- JE MOŽNÉ, ABY ČLOVĚK
ŽIL TÉMĚŘ 1000 LET?

GN 5 – PŘEDPOTOPNÍ SVĚT

-

CO VÍME O
PŘEDPOTOPNÍM SVĚTĚ?

-

PROČ ŽIL HENOCH „JEN“
365 LET?

-

MÁME NĚJAKÉ NÁLEZY
PŘEDPOTOPNÍHO SVĚTA?

1) GEN.5 - RODOKMENY
17 Všech Mahalalelových dnů bylo osm set devadesát pět let, a zemřel.
18 Jered žil sto šedesát dva let a zplodil Henocha.
19 Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery.
20 Všech Jeredových dnů bylo devět set šedesát dva let, a zemřel.
21 Henoch žil šedesát pět let a zplodil Metúšelacha.
22 Po zplození Metúšelacha chodil Henoch s Bohem tři sta let a zplodil syny a dcery.
23 Všech Henochových dnů bylo tři sta šedesát pět let.
24 Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal.
25 Metúšelach žil sto osmdesát sedm let a zplodil Lámecha.
26 Po zplození Lámecha žil Metúšelach sedm set osmdesát dva let a zplodil syny a dcery.
27 Všech Metúšelachových dnů bylo devět set šedesát devět let, a zemřel.
28 Lámech žil sto osmdesát dva let a zplodil syna
29 a dal mu jméno Noe se slovy: Ten nám dá odpočinutí od našeho díla a od námahy našich
rukou, od země, kterou Hospodin proklel.
30 Po zplození Noeho žil Lámech pět set devadesát pět let a zplodil syny a dcery.
31 Všech Lámechových dnů bylo sedm set sedmdesát sedm let, a zemřel.
32 Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a Jefeta.

2) POROVNÁNÍ
Prozkoumejme nyní základy evoluce a stvoření:
-

Australopithecus (4,2-1,3 mil.let)
Homo erectus (1,8-0,4 mil.let)
Homo neanderthales (0,8-0,07mil.let)
Homo sapiens (od 0,28 mil.let)

- Jednotlivé datování jsou provedeny dle
datovacích metod, které jsou nespolehlivé

- Pokud bereme doslovné znění Genesis,
pak stáří lidstva nemůže být starší než 7.000
let
- Všechny nejstarší nálezy lidských ostatků
jsou pouze předpotopní lidé
- Doba od stvoření Adama až po potopu je
max.1700 let
- Během tohoto vývoje se populace značně
rozrostla
Tento názor je brán jako pohádka, legenda
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3) DÉLKA LIDSKÉHO ŽIVOTA
2 RODOVÉ LINIE
Adam
Šét
Enóš
Kénan
Mahalalel
Jered
Henoch
Metúšelach
Lámech
Noe

130
105
90
70
65
162
65
187
182
500

800
807
815
840
830
800
300
782
595
450

930
912
905
910
895
962
365
969
777
950

Adam
Kain
Henoch
Írad
Mechújáel
Metúšáel
Lámech
Jábal, Júbal (matka Áda), Túbal-Kain, sestra
Naama (matka Síla)

