- VEŠLO SE DO ARCHY VŠE?

GN 8 – POTOPA 2.ČÁST

-

DŮKAZY V GEOLOGII

-

NĚCO NOVÉHO ZAČÍNÁ

1) GEN.8 – NOVÝ ZAČÁTEK
Genesis 8:1 Bůh však pamatoval na Noeho, na všechnu zvěř i na všechen dobytek, který byl
s ním v arše, a Bůh nechal nad zemí vanout vítr a vody opadaly. 2 Prameny hlubiny a
nebeské průduchy byly zacpány a déšť z nebe byl zadržen. 3 A voda ze země postupně a
vytrvale ustupovala, takže po sto padesáti dnech vody ubylo 4 a v sedmém měsíci
sedmnáctého dne měsíce archa spočinula na pohoří Araratu. 5 Vody postupně ubývalo až
do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. 6 A po čtyřiceti
dnech Noe otevřel v arše okno, které udělal, 7 a vypustil havrana, který odlétal a vracel se,
dokud voda ze země nevyschla. 8 Pak vypustil holubici, aby viděl, zda už voda ustoupila z
povrchu země. 9 Ale holubice nenalezla pro svou nohu místo odpočinku a vrátila se k němu
do archy, protože voda ještě byla na povrchu celé země. Vztáhl ruku, vzal ji a přinesl ji k sobě
do archy. 10 Dychtivě čekal ještě dalších sedm dní a znovu z archy vypustil holubici.
11 Holubice se k němu k večeru vrátila, a hle, v zobáku měla čerstvě utržený olivový list. Noe
poznal, že voda ze země ustoupila. 12 Čekal ještě dalších sedm dnů a vypustil holubici, ale
již se k němu znovu nevrátila. 13 V šestistém prvém roce života Noeho v prvním dni prvního
měsíce voda ze země začala osychat. Noe sundal příkrov archy a viděl, hle, povrch země
osychal. 14 Ve druhém měsíci, ve dvacátém sedmém dni měsíce země vyschla.
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1) GEN.8 – NOVÝ ZAČÁTEK
15 I promluvil Bůh k Noemu:
16 Vyjdi z archy ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů.
17 Vyveď s sebou všechno živé, co je s tebou ze všeho tvorstva: ptactvo, dobytek a všechny
plazy pohybující se na zemi; ať se na zemi hemží, rozplodí se a rozmnoží se na zemi.
18 A Noe vyšel a s ním jeho synové, jeho žena i ženy jeho synů.
19 Všechna zvěř, všichni plazi a všichni létavci - všechno, co se hýbe na zemi - vyšli podle
svých čeledí z archy.
20 Noe pak postavil Hospodinu oltář a vzal ze všeho čistého dobytka a ze všeho čistého
ptactva a přinesl na oltáři zápalnou oběť.
21 I ucítil Hospodin příjemnou vůni a řekl si v srdci: Již nikdy neprokleji zemi kvůli člověku,
protože zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé, a už nikdy nepobiji všechno živé tak, jak
jsem učinil.
22 Po všechny dny země nikdy nepřestane setba ani žeň, chlad ani žár, léto ani zima, den
ani noc.
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2) GEOLOGIE SVĚDČÍ O POTOPĚ
Bryce Canyon National Park
(vápencové skalní věže – sediment
kalcit nebo aragonit)

Grand Canyon National Park
(pískovec, vápenec)
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2) GEOLOGIE SVĚDČÍ O POTOPĚ
Monument Valley National Park
(červený pískovec)
Dolomity
(vápenec – Dolomit, ….)
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2) GEOLOGIE SVĚDČÍ O POTOPĚ
Ukládání sedimentů:

