
Zderzenie Światopoglądów
część 5

Cześć. Szalom. Jestem Brad Scott,  choć to nie jest takie ważne, ale oglądacie tu „Zderzenie
Światopoglądów”,  gdzie  kontynuujemy  naszą  serię  omawiającą  stworzenie  i  ewolucję.  Nie  tylko
główne  różnice  między  organiczną  ewolucją  i  organicznym  stworzeniem,  lecz  także  teologiczne
aspekty tego zagadnienia. Przyglądaliśmy się paru podobieństwom w obu dziedzinach. Mam nadzieję,
że to dostrzegacie. Że widzicie różnice i podobieństwa w obu tych procesach myślenia.

Zaczniemy się teraz przyglądać pojęciu makroewolucji. Na ekranie macie podsumowanie tego,
co  nazywa  się  makroewolucją.  Gdyż  istnieją  mikro-ewolucyjne  procesy,  zachodzące  w  gruncie  i
dowodach,  jakie  widzimy w naszym świecie.  Wiecie,  gąsienice  i  motyle,  tego typu rzeczy.  To są
mikro-ewolucyjne procesy. Nazywamy je mikro-, gdyż te same procesy wciąż i wciąż się powtarzają.
Widzimy gąsienice zmieniające się w motyle, jednak wciąż obserwujemy ten sam proces gąsienica-
motyl. Nie zamienia się w nic innego. My tu jednak mówimy o makroewolucji. I taka jest definicja –
Naturalne,  idące w górę (czyli  korzystne)  wielkie  zmiany w rodzaju,  na przestrzeni  miliardów lat,
dające zwiększającą się i dziedziczną złożoność. Powszechnie znane jako 'od molekuł do człowieka'.
Mówimy zatem o procesie makroewolucji, który różni się od tego, co obserwujemy lub widzimy w
dowodach. Tym chcemy się tu naprawdę zająć.

Te rzeczy opierają  się także na takim pojęciu jak genetyka.  Kiedy w XIX wieku na scenie
pojawia  się  Gregor  Mendel  i  dokonuje  odkryć,  badając  groch  zwyczajny,  zaczynamy  rozumieć
genetykę (geny) i to, z czego się składamy, jak rzeczy powielają się w sobie. Pojawia się więc Gregor
Mednel i daje nowe spojrzenie lub rzeczywistość, jeśli wolicie, na to, jak działa genetyka i jak to się
odbywa. Chcę wam powiedzieć,  że to, co rozumiemy, jak rzeczy pomnażają się w naszej Biblii,  o
przepraszam,  chodzi  oczywiście  o  nasze  ciała,  całkowicie  zaprzecza  całej  teorii  ewolucji  –
obserwujemy to w genetyce. Na ekranie macie przykład, że 1 Mojż. 1:11 uczy nas wszystkiego na
temat informacji genetycznej. W 1 Mojż. 1:11 mamy podane trzy prawa. Prawo rodzaju – że dany
rodzaj rodzi dany rodzaj. Nasienie jest w owocu. Oraz pojęcie rozmnażania się w sobie. Pokażcie mnie
na chwilę. Pomówmy o tych trzech prawach. W 1 Mojż. 1:11 mamy trzy prawa. Są to trzy naturalne
prawa, które działają także w sferze duchowej. Obserwujemy je w tym, co widzimy swoimi oczami, a
także jest to prawdą w rzeczach, jakie nie widzimy. Zatem te trzy naturalne prawa z 1 Mojż. 1:11 to coś
takiego: nasiona są używane w Biblii do wyrażania tego, co rodzi i reprodukuje wszystkie żywe rzeczy.
Tego słowa używa Biblia, by opisać, jak żywe rzeczy, rośliny, zwierzęta i ludzie, jak rodzą się według
siebie. Nasienie – po hebrajsku  zara – Zajin, resz i ajin. Jest to hebrajskie słowo, tłumaczone jako
nasienie. To było pierwsze prawo. Nie zapominajcie, co to jest prawo. Zgodnie z twardą, empiryczną
nauką, prawo to coś takiego, co zawsze działa i nigdy nie zawodzi. Jeśli zawsze działa w ustalonych i
określonych warunkach, to testujcie to, testujcie i testujcie, a nigdy nie zawiedzie. Takie coś nazywamy
prawem. A jeśli zawiedzie chociaż raz, to nazywa się to teorią. Pozostaje teorią, gdy zawiedzie choć
raz.  Jeśli  zawodzi wiele  razy,  to pozostaje  to w sferze hipotezy.  A jeśli  nigdy nie działało,  wtedy
nazywamy to ewolucją. Taka jest hierarchia w tych rzeczach. Mamy trzy prawa. Pierwsze prawo –
wszystko się rodzi z nasienia. Drugie prawo – z hebrajskiego  lemino – przekazywane zgodnie z ich
rodzajem.  To  jest  drugie  prawo.  Dany rodzaj  produkuje  ten  sam rodzaj.  To są  prawa.  Te  rzeczy
widzimy, jak dzieją się stale i stale, i stale. Trzecie prawo jest takie, że nasienie znajduje się w owocu.
Chcę wam powiedzieć, że najważniejsze z tych trzech praw. Jest to ważna zasada przy nauczaniu o
zasadzie nasienia, którym, zgodnie z Biblią, zgodnie z przypowieścią, tym nasieniem jest Słowo Boże.



