
Zderzenie Światopoglądów
część 6

Szalom  i  witam  ponownie  w  WildBranch  Ministry.  Witam  także  w  naszej  serii,  którą
nazwaliśmy  „Zderzenie  Światopoglądów”.  Przypomnę,  że  porównujemy  w  niej  ewolucję  do
stworzenia. W naszym ostatnim odcinku zacząłem uczyć o różnicach między makroewolucją i mikro-
ewolucją.

Zakończyłem tamten  odcinek,  wspominając,  że  ten  poświęcimy  na  rozmowę o  tak  zwanej
kolumnie  geologicznej.  I  porównamy  ją  z  czymś,  co  nazywam  kolumną  dyspensacjonalizmu.
Zacznijmy najpierw od tej naturalnej. Poświęcimy na te slajdy trochę czasu, bo chcę, byście zobaczyli,
jak ta kolumna jest  przedstawiana.  Bo to,  co tu ujrzymy to, że istnieją  olbrzymie porcje,  że spore
kawałki i fragmenty tej kolumny potrafimy odnaleźć na świecie. Bo z całą pewnością widzimy, gdy
otworzymy ziemię na setki, tysiące metrów w dół, z całą pewnością widzimy pokłady lub warstwy w
ziemi. To prawda i to widać, lecz ta cała teoria, ta cała rzecz opiera się na teorii ewolucji. Innymi
słowy, zaczynamy od takiego założenia. Pierwsze – że to, co jest w najniższych warstwach, od tego się
zaczęło. Z upływem czasu – dając wystarczająco czasu – kolejna warstwa została na niej położona. I
miliony lat później pojawia się na tym kolejna warstwa. Nazywa się uniformitarianizmem. Czyli, że
rzeczy stopniowo układają się na siebie w tych warstwach, w jakimś odpowiednio długim czasie –
miliardów  lat,  jeśli  wolicie.  Czyli  założenie  jest  takie,  że  na  dole  mamy  proste  struktury,  proste
struktury komórek; i idąc w górę, tam, gdzie teraz jesteśmy, dochodzimy do bardziej złożonych. Bo tak
właśnie działa  ewolucyjne myślenie – że wszystko się rozwija.  Na ekranie macie pokazane,  co się
rzekomo nazywa kolumną geologiczną. Została ona stworzona. Z całą pewnością mamy warstwy w
ziemi,  choć one wszystkie  nie  występują razem w ani  jednym miejscu,  jednak istnieją  w wielkich
ilościach. Oczywiście wymyślone są te miliony lat i gdzie to wszystko leży.

Zacznijmy na dole, na dole kolumny geologicznej. Umieściłem to w takiej kolejności, bo jest to
najniższa warstwa, jaką widzimy. Te pokłady są głębokie na setki i  tysiące metrów w ziemi.  Gdy
dojdziemy do najniższej,  mamy erę  prekambru –  macie  to  na  dole  ekranu.  Prekambr  oznacza,  że
warstwa istniała przed kambrem. To słowo brzmi jak prehistoria lub prehistoryczny. Prehistoryczni
giganci  lub prehistoryczne dinozaury.  Słyszymy to określenie  cały czas – prehistoryczny – co jest
idiotycznym określeniem, gdyż prehistoria to próba powiedzenia o czymś, co istniało wcześniej niż
jakiekolwiek zapisy rzeczy, jakie się pojawiły. Jest to całkowita zgadywanka. Bo jeżeli coś pojawia się
przed historią, innymi słowy, przed czymś, co możemy potwierdzić gruntem i dowodami, to jest to
totalne zgadywanie. Wszystko, co prehistoryczne, to całkowite zgadywanie, bo z definicji jest to przed
historią.  Więc  skąd  wiemy,  jeżeli  nic  stamtąd  nie  mamy?  Oczywiście  ty  i  ja,  wierzący  w  Boga
Abrahama, Izaaka i Jakuba, my mamy kogoś, kto istniał przedtem – Jego. I Jemu nie ufamy, ludziom
zaś, którzy mówią,  że tam nie byli,  tym ufamy.  Wydaje się,  że mamy tu jakiś odwrócony sposób
myślenia. Udajemy się na dół i ta warstwa na dole datowana jest pomiędzy 540 mln a 13,7 mld lat
temu. Od lat tego już nie uaktualniałem, lecz ostatnio słyszałem – może słyszeliście coś innego – że
wszechświat ma teraz 16,7 mld lat. Na spodzie tej tak zwanej warstwy mamy ameby, protoplazmy,
gotujące się chemikalia, pierwotną zupkę. Taki jest opis tej gotującej się chemii na początku. Idąc w
górę do następnej warstwy, czyli miliony, miliardy lat do przodu, mamy następną warstwę. I założenie,
oparte na ewolucyjnym myśleniu jest takie, że zajęło to długi przedział czasu i pojawiają się teraz nieco
bardziej skomplikowane organizmy. Od 505 do 540 mln lat temu mamy proste organizmy komórkowe
oraz trylobity. Idziemy wyżej i dochodzimy do ery ordowik. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale



przesuwając się miliony lat, dochodzimy do ery perm. Niektórzy z was, słuchający mego głosu, mogą
znać tę nazwę 'era perm'. Era ta rzekomo trwała pomiędzy 254 a 268 mln lat temu. Ewoluowaliśmy
teraz do bardziej  skomplikowanych organizmów, do prymitywnych gadów. Idąc dalej  przez te tak
zwane warstwy stratygraficzne, dochodzimy do ery triasu i jury, które należą do mezozoiku. Trwała
ona między 245 a 144 mln lat temu. Jest to era dinozaurów. Znacie film Jurrasic Park. Stajemy się
coraz bardziej skomplikowani, gdy dochodzimy do szczytu. Tak to się nam przedstawia. Na dole proste
organizmy komórkowe, idąc w górę, te warstwy się nakładają na siebie, tak przy okazji, nie ma na to
żadnych  dowodów,  ale  tak  na  to  patrzymy.  Przechodzimy  teraz  do  bardziej  skomplikowanych
gatunków.  Jesteśmy  teraz  w  erze  eocen.  Mamy  tu  ciepłokrwiste  ssaki  itp.  Ewoluujemy  dalej  do
trzeciorzędu. Mamy tam już małpy i szybko dochodzimy do ery, gdzie są duże ssaki – konie, słonie i
podobne, aż dochodzimy w końcu do ery plejstocen, która trwa od 1,6 mln lat do teraz. I tu mamy
ludzkie istoty.

Jak  widzimy,  zaczynamy  od  dolnej  warstwy,  mamy  tam  gotującą  się  chemię  i  zupy.
Ewoluujemy w proste organizmy komórkowe, potem w prymitywne gady, dinozaury, aż w końcu na
szczycie mamy ludzi. Przy takim rozumieniu, podejście jest takie, że gdy odnajdujemy dinozaura lub
jakieś zwierzę, lub jakiś gatunek w danej warstwie, to wiek tej warstwy określa wiek danego gatunku,
jaki znaleźliśmy w tej warstwie. Jeśli znajdujemy jakieś skamieliny, jeśli są one w warstwie kambru, to
wiemy, że ta skamielina ma między 505 a 540 mln lat. Jeśli są one w prekambrze, to wiemy, że mają
do 16 mld lat, bo tam je odnajdujemy. Znajdując dinozaura, odnajdujemy go w erze jury i wiemy, że
ma około  144 do 245 mln  lat.  I  tak  dalej.  Można by tu  teraz  zadać  logiczne  pytanie  i  wiem,  że
niektórzy z was to już słyszeli: skąd wiemy, jak stara jest warstwa jury, albo warstwa permu itp.? I
odpowiedzą ci, że wiek warstwy określamy na podstawie skamielin lub gatunków odnajdywanych w
tej warstwie. Wtedy zadajesz im pytanie: dobra, a skąd wiecie, ile lat ma dana skamielina lub gatunek?
Oni odpowiedzą ci, że określa to wiek warstwy, w jakiej są odnajdywane.

