Kapitola 12

Biblická potopa co vechna ta voda?
Odkud se vechna voda vzala? Existoval nìjaký vodní závoj okolo Zemì? Mohl být i Mount Everest zaplaven vodou?
Kam voda po potopì zmizela? Mohlo se to vechno vùbec
stát?

K

dy Bible vypráví o celosvìtové potopì za dnù Noeho, podává nám
informaci jak o tom, odkud se voda vzala, tak o tom, kam zmizela.
Vodní zdroje jsou zmínìny v Genesis 7,11 jako prameny obrovské
propastné tùnì a nebeské propusti.
Prameny obrovské propastné tùnì
Prameny obrovské propastné tùnì jsou zmínìny na první místì, tedy
pøed nebeskými propustmi. Z toho vyplývá, e je pomìrnì dùleité, jak ly
jednotlivé události za sebou.
Co to jsou ony prameny obrovské propastné tùnì? Toto spojení je v Bibli
pouito pouze v Genesis 7,11. Prameny propastné tùnì najdeme v Genesis
8,2, kde jde evidentnì o toté; a v Pøíslovích 8,28, kde pøesný význam neznáme. Velké propastné tùnì jsou pouity tøikrát: Izajá 51,10 odkazuje na
oceán; Amos 7,4, který mluví o Boím ohni, který pozøe obrovskou propastnou tùò, pravdìpodobnì jde opìt o oceán; a v almu 36,6, kde je tento pojem
pouit jako metafora pro hloubku Boí spravedlnosti a milosrdenství. Propastné tùnì mùeme najít èastìji, a zpravidla se vztahují na oceán (napø. Gen
1,2; Jób 38,30; 41,32;  42,71; 104,6; Iz 51,10; 63,13; Ez 26,19; Joná 2,3), ale
nìkdy té na podzemní zøídla (Ez 31,4.15). Hebrejské slovo majan pøekládané jako pramen mùe dále znamenat zøídlo èi studnu.1
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Prameny obrovské propastné tùnì jsou tedy pravdìpodobnì moøské èi
podzemní zdroje vody. V souvislosti s biblickou potopou mùeme vzít v úvahu obojí.
Jestlie prameny obrovské propastné tùnì byly nejvìtím zdrojem vody,
pak musely obsahovat skuteènì obrovské mnoství vody. Nìkteøí se domnívají, e kdy se tøetího dne stvoøení objevila sou na Hospodinùv pøíkaz, èást
vod, které pøed tím pokrývaly zemi, zmizela pod zemským povrchem.2
Genesis 7,11 øíká, e v den, kdy potopa zaèala, prameny se provalily.
Musely se vak provalit skrze nìco - nejspí zemský povrch nebo moøské
dno. Vody, který byly v jakémsi zajetí, vytryskly s katastrofálními následky.
Mezi zkamenìlinami se nalo mnoho vulkanické horniny, a sice ve vrstvách, které nejspíe vznikly v dobì potopy. Je tedy moné, e prameny obrovské propastné tùnì mìly souvislost také se sérií sopeèných výbuchù voda tak tryskala z povrchu pod obrovským tlakem. Je zajímavé, e 70%
toho, co ze souèasných sopek vychází, tvoøí právì voda, nejèastìji v podobì
páry.
Austin a kolektiv ve svém modelu prudkého pohybu tektonických desek
(viz kap. 11) pøedpokládají, e se moøské dno na poèátku potopy zvedlo a o
2 000 metrù, a sice v dùsledku zvýené teploty zpùsobené zrychlenými tektonickými pohyby.3 To by vylilo moøské vody na pevninu a vyvolalo masivní
záplavy. Tento model by výstinì popisoval to, jak se prameny obrovské
propastné tùnì provalily.
Nebeské propusti
Jako dalí zdroj vody pro potopu zmiòuje Bible nebeské propusti. Genesis øíká, e prelo nepøetritì ètyøicet dní a nocí.
Genesis 2,5 nám sdìluje, e pøed stvoøením èlovìka zemì neznala dé.
Nìkteøí se dokonce domnívají, e na zemi nebyl dé a do potopy. To ale
z Bible nijak nevyplývá, proto nesmíme být v tomto pøípadì pøíli dogmatiètí.4
Objevily se argumenty, e kdy Bùh pouil duhu jako znamení smlouvy
s Noem (Gen 9,12-17), pak to znamená, e tu pøed smlouvou ádná duha
nebyla, tudí ani ádné mraky èi dé. Ale i kdyby se duha pøed potopou
vyskytovala, nebylo by to poprvé, kdy Bùh pouil nìco jako nové znamení
smlouvy (napø. víno a chléb pøi veèeøi Pánì).
Jen tìko si pøed potopou mùeme pøedstavit kolobìh vody bez mrakù
a detì. Slunce svítilo, take se i v té dobì muselo vypaøovat znaèné mno-
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Pøi takové katastrofì, jako byla potopa, se dá oèekávat zvýená sopeèná aktivita.