Łuk 8:11 w komentarzu do przypowieści na temat siewcy, wniosek jest taki: przypowieść jest taka
(Łuk 8:11), nasieniem jest Boże Słowo. Gdy zrozumiecie, że nasienie jest w owocu, wtedy zrozumiecie
wszystko, co mówił Paweł. Chcę wam powiedzieć, że raczej nie rozumiecie w pełni tego, czego Paweł
uczy w liście do Rzymian oraz do Galacjan, jeśli nie rozumiecie zasady nasienia. To dlatego Szymon
Kefas, czyli Piotr powiedział, że wiele rzeczy, jakie powiedział Paweł, ciężko zrozumieć. Zwłaszcza
jeśli  nie  udasz  się  na  początek,  będziesz  miał  trudności  ze  zrozumieniem,  dlaczego  Paweł  tak
konsekwentnie uczy o nasieniu. Mamy więc te trzy prawa na początku. Te trzy prawa obserwujemy w
genetyce, jak nasze ciała są stworzone, jak wszystko jest zrobione. To wszystko wiemy z genetyki.
Wracamy do ekranu na temat informacji genetycznej. Dany rodzaj rodzi ten sam rodzaj. Nasienie jest
w owocu. I przykazanie dla tych wszystkich rzeczy, jakie stworzył na początku, jest takie: idźcie i
rozmnażajcie się według siebie. To są grunty i dowody, jakie widzimy, dziejące się w naszym świecie.
Wszystkie rośliny stworzył dokładnie takimi, jakimi mają być. Rośliny, idźcie teraz i się rozmnażajcie.
Wszystkie zwierzęta są stworzone tak, jak powinny być stworzone na początku. Idźcie i rozmnażajcie
się w sobie.  Tak samo wszyscy ludzie zostali  stworzeni na początku tak,  jak powinni. Idźcie i się
rozmnażajcie. Jedyna różnica między ludźmi i roślinami jest taka, że jesteśmy Bożym obrazem, zaś
rośliny i zwierzęta nie są. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Możemy sobie wybrać, by odwrócić się
od naszego Stworzyciela. Możemy tak uczynić.