Czy  dostrzegacie  tu  problem?  Niektórym  z  was  to  wyjaśniono,  więc  to  wiecie.  Jest  to
rozumowanie  w kółko.  Warstwę datują  na podstawie  skamielin,  a  skamieliny  datują  na podstawie
warstwy.  Znoszą  jedno z  drugim i  nie  mają  pojęcia,  ile  lat  mają  te  rzeczy.  Chodzi  teraz  o to,  że
spodziewalibyśmy się znajdować proste komórkowce na dole,  a bardziej  skomplikowane na górze.
Jedyny problem z takim założeniem jest taki, że nie odnajdujemy tego w gruncie i w dowodach. Za to
w gruncie i dowodach odnajdujemy, np. odnajdujemy skomplikowane organizmy, wielkie ssaki, konie,
odnajdujemy je w warstwie permu. A proste organizmy komórkowe znajdujemy w pliocenie. Małpy
zaś  odnajdujemy  w  dewonie  itp.  Gdy  spojrzymy  na  grunt  i  dowód  tego,  co  naprawdę  widzimy,
widzimy  skomplikowane  organizmy  na  niższych  warstwach  i  proste  komórkowce  na  wyższych
warstwach. Innymi słowy, widzimy, że wszystko jest wymieszane. A główną przyczyną tego byłoby to,
że sprawił to potop. Rzeczy są wymieszane i taka jest rzeczywistość w gruncie i dowodach. Nie zgadza
się to z tak zwaną kolumną geologiczną, bo została ona wymyślona, by wesprzeć te domniemania.

Przejdźmy teraz do kolumny dyspensacjonalizmu. Ta cała teoria dyspensacjonalizmu jest dla
wielu podstawą do eschatologii. Innymi słowy, dla wielu ludzi takie podejście jest podstawą do badania
proroctw. Opiera się na czymś, co sugeruję wam, że po pierwsze, nie istnieje. Najpierw pojawiły się
teorie dotyczące końca czasów, a potem stworzono tę kolumnę dyspensacjonalizmu,  by poprzeć te
teorie. Ta teoria brzmi mniej więcej tak albo myślenie dyspensacjonalizmu.

Pierwszy wiek został nazwany erą niewinności. Mówię o tej samej warstwie na dole. Mamy
różne  warstwy,  era  niewinności,  świadomości,  rządów,  potem  obietnicy,  prawa  oraz  łaski,  aż  do
wieczności. Wiek niewinności jest na początku. Jest to oczywiście okres związany z Ogrodem Edenu,
czas trwania to 1 Mojż. 1:1 do 3:6, istniejące gatunki to Adam i Ewa. Potem gdy ta era się skończyła,
mamy kolejną erę, zwaną erą świadomości, której czas trwania związany jest z poznaniem dobra i zła.
Czas trwania 1 Mojż. 3 do 6, gatunki – od Adama do Noego. Idąc w górę tej kolumny, dochodzimy do
siódmej i ósmej warstwy, do Królestwa. W erze obietnicy – było to powołanie Abrahama, a gatunkami
byli patriarchowie. Przechodzimy do ery Prawa, gdzie nie było Ducha Świętego, trwała ona od 2 Mojż.