ství vody, která z páry opìt kondenzovala v kapalinu. Kapièky vody se shlukují v mraky a z nich padají v podobì detì.
Výraz nebeské propusti je v souvislosti s potopou zmínìn dvakrát
(Gen 7,11 a 8,2). V celém Starém zákonì jej najdeme u jen tøikrát: dvakrát
v 2. Královské 7,2 a 19 (zde se mluví o zázraèném Boím zásahu v podobì
detì) a jednou u Malachiáe, kde je øeè o vylití Boího poehnání na jeho
lid. Nebeské propusti v Genesis jasnì ukazují na neobvyklý charakter detì
pøi potopì. Není to výraz pouívaný pro bìný dé.
Jak je to s vodami nad klenbou?
Genesis 1,6-8 popisuje, jak Bùh druhý den stvoøení oddìlil vody na zemi
a nad zemí tím, e mezi nimi uèinil klenbu (oblohu, nebesa, hebrejsky rakia,
co znamená prostor).5 Z toho mnozí usuzují, e onen prostor znamená atmosféru, protoe ho Bùh pøidìlil ptákùm. Domnívají se tedy, e tímto prostorem je atmosféra, kde létají ptáci. To by znamenalo, e vody nad klenbou se
nacházejí nad atmosférou.
Dvacátý ver 1. kapitoly Genesis, který mluví o létavcích, vak doslova
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øíká: létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou.6 To pøinejmením
pøipoutí monost, e prostor zahrnuje i vyí atmosférické vrstvy.
Dr. Russell Humphrey usuzuje, e jeliko podle Gen 1,17 Bùh umístil
slunce, mìsíc a hvìzdy na nebeskou klenbu, musí klenba zahrnovat i mezihvìzdný prostor a vody nad klenbou (Gen 1,7) musí být a za hvìzdami,
nìkde na hranicích vesmíru.7
Pøedloky (v, pod, nad atp.) jsou v hebrejtinì pomìrnì flexibilní, podobnì jako v naem jazyce. O ponorce mùeme øíct, e je jak pod moøem,
tak v moøi. Podobnì vody mohou být nad klenbou èi uvnitø klenby. Musíme
tedy být opatrní, abychom tyto výrazy neomezili na jediný význam.
Kde tedy byly ony vody nad klenbou? Nìkteøí tvrdí, e byly prostì
v mracích. Jiní se domnívají, e mìly podobu jakéhosi mlného oparu okolo
Zemì.
Mlný baldachýn
Dr. Joseph Dillow se podrobnì zabýval moností mlného oparu èi závoje okolo Zemì v dobì pøed potopou.8 V jisté modifikaci teorie vodního oparu pøedkládá dr. Larry Vardiman názor, e vody nad klenbou mohly být
shromádìny v podobì malých èástic ledu rozloených okolo Zemì v rovníkových prstencích - podobnì jako prstence Saturna.9

Biblická potopa - co vechna ta voda?

