Kapitola 19

Co se stalo s dinosaury?
Co øíká o dinosaurech Bible? Odkud pocházeli? Kde ili?
Co rali? Odkud pocházely zkamenìliny? Co se s nimi stalo?

D

inosauøi jsou více ne cokoliv jiného pouíváni k ideologickému ovlivòování dìtí a dospìlých názorem, e historie