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Szalom i witam ponownie w WildBranch Ministry. Jestem Brad Scott i opowiadam wam tu o
„Zderzeniu Światopoglądów”, o zasadniczych różnicach między stworzeniem a ewolucją.

Ostatnim razem, gdy tu byliśmy, porównywałem geologiczną, tak zwaną geologiczną kolumnę
z tak zwaną kolumną dyspensacjonalizmu, ideą, że Bóg działa odmiennie w różnych dyspensacjach. Że
człowiek – jeśli wolicie – rozwija się duchowo i ewoluuje od prymitywnego Żyda do kościoła, że tak to
ujmę. Że Bóg działa odmiennie w różnych dyspensacjach. Mówiąc szczerze, porozmawiajmy trochę o
tym, zanim pójdziemy dalej. To, co Ojciec czyni, w reakcji na entropię, co obserwujemy historycznie,
jest to, że ponieważ człowiek coraz bardziej popada w upadek, Ojciec dodaje do systemu coraz więcej
informacji, by go utrzymać, gdyż człowiek przez cały czas się stacza, a nie ewoluuje. I chociaż cała
Tora, wszystkie nakazy Boże są tam objawione, w pierwszych rozdziałach Genesis, Bóg objawia to i
daje człowiekowi, gdy entropia zaczyna działać. On przekazuje informację człowiekowi, gdyż już na
początku zna koniec i wie, co się stanie. Na przykład mamy przekazanie informacji lub jeśli wolicie
praw, dotyczących chorób. Albo praw dotyczących obrzezania. Gdy nadchodzi czas – zauważcie, że od
Gen 1:1 aż do Abrahama nie ma ani jednej wzmianki o chorobach. I z powodu zepsucia człowieka – na
początku  był  doskonały,  lecz  stopniowo  zaczął  ulegać  rozpadowi  –  Ojciec  to  wie,  że  jeśli  nie
zainterweniuje,  cała  ludzkość  stopi  się  w  gorejącym  ogniu  i  ulegnie  zniszczeniu.  Więc  wkłada
informację  do systemu,  by nas utrzymać przy życiu,  bo tak nas kocha.  I  dlatego mamy tak wiele
przykazań związanych z chorobami w czasie, gdy wie On, że choroby zaczną być problemem. Nie
macie obrzezania aż do czasów Abrahama. Nie słychać o chorobach do tego momentu.  Przekazuje
pewne rzeczy dotyczące terytoriów, w jakich znajdzie  się Jego lud,  gdy wejdzie  do ziemi,  a które
objawia na Górze Synaj, gdyż wie, do czego teraz wchodzą. Widzicie, przed Górą Synaj, żyli sobie w
systemie patriarchalnym. Żyli sobie w różnych klanach lub rodzinach. Lecz On wie, że od teraz będą
jedną,  wspólną grupą ludzi,  zwącą się  Izrael.  A ponieważ będą oni żyć razem w jednym miejscu,
zaczyna im dawać przykazania na Górze Synaj, które dotyczą tego faktu, że będą teraz pośród różnych
kultur. I by powstrzymać ich przed przejmowaniem ich praktyk, daje im informacje, by ich zachować
przed tym. Widzicie, chodzi mi o to, że rzeczy stopniowo się pogarszają, więc nic z tamtego się nie
zakończyło. Jak to przedstawia dyspensacjonalizm, że w tej dyspensacji Bóg działa tak, potem ma inny
zestaw rzeczy tutaj a tutaj też inny. One wszystkie się sumują, nie odejmują jedno od drugiego. One
wszystkie się sumują, gdyż człowiek stopniowo stacza się w dół, nie w górę. Więc chciałem, żeby to
było bardzo jasne, że to wszystko jest tam, na początku, Lecz Bóg ujawnia je i daje człowiekowi, bo
Bóg wie, co nadchodzi, człowiek zaś nie.