Jednotlivé sedimentační vrstvy se dle evoluce ukládaly miliony
let, pokud by tomu tak bylo, museli bychom stopy eroze nalézat
ve všech vrstvách, ale stopy eroze nenalézáme.
Naopak vrstvy jsou zcela kompaktní - na jejich kontaktní ploše
přitom chybí jakékoli zřetelné známky zvětrávání.
Příkladem je přechod mezi coconinskými pískovci a hermitskými
vrstvami v Grand Canyonu (prý je mezi nimi časová prodleva
10 milionů let). Mocný útvar Schnebly Hill (pískovcový) leží v
Arizoně mezi útvary Coconino a Hermit.
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2) GEOLOGIE SVĚDČÍ
O POTOPĚ
Je nemožné, aby byly polystratní
fosilie pohřbívány postupně po
mnoho tisíc či stovek tisíc let,
protože vršek stromu by zetlel dříve,
než by ho mohl ochránit sediment.
Polystratní fosilie svědčí o rychlém
pohřbení a jsou důkazem reálnosti
celosvětové Potopy zaznamenané
v Bibli.
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2) GEOLOGIE
SVĚDČÍ
O POTOPĚ
Je nemožné, aby byly
polystratní fosilie
pohřbívány postupně po
mnoho tisíc či stovek tisíc
let, protože vršek stromu
by zetlel dříve, než by ho
mohl ochránit sediment.
Polystratní fosilie svědčí o
rychlém pohřbení a jsou
důkazem reálnosti
celosvětové Potopy
zaznamenané v Bibli.
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2) GEOLOGIE
SVĚDČÍ
O POTOPĚ
Je nemožné, aby byly polystratní
fosilie pohřbívány postupně po
mnoho tisíc či stovek tisíc let,
protože vršek stromu by zetlel
dříve, než by ho mohl ochránit
sediment. Polystratní fosilie
svědčí o rychlém pohřbení a
jsou důkazem reálnosti
celosvětové Potopy
zaznamenané v Bibli.
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Yellowstone Park, Montana, USA
Obrázek z knihy The Global Phenomenon Of Human Fossil Footprints in Rock, Foto Dr. Don Patton

2) GEOLOGIE SVĚDČÍ O POTOPĚ
Doba ukládání:
Hustě naskládané vrstvy na Východní
pláži blízko Aucklandu na Novém Zélandu
svědčí o tom, že příslušné naplaveniny
byly měkké a vláčné, když se na sebe
vrstvily, což odporuje teorii, že se ukládaly
dlouho. Takto vytvořené vrstvy můžeme
pozorovat po celém světě, což svědčí o
nízkém stáří země.
Geologické vrstvy jsou na řadě míst ostře
stočeny. Tyto vrstvy měly být ukládány ve
velkých hloubkách a konsolidovaly
(zpevňovaly se, tuhly) stovky milionů let
před svým ohnutím, ostrým stočením.
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2) GEOLOGIE SVĚDČÍ O POTOPĚ
Jak ale uvěřit, že spodní vrstva čeká
miliony let v měkkém stavu, až se za
miliony let navrství ta poslední, aby se pak
všechny společně ohnuly, s velmi malým
rádiusem, a nepopraskaly?
Kde jsou mezi nimi miliony let s typicky
členitou krajinou, jakou máme dnes na
povrchu Země? Kde jsou mezi nimi
hluboká údolí, kaňony, koryta řek a
vysoké hory? To za prvohor bylo vše na
povrchu jen rovné? Kde jsou mezi
vrstvami pravé půdy, spraše, díry po
červech či norách zvířat? Kdepak jsou
mezi těmito vrstvami krátery po
meteoritech a zbytky impaktů?
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3) JAK SE DO ARCHY VŠE VEŠLO?
savci
3.700
ptáci
8.600
plazi
6.300
obojživelníci
2.500
ryby (včetně kruhoústých)
20.600
plášťovci (ascidie- mořští tvorové obalení plášťem)
1.700
ostnatokožci (např.mořský ježek)
6.000
členovci (např. hmyz)
1.000.000
měkkýši (např.škeble)
130.000
hlísti ploší a nitkovití (roup dětský)
25.000
červi prstencovití
17.000
trubýši (např. medúzy)
9.000
houby
5.000
jednobuněční
27.000
Celkem
1.250.000
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3) JAK SE DO ARCHY VŠE VEŠLO?
Můžeme odečíst ty druhy, které žijí ve vodě:

ryby (včetně kruhoústých)
plášťovci (ascidie)
ostnatokožci (např.mořský ježek)
téměř všichni měkkýši (např.škeble)
trubýši (např. medúzy)
houby
jednobuněční
Celkem
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20.600
1.700
6.000
130.000
9.000
5.000
27.000
200.000

3) JAK SE DO ARCHY VŠE VEŠLO?
Mimo archu mohli přežít někteří savci (velryby, delfíni), někteří obojživelníci, někteří členovci
(krabi, určitý hmyz, …), mnoho druhů červů.
Členovci navíc zabírají velice malé místo, je také sporné, zda bezobratlí vůbec v arše byli.
Dle 1.Mojž.7.15 musela vstoupit zvířata suchozemská (všechno, co má dech). Bezobratlí mohli
přežít např. ve formě vajíčka.
Takže bychom mohli vzít cca 21.000 druhů
Tedy 7.400 savců (se započetím čistých zvířat), 60.000 ptáků a 17.600 plazů a obojživelníků.
Celkem tedy 85.000 ks.
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3) JAK SE DO ARCHY VŠE VEŠLO?
Jenže herbejské slovo NIM (druh)
znamená spíše základní typ, těch,
který se nekříží s ostatními.
Počítáme-li model základních typů,
pak dostaneme číslo 2.200 základních
typů – k nim musíme přidat i typy,
které jsou již vymřelé a prokazatelně
žili i po potopě.
Tím se dostaneme k číslo 7.200 zvířat,
které byli v arše. Hranice základního
typu se kryje (cca) s čeledí.
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3) JAK SE DO ARCHY VŠE VEŠLO?
Archa měla 3 podlaží, takže podlahová plocha je cca 9.000 m2 (3x3000m2), objem vnitřního
prostoru byl tedy cca 40.000m3. Porovnejme to s nákladním vagónem 12,7x2,6x2,25m, to dává
plochu 33m2 a objem 74m3. Kapacita archy byla v ploše 280 vagónů a v objemu 550 vagónů.
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3) JAK SE DO ARCHY VŠE VEŠLO?
Vezmeme průměrné zvíře např. ovci – pro ovce se počítá 0,26m2 plochy přepravního
vagónu – tedy 138ks ve vagonu, nestřihané 121ks ve vagonu.
To by znamenalo, že do archy by se vešlo 33.000 nestřihaných ovcí, pouze 11% zvířat je
větší než ovce.
Zkusme to jinak – savec 1,5m3, pták 0,5m3, plaz a obojživelník 1m3, to by znamenalo
7.000m3 a to je jen 20% celkového objemu !!!
To ještě není všechno – vnitřní prostor se dal ještě rozčlenit na menší meziprostory (klece
mohly být navrstveny nad sebou).
Vede nás to k jiné otázce, která může znít směšně – nebyla archa zbytečně velká?
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4) VĚRNOST
Genesis 8:1 Bůh však pamatoval na Noeho ….. Byla to Boží milost, že na něj Bůh
pamatoval.
Byl věrný i když zůstal jen s rodinou, otec a dědeček mu umřeli před potopou, přesto
zachoval věrnost Bohu i kdyby měl být sám.
Mnoho lidí často vlivem okolí změní názor, podlehne tlaku okolí, Noe takový nebyl. Dělal
vše, co mu Bůh přikázal.
Židům 11:7 Vírou dostal Noe pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět, a v bázni Boží
připravil koráb k záchraně svého domu. Skrze svou víru odsoudil svět a stal se dědicem
spravedlnosti, která je na základě víry.
2 Petrův 2:4 Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni
řetězy ve tmě čekají na soud. 5 Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil
potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil.
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5) PŘEDOBRAZ
Když Bůh chce něco dát, ukazuje to nejprve na nějaké biblické postavě a poté se to
naplní.
Noe je předobraz Ježíše Krista.

