślimy  o  tym  z
powodu tych frazesów, procesu myślenia. Nie myślimy o tym, gdyż słowo 'legalny' tam występuje,



więc musi to być w porządku. Sugeruję wam, że jeśli będziecie mieli okazję, udajcie się do waszego
sklepu i porównajcie rozmiar „apteczny” i wszystko dookoła, co się z tym wiąże, z działem warzyw i
owoców w tym sklepie. I zobaczycie, czy nie odkryjecie, że a) są mniej więcej tego samego rozmiaru,
b) dział farmaceutyczny jest nieco większy od działu z żywnością. Mamy problem z przepisywanymi
lekarstwami, gdyż stopniowo, w czasie, zostaliśmy nabrani, że jesteśmy kupą związków chemicznych i
jeśli coś jest nie tak, rozwiązujemy to chemią.

A ja chcę wam powiedzieć, że Biblia uczy, iż ty i ja pochodzimy z ziemi. Z ziemi, adamah – po
hebrajsku. Zatem Adam, czyli człowiek, pochodzi z adamah. Nawet hebrajskie słowa pokazują nam, że
zostaliśmy wzięci z ziemi. Zatem od samego początku Bożym rozwiązaniem, jeśli coś jest nie tak ze
mną, leczę to i zachowuję zdrowie dzięki rzeczom, jakie pojawiają się z ziemi. Ale system tego nie lubi
i bez względu na to, jakie są grunty i dowody, stale się temu będą sprzeciwiali. Dlaczego? Bo tu nie ma
pieniędzy. Tu nie da się zarobić, jeśli ludzie sami chodzą i leczą się, idąc do ogrodu i zrywając owoc z
drzewa lub zrywając coś z ziemi. Na tym nie da się zarobić. Tu chodzi o pieniądze. A system tego nie
lubi. Ja gwarantuję wam, że to, czego uczę, opierając się na tym pięknym języku, w jakim napisana jest
Biblia, nie spodoba się systemowi religijnemu w Ameryce. Bez względu na grunt i bez względu na
dowody, nie spodoba im się to. Tak samo im się to nie spodoba. Ok, idziemy dalej.

Izajasz 14:14-15. Chcę wam powiedzieć, że to tu zaczyna się ewolucja, nie u Darwina, nie u
dziadka Darwina, lecz to diabeł, wąż, smok, czyli ten 'zły gościu' jest tym, który rozpoczął cały ten
proces już na samym początku. Tak to było na początku i tak będzie również na końcu. To on mówi, ja
wzniosę się nad szczyty obłoków. To jest to samo, i w Biblii i w ewolucji proces jest taki sam. Sprawy i
rzeczy stopniowo rozwijają się w czasie, idą do góry. Jednak z powodu tego, co uczynił ludziom w
Ogrodzie, pojawiło się coś takiego, jak prawo entropii. Wszystko się rozpada i stacza w dół, nie w
górę. Bóg mówi: lecz zostaniesz strącony aż do piekła, do krańców dołu. Tak stwierdza Pismo. Z jego
punktu widzenia, wszystko idzie w górę, z Bożego punktu widzenia, mówi on, przepraszam, wszystko
leci spiralą w dół, nie spiralą w górę. Sugeruję wam, że Bóg to wiedział. Nasz Ojciec wiedział już, że z
powodu tego, co uczynił przeciwnik, rzeczy będą staczać się w dół. My nazywamy to prawem entropii.
Wszystkie rzeczy, uczynione z masy i materii, rozpadają się. Jeśli On to wiedział, to wiedział również,
że jeśli dostarczy systemowi informację – biblijnie i naukowo mówimy coś takiego, że dostarczamy
informację do systemu, by powstrzymać entropię. Innymi słowy, jesteśmy w stanie zachować go od
całkowitego zniszczenia i stopienia się w gorejącym ogniu, gdy dostarczymy informację do systemu.