19:1  do  Dz.  Ap.  2:1.  Istniejące  wtedy  gatunki  to  Izrael.  Teraz,  między  Prawem  i  łaską,  mamy
spontaniczne  pokolenie.  Mamy  ten  kolosalny  skok,  jeśli  wolicie,  kwantowy  skok  od  Izraela  do
chrześcijan; od Prawa do łaski. Ten okres to okres kościoła. Jest to okres przebywania Ducha Świętego
na ziemi. Istniejący gatunek to chrześcijanie. A kiedy ta era się skończy, zostaniemy zabrani i pojawi
się era ucisku. Mamy kolejny dyspensacjonalizm, zwany uciskiem. Teraz wszystko ponownie skupia
się  na  Izraelu  oraz  na  pozostałych  narodach.  Gdy  ten  okres  się  skończy,  przechodzimy  do  ery
Królestwa. Widzicie, jak te rzeczy układają się na sobie. Są pewne nauki i przykazania Boże, podobnie
jak gatunki  w kolumnie  geologicznej,  jakie  istnieją  w każdym z tych okresów. I  to  jest  jednym z
głównych powodów, dlaczego, gdy rozmawiacie o przestrzeganiu Świąt albo wyznaczonych terminów
Ojca, niektórzy odpowiadają, ale to było w okresie Prawa, albo to było w okresie rządów, albo że to
było w erze świadomości. Bierzemy te rzeczy i umieszczamy je w maleńkich klatkach er. Jak robiliśmy
to z kolumną geologiczną, tu robimy to samo. Ale jest z tym jeden problem. Ta kolumna również nie
istnieje. Została wymyślona, by po pierwsze, poprzeć te założenia.

Bo, powtarzam, wiemy, że ludzkie szczątki – wracamy na chwilę do kolumny geologicznej –
ludzkie szczątki są znajdywane w każdej warstwie, od kambru po eocen. Ludzkie szczątki, według tej
kolumny geologicznej  ludzie  nie mogą być w warstwie kambru. Nie ma ich,  aż dopiero na górze.
Dlaczego więc odnajdujemy ludzkie szczątki w tych dolnych warstwach? Jeśli nauczanie ewolucyjne
jest prawdą, dlaczego je wszędzie odnajdujemy? Szczątki, jakie powinny być tylko odnajdywane w
najwcześniejszej warstwie prekambru, są odnajdywane na wielu naszych najwyższych szczytach gór.
Jak te najprostsze komórkowce z początków dostały się na szczyty gór? Chcę wam powiedzieć,  że
odkryliśmy wiele takich rzeczy. Niektórzy z was wiedzą, że znaleziono mnóstwo różnych rzeczy, o
jakich sądziliśmy, że są współczesnymi wynalazkami. Odnajdujemy takie, które mają tysiące lat. Czy
wiecie,  że  odkryliśmy,  że  w  czasach,  jakie  zwiemy  przed  naszą  erą,  przed  Mesjaszem,  przed
Chrystusem,  znaleźliśmy baterie,  znaleźliśmy okulary,  znaleźliśmy świece  zapłonowe.  Znaleźliśmy
analogowe komputery do rysowania map, z zaznaczonymi długościami geograficznymi. Czy wiecie, że
setki lat temu znaleźliśmy mapy, zanim powstały samoloty i tego typu rzeczy? Zanim byliśmy w stanie
spojrzeć z góry, z satelitów itp.? Znaleźliśmy mapy, setki i setki lat stare, z zaznaczonymi na nich
szerokościami i  długościami  geograficznymi.  Skąd ci  ludzie  to  wtedy wiedzieli?  Jak byli  w stanie
rysować mapy? Widzicie, boję się, że mamy bardzo zaciemniony obraz historii. A nasza Biblia jest
jedną, ciągłą historią od samego początku, gdzie Bóg uczy tych samych rzeczy stale i stale, i wciąż. W
każdym miejscu widzimy te Jego cykle.

Pozwólcie, że podam przykład, o czym mówię. Wróćmy na chwilę do ekranu. W swojej książce
„Darwin, Marks i Wagner”, J. Barzun tak mówi, cytuję: Podobnie jak Darwin, Marks sądził, że odkrył
prawo rozwoju. Widział on historię w etapach, jak darwinista widział warstwy kolumny geologicznej i
stopniowe formy życia. Czy widzicie różnice między takim dzieleniem na dyspensacje a patrzeniem na
Biblię od samego początku, gdzie Bóg umieścił wszystko już na samym początku, a potem stale i stale,
wciąż nam pokazuje to na nowo? Sugeruję wam, że wszystko było dane na początku, a potem od 1
Mojż. 5 i historii Noego, widzimy tę samą naukę powtarzaną w historii Noego, a potem u patriarchów,
potem u proroków itd. A tam to tak nie działa.