Noe stavěl archu – Ježíš postavil také záchranou loď, do které máme vstoupit, abychom
byli zachráněni. Podobně jako předpotopní svět i dnes je celý svět zván, aby vstoupil do
vztahu ke Kristu, který jediný nás může zachránit. Ale abychom mohli nastoupit, musíme
uvěřit, že je to pravda. Podobně jako Noe – nikdo mu nevěřil, že je to pravda, ale kdyby
mu uvěřili, pak mohli žít nádherný život.
Museli by ale přijmout autoritu Noeho (v našem případě Krista), poddat se mu, přijmout
jeho vládu, on byl kapitánem lodi.
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6) NĚCO NOVÉ ZAČÍNÁ
Voda opadávala velmi pomalu, ale Bůh to mohl udělat najednou, hned. On to ale dělal
postupně, podobně jako dny stvoření – všech 6 dní mohl zvládnout během jedné vteřiny.
Nechává Noeho a jeho rodinu v obavách – jak to bude dál, do budoucnosti mu Bůh nic
neřekl – jak to bude dál, co s námi bude? Kde budeme žít? Co budeme jíst? Ale celá tato
situace je změnila, byla to nová zkušenost s Bohem. Bůh je přenesl z hříšné společnosti do
společnosti, která uctívala Boha. Ten, který byl opovrhován, je nyní 350 let nejvyšší
autoritou pro celou zem.
2 Korintským 5:17 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu
všechno nové.
Kdo se rozhodne vstoupit do vztahu s Kristem, prožívá bouři, ale i Boží záchranu a nové
úžasné věci – všechno je nové, stejně jako pro Noeho a jeho rodinu. Noe žil 600 let před
potopou, takže musel vše znám velmi podrobně, ale teď je vše úplně nové, jiná země!
8-6A/10

6) NĚCO NOVÉ ZAČÍNÁ
Noe a jeho rodina viděla, že voda opadává a vypustili
havrana a poté holubice, možná měli čekat na Boží
pokyn.
Délka opadávání mohla být proto, aby si uvědomovali
změnu, že něco nového začíná, aby jim došlo, že tato
změna je zásadní.
Havran – nemohl se nikde usadit (obraz starého života,
nečisté zvíře)
Holubice – ta už se usadila na zemi (obraz nového
života, čisté zvíře)
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7) SMLOUVA
20 Noe pak postavil Hospodinu oltář a vzal ze všeho čistého
dobytka a ze všeho čistého ptactva a přinesl na oltáři
zápalnou oběť. 21 I ucítil Hospodin příjemnou vůni a řekl si v
srdci: Již nikdy neprokleji zemi kvůli člověku, protože zaměření
lidského srdce je od jeho mládí zlé, a už nikdy nepobiji
všechno živé tak, jak jsem učinil. 22 Po všechny dny země
nikdy nepřestane setba ani žeň, chlad ani žár, léto ani zima,
den ani noc.
První věc, kterou Noe dělá, je obětování Bohu – staví oltář a
obětuje. Noe je vděčný za záchranu své rodiny.
Vypouští zvěř a zjišťují, jak země vypadá po potopě. Bůh jim
zaslibuje, že potopa již nebude, zaslibuje jim pomoc.
Kresba (ilustrovaná Bible A.Kircher – německý jezuita 17.stol)
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Oltáři chval musí předcházet
život ve víře a vstup do toho,
co nám Bůh připravil.
Efezským 2:10 Vždyť jsme
jeho dílo, stvořeni v Kristu
Ježíši k dobrým skutkům,
které Bůh předem připravil,
abychom v nich žili (chodili).