Podawałem  już  tę  analogię,  lecz  podam  raz  jeszcze.  Jeśli  wziąłbym  nowego  Cadillaca  i
zostawiłbym go na polu, powiedzmy, że zostawiłbym go tam sto lat. Czterdzieści też by wystarczyło,
ale niech zostanie te sto lat. Zostawiam tego Cadillaca na polu. Jak ten Cadillac, pozostawiony sam
sobie,  wyglądałby  za  sto  lat?  Na  polu  zostałaby  kupa  złomu.  Tyle  by  zostało,  bo  pozostawiony
Cadillac, bez dostarczania informacji do systemu, rozsypałby się. Jednak gdybym wziął tego samego
Cadillaca i zostawił na polu, ale chodził tam codziennie i przykrywał go, czyścił, polerował, chronił
przed deszczem, pogodą itp., ile by przetrwał ten Cadillac? Może nie w nieskończoność, ale udałoby
nam się go zachować przez dość długi czas. Co zatem zrobiliśmy? Z naukowego punktu widzenia
dostarczyliśmy informacji do systemu. Bo widzicie, w rzeczywistości pozostawiony sobie samochód,
rozsypałby się. Ale jeśli coś większego niż samochód, czyli ja, zatroszczy się o niego (mówimy, że
dostarczamy informację do systemu),  to możemy utrzymać go przez długi czas.  Sugeruje wam, że
Ojciec  to  wiedział,  iż  wypaczymy  Jego  Słowo,  wypaczymy  Jego  drogi,  z  powodu  zwiedzenia  w
Ogrodzie, na początku. I że powoli wypaczymy siebie. Więc dał nam antidotum, że tak powiem. Dał
nam Swoje zasady, Swoje przykazania, Swoje nakazy, Swoją Torę, Swoją drogę, wiedząc, że jeśli to
zastosujemy, to przez długi czas zachowamy życie i nie stopimy się w gorejącym ogniu. Sugeruję
wam, że jeśli to, co powiedziałem, jest prawdą – a widzimy to zarówno w Biblii, jak i w naturalnym
świecie – to dziś potrzebujemy Tory bardziej, niż potrzebował jej Abraham. Potrzebujemy jej bardziej
niż nasi starożytni ojcowie. Dlaczego? Bo rzeczy się psują. Dzisiaj jest więcej zepsucia niż wtedy.
Rzeczy nie idą stopniowo w górę. Rzeczy stopniowo lecą na dół. To przeciwnik chce, byśmy myśleli,



że jest odwrotnie. A to nie jest prawdą. I dlatego przeciwnik nienawidzi stworzenia, a kocha ewolucję.
Wracamy na ekran – Psalm 11:2-3. Chyba cytowałem go wcześniej. Mówi: Bo oto niegodziwi

napinają łuk, kładą strzałę na cięciwę, aby w ciemności strzelać do tych, którzy są prawego serca. Gdy
zostaną  zburzone  fundamenty,  cóż  może  zrobić  sprawiedliwy? Absolutna  prawda.  Jeśli  zburzy  się
fundamenty, jeśli usuniemy cały początek, to na czym ma opierać się sprawiedliwy, jeśli te wszystkie
rzeczy z początku zostały unieważnione? Ale widzicie,  Izajasz 45:12 mówi:  Ja uczyniłem ziemię i
stworzyłem na niej człowieka. To ja – moje ręce rozciągnęły niebiosa i całemu ich zastępowi rozkazuję.
Ojciec mówi,  to Ja uczyniłem te wszystkie rzeczy. Idziemy zaraz do 1 Tym 6:20. Paweł pisze do
Tymoteusza i mówi – posłuchajcie uważnie, co mówi – Tymoteuszu, strzeż [tego], co ci powierzono. O
co mu chodzi,  gdy pisze,  strzeż tego,  co ci  powierzono? Gdy czytamy czerwone słowa (Jaszua) z
Nowego Testamentu, słyszymy jak Mesjasz stale i stale powtarza, jak wierzę, w odpowiedzi na słowa
ostrzeżenia o fałszywym proroku z 5 Mojż. 13 i 18. Mamy tam ostrzeżenie, kim jest fałszywy prorok –
pociągnie  nas  za  innymi  bogami.  Fałszywy  prorok  może  nawet  poprawnie  prorokować.  Jeśli
połączymy 5 Mojż. 13 z 18 – (wróćcie na chwilę do mnie) – jeśli połączymy 5 Mojż. 13 z 18, widać
wyraźnie w obu tych fragmentach, że jeden z nich uczy, iż jeśli pojawi się rzekomo ktoś ode Mnie,
prorokując fałszywie i prowadząc was za innymi bogami, inną drogą, inną, niż tą, jaką dałem mu na
początku, to ten prorok ma zostać ukamienowany, tak? Tak mówi 5 Mojż. 13. Lecz gdy przejdziemy
do 5 Mojż. 18, powiedziane tam jest, że nawet jeśli prorok prorokował właściwie, lecz wiedzie cię do
czegoś innego, niż to, co zostało ci dane na samym początku, to ten prorok ma być ukamienowany. Co
tam jest wspólne? Te dwa fragmenty mówią wyraźnie, że nie wolno odwodzić ludzi od tego, co dałem
wam na samym początku. Zatem kilka razy w NT Mesjasz mówi, wszystko, co mówię, powiedział mi
Ojciec, wszystko, co czynię, czynię, bo tak mój Ojciec czyni. Zatem Mesjasz, opierając się na prawie
rodzaju, tak właśnie mówi, bo takie jest prawo rodzaju, czynię to, co mój Ojciec kazał mi czynić.
Nawet Paweł w 1 Koryntian mówi, naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Mesjasza. Co więc mówi? Że
prawo rodzaju przekazywane jest z jednego pokolenia na drugie. Wracamy do 1 Tym 6:20. Mówi teraz
Tymoteuszowi, strzeż tego, co ci powierzono. Czy możemy wrzucić to na ekran? O Tymoteuszu, strzeż
[tego], co ci powierzono. Paweł jest tutaj konsekwentny. Tymoteuszu, słuchaj tego, co ci przekazałem,
gdyż  to,  co  ci  przekazałem,  otrzymałem  od  Mesjasza.  A  skąd  to  ma  Mesjasz?  Dostał  od  Ojca.
Dostrzegacie tu, jak prawo rodzaju rodzi prawo rodzaju? I dodaje – unikaj pospolitej, czczej gadaniny i
sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy. Unikaj tego. Występująca tam wiedza, to gnoza po grecku. Po
hebrajsku da'at, co oznacza doświadczalną wiedzę. Hebrajski ma dwa słowa na wyrażenie wiedzy lub
poznania w Biblii. Mają one dwa różne zastosowania. Jedno to jada – intymne poznanie, jak w 'i Adam
poznał  swoją  żonę,  a  ona  poczęła  i  urodziła  syna'.  Słowo  to  dotyczy  relacji.  Da'at to  poznanie
doświadczalne, jak w drzewie da'at dobra i zła. To jest da'at – rodzaj doświadczalnego poznania, które
da nam dobro i zło, zło i dobro, zło i dobro, dobro i zło. Potem mamy tam słowo rzekomej (fałszywej)
–  pseudonumos.  Pseudonumos po grecku.  Pseudo – fałszywie;  numos – to greckie słowo na nazwę
(imię).  Czyli  fałszywie  nazywana wiedza/poznanie.  Innymi słowy,  tylko  nazywa się  wiedzą,  tylko
nazywa się nauką. Jest tak fałszywie nazwana – to stara mu się powiedzieć i o to mu chodzi.