Mając  tę  różnicę  na  uwadze,  przejdźmy  do  tego  cytatu  na  ekranie,  z  książki  Darwina  „O
pochodzeniu gatunków”. W oryginalnej książce mówi tak:  Ale,  jak to wynika z tej  teorii – innymi
słowy, teorii ewolucji – musiały zaistnieć niezliczone formy przejściowe, dlaczego nie odnajdujemy ich
w tej ogromnej liczbie, zawartej w skorupie ziemskiej? Czyli Darwin przyznaje – co mówiłem – i w
swoim późniejszym życiu zauważa, ups, nie ma na to żadnego gruntu i dowodów. Bo jeśli moja teoria
jest  prawdziwa,  to  musielibyśmy  je  mieć.  Innymi  słowy,  jeśli  różne,  nowe  gatunki  pochodzą  z
poprzednich i nie są one do siebie podobne, to dlaczego nie istnieją te formy przejściowe? Uświadamia
sobie, żeby np. przejść z ryby do ptaka, to musiałoby istnieć pewnego rodzaju przejście, pół-ryba pół-
ptak, albo część ryby część ptaka. Musiałoby istnieć coś takiego. I pyta się: dlaczego nie znajdujemy



czegoś takiego? Przyznawał coś takiego.
Dawid  Raup-Field  z  biuletynu  Historia  Naturalna.  Oto  co  mówi:  Jesteśmy  już  120  lat  po

Darwinie i wiedza o skamielinach znacząco wzrosła. Mamy teraz ćwierć miliona skamielin gatunków,
lecz sytuacja niewiele się zmieniła. Zapis ewolucyjny jest wciąż zdumiewająco pourywany i, jak na
ironię, mamy mniej przykładów przejść ewolucyjnych, niż mieliśmy w czasach Darwina. Wróćmy do
poprzedniego  slajdu.  Oto  Darwin  i  czasy  Darwina.  Jak  to  wynika  z  tej  teorii,  musiały  zaistnieć
niezliczone  formy  przejściowe,  dlaczego  nie  odnajdujemy  ich  w  tej  ogromnej  liczbie,  zawartej  w
skorupie ziemskiej? Darwin mówił,  że  w jego czasach nie  mają żadnych zapisów w skamielinach.
Potem, 120 lat później, ten gościu mówi, że mają nawet mniej dowodów, niż miał Darwin. Czyżbyśmy
mieli negatywne przykłady? Widzicie, ci goście przynajmniej powinni się zgadzać. Ale widzicie, ta
cała teoria ewolucji jest takim roztrzepanym, absurdalnym procesem myślenia, że pojawiają się takie
chaotyczne stwierdzenia, jak te.

Mam teraz zamiar – wróćcie na chwilę na mnie – mam zamiar pokazać wam coś, co dzieje się
teologicznie.  Chcę  wam  powiedzieć,  że  aby  chrześcijaństwo  lub  główna  religia  –  ups...
wypowiedziałem  słowo  na  'c'  –  w  naszej  kulturze  wyszło  z  judaizmu  –  a  tak  dziś  twierdzi
chrześcijaństwo, że z tego wyszło – to aby tak się stało, musimy mieć jakieś przejście, link, między
tymi dwoma. Chcę wam powiedzieć,  że teologicznie uczono nas,  świadomie lub nieświadomie,  że
Jezus jest tym brakującym ogniwem. Że to Jezus jest tym brakującym ogniwem, między przejściem od
Prawa  Starego  Testamentu  do  łaski  Nowego  Testamentu.  Od  Świąt  Starego  Testamentu  do
nowotestamentowego Bożego Narodzenia, Wielkanocy i wszystkich innych, jakie wymyśliliśmy. Że
między tymi rzeczami musi być przejście i że tym przejściem jest Jezus. Innymi słowy, On musiałby
być tym linkiem.  Czyli,  że  mamy jakąś  postać,  zwaną Jezus,  która była  pół-Hebrajczykiem i  pół-
chrześcijaninem. Zatem to On jest ogniwem między tymi dwoma. Oczywiście z upływem czasu ta
hebrajska  część,  która  powstrzymywała  proces  ewolucyjny,  została  wypleniona  i  teraz  jesteśmy w
100% chrześcijanami,  gdyż pozbyliśmy się  tych  starych dodatków.  One odpadły  i  teraz  głównym
genem – bo rzekomo judaizm lub rzeczy ze Starego Testamentu były powstrzymującym genem – ten
główny  gen  dominuje  i  mamy  teraz  100%  chrześcijaństwo.  Więc  sugeruję,  że  zgodnie  z  naszą
obowiązującą teologią,  Jezus jest tym brakującym ogniwem. On musi nim być, bo, powtarzam, nie
możemy mieć czegoś z czegoś, z zupełnie  odmiennym zachowaniem, jeśli  między tym nie byłoby
mutacji. Więc musi być jakieś ogniwo. A ja wam mówię, że w Biblii nie ma takiego ogniwa, linku.
Jaszua był w 100% Hebrajczykiem. Tak więc ci, którzy są w Mesjaszu, są w 100% Hebrajczykami.
Gdyż jedyną informacją genetyczną,  jaka jest  w Mesjaszu,  to hebrajska informacja  genetyczna.  W
Jaszua, że tak powiem, nie ma ani grama chrześcijańskiej informacji. Jasne i proste.