Průměrná délka života 857,5, průměrná doba, kdy měli děti, je 155 let
Doba po potopu: 130+105+90+70+65+162+65+187+182+500+100=1656 let
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3) DÉLKA LIDSKÉHO ŽIVOTA
Je možné aby se dožili tak vysokého
věku? Ano !!! Svět, který známe, se
vůbec nemůže vyrovnat světu, ve
kterém žili předpotopní lidé, ta bohatost
fauny a flóry.
Vodní obal kolem země bránil pronikání
kosmického záření, tím byla zpomalena
N14 + n = C14 + H1 tím se lidé mohli
dožívat mnohem většího věku a
všechno mohlo více růst. Při potopě se
ale vody uvolnily a zatopily celý svět.
Před potopou nejspíše nebylo tolik
vodních ploch jako dnes (měli více
souše a tím se mohli dostat až na území
dnešní Ameriky po souši).
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3) DÉLKA LIDSKÉHO ŽIVOTA
Je možné aby se dožili tak vysokého věku? Ano !!!
Vliv na pronikání kosmického záření má také
magnetické pole země
Exponenciální rozpad je zřejmý z měření a je v
souladu s teorií volného rozpadu od stvoření, což
svědčí o tom, že země není starší než 20 000 let.
8.000 př. Kr. byla hodnota magnetického pole
98 G (Gaussů),
6.000 př. Kr. 35 G
5.000 př. Kr. 20 G
4.000 př. Kr. 12 G
1970 n.l. vykazovala hodnota magnetického
pole 0,62 G
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4) VÝVOJ POPULACE
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4) VÝVOJ POPULACE
Homo Sapiens by tu měl být cca 280.000 let, průměrný přírůstek obyvatelstva 0,456%.
15.2.2015 7,295 miliard, 1997 6 miliard, 1987 5 miliard, 1975 4 miliardy, 1960 3 miliardy,
1930 2 miliardy, 1830 1 miliarda, 1800 900 miliónů, 1500 460 miliónů, rok 0 cca 200 miliónů,
P=Po x e^rt
Po ....... počet obyvatel na začátku
e .......
Eulerovo číslo = 2,718 (základ přirozeného logaritmu)
r .......
průměrný přírůstek za rok
t .......
čas po jaký probíhá nárůst obyvatelstva
P= 2 (první pár)x 2,718^0,0005x280000=1.2472x10^61 tedy 12.472.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
tedy 12,47x1060 !!!! Ale my máme 7x109 , řádově úplně jiná čísla !!!
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4) VÝVOJ POPULACE
Nyní obráceně – počítejme jaký by musel být přírůstek obyvatelstva při 280.000 let pro
Homo sapiens?
7.000.000.000= 2 (první pár)x 2,718^ X x280000
X (roční přírůstek) = 0,0000478, což je mimo věk člověka, TEDY 0,005%
Skutečnost je ale 0,00456 !!!
Což znamená, že 100 lidem se dítě narodí 1x za dobu delší než 200 let !!!

Matematika nám jednoduše dokazuje nemožnost tohoto modelu. !!!!
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4) VÝVOJ POPULACE
Bible uvádí, že všichni kromě rodiny Noe zahynuli a z této rodiny je dnešní populace
Od potopy do současnosti cca 4500 let
V arše bylo jen 8 osob
Vezmeme současný přírůstek 0,456%
P= 8x2,718^0,00456x4500=6.514.614.929 obyvatel !!!
Výsledek je stejného řádu jako počet obyvatel v současné době
15.2.2015 bylo 7,295 miliard, vidíme, že přírůstek byl v historii o něco vyšší, než se počítá dnes.
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4) VÝVOJ POPULACE
Vraťme se ale k předpotomnímu světu:
Pokud počítáme rozvoj předpotopní společnosti 1.700 let (přesněji 1.656 let), průměrný
přírůstek obyvatelstva počítán vyšší než současný (dle Bible každá rodina měla hodně synů
a dcer, Lámech měl 77 dětí, Adam s Evou 56 dle historika Flavia)
P= 2x2,718^0,01x1700=3.160.462.320.909 obyvatel, což je opravdu mnoho (3 triliony),
při přírůstku 0,75% je to 2,3 miliardy
porovnání např. jak se civilizace rozšířila po celém světě od roku 0, osídlení USA od objevení