171

Genesis 7,11 zmiòuje nebeské propusti, které se otevøely. To mùeme interpretovat jako nestabilitu tìchto èástic oparu, co zpùsobilo dé.
Vulkanická èinnost spojená s provalením pramenù hlubokých propastných tùní vyvrhovala do ovzduí mnoství sopeèného prachu. Jeho èásteèky pùsobily v parním obalu planety jako kondenzaèní jádra a tak vyvolaly dé.
Dillow, Vardiman a dalí se domnívají, e tento závoj vodní páry v dobì
pøed potopou pùsobil skleníkový efekt. Na celé zemìkouli tak bylo subtropické podnebí, a to i na pólech, které jsou dnes pokryty ledem. Na celém
zemském povrchu díky tomu rostla bujná vegetace. Nálezy uhlí na Antarktidì dokazují, e i zde nìco rostlo, pøestoe dnes na pólech ádnou vegetaci
nenajdeme. Zdejí podnebí tedy muselo být kdysi podstatnì teplejí, co se
s jejich teorií dobøe shoduje.10
Vodní závoj mohl mít vliv i na proudìní svìtových vìtrù. Hory nebyly
pøed potopou nejspí tak vysoké jakou jsou dnes. V souèasnosti hraje výka
hor a systém proudìní vìtrù významnou roli v kolobìhu vody, jeho souèástí
jsou detì na pevninì. Pøed potopou vak mohly být tyto faktory odliné,
tudí bylo jiné i podnebí.
Kdo se zajímá o problematiku hloubìji, tomu doporuèujeme práce Dillowa a Vardimana.
Hlavní problém teorie baldachýnu
Vardiman si uvìdomoval, v èem je potí s teorií vodního baldachýnu.
I v tom nejlepím modelu vycházejí teploty zemského povrchu nepøijatelnì
vysoké.
Rush a Vardiman hledali øeení,12 ale zjistili, e by museli radikálnì sníit mnoství vody v mlném oparu ze srákového ekvivalentu 1200 cm na
pouhých 50 cm. Dalí simulace ukázaly, e by se v tomto oparu udrelo
maximálnì 200 cm vody, i kdybychom pøedpokládaly ty nejpøíznivìjí hodnoty vech ovlivòujících faktorù.13 Z takto redukovaného oparu by nemohlo
pret ètyøicet dní a nocí, jak tomu bylo na zaèátku potopy.
Mnoho kreacionistù dnes mylenku vodního závoje opoutí,14 pøípadnì u nevidí potøebu takového modelu, jestlie se dá najít jiný rozumný
mechanismus, který vyvolal takový dé.15 Podle teorie prudké deskové tektoniky (viz kap. 11)16 by mohla vulkanická aktivita spolu s protrením pøedpotopního oceánského dna vyvolat øadu gejzírù (vytvoøily by jakousi zeï)
pøehøáté páry, které by zpùsobily silný celoplanetární dé.
11
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A u byly zdroje vod jakékoli, výraz nebeské propusti, jak jej nacházíme v Písmu, je výstiným popisem globální prùtre mraèen.
Mlný opar obsahující více ne 2 metry sráek
by vedl k nesnesitelným teplotám zemského povrchu.
Nemohl být tedy dostateènì vydatným zdrojem pro potopu.
Kam vechna Ta voda zmizela?
Celý povrch Zemì pokrývaly vody potopy (viz kap. 10). Tehdejí svìt byl
zcela znièen vodou, která se vylila na Boí pøíkaz (Gen 1,9; 2 Petr 3,5-6). Ale
kam ta voda zmizela po potopì?
V Písmu najdeme nìkolik pasáí, které ztotoòují vody potopy s dnením oceánem (Am 9,6 a Jób 38,8-11). Jestli jsou vody z potopy stále zde, proè
nejsou velehory zaplavené, jak tomu bylo za dnù Noeho? alm 104 nabízí
odpovìï. Poté co vody zaplavily zemi (ver 6), Bùh jim pohrozil a ony se daly
na útìk (v. 7); hory vystoupily a údolí klesla (v. 8) a Bùh ustanovil hranice,
které vody u nepøekroèí (v. 9).17 Jsou to stále stejné vody!
Izajá øíká toté: Vody potopy ji nikdy nepøikryjí zemi (Iz 54,9). Bible
nás nenechává na pochybách, e Bùh zmìnil topografii Zemì. Nové pevniny
nesou nová pohoøí, která povstala z vod, je obklopovaly zemi, naruovaly
její povrch a mìnily její tváø. Kdy se vytvoøily prostorné a hluboké oceánské
pánve, mohly pojmout vodu z potopy, a tak se ukázala sou.

Na dokonale rovné zemi
bez hor a prohlubní by
voda utvoøila vrstvu o
hloubce 2,7 km.