Wracamy  do  ekranu.  Colin  Patterson,  główny  paleontolog  w  Brytyjskim Muzeum Historii
Naturalnej.  Napisał  książkę,  która  dotyczy  świadectw  skamieniałości.  Napisał  całą  książkę  o
skamielinach.  A oni napisali  do niego:  gdzie są tego dowody? Oto co odpisał im Colin Patterson.
Całkowicie się zgadzam z komentarzem na brak bezpośrednich przykładów przejść ewolucyjnych w
mojej książce. Gdybym znał jakieś, żywe lub skamieniałe, z całą pewnością bym je umieścił...  Wróćcie
do  mnie.  Z  całą  pewnością  bym  je  umieścił.  Co  więc  mówi?  Nie  mamy  żadnych  dowodów  w
skamielinach. Tak właśnie mówi. Pisze książkę na temat świadectw skamieniałości i nie przedstawia
żadnych ilustracji. O to się właśnie pytają. Gdzie są przykłady tego, o czym mówisz? A on odpowiada,
gdybym znał  jakieś,  to  na  pewno umieściłbym je  w książce.  Czy  to  coś  dla  was  oznacza?  Bo z
pewnością powinno. Powinno.

Idziemy  dalej.  Stephen  Jay  Gould,  który  zmarł  kilka  lat  temu.  W swojej  książce  „Powrót
Spodziewanych Potworów” znanej jako ‘przerywana równowaga’... Jest to ewolucjonista, który także
wie, że nie ma przejściowego, stopniowego przejścia w skamielinach z jednego gatunku do drugiego.
Napisał więc książkę „Powrót Spodziewanych Potworów”. Pisze:  Wszyscy paleontolodzy wiedzą, że
skamieniałości zawierają niewiele drobnych form przejściowych; przejścia między głównymi grupami
są przerwane. Co akurat zgadza się z tym, czego uczy Biblia. Istniejące przerwy wynikają z tego, że



Bóg stworzył  to  tak  na  początku.  Powrót  Spodziewanych  Potworów.  Zostało  to  tak  nazwane,  bo
obecna teoria, obecna teoria jest taka, że skoro nie mamy dowodów na powolne formy przejściowe, to
teoria ta, podana przez bardzo znanego z teorii ewolucji Stephena Jay Goulda, jest taka, że pewnego
razu kura zniosła jajo, a z niego wykluł się żółw. Albo, że wykluł się królik lub wykluł się zupełnie
inny gatunek.  Innymi słowy,  skoro nie  ma dowodów na  to,  że  stało  się  powoli,  zaczynamy teraz
myśleć, że stało się to ot, tak. Powtarzam – wymyślimy absurdy, by uniknąć oczywistego. Dlaczego tak
mówię? Bo nie mamy żadnych dowodów, że królik wyskoczył z kurzego jaja. Dlaczego nie mamy
dowodów? Z powodu praw genetyki, moi przyjaciele. I próbuję wam pokazać, że Boże Słowo, które
stworzyło te wszystkie rzeczy, działa na tej  samej zasadzie.  Bo w informacji  genetycznej kury jest
tylko  informacja  o  kurze.  I  dlatego  z  jaja  kurzego  dostaniecie  tylko  kurczaka.  To  nie  jest  jakaś
kosmiczna nauka. To wszystko jest bardzo proste i dokładnie tak działa Boże Słowo.