5-4E/9

4) VÝVOJ POPULACE
Porovnání růstu obyvatelstva:
-

-

-

jak se civilizace rozšířila po celém světě od roku 0
osídlení USA od objevení USA 320 mil., Brazílie 204 mil., Argentina 40 mil., Kanada 35 mil., Peru
30 mil., Venezuela 28 mil., Ekvádor 15 mil., Guatemala 15 mil.
V současnosti má Jižní Amerika 397 mil. a Severní Amerika 504 mil. obyvatel, tedy
dohromady 900 miliónů lidí a to vše za 5 století, ale Adam a jeho potomci měli 17 století
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4) VÝVOJ POPULACE
Pokud by bylo světě tolik lidí, pak museli po sobě zanechat mnoho stop a to právě
nalézáme po celém světě:
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5) NEUVĚŘITELNÉ NÁLEZY
JAPONSKÝ MONOLIT – Nalezeno v roce 1987 v hloubce 5-27m, nedaleko monumentu je
vyřezaná lidská hlava v kameni a znaky, které nejsou v žádné známé civilizaci
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5) NEUVĚŘITELNÉ NÁLEZY
PODMOŘSKÉ MĚSTO KUBA – V roce 2001 nalezeno podmořské město o rozloze 200 ha v
hloubce 600-750m. Nalezeny pyramidy, cesty, pravidelné útvary, …
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5) NEUVĚŘITELNÉ NÁLEZY
PODMOŘSKÉ MĚSTO V GULF OF KHAMBHAT – V roce 2000 bylo cca 20 km od
pobřeží objeveno město s ulicemi v hloubce 30-40m.
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5) NEUVĚŘITELNÉ NÁLEZY
Stopy člověka a dinosaura v jedné geologické vrstvě Glen Rose, Texas,
USA.
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5) NEUVĚŘITELNÉ NÁLEZY
40.000 hliněných soch a z toho 800 soch dinosaurů, Mexiko
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5) NEUVĚŘITELNÉ NÁLEZY
Indiánské kultury Peru

4-6B/10

5) NEUVĚŘITELNÉ NÁLEZY
Údolí Nazca, jižní Peru
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5) NEUVĚŘITELNÉ NÁLEZY
Obrovské koule – Kostarika,
Bosna, Slovensko, Jižní Afrika
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5) NEUVĚŘITELNÉ NÁLEZY
• 1851 - Kovová váza se stříbrným reliéfem květin byla nalezena ve skále u
Dorchesteru (Massachusetts) dělníkem z lomu.
• 1852 V uhelných vrstvách se našla kovová loď a nádoba se stříbrnou vložkou
(uvedeno v časopisu Scientific American).
• 1853 nalezen železný nástroj uložený v uhelné sloji v okolí skotského Glasgowa.
• 1883 v uhlí objeven náprstek
• 1885 Kovová krychle s vyrytým žlábkem po obvodu byla nalezena dr. Guretem u
Vocklabrucku v Rakousku, když byl rozlomen velký kus uhlí
• 1889 Vypálená hliněná figurka byla nalezena mužem, který vrtal díru pro vodu ve
městě Nampě ve státě Idaho ve skalním masivu v hloubce 90 m.
• 1891 Zlatý opracovaný řetěz, s konci uvízlými v uhlí, našla žena v Illinois, když
rozlomila velký kus uhlí.
• 1951 Dvě kostry, připomínající lidské, byly nalezeny při těžbě třetihorního uhlí
v nováckých dolech.
• 1976 nalezena lžíce uložená v uhlí a také železný kotlík v uhelném balvanu.
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5) NEUVĚŘITELNÉ NÁLEZY
• Tento zvon byl nalezen v Západní Virginii (USA) v kusu
uhlí, datovaném na 300 miliónů let. Zvon je z bronzu.
http://www.icr.org/i/pdf/af/af1002.pdf
• Pennsylvania: v listopadu 1829 byl v lomu v hloubce
25 metrů pod povrchem nalezen velký kus mramoru,
na kterém byly vruby zahrnující kapitály ‚I‘ a ‚U‘.
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5) NEUVĚŘITELNÉ NÁLEZY
V létě roku 1998 ruští vědci hledali v
oblasti asi 300 kilometrů jihozápadně od
Moskvy meteorit a objevili kousek skály,
která obsahovala železný šroub.
Geologové odhadli, že stáří skály je 300
až 320 milionů let.
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Kladívko - jeho železná
hlava a dřevěná rukojeť jsou
zatuhlé v pískovci.
Metalurgická studie ukazuje,
že bylo konstruováno z
takového typu železa, které
nemohlo být vyrobeno za
současných atmosferických
podmínek.