Pozwólcie, że podam wam parę przykładów, jak te rzeczy działają. Pierwszy przykład. Zgodnie
z prawem genetyki i zgodnie z tym, co mówi 1 Mojż. 1, nie można uzyskać życia z czegoś, co nie żyje.
W naszym fizycznym, materialnym świecie mamy tylko dwie opcje, jakie znam. Jeżeli macie trzecią
alternatywę, proszę, napiszcie do mnie, bo chciałbym ją poznać, gdyż naukowcy od dekad i dekad
próbują to rozgryźć. A są one takie: albo na początku coś powstało z niczego, albo coś zawsze było.
Tak naprawdę nie mamy tu trzeciej  opcji.  Kiedy cofniemy wszystko do samego początku lub jeśli
wolicie do tego punktu w czasie, gdy wszystko się zaczęło, to stoimy przed tym, że albo wszystko
pojawiło się z niczego, Wielki Wybuch lub jakkolwiek chcą to nazywać, albo coś zawsze było lub ktoś
zawsze  był.  Z  naszego  trójwymiarowego,  ludzkiego  punktu  widzenia  wydaje  się  to  trudne  do
zrozumienia.  Oba  jest  ciężko  zrozumieć.  Jednak  na  początku  życie  nie  mogło  się  pojawić  z
nieożywionego. Życie stwarza życie, gdyż w strukturze genetycznej nieożywionego nie ma informacji
o  życiu.  Mamy  zatem  gen  nieożywionego  i  w  tym  nieożywionym  genie,  zgadnijcie,  jest  tylko
nieożywiona informacja. Nie możemy więc uzyskać żywej informacji z czegoś nieożywionego, gdyż
nie ma w tym żywej informacji.  Podam wam przykład, byśmy zrozumieli,  co mówię. W strukturze
genetycznej małp nie ma ludzkiej informacji.  Nie ma informacji homo sapiens u małp. Dlatego nie
możemy uzyskać człowieka z małpy, bo jeśli spojrzymy do struktury genetycznej komórki, to nie ma
tam ludzkiej  informacji.  I  dlatego  nie  można jej  stamtąd uzyskać.  I  powtórzę,  to  są  rzeczy,  jakie
widzimy na własne oczy, to są te grunty i dowody, jakie mamy podane w Piśmie, a także w naszej
kulturze, w naszym życiu, jest to dookoła nas. Na przykład nie otrzymamy ptaków z ryb. Ryby nie
mogły ewoluować lub to, co w morzach nie mogło ewoluować w te małe ptaszki ze skrzydełkami, bo
jeśli spojrzymy do informacji genetycznej ryby lub kijanki itp., to nie ma tam informacji o ptakach. A
ponieważ nie ma tam informacji o ptakach, to wiemy, że nie uzyskamy ptaka z ryby. Jest to jeden z
dowodów, jaki skłonił dr Francisa Cricka do wniosku, cóż, opierając się na tym, co mówią nam prawa
genetyki, wynika, że życie nie mogło ewoluować na ziemi. I dlatego musiał uciec się do absurdu, bo
unika oczywistego.

To samo dotyczy następnego. Ujmę to tak, w genie Paschy nie ma informacji o Wielkanocy. W
genie Paschy znajduje się tylko informacja o Passze. Dlatego Pascha wyda następną Paschę, następną
Paschę i następną Paschę. Opisy biblijne podają nam informacje dotyczące Paschy. I gdy dochodzimy
do Nowego Testamentu, to widzimy, że Jaszua przestrzega Paschy. Dlaczego? Bo Pascha rodzi Paschę.
Dlatego  nie  jest  możliwe,  by  to  święto,  ten  wyznaczony  czas,  to  święto,  zwące  się  Wielkanocą,
pochodziło  z  Paschy.  Wielkanoc  i  Pascha  to  dwie,  zupełnie  różne  rzeczy.  Nie  mają  ze  sobą  nic
wspólnego, gdyż w genie Paschy nie ma informacji o Wielkanocy.