Ok,  wracamy  ponownie  na  ekran.  Mamy  tu  cytat  paleoantropologa,  Henry'ego  Fairfielda
Osborna. Mówi coś takiego:  Gdy zacząłem szukać przewidywań teorii ewolucji, zostałem skierowany
do greckich filozofów naturalnych i byłem zdumiony, odkrywszy, jak wiele wyraźnych i podstawowych
cech teorii darwinizmu było przewidywanych nawet już w VII wieku p.n.e. Już nawet w VII wieku
p.n.e. W pierwszych programach mówiliśmy trochę o procesach myślenia, chodzi o nasze programy,
już  jakiś  czas  temu.  Mówiłem o  różnicy  między  hebrajskim  lub  biblijnym  myśleniem  a  greckim
procesem myślenia.  Pamiętajcie,  greckie  myślenie  nie  ma  nic  wspólnego z  Grekami,  ani  nawet  z
greckim językiem. Jest to słowo, używane w Piśmie, na określenie sposobu patrzenia na świat, jaki
bardzo często jest przeciwny biblijnemu patrzeniu na świat. Zatem ten proces myślenia, jaki pochodzi
od samego  początku,  od  drzewa  poznania  dobra  i  zła,  potem poprzez  Kaina,  Ismaela,  Ezawa,  aż
doszedł do egipskiej kultury, jak również i do samej greckiej kultury, a także do rzymskiej kultury, aż



w końcu zlał się i z naszą, amerykańską (i polską), kulturą. Gdyż nasze myślenie w głównej mierze
opiera  się  na  greckim/rzymskim  myśleniu.  Mówiliśmy  też,  że  to  jest  właśnie  ewolucyjny  proces
myślenia. A pan Osborne, paleoantropolog, rozumie to tak samo.