Zemì
Proto jsou dnení oceány tak hluboké a proto èní hory do takové výe.
Jestlie vody pokrývaly celou zemi, neznièily pouze tváø pevniny, ale ovlivni-
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ly té horninu oceánského dna. Pøedpokládáme tedy, e tehdejí oceán mìl
hloubku okolo 2,7 kilometrù. Pamatujme na to, e souèasný povrch Zemì je
ze 70% pokryt vodou. Z toho dost jasnì vyplývá, e vody ze dnù Noeho dnes
najdeme v oceánu.
Jakým mechanismem?
Model náhlého pohybu kontinentù (kap. 11) urèuje i mechanismus, jak
se ke konci potopy prohloubila moøe a vystoupily hory.
Kdy se nové oceánské dno ochladilo, zhoustlo a pokleslo. Tak se zabránilo novým záplavám. Pohyb vody smìrem z pevniny do oceánu zatíil moøské dno a odlehèil kontinentu. Následkem toho dno jetì více pokleslo a
zemský povrch se vydul vzhùru.18 Díky prohloubení oceánských pánví a vyzdviení kontinentù stekla dalí voda do moøe.
Také náraz tektonických desek mohl vyzdvihnout pohoøí, zvlátì ke konci
potopy.
Mohly vody zaplavit Mount Everest?
Mount Everest je vysoký pøes 8 kilometrù. Jak mohly vody pøikrýt vechny vysoké hory, které jsou pod nebesy (Gn 7,19b)?
V Bibli je øeè pouze o vysokých kopcích. Hory se zaèaly tvoøit teprve

I na nejvyích horách najdeme zkamenìliny moøských ivoèichù.
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Kata Tjuta ve
støední Austrálii je
tvoøena sedimenty,
které musely být
naplaveny v krátké
dobì.

koncem potopy a po ní následkem støetu tektonických desek a jejich tlaku.
Toto tvrzení podporuje fakt, e i nejvyí èásti Mount Everestu jsou tvoøeny
horninami ze sedimentù naplavených vodou.
Díky tomu, e hory byly vyzdvieny z vod potopy a údolí poklesla, mohla voda rychleji odtékat z pevninského povrchu. Zhroucení pøirozených hrází, které drely vodu na pevninì, také muselo zpùsobit katastrofální záplavy.
Jejich následkem byly mohutné eroze, dodnes zanechaly nesmazatelné stopy
v zemském povrchu.
Není tìké si pøedstavit rychlé vyhloubení obrovských vodních koryt,
jako je napø. Velký Kaòon v USA. Souèasný tvar Uluru (Ayers Rock), pískovcového bloku ve støední Austrálii, je výsledkem eroze po pøedchozím vyzdviení a naklonìní pùvodnì vodorovných loisek naplaveného písku. Pískovec
Uluru, bohatý na ivec, sem musel být pøiplaven rychle a pomìrnì nedávno.
Pøemístìní písku na dlouhou vzdálenost by ohladilo a vytøídilo jednotlivá
zrnka. V Uluru vak nacházíme písková zrnka ostrohranná a netøídìná. Kdyby se usazovala pomalu v jezerním podloí vysuovaném sluneèními paprsky
bìhem dlouhých vìkù (tuto báchorku pøedkládá turistùm informaèní tabule
uprostøed australské rezervace, kde Uluru leí), ivec by se dávno rozpadl na
jíl.19 Podobnì je tomu i s nedalekým masivem Kata Tjuta, který se skládá
z netøídìné smìsi velkých kamenù, písku a bahna. Tento materiál musel být
pøemístìn a usazen velmi rychle.
Eroze zpùsobená ustupující potopou vytvoøila daleko irí údolí, ne by
dokázaly vyhloubit øeky, které jimi dnes protékají. Proud vody, který je vy-
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mlel, musel být daleko mohutnìjí ne dnení toky. To by odpovídalo obrovskému objemu vod, které stékaly z vynoøující se pevniny na závìr Noeho potopy
do rychle klesajících, novì pøipravených, hlubokých oceánských pánví.
Nae chápání pøíèin a prùbìhu potopy se neustále vyvíjí. Nápady pøicházejí a odcházejí, ale fakta o potopì zùstávají. Genesis o ní podává jasné svìdectví a Jeí i apotolové ji potvrzují. Na celém svìtì nacházíme té mnoho
geologických dùkazù o celosvìtové vodní katastrofì.
Poznámky:
1
2