I kolejny przykład. W Święcie Sukkot nie ma informacji o Bożym Narodzeniu. Jeśli udamy się
do tego Święta, do wyznaczonego czasu Sukkot, to mamy tam tylko informację o Sukkot. Przez te 8
dni masz się radować. Masz przestrzegać tych rzeczy. To są Moje Święta. Te Święta zawierają Moją
informację,  Moje geny, jeśli wolicie.  Dlatego nie jest możliwe, byśmy otrzymali  Boże Narodzenie,
choć wielu  ludzi  wierzy,  że  Boże Narodzenie,  że  obchodzenie  Bożego Narodzenia  wywodzi  się  z
hebrajskiego święta Sukkot i idei świateł itp. A to nie jest prawdą. To są dwie, różne rzeczy. Jedno nie
wywodzi się z drugiego.

Podam wam kolejny przykład. Nie można uzyskać czystego z nieczystego. Gen nieczystego
zawiera  tylko  informację  nieczystego  i  dlatego  nieczyste  zrodzi  tylko  nieczyste.  Jeśli  więc  Bóg
stworzył na początku homara, kraba, świnię – to są te popularne – i są one nieczyste, to wiecie co,
homary, ponieważ są nieczyste, stworzone w ten sposób, i Bóg powiedział, idźcie i rozmnażajcie się w
sobie, to homary będą rodziły tylko więcej homarów. Świnie będą rodziły świnie. I nie uzyskamy nagle
czegoś  takiego,  że  świnia  jest  czysta  albo  że  homar  jest  czysty,  gdyż w homarze  i  świni  nie  ma
informacji  o  czystości.  Jest  to  ważne  do  zrozumienia  –  przełączcie  na  mnie  –  jest  to  ważne  do
zrozumienia, bo jeśli spojrzymy na płótno Piotra, na wizję płótna Piotra, jeśli to pamiętacie, chodzi o
Dz.  Ap.  10,  to  potwierdza  to,  co  wam  właśnie  mówię.  Doskonale  zgadza  się  z  tym,  jak  Bóg
zaprojektował te rzeczy na początku. Jak były one zaprojektowane na początku? Rzeczy nieczyste,
zwierzęta,  kwiaty,  drzewa,  owoce  itd.,  nie  mają  możliwości  wyboru.  Różnica  między  naszym
kamerzystą w studio, Jaredem, różnica między Jaredem a żonkilem jest taka, że Jared jest stworzony na
obraz  Boga  i  dano  mu  możliwość  wyboru.  To  czyni  go  obrazem  Boga.  To  oddziela  Jareda  od
wszystkich innych rodzajów stworzenia. Jared ma możliwość wyboru. Jared, jeśli chce, może wstać
rano, i większość ludzi na świecie to właśnie czyni, i powiedzieć: spadaj Boże, będę robił rzeczy po
swojemu.  Bo to odróżnia  Jareda od kwiatów. Jednakże żonkile  nie  mają  takiego wyboru.  Kwiaty,
drzewa, owoce, nasiona, żonkile budzą się rano i nie mają możliwości powiedzenia: no, nie będę dziś
wydawać owocu. Koniec, mam tego dość. Widzicie, żonkile są stworzone jako żonkile i żonkil zrodzi