Wracamy na ekran – Sir Arthur Keith w swojej książce „Ewolucja i Etyka” mówi: Wniosek, do
jakiego  doszedłem,  jest  taki: –  to  jego  cytat  –  prawo  Chrystusa  jest  niekompatybilne  z  prawem
ewolucji. On oczywiście wybrał prawo ewolucji. Mało tego, te dwa prawa są w stanie wojny. Chodzi
oczywiście  o  to,  że  Tora  Mesjasza  jest  niekompatybilna  z  teorią  ewolucji.  Tak  to  powinno  być
powiedziane. W każdym razie cytuję go, bo ma rację. On dostrzega sprzeczność między tymi dwoma.
Chociaż  używa  takiej  niejednoznacznej  terminologii,  widzi  on,  że  nie  ma  między  tymi  dwoma
zrozumienia, że nie da się ich połączyć.

Ewolucjonista  R.  Lewontin  również  mówi  coś  takiego.  Bez  względu  na nasze  zrozumienie
społecznej  walki, jaka daje początek kreacjonizmowi,  bez względu na to,  jaka jest  chęć połączenia
nauki i religii, nie ma ucieczki przed fundamentalną sprzecznością pomiędzy ewolucją i stworzeniem;
są one światopoglądami nie  do pogodzenia. Jest  to  dokładnie to samo, co ja mówię.  Tych dwóch
poglądów nie da się połączyć. Wielu ludzi chce to uczynić. Powodem, dlaczego wielu wierzących chce
to uczynić, bo większość z nas nie wie, jak odpowiedzieć na te rzeczy, gdyż większość z nas nie zna
zbyt dobrze swoich Biblii. Niektórzy z was znają, ale mówię tu do mieszanej publiczności i rozumiem
to; jednak według badań George'a Barnesa większość naszego zrozumienia Biblii pochodzi ze Starego
Testamentu, a większość z nas nie zna Starego Testamentu tak dobrze. Większość z nas nie ma pojęcia,
jaka jest teologia Starego Testamentu.  Niektóre obrazy ze ST, jakie mamy w swoich umysłach, są
takie, że ST to pływająca po wodzie łajba z wystającymi z niej głowami żyraf, coś takiego, ok. Taki
jest nasz obraz Starego Testamentu. A my jesteśmy nowotestamentowymi wierzącymi, A ponieważ nie
wiemy, o co chodzi, nie potrafimy odpowiedzieć na te rzeczy. A ponieważ wielokrotnie nie potrafimy
na nie odpowiedzieć, wtedy próbujemy je ze sobą połączyć, twierdząc, cóż, no dobra, Bóg stworzył te
rzeczy,  gdyż  wierzymy,  że  jest  Stworzycielem.  Przecież  te  ewolucyjne  rzeczy  wydają  się  takie
prawdziwe,  gdy  się  tego  słucha,  nic  na  to  nie  poradzimy.  Jednak  Biblia  mówi,  że  są  one
przeciwstawne.

I jeszcze raz, sugeruję wam, że to nasienie kobiety jest diametralnie przeciwne, że tak to ujmę,
nasieniu  węża.  Tak  jest.  1  Mojż.  3:15  mówi,  że  tak  już  jest  od  samego  początku.  I  wprowadzę
nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim nasieniem a jej nasieniem. On zrani ci głowę, a ty
zranisz mu piętę. Powodem, dlaczego te nauki są sobie przeciwne, jest to – powtórzę – że na początku
mamy tylko dwa nasienia. Nasienie kobiety i nasienie węża. Nie mamy tam nawet opcji na trzecie
nasienie. To część problemu. Ponieważ nasienie kobiety przyszło uczynić coś zupełnie odmiennego niż
nasienie węża. Wróćmy znów na chwilę na ekran. Jochanan, czyli Jan 10:10 też pokazuje ten kontrast.
Złodziej  (czyli  wąż)  przyszedł  tylko  [po  to],  żeby  kraść,  zabijać  i  niszczyć. Tak  na  marginesie,
ewolucjoniści to rozumieją. Jedynym sposobem, aby życie ewoluowało, jest to, że ci, którzy utrudniają
nasz rozwój, muszą umrzeć. Śmierć jest jedną z niezbędnych części ewolucyjnego myślenia. Śmierć
jest koniecznością. Zwłaszcza śmierć tych, którzy walczą o życie i nie chcą tych zmian. Śmierć jest
bliską częścią. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Boga jest życie wieczne w Mesjaszu. Czyli
kontrastem jest życie i śmierć. Dlatego Jan 10:10 mówi dalej: Ja jednakże przyszedłem, abyście mieli
życie i abyście mieli je w obfitości. Czyli kontrast jest taki, nasienie węża – śmierć, gdzie śmierć jest
niezbędną częścią, aby toczył się proces ewolucji. Czy widzicie, jak teologicznie w I wieku – nie, w II
wieku – bo gdy mówię ojcowie wczesnego kościoła, gdy tego używam, to nie mam na myśli Pawła,
Piotra i innych uczniów. Nie mówię nawet o nauczaniu Jana w Księdze objawienia albo ludziach takich
jak Polikarp, którzy byli bezpośrednio po nich. Mówię o tym, że gdy dochodzimy do II, III, IV wieku,
kiedy to mamy początek zupełnie nowego systemu religijnego. A jedynym sposobem, by ten nowy
system religijny przetrwał, jest to, że musi on potępić poprzednika – musi potępić Żydów, wszystkie te
przykazania i prawa, i Torę, i Mojżesza. Wszystko to musi zostać potępione, po to, by zacząć nową
religię.