Kolejny przykład. Sprawdzę, czy go mam. Tak, idziemy dalej. Chcę wam pokazać, że w tak
zwanej  kolumnie  dyspensacjonalizmu  mamy  takie  samo  zamieszanie,  jakie  widzimy  w  kolumnie
geologicznej.  To  chcę  pokazać.  Bo  jeśli  kolumna  dyspensacjonalizmu  jest  prawdziwa,  to  nie
spodziewamy się zobaczyć łaski (z ery łaski) w dolnych warstwach. Ale, przyjaciele, grunt i dowody są
następujące. Tora, czyli Prawo, które powinno istnieć tylko w erze Prawa, odnajdywane jest w erze
obietnicy i łaski. W 1 Mojż. 26:5, czyli w erze lub warstwie obietnicy, powiedziane jest: gdyż Abraham
słuchał Mego głosu, przestrzegał Moich postanowień, Moich przykazań, moich zasad i Mojej Tory.
Według dyspensacjonalizmu jest to rzekomo era obietnicy, a jednak widzimy ją (Torę) w tej erze. Nie
powinna być w erze obietnicy. Powinna być w erze Prawa, ale widzimy ją w erze obietnicy. Mamy
więc problem. A w Dz. Ap. 21:20, które zgodnie z  kolumną dyspensacjonalizmu są w erze łaski,



czytamy coś takiego: Gdy to usłyszeli, chwalili Pana i powiedzieli: Widzisz, bracie, ile tysięcy Yehudim
uwierzyło, a wszyscy gorliwie trzymają się Tory. Ups... Mamy tu Prawo, które powinno leżeć w erze
Prawa,  a  odnajdujemy  go  w  warstwie  łaski.  Jest  nie  w  swoim  miejscu,  mamy  problem.  Kolejny
przykład – łaska odnajdywana jest w erze ludzkich rządów. Bereszit 6:8 mówi: Lecz Noe znalazł łaskę
w oczach Jahwe. Ups... nie ta warstwa. Widzimy, że te rzeczy są wszędzie pomieszane.