3
4

5

6
7

8
9
10
11
12
13
14

Strongova konkordance
Dùkazy nacházíme v zemi, kde je stále uloeno znaèné mnoství vody v krystalických
møíkách minerálù, kam se nejspí dostala kvùli obrovskému tlaku. Viz L. Bergeron: Deep
waters, New Scientist, 1997, 155(2097):2226: V pøechodovém pásmu máte uloená moøe
a moøe vody. Je nacucané jako houba.
S. A. Austin, J.R. Baumgardner, D. R. Humphreys, A. A. Snelling, L. Vardiman, K. P. Wise:
Catastrophic Plate Tectonics: A Global Flood Model of Earth History, Proc. Third ICC,
1994, str. 609621.
Nìkteøí tvrdí, e se lidé pøed potopou posmívali Noeho poèínání proto, e nikdy nevidìli
dé. Ale i dnení lidé zaili mnoho deù a mnoho záplav, a pøesto by se vìtina z nich
vysmála celosvìtové potopì. Gen 2,5 øíká, e jetì neprelo. Nikde vak není øeèeno, e by
od té doby a do potopy nezaprelo vùbec.
Skeptici znevaující Bibli tvrdí, e rakia popisuje pevnou klenbu a e starovìcí Izraelci
vìøili, e Zemì je plochá placka pøikrytá kupolovým poklopem. Nìco podobného není obsaeno ani v Bibli, ani v pojmu rakia. Viz J. P. Holding, Is the Raqiya (Firmament) a Solid
Dome? Equivocal language in the cosmology of Genesis 1 and the Old Testament: a response to Paul H. Seely, CEN Technical Journal, 1999, 13(2):4451.
H. C. Leupold, Exposition of Genesis, Vol. 1 (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1942),
str. 78.
D. R. Humphreys: A Biblical Basis for Creationist Cosmology, Proc. Third ICC, Pittsburgh, PA, 1994, str. 255266).
To nám mùe pomoci vysvìtlit reliktní mikrovlnné záøení, které pozorujeme ve vesmíru. Viz
kap. 5.
J. C. Dillow: The Waters Above (Chicago, IL: Moody Press, 1981).
L. Vardiman: The Sky Has Fallen, Proc. First ICC, 1986, 1:113119.
Výskyt teplomilných rostlin v polárních oblastech mùe vysvìtlit i pohyb tektonických desek
(viz kap. 11).
Vardiman: The Sky Has Fallen, str. 116, 119.
D. E. Rush, L.Vardiman: Pre-flood Vapor Canopy Radiative Temperature Profiles, Proc.
Second ICC, Pittsburgh, PA, 1990, 2:231245.
L. Vardiman, K. Bousselot: Sensitivity Studies on Vapor Canopy Temperature Profiles,
Proc. Fourth ICC, 1998, str. 607618.
Zdá se, e alm 148,8 mluví proti teorii jakéhosi vodního závoje. Byl napsán po potopì a
pokazuje na to, e vody nad klenbou stále jetì existují. Nemùe jít tedy o vodní páry,
které zkondenzovaly a vyvolaly potopu. Calvin, Leupold, Keil a Delitzsch vichni pokládali
vody nad klenbou za obyèejné mraky.
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15 Zøejmì nikdy zcela nepochopíme, jak potopa nastala, ale to nic nemìní na faktu, e nastala.
16 Austin et al.: Catastrophic Plate Tectonics. . .
17 Nejpøirozenìjí pøeklad almu 104,8 je: ... vystoupila horstva, klesla údolí ... Viz C.V.
Taylor: Did the Mountains Really Rise According to Psalm 104:8? CEN Technical Journal, 1998, 12(3), str. 155.
18 Vychází se z izostatického geologického principu, podle nìj kry plují na hmotì zemského plátì. Dno oceánu je tvoøeno hustími horninami ne pevninské kry, take oceánské
pánve jsou do zemského plátì ponoøeny hloubìji ne hory a kontinenty, jejich hustota je
mení.
19 A. A. Snelling: Uluru and Kata Tjuta: Testimony to the Flood, Creation, 1998, 20(2):36
40.