kolejnego żonkila.  Taka jest  struktura genetyczna żonkila.  Jared ma jednak wybór,  więc może tak
uczynić. Pamiętając teraz o tym, że tak jest ze zwierzętami i roślinami, ludzie mogą wybrać, czy pójść
za Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jeśli jestem więc niewierzącym i wybieram odrzucenie Boga,
to w swoim życiu będę produkował tylko brak wiary. Jeśli zaś wybiorę, by przyjąć Ojca, jeśli wybiorę
przyjęcie Jego zbawienia i uwolnienia, to Bóg może mnie zmienić. Dzięki swojemu wyborowi mogę
stać się czysty w Jego oczach, bo to odróżnia mnie od kwiatów, zwierząt i roślin. Wracamy teraz do
wizji  płótna Piotra i  do bogobojnego Korneliusza – tak o nim powiedziano – który podjął decyzję
pójścia za Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. On wybrał, by pójść za Nim i uwierzyć w Niego. Ujrzał
wizję, że przyjdzie do niego człowiek. Znacie historię. Będzie nim Piotr. A Piotr o tym nie wie. Gdy
czytacie  Dz.  Ap.  10,  Piotr  nie  wie  o Korneliuszu,  który – z  ortodoksyjnego,  żydowskiego punktu
widzenia – jest  nieczysty.  Dlaczego? Bo z ortodoksyjnego punktu widzenia  nie  był nawrócony na
judaizm. Tak to widzi pogląd ortodoksyjny, a Bóg próbuje mu powiedzieć, to Ja, Ja jestem tym, który
czyni czystym. Nie ta religia, nie ten system, lecz Ja mogę uczynić ludzi czystymi – bo ludzie mogą
wybrać – to Ja mogę uczynić cię czystym. Więc pewnego dnia Piotr sobie odpoczywa, jest pora na
lunch, pora, by coś zjeść, i jak pamiętacie, w czasie tego lunchu wpada w uniesienie, i ukazana jest mu
wizja. I w tej wizji pojawia się płótno z czterema rogami, spadające z góry, z różnego rodzaju czystymi
i nieczystymi zwierzętami i pełzającymi rzeczami, ptakami itp. Nie ludzie na płótnie, lecz zwierzęta na
płótnie. I anioł mówi Piotrowi – trzy razy, prawdę mówiąc – Piotrze, wstań i jedz. A co mówi Piotr?
Mówi: nie mogę, nigdy nie jadłem nic nieczystego. Co wam tam Piotr przed chwilą powiedział? 3,5
roku spędził  z  Jaszua  i  pozostałymi  uczniami,  i  w tym całym okresie  3,5  roku nie  zjadł  niczego
nieczystego.  To  właśnie  wam  powiedział.  Będąc  przez  cały  czas  z  Jaszua,  nie  jadłem  niczego
nieczystego, bo Jaszua nigdy nie jadł niczego nieczystego. On wie, że te rzeczy są nieczyste i mówi
wam, że nigdy ich nie jadł. Piotr więc nie wstaje i nie je. Dlaczego? Bo nie rozumie wizji. Nie rozumie
tego,  co  próbuje  go  nauczyć.  Gdy  czytamy  dalszy  tekst,  udaje  się  on  do  Korneliusza,  bo  w