Nim pójdziemy dalej, powiem wam coś. Pokażcie mnie na chwilę. Oto jak wasza Biblia jest
zaprojektowana. Biblia nie jest zaprojektowana jak typowe książki. Biblia nie jest zaprojektowana tak,
że ma np. rozdział o chrzcie. Chcę się dowiedzieć o chrzcie, więc otwieram rozdział o chrzcie. Nie ma
rozdziału  o  chrzcie.  Nie  ma  rozdziału  o  darach  Ducha.  Nie  ma  rozdziału  o  odkupieniu.  Nie  ma
rozdziału  o  tym,  tamtym lub  owamtym.  To samo przesłanie  jest  przedstawiane  w całym zakresie
Pisma, od Genesis do Objawienia. Bóg wziął przesłanie, jakie chce dać ludziom i rozłożył go na całej
przestrzeni Biblii. Dlatego, gdybym miał tylko Księgę Lewicką, to całe nauczanie Bożego Słowa jest w
Księdze  Lewickiej.  Zasugerowałbym,  że  jest  zaprojektowana  jak  hologram.  Wasza  Biblia
zaprojektowana jest  jak  hologram,  jeśli  wiecie,  czym jest  hologram.  Podam wam przykład.  Pokaz
laserowy. Może widzieliście pokaz laserowy w planetarium. W pokazie laserowym macie mnóstwo
różnych promieni, znacie Gwiezdne Wojny, jak ukazuje się Obi-wan Kenobi. Wtedy ta technika była
taka  rozmyta,  on  był  taki  drgający,  gdy  się  na  niego  patrzyło.  Był  to  laserowy  obraz  Obi-wan
Kenobiego. A w planetariach to działa tak, że puszczają setki promieni laserowych i pojawia się z tego
obraz. Gdybym usunął 50 promieni laserowych, obraz wciąż by pozostał,  jednak ciężej by go było
zobaczyć.  Gdybym usunął  jeszcze  więcej  promieni,  obraz wciąż  by tam był,  byłby coraz bardziej
rozmyty i trudniejszy do ujrzenia.  Sugeruję, że Biblia tak właśnie jest zaprojektowana. Nawet jeśli
usunąłbym znaczące  fragmenty  Pisma,  pozostaje  w niej  całe  nauczanie,  tylko  trudniej  go dojrzeć.
Nawet jeśli  miałbym tylko 5 pierwszych ksiąg,  czyli  Torę,  bo z jakiegoś powodu ktoś przyszedł  i
wydarł  pozostałą  część  Pisma,  gwarantuję,  że  objawienie  Mesjasza  i  to  wszystko,  co  czytamy  w
Nowym Testamencie,  albo  to,  co nam się  wydaje,  że  jest  tylko  nauczaniem Nowego Testamentu,
znajdziemy w tych pierwszych 5 księgach. Będzie trudniej to znaleźć, niż gdyby się miało całą Biblię
do dyspozycji, lecz to wszystko tam jest. Dlatego, gdy udamy się na początek i czytamy o rzeczach,
jakie wydarzyły się na początku, nagle zaczynamy je widzieć w Nowym Testamencie.  Zaczynamy
widzieć w NT rzeczy, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy. One zawsze tam były, ciężej je było
dostrzec. Tak samo jest w drugą stronę. Objawienie, wszystkie rzeczy opisane w Nowym Testamencie,
otwieramy teraz 1, 2, 3 Mojżeszową, i widzimy je tam, na początku. Jestem pewien, że znacie jakichś
znanych mówców, którzy powalili was na kolana rzeczami z NT, i pokazali je w Starym, zwłaszcza
samego Mesjasza. Bo jedną z rzeczy, jaka dzieje się w ostatnich dekadach, a przynajmniej w moim
życiu, jest to, że coraz więcej i więcej objawia się nam Pismo, i gdy udamy się na początek, zaczynamy
tam widzieć Jaszua. Zaczynamy Go tam widzieć. Prawdę mówiąc, mam dobrego przyjaciela, nazywa
się Tony Robinson. Wydaje mi się, że Tony był u was. Jeśli się nie mylę, był tutaj. Tony odnajduje tam
Mesjasza. Jest jednym z najporządniejszych gości, ze względu na użycie układów chiastycznych, o
czym tu  chyba  mówił.  Jest  w  stanie  pokazać  wam Mesjasza,  wszędzie,  we  wszystkich  rzeczach,
jakakolwiek historia nam przyjdzie na myśl z Nowego Testamentu. Potrafi pokazać, że zawsze tam
były, lecz teraz z lepszym objawieniem, stają się wyrazistsze. Dlatego tak naciskam, że Biblia jest
podobna do tych promieni laserowych. To wszystko tam jest.

Wracamy do ekranu. Przypominam, że łaska, która powinna znajdować się tylko w erze łaski,
odnajdowana jest w erze ludzkich rządów.  Noe znalazł łaskę w oczach Jahwe. Kolejny przykład – 2
Mojż. 33:13, co znajduje się w erze lub warstwie Prawa, mówi:  Teraz więc, jeśli znalazłem łaskę w
twoich oczach, ukaż mi, proszę, twoją drogę, żebym cię poznał i żebym znalazł łaskę w twoich oczach.
Zważ także, że ten naród jest twoim ludem. Ups... znaleźliśmy łaskę, która powinna znajdować się tylko
w wyższej warstwie, później. A my znaleźliśmy ją w niższej warstwie, w warstwie Prawa. To samo jest
prawdą ze Świętami. Święta mojżeszowe znajdowane są w erze łaski. Wydawało mi się, że one były
tylko w erze Prawa, a tutaj mamy Dz. Ap. 18:21, które mówią:  Ale żegnając się z nimi, powiedział:



Nadchodzące Święto  muszę koniecznie  obchodzić  w Jerozolimie,  lecz  jeśli  taka będzie  wola Boga,
wrócę do was. I odpłynął z Efezu. Tutaj odnajdujemy łaskę, o przepraszam, Święto w erze łaski. Szabat
także znajduje się w erze łaski – zgodnie z Dz. Ap. 13:42, które mówią:  A kiedy Yehudim wyszli z
synagogi, poganie prosili ich, aby również w następną  niedzielę głosili im te same słowa. Źle! – W
następny szabat. W Dziejach Apostolskich nie ma pojęcia niedzieli. Chodzi o następny szabat. O jejku
i znowu mamy to w złej warstwie. Powinniśmy mieć to tylko w tej dyspensacji. Nieprawda. Kościół
(eklezja), który powinien znajdować się w dyspensacji łaski, znajduje się w erze Prawa – 5 Mojż. 4:10
tak mówi:  [Nie zapominaj] o dniu, w którym stałeś przed Jahwe, swoim Bogiem, na Horebie, gdy
Jahwe powiedział do mnie: Zgromadź (eklezja) mi lud... Tu jest eklezja albo kościół, jak to tłumaczą w
NT. ... abym im przekazał swoje słowa, aby nauczyli się mnie bać przez wszystkie dni swego życia na
ziemi  i  żeby  uczyli  [tego]  swoich  synów. Według  dyspensacjonalizmu  jest  to  w  złej  warstwie.
Znajdujemy to nawet u Joba, w erze ludzkich rządów. Job 30:28 –  Chodzę sczerniały, [ale] nie od
słońca; powstaję i wołam w (eklezji) zgromadzeniu. Gdyby tam było w kościele, jak to jest tłumaczone
w NT,  to  chcę  wam powiedzieć,  że  mielibyśmy  teraz  zupełnie  inny  system myślenia.  Te  rzeczy
znajdują  się  w  niewłaściwych  warstwach.  Dlatego,  że  są  wymieszane.  Te  rzeczy  są  w  różnych
miejscach, bo Bóg wziął to samo przesłanie i umieścił je w całym przedziale Pisma, od Genesis do
Objawienia.

Magazyn  Christianity  Today w  1982  zamieścił:  „...  gdyż  bez  Żydów  nie  byłoby
chrześcijaństwa... to dzięki Żydom mamy pierwszą chrześcijańską rodzinę...” To, moi przyjaciele – nie
będę  nawet  komentował  –  jest  najbardziej  bzdurnym  stwierdzeniem,  jakie  widziałem.  Gdyż  w
rzeczywistości,  jeśli  wierzymy,  że  nasze  dzisiejsze  zachowanie  w dominującej  religii  pochodzi  od
Żydów, jeśli dziś wierzymy, że pochodzimy od naszych starożytnych przodków, Żydów, judaizmu,
lecz nasze zachowanie jest zupełnie odmienne, to zgodnie z twardą nauką, aby to było prawdą, musiała
nastąpić mutacja. Jedynym sposobem, aby uzyskać coś nowego w gatunku, to musi wystąpić w nim
mutacja.  A  mutacje  zawsze  idą  w  dół,  nigdy  do  góry.  Mutacje  zawsze  niszczą  rzeczy,  tak  są
skonstruowane.

Ok,  w przyszłym tygodniu  będziemy  to  kontynuować,  przyglądając  się  dowodom,  cytatom
Darwina itp., na temat różnicy między stworzeniem a ewolucją. Ale nim się zobaczymy w przyszłym
tygodniu,  przylgnijcie  do swoich  korzeni,  aby dni  wasze  były  długie  i  by szczęściło  się  wam we
wszystkim, do czego przyłożycie swoją rękę. Obiecuję wam to.

Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