Podstawą mojej służby WildBranch Ministry jest  Rzymian 11, gdzie  Paweł uczy, jak dzika
gałązka oliwna jest wszczepiona w naturalne drzewo. Lecz by być w zgodzie ze współczesną teologią,
zupełnie nowe drzewo zostało posadzone w pierwszych wiekach. Po to, by to się zgadzało. To jedyny
sposób.  Nie  można  uczyć,  że  wywodzimy  się  z  czegoś,  ale  robimy  zupełnie  inne  rzeczy.  I
porozmawiamy o tym, dlaczego to jest objawione w tym, jak dzieje się to genetycznie. Porównamy te
dwie  rzeczy  później,  w następnych programach.  Posadzono zupełnie  nowe drzewo.  Zacytuję  wam
słowa wczesnych ojców kościoła,  które  dokładnie  tak mówią.  Jedyny sposób,  by to  nowe drzewo
przetrwało, to potępić stare drzewo, że tak to ujmę, to naturalne drzewo. Gdyż rzeczywistość jest taka,
że  jeśli  nic  złego  nie  działoby  się  z  tym,  co  było  wcześniej,  dlaczego  mielibyśmy  zaczynać  coś
nowego.  Aby  usprawiedliwić  powstanie  czegoś  nowego,  musimy  całkowicie  potępić  to,  co  było
wcześniej.  I  tak  się  dokładnie  wydarzyło  w  historii.  By  mieć  coś  nowego,  te  rzeczy  muszą  być
przeciwne. Tego próbuję tu nauczyć.

Ok, wracamy do ekranu. Rzym 6:23 mówi nam:  Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale
darem łaski Boga jest życie wieczne w Jaszua, Mesjaszu, naszym Panu. I tu pojawia się pytanie, jak
długo istniał Mesjasz? Zgodnie z Jochananem 1:1 i pozostałą nauką Pisma, jak długo był tutaj Mesjasz,
Boże Słowo? On był tutaj od samego początku. Jeśli więc zapłatą za grzech jest śmierć, lecz Bożym
darem jest życie wieczne w Mesjaszu, a Mesjasz kręci się tu od samego początku, to tak musi być od
samego  początku.  Nie  od  środka.  Ciebie  i  mnie  uczono  religijnie,  że  to  zaczęło  się  w  Nowym
Testamencie. Tak jednak było od samego początku. Zawsze trwała ta ciągła walka między tymi dwoma
sposobami myślenia, od początku do końca. Dlatego musimy zajmować się tymi rzeczami na końcu,
gdyż Bóg zapowiedział, że na końcu zacznie przywracać te wszystkie rzeczy, jakie były na początku.
Nagle zaczynamy słuchać nauki naszych ojców, my, którzy jesteśmy jakimiś tam potomkami. Nagle
zaczynamy rozumieć ich serce,  nagle zaczynamy dostrzegać naukę tych dawnych ojców. I  na tym
dokładnie polegało  proroctwo Malachiasza,  że w czasach ostatecznych zwrócę serca ojców ku ich
dzieciom. A wynikiem tego, jeśli chcecie posłuchać, jest to, że w czasach końca serca dzieci skierują
się  ku ojcom.  To jest  przypomnienie  tego,  dlaczego Eliasz  będzie  przywracał  te  wszystkie  rzeczy
naszej pamięci. Gdyż Malachiasz 4 mówi o służbie Eliasza przywracania wszystkich rzeczy w czasach
końca. A my, dzieci, zaczynamy odpowiadać Ojcu, na to, co jest od samego początku.

Następnym  razem  porozmawiamy  o  makroewolucji.  O  różnicach  między  makro  i
mikroewolucją. Porównamy to także teologicznie.

Nim się zobaczymy, przylgnijcie do waszych korzeni, by dni wasze były długie i by szczęściło
się wam we wszystkim, do czego przykładacie rękę.

Szalom. Do zobaczenia.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