międzyczasie Ojciec objawia mu, o co chodziło w tej wizji. Gdy spotyka Korneliusza, mówi im, że
Bóg nauczył mnie, czego? Poprzez wizję tego, że mam nie nazywać Korneliusza nieczystym, gdyż Bóg
uczynił go czystym. On nie uczynił zwierząt czystymi. Nie taka była nauka z wizji.  Nauka z wizji
polegała na tym, by pokazać mu, że z drugiej strony Korneliusz, a ponieważ Piotr nie wstał i nie jadł, i
nigdy wcześniej tego nie robił, używa czegoś, co oni dobrze rozumieli w swojej kulturze, że ja jestem
Bogiem, a Piotr jest człowiekiem, i że ludzie mogą wybrać, by pójść za Mną. Ludzie mogą zmieniać
się z nieczystych na czystych. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie odróżnia ludzi od roślin i zwierząt.
Więc  jeszcze  raz,  jeśli  Bóg  stworzył  coś  nie  do  jedzenia,  to  w  strukturze  tego  czegoś  jest  tylko
informacja o nieczystości. Nie uzyskacie informacji czystości z informacji  nieczystości.  To próbuję
wam przekazać.

Tak  samo nie  uzyskacie  niedzieli  z  szabatu.  Gdy  się  cofniemy i  ponownie  przeczytamy  o
szabacie, wszystkie rzeczy z Biblii o szabacie, to znajdziemy tam, w tej strukturze genetycznej, tylko
informację o szabacie. Zatem to siódmy dzień tygodnia jest szabatem, czasem naszego odpoczynku.
Nie  uzyskacie  żadnej  informacji  o  pierwszym  dniu  z  siódmego  dnia.  Musi  to  być  zupełnie  coś
odrębnego. I ta sama prawda dotyczy ostatniego przykładu. Wydawało mi się, że mam tu coś innego.
Chyba jednak nie mam.

Idziemy dalej. Listy Ignacego – II wiek n.e. Pamiętając, jak genetyka działa i że dane rzeczy
rodzą się według swego własnego rodzaju, dowiadujemy się czegoś z listów Ignacego z II wieku n.e.
Mówi on coś  takiego:  Jeśli  zatem ci,  którzy żyli  w starożytnych praktykach  i  przeszli  do nowości
nadziei,  nie  przestrzegają  już  Szabatu,  lecz  żyją  w zgodzie  z  Dniem Pańskim... Nagle  pojawia  się
ogromna zmiana. Mamy tu, że tak to ujmę, spontaniczne pokolenie, oraz ogromną zmianę tego, co na
początku. Przez cały czas istniał Szabat i nagle pojawia się coś nowego.  I żyją w zgodzie z Dniem
Pańskim... Dlatego stając się Jego uczniami, nauczmy się żyć zgodnie z chrześcijaństwem... Zauważcie,
że  nie  powiedział  Biblia,  że  nie  powiedział  Pismo.  Powiedział:  nauczmy  się  żyć  zgodnie  z
chrześcijaństwem... Jest całkowitym absurdem wyznawać Jezusa Chrystusa i praktykować judaizm. Jest
całkowitym absurdem... Tu także zauważamy dwa różne gatunki, jeśli wolicie.

Mamy  tu  także  cytat  Tertuliana  z  jego  publikacji  „Odpowiedź  do  Żydów”.  Cytuję  to,  co
powiedział.  I  podobnie,  jak w przypadku zniesienia  cielesnego obrzezania oraz  starego prawa, co
widać w tym,  że  zostało  ono zniesione  w określonym czasie,  tak  samo przestrzeganie  Sabatu  lub
Szabatu  okazało  się  tymczasowe. Innymi  słowy,  ten  dodatek  odpadł.  Czyli  dodatek  szabatu  oraz
dodatek  obrzezania  odpadły  i  zostały  zastąpione  innymi  dodatkami.  Podsumowując,  coś  takiego
twierdzimy teologicznie. A wynika to z naszego rozumienia ewolucji organicznej.

List Ignacego do Antiochijczyków. Spójrzcie, co mówi. Cytuję:  Piszę te rzeczy do ciebie, do
Nowego Drzewa Oliwnego Chrystusa... Nowe Drzewo Oliwne Chrystusa. Pamiętacie, co Paweł uczył
w Rzymian 11? Że my, z dzikiego drzewa oliwnego jesteśmy wszczepieni w naturalne drzewo oliwne,
które zaczęło się od nasienia już na samym początku. I że gałęzie, kwiaty i owoce naturalnego drzewa
pochodzą z tego, co było w nasieniu. Owoc nigdy nie będzie inny niż nasienie. Jeśli nasieniem drzewa
było jabłko, to owocem będą jabłka. Zatem nasieniem dzikiej oliwki musiała być oliwka. Dlatego jest
to drzewo oliwne, a my jesteśmy tam wszczepieni. Tak więc my wszyscy mamy udział w tych samych
sokach odżywczych, jak naturalne gałęzie. Ale gdzie ma rację? Bo jest tutaj uczciwy. Piszę do Nowego
Drzewa Oliwnego Chrystusa... Uważajcie na te 'głupie psy', na te wijące się węże, na te łuskowate
smoki, żmije, bazyliszki i skorpiony. Gdyż są to wyrafinowane wilki i małpy, które przybierają pozór
człowieka. Są to wyrafinowane wilki. Spójrzcie, jak ich nazywają. Nazywają ich małpami, udającymi
człowieka.  O kim oni tu mówią? O kim tu mowa? Mówi tu o starożytnych ojcach i o praktykach
Izraela,  i o wszystkim ze Starego Testamentu – o tym tu mówi. Nazywa tych ludzi małpami,  jeśli
wolicie,  albo wyrafinowanymi wilkami,  które tylko udają człowieka.  Widać,  że nie wyewoluowali
jeszcze w człowieka. Na przestrzeni naszych dekad, ileż to razy czytaliśmy, jak dwie grupy ludzi w
dzisiejszej kulturze nie są nawet nazywane ludźmi. Afroamerykanie lub Czarni, jak ich nazywamy. To
o nich mowa oraz o Żydach. W Ameryce. W tym całym naszym procesie myślenia nazwaliśmy ich