Od początku dał nam Swoje drogi, Swoje Święta, Swoje szabaty, Swoje prawa i nakazy. I te
rzeczy reprodukują to samo. Bo jedyną informacją genetyczną, jaka jest w Jego Świętach – to Jego
Święta. Gdy więc Boże Słowo przywdziewa ciało i zamieszkuje pośród nas, to wyda On z siebie takie
samo zachowanie, jakie mamy na początku, bo On jest Bożym Słowem, stającym się ciałem. I dlatego
postępowanie Jaszua, Mesjasza,  było takie,  że przestrzegał  Świąt, jakie On sam nam nadał. Nawet
nasza teologia mówi, że Jaszua jest od początku. On jest tym – zgodnie z Kol 1 i Jan 1 – On jest tym,
który wszystko stworzył. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. I nie ma niczego, co by
nie zostało stworzone przez Niego. Zatem to wszystko pochodzi od Niego. Gdy więc przywdziewa
ciało człowiecze i mieszka wśród nas, to przestrzega wszystkich przykazań, jakie sam napisał. A potem
mówi, weź swój krzyż i naśladuj Mnie. Nie powiedział,  weź swój krzyż, a Ja będę cię naśladował,
dokądkolwiek pójdziesz. Nie powiedział tego, ty idź, a Ja pójdę za tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Nie.
On powiedział, weź swój krzyż i pójdź za Mną. Jeszcze raz, to jest prawo rodzaju. Przecież rozumiemy
naukowo te stwierdzenia dotyczące prawa rodzaju. Ja tak robiłem, teraz wy tak róbcie. A jak my to
interpretujemy  w  naszych  współczesnych  religiach?  Że  przywdział  ciało,  zamieszkał  wśród  nas,
przestrzegał  wszystkich przykazań, jakie sam napisał,  a ponieważ On je  przestrzegał,  my teraz nie
musimy ich przestrzegać. Dokładnie czegoś takiego uczymy. Ponieważ On to zrobił, my nie musimy.
A On tak nie powiedział. Nie powiedział tak na początku, nie powiedział tak w środku i również nie
powie tak na końcu.

Wracamy do ekranu. Oswald Spengler w swojej książce „Upadek Zachodu” tak pisze: Nie ma
bardziej  rozstrzygającego  obalenia  darwinizmu,  niż  to,  jakie  zafundowała  nam  paleontologia.
Paleontologia  to  generalnie  badanie  starych  rzeczy.  Badanie  starych  rzeczy  –  takie  jest  tego
znaczenie. ...  odkrywamy doskonale stabilne i niezmienione formy zachowania przez długie wieki ...
pojawiające się nagle i naraz w swoim ostatecznym kształcie. Innymi słowy, znajdujemy je w takiej
samej  postaci  teraz,  jak  i  w  skamielinach.  W  skamielinach,  jakie  mamy.  Powodem,  dlaczego  w
skamielinach nie mamy brakującego ogniwa, jest to, że to, co obserwujemy w skamielinach, widzimy i
teraz. Sam fakt, że nawet mamy skamieliny, pokazuje nam, że coś nagłego i gwałtownego przytrafiło
się tym rzeczom, które skamieniały. Dlatego są zachowane i nie niszczeją. Bo rzeczy, które umierają
naturalnie i leżą przez długi czas, nie pozostawiają po sobie skamielin. A ponieważ, przyjaciele, tak się
nie stało, jest to dowodem na potop; dowodem dziejącej się nagle katastrofy, która uwięziła te rzeczy i
pozwoliła im skamienieć. Jeśli leżałyby na powierzchni przez dłuższy czas, nie zostawiłyby po sobie
skamieniałości. Są to głupoty.

W  książce  pt.  „Rozwijanie  się,  czyli  Teoria  i  Procesy  Ewolucji  Organicznej”  napisano:
Większość  rzędów,  klas  i  gromad  pojawia  się  nagle  z  nabytymi  już  wszystkimi  cechami,  jakie  je
rozróżniają. Biblia  czegoś  takiego  nie  uczy.  Ta  książka  została  napisana  przez  ewolucjonistę,  nie
została napisana przez kreacjonistę. Oni wiedzą, że grunt i dowód uczą kilku rzeczy. Rzeczy pojawiły
się gwałtownie, nagle, co dokładnie mówi Genesis 1 i 2 na temat pojawienia się rzeczy. Oraz że mają
już nabyte wszystkie cechy, jakie rozróżniają jeden gatunek lub jedną rzecz od drugiej. Idziemy dalej.

W  swojej  książce  „Rozbiórka  ewolucji”  Ralph  Muncaster  mówi:  Jeśli  skamieliny  coś



potwierdzają,  to  potwierdzają  rzeczywistość  niewielkich  zmian.  Rośliny  i  zwierzęta,  jakie  istniały
miliony lat temu, są jak rośliny i zwierzęta dzisiaj. Powtórzę. Rośliny i zwierzęta, jakie istniały miliony
lat  temu – oczywiście  pan Muncaster  chce  rozmontować  ewolucję,  ale  on  również  ma problem z
czasem. Ma problem z czasem, gdyż mówi – Rośliny i zwierzęta, jakie istniały miliony lat temu, są jak
rośliny i zwierzęta dzisiaj. Zgodnie z zapisem Biblii, te rzeczy nie istniały miliony lat wcześniej. Nie
były w stanie istnieć miliony lat temu. Idziemy dalej.