8) PŘÍJEMNÁ VŮNĚ
Bůh přijal tuto oběť, podobně jako Ábelovu,
mezitím ale bylo mnoho lidí, kteří Bohu něco
přinesli, ale on to nepřijal – kvůli postojům těch
lidí. Noe nějak obdržel ujištění, že jeho oběť
byla přijata.
Mnoho století prožíval ty nepříjemné vůně
obětí, které nebyly upřímné, které smrděly
samospravedlností a náboženstvím podle
vlastních představ, všichni předpotopní lidé
věřili v Boha, měli Adama a Evu, kteří jim jistě o
Bohu a ráji vyprávěli.
Malba - Lawrence G. Lovasik, S.V.D., New
Catholic Picture Bible 1960
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8) PŘÍJEMNÁ VŮNĚ
2 Korintským 2:15 Neboť jsme Kristovou libou vůní Bohu mezi těmi, kteří jsou
zachraňováni, i mezi těmi, kteří jdou do záhuby. 2 Korintským 2:16 Jedněm jsme vůní
smrti ke smrti, druhým vůní života k životu. Ale kdo je k tomu způsobilý?
Efezským 5:2 a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a
oběť Bohu v příjemnou vůni.
Filipským 4:18 Mám všechno, a ještě mi přebývá. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od
Epafrodita to, co jste mi poslali, příjemnou vůni, oběť vítanou, Bohu milou.