gorszymi  od  człowieka,  gdzie  jako  małpy,  naśladują  tylko  człowieka,  gdyż  jeszcze  nie  do  końca
ewoluowali.  A  ponieważ  nasza  kultura  postrzega  to  jako:  Afroamerykanin  rodzi  następnego
Afroamerykanina, to założenie jest takie, że ci goście powstrzymują proces ewolucyjny od dalszego
rozwoju. I dlatego musimy się ich pozbyć. To jest podstawą rasizmu. A rasizm przeszedł w zabijanie,
wieszanie ich na drzewach, wpychanie do komór gazowych itd., itd. Robiliśmy to od samego początku,
bazując na ewolucyjnym procesie myślenia. Tak właśnie czyniliśmy. I chcę dodać, że stało się tak,
gdyż naturalny proces ewolucji  wskoczył przed nasze duchowe pojmowanie rzeczy. A to wszystko
zaczęło się już na samym początku. Mamy to powiedziane np. u Izajasza 14, co cytowałem. Izajasz
wyjaśnia nam, że to przeciwnik pragnął się rozwijać i wywyższać, sądząc, że pewnego dnia może stać
się Bogiem, dzięki procesowi rozwoju. I że mamy pokazane to w naturze i że tak samo działa to w
sferze  duchowej.  Jest  to  jednym z  powodów podziałów,  rasizmu  w tym kraju,  rasizmu na  całym
świecie, nie tylko w tym kraju, bo taki jest ten proces myślenia.

Następnym razem,  gdy się  tu  spotkamy,  w następnym programie  pokaże  wam coś,  co  się
nazywa tak zwaną kolumną geologiczną. Ta tak zwana kolumna geologiczna to różne warstwy, jakie
rzekomo  widzimy  na  naszej  ziemi.  Zawierają  one  obraz  prostych  organizmów,  ewoluujących  w
bardziej złożone, w miarę jak zbliżamy się do szczytu tej kolumny. I pokażę wam, że to całe pojęcie
dyspensacjonalizmu wzorowało się na tej samej rzeczy. Mamy więc bezpośrednią relację między tak
zwaną  geologiczną  kolumną  a  kolumną  dyspensacjonalizmu,  jeśli  przyłożylibyśmy  je  do  siebie.
Będziemy o tym mówić następnym razem, w trakcie naszego badania tych znaczących różnic między
stworzeniem i ewolucją. I jak ważne jest, by się temu przeciwstawiać w tych czasach końca. Musimy
być w stanie odpowiedzieć każdemu człowiekowi, który pyta się o tę nadzieję, jaka jest w nas. Musimy
być w stanie udzielić odpowiedzi. To najwyższy czas, byśmy zaczęli się nawzajem tego uczyć.

A na razie, nim się zobaczymy, przylgnijcie do waszych korzeni, by dni wasze były długie i by
szczęściło się wam we wszystkim, do czego przykładacie swoją rękę.

Do zobaczenia.
Szalom.
Cześć.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