Istnieją  mutacje.  Mutacje  to  oczywiście  rozwijające  się  w górę  zmiany,  pojawiające  się  w
wyniku  mutacji  w  genach,  jakie  są  przekazywane  dziedzicznie.  Taka  jest  ich  definicja  mutacji.
Przeczytam ponownie.  Rozwijające się w górę zmiany, pojawiające się w wyniku mutacji w genach,
jakie są przekazywane dziedzicznie. Taka jest definicja mutacji, jaką dostaniecie od ewolucjonistów.
Innymi słowy, dodawanie lub odejmowanie informacji w naszych genach, tworzy mutacje. Niestety
mutacje tworzą pogarszające zmiany. Nie ma żadnych dowodów na rozwijające się zmiany w wyniku
mutacji genów. Dr Robert Clark z Uniwersytetu w Cambridge stwierdza:  Zatem w mutacjach – nie
chcę, byście opierali się tylko na moim słowie – mamy tylko jeden rodzaj dziedziczenia, znany nauce,
w którym naturalna selekcja mogłaby działać, by uzyskać nowe odmiany i gatunki. Mimo że zbadano
już tysiące mutacji, nie znaleziono ani jednego przykładu, w jakim mutacja uczyniłaby jakieś zwierzę
bardziej  skomplikowanym, wniosła jakąś nową strukturę do istnienia, lub nawet wpłynęła na jakąś
nową adaptację radykalnej natury. Innymi słowy, dowody, jakie widzimy w tych tysiącach mutacji,
które przebadali, nie ma w nich żadnego pozytywnego dowodu, że coś takiego miało miejsce.

I ponownie Julian Huxley. Cytowaliśmy go wcześniej.  Wiodący ewolucjonista, stwierdza: ...
wiele mutacji jest śmiertelnych, niepozwalających organizmom w ogóle żyć, a większość pozostałych
wybija  maszynerię  z  rytmu.  ...  szanse  na  uzyskanie  pozytywnej  mutacji  w  jednym  rzucie,  dzięki
zwykłemu przypadkowi, są jak jeden do tysiąca do milionowej potęgi. Czy wiecie, jak wielka to liczba,
tysiąc podniesione do milionowej potęgi, o jakiej tu mówi? To jest absurdalnie niemożliwe. Nie tylko
niemożliwe,  ale  absurdalnie  niemożliwe.  A to dlatego,  że te  rzeczy nie  miały  miejsca.  To dlatego
mamy te komentarze. Te rzeczy się nie wydarzyły. Rzeczywistość, czyli to, co widzimy w gruncie i
dowodach, a także w tym, co uczy Biblia, jest taka, że cała informacja genetyczna musiała już być
obecna na samym początku.  Taką rzeczywistość napotykamy.  Ona już musiała  istnieć.  Chcę wam
zasugerować,  że  większość ewolucyjnego  myślenia  wyciąga  błędne wnioski,  oparte  na  skromnych
dowodach.

Wracamy na ekran. Oto przykład. Kompletny człowiek – niektórzy widzieliście to w muzeach –
Kompletny  człowiek  rysowany  jest  na  podstawie  niewielkiej  ilości  dowodów.  Mamy człowieka  z
Nebraski. Przypominacie sobie ten obrazek o rozwoju człowieka? Mamy coś takiego jak człowiek z
Nebraski. Cały ten człowiek został zbudowany na podstawie znalezionego zęba. Później, oczywiście,
okazało się, że to nie był nawet ząb człowieka. To był ząb świni, nawet nie był ludzki. Wyciągnęliśmy
ogólny wniosek na podstawie niewielkich dowodów.

Kolejny  przykład.  Człowiek  z  Piltdown.  Kolejny,  kompletnie  poskładany  człowiek,  który
okazał się totalnym oszustwem. Czymś, co nawet nie było prawdą, przy ukazywaniu tego dowodu.

To samo dzieje się teologicznie. Nie ma żadnego biblijnego dowodu na to, że nasz Mesjasz
urodził się w Święta Bożego Narodzenia. Jednak w Ameryce (i Polsce) mamy to całe świętowanie,
które co roku pochłania większość czasu ludzi i ich pieniędzy. Stało się częścią naszej nomenklatury, w
tym, co mówimy i co robimy. Wszyscy opieramy się – na czym? Na słabym albo żadnym dowodzie, że
to wtedy się urodził. Podczas gdy Łukasz 1 do 4 uczy nas wyraźnie, uczy nas wyraźnie, że urodził się
podczas Sukkot, ok. W czasie Święta Sukkot. Cały dowód na to mamy w Łukaszu 1 do 4. Gdybyśmy
znali  początek,  gdybyśmy np.  znali  Księgę  Kronik,  gdybyśmy znali  to  wszystko,  co  Łukasz  nam
opisuje w Łukaszu 1 do 4, wiedzielibyśmy, że zaczerpnął to wszystko z Tanaku, Starego Testamentu.
Zatem dowód na to, kiedy urodził się Jaszua, jest nam dostarczony w tych różnych wypowiedziach,
przekazanych np. w tym, co mówili pasterze na polu, gdy przebywali tam ze swoimi owcami itp., itd.
Gdybyśmy znali te rzeczy, to wiedzielibyśmy dokładnie, kiedy się urodził. Jednak wyciągamy ogólne



wnioski na podstawie słabiutkich lub żadnych dowodów. To nie wtedy miało miejsce.
Ok,  wracamy  do  ekranu.  Mamy  człowieka  z  Nebraski,  człowieka  z  Piltdown,  co  było

całkowitym oszustwem. Mamy człowieka pekińskiego, który został odtworzony z części kości twarzy.
A na  dodatek,  te  oryginalne  części  kości  twarzy  zostały  zagubione.  Czyli  to  też  jest  całkowitym
oszustwem. Tak on wyglądał, co widać na ekranie. Te białe miejsca, jakie widzicie na ekranie, zostały
dodane do twarzy. Widzicie, że połowa twarzy, jaka tam jest – na jej podstawie zbudowano całego
człowieka, opierając się na skromniutkich dowodach.

No i w końcu mamy Lucy. Australopitek, którego cała postać została odtworzona na podstawie
stawu kolanowego, na podstawie kolekcji kości, z których staw kolanowy, najważniejsza część, została
znaleziona 60 metrów głębiej i ponad 2 km dalej niż pozostałe kości. Staw kolanowy był 2 km dalej.
Oto jak to wygląda. Tak wygląda Lucy. To są kości, jakie mamy. Z tego jest odtworzona cała postać.
Niektóre fragmenty, zwłaszcza najważniejsza część, kolano, zostało znalezione 60 metrów głębiej  i
ponad 2 km dalej.

Chcę wam powiedzieć, że to samo robimy biblijnie. Robimy to samo z Pismem. Uczy się nas
wyciągać ogólne wnioski z niewielkich lub żadnych dowodów w Biblii.  Pozwólcie, że podam wam
przykład.  Rzym 6:14  mówi:  Grzech  bowiem nie  będzie  nad  wami  panował,  bo  nie  jesteście  pod
prawem, lecz pod łaską. I  z tego wersetu – jestem pewien, że niektórzy wiedzą, o czym mówię –
wyciągamy wniosek, że Chrystus umarł, by uwolnić nas od Tory! Chrystus umarł, by uwolnić nas od
Tory! Wyciągnięte na podstawie słabego lub żadnego dowodu. Bo jeśli czytacie Rzym 6, to widzicie
wyraźnie, że uczy nas, że skoro z Nim umarliśmy i z Nim powstaliśmy, to stary człowiek, który był
pod  Torą,  pod  prawem,  pod  jakimkolwiek  prawem,  w  chrzcie  został  z  Nim  pogrzebany.  I  teraz
powstałeś z Nim do nowego życia. Teraz możesz oddać swoje członki dla sprawiedliwości i świętości.
Bo jeśli nie przyjąłeś łaski, to jedyny wybór, jaki masz, to bycie pod Prawem.

Dobra,  następnym  razem  będziemy  mówić  o  dalszych  przykładach  braku  dowodów,  na
podstawie  których  wyciągamy  ogólne  wnioski.  Będziemy  mówić  o  relacji  między  stworzeniem  i
ewolucją, o różnicach między tymi rzeczami. A także o tym, jak wprowadziliśmy to do teologii. Czyli
następnym razem, gdy się spotkamy, będziemy o tym mówić. Być może nawet zakończymy tą serię.

A w międzyczasie przylgnijcie do swoich korzeni, aby dni wasze były długie i by szczęściło się
wam we wszystkim,  do czego przykładacie  swoją  rękę.  Do zobaczenia  następnym razem.  Szalom
Alechem. Cześć. Do zobaczenia wkrótce. Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