Římanům 12:1 Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v
oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu.
Židům 12:28 Projevujme proto vděčnost, že přijímáme neotřesitelné království, a s ní
přinášejme Bohu jemu příjemnou službu s uctivostí a bázní.
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9) SETBA A ŽEŇ
Genesis 8:22 Po všechny dny země nikdy nepřestane setba ani žeň, chlad ani žár,
léto ani zima, den ani noc.
Bůh zaslibuje, že do konce světa tady bude princip, že když něco zasejeme, pak
sklidíme a když nezasejeme, tak nic nesklidíme.
A) Sklízíme jen to, co jsme zaseli.
Nemůžeme čekat, že nám vyroste jabloň, když jsme
zaseli mák – vyroste vždy je to, jaké semeno bylo
zaseto.
B) Zasévat můžeme jen v určitý čas – není možno
zasévat např. v zimě, když je na poli sníh a zem je
tvrdá, promrzlá. Musíme čekat na příhodný čas
(jaro), na setí máme omezený čas, nemůžeme se
opozdit.
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9) SETBA A ŽEŇ
Genesis 8:22 Po všechny dny země nikdy nepřestane setba ani žeň, chlad ani žár,
léto ani zima, den ani noc.
C) ze semínka vyrostou nové rostliny, ale po dobu
růstu potřebují péči – každá rostlinka jinou –
nemůžeme dát pšenici na zavodňovací pole jako
rýže. Musíme zalévat, kropit, hnojit, kypřit, hubit
škůdce
D) práce na poli není lehká, není to práce jen pro
jednoho člověka, dnes máme techniku, ale i tak
potřebujeme pomoc druhých, na sklizeň musí být
hodně lidí.
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9) SETBA A ŽEŇ
Genesis 8:22 Po všechny dny země nikdy nepřestane setba ani žeň, chlad ani žár,
léto ani zima, den ani noc.
E) každá rostlina má jinou dobu, za kterou vyroste
(různá vegetační doba):
Salát 40 dní
Fazole 60 dní
Brokolice 80 dní
Rajčata 100 dní
Stromy – mnoho let
F) ne každé semeno se ujme, musíme třeba
sázet znovu, rolník ví, že je to normální, někdy se
proces musí opakovat
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9) SETBA A ŽEŇ
Genesis 8:22 Po všechny dny země nikdy nepřestane setba ani žeň, chlad ani žár,
léto ani zima, den ani noc.
G) když zasejeme, tak pokud nepřijde nějaká
nenadálá katastrofa, pak vždy sklidíme !!!
Rolník si je jist, že sklidí, dříve lidé na tom byli závislí,
automaticky očekávali úrodu. Semeno má velkou
schopnost dát úrodu (např. 4.000 let stará pšenice)
H) vždy sklidíme více než jsme zaseli, můžeme až
stonásobně
(brambory cca 10x, …..)
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9) SETBA A ŽEŇ
Galatským 6:7 Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8 Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný.
9 V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. 10 Tak tedy dokud
máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry.
Semeno je to co vkládáme do druhých – co říkáme a
co děláme. Všechny tyto věci nesou své ovoce, každá
věc rodí podle svého druhu.
Když nevysejeme, poroste plevel - máme sít pro Ducha –
vědomá věc naší vůle. Setba těla – když se nesnažíme.
To co prožíváme, je sklizní toho, co jsme ve svých
životech zaseli.
(obraz český impresionismus Otakar Lebeda, Snopy na poli)
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9) SETBA A ŽEŇ
A) Sklízíme jen to, co jsme zaseli. Nemůžeme čekat, že když zaséváme závist a nenávist a
budeme sklidit lásku a přátelství – vyroste vždy jen takové semeno, jaké bylo zaseto.
B) Zasévat můžeme jen v určitý čas – náš čas je
omezený – v některých věcech máme jen jednu šanci.
Musíme čekat na příhodný čas (Kairos), nemůžeme se
opozdit, nesmíme váhat.
C) ze semínka vyrostou nové rostliny, ale po
dobu růstu potřebují péči – někdy nestačí jen něco
dobrého udělat, ale být v tom důslední a pravidelní,
vytrvalí.
D) práce na poli není lehká, potřebujeme se
povzbuzovat v dobrém – každý máme také jiné úkoly –
někdo zasévá, někdo zalévá a Bůh dává vzrůst.
(obraz Claude Monet Tulipánové pole s Rijnsburským
mlýnem)
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9) SETBA A ŽEŇ
E) doba růstu – semena, která zasadíme, nemusí
hned růst – nemáme se mýlit – člověk má tendenci,
to nebrat tak vážně, že to třeba tak neplatí. Nikomu
to neprojde. Jsou určité věci, skutky, slova, která
ukazují na naší nezávislost na Bohu, nespoléháme na
Boha. Někdy se necháme unést, že se nic neděje,
když děláme zlé věci, ale pokud je to špatná setba,
pak přinese zkázu.
F) ne každá rostlina se ujme, musíme třeba
sázet znovu – nemáme to vzdávat, ochabovat,
protože víme, že když vytrváme, přinese to úrodu.
(obraz Camille Pissarro Zahrada Pontoise 1877)
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9) SETBA A ŽEŇ
G) když zasejeme, tak pokud nepřijde nějaká
nenadálá katastrofa, pak vždy sklidíme !!!
Jestliže rozséváme dobré věci (dobrou zprávu, lásku,
radost, pokoj, ….) vždy to přinese úrodu !!!!
H) vždy sklidíme více než jsme zaseli, můžeme až
stonásobně – úroda je vždy větší (pozitivní i negativní),
Izajáš 55:10 Tak jako déšť či sníh padá z nebe a
nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji
plodnou a úrodnou - dává zrno tomu, kdo rozsévá, a
chléb tomu, kdo jí -11 tak bude mé slovo, které vyjde
z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž
vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho
pošlu. (malba Vincent van Gogh Obilné pole a žnec)
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10) OTÁZKY
- Kam zmizela voda z potopy?
- Jak se zvířata dostala na jiné kontinenty?
- Co byl nový úkol pro rodinu Noe?
- Rozséváme dobrou setbu tím, co děláme
nebo mluvíme?
- Rozséváme dobrou zprávu, aby mohlo
něco vyrůst?
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