6) ČASOVÁ OSA
Adam viděl 8.generaci svých dětí

Otec Noeho Lámech mohl mluvit s
Adamem.
Když Henoch řekl proroctví o
budoucí katastrofě, tak to slyšeli i
všichni jeho předci, syn a vnuk.
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7) PROČ ŽIL HENOCH TAK „KRÁTCE“?
Ge.5:21 Henoch žil šedesát pět let a zplodil Metúšelacha. 22 Po zplození Metúšelacha
chodil Henoch s Bohem tři sta let a zplodil syny a dcery. 23 Všech Henochových dnů bylo tři
sta šedesát pět let. 24 Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal.
Judův 1:14 O nich také prorokoval Henoch, sedmý od Adama, když řekl: ‚Hle, Pán přišel s
desetitisíci svých svatých, 15 aby vykonal soud nade všemi a aby usvědčil každého‘ ze
všech skutků bezbožnosti, které bezbožně spáchali, a ze všech tvrdých slov, které proti
němu promluvili bezbožní hříšníci. 16 Tito jsou reptalové, nespokojenci, kteří žijí podle svých
vlastních žádostí, jejich ústa honosně mluví a lichotí lidem kvůli vlastnímu prospěchu.
Židům 11:5 Vírou byl Henoch přenesen, aby nespatřil smrt. A nebyl nalezen, protože ho Bůh
přenesl, neboť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu.
Bůh tím ukazuje moc nad smrtí.
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6) PROČ ŽIL HENOCH TAK „KRÁTCE“?
- Henochovi Bůh zjevil, že přijde v budoucnu katastrofa (1.prorok)
- Henoch chodil s Bohem = žil s Bohem, líbil se Bohu
- Ukazuje to na to, že Bůh je soudce a má moc nad životem a smrtí,
může člověka přenést z tohoto světa do nebe, ukazuje to také na
to, že pro každého, kdo touží žít s Bohem, má něco speciálního, co
připravuje v nebi.
- Ukazuje to také na budoucí vzkříšení
- 1 Timoteovi 2:3 To je dobré a milé před Bohem, naším
Zachráncem, 4 který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k
poznání pravdy. 5 Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník
mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6 který dal sám sebe jako
výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas.
- Bůh nikomu nenadržuje, pro všechny platí stejná pravidla
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8) ŽIVOT A SMRT
Jan 5:24 Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný
život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života.

2 Petrův 2:9 Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé zachovávat pro trest ke
dni soudu; 10 a to hlavně ty, kdo jdou za tělem v poskvrňující žádosti a pohrdají autoritou.
Zjevení 11 – dva svědci, kteří prorokují, jsou zabiti, pak ožijí a pak v oblaku vystupují do nebe. Poté
přichází vláda Antikrista a velké soužení.
Vždy když Bůh chce soudit, tak nejprve mluví k těm, kdo jsou mu ochotni naslouchat a skrze ně se
nějak projeví.

Henoch byl prorockým hlasem pro svoji dobu, protože chodil s Bohem, my máme být také
prorockým hlasem pro naši dobu

5-8/9

9) OTÁZKY
- Proč u rodokmene Kaina nejsou
letopočty?
- Proč měl Noe děti až 500 letech?
- Proč jsou jména v obou liniích tak
podobná?
- Co Bůh říká naší generaci, před čím nás
varuje?
- Proč jsou všechny úžasné nálezy
zamlčovány?
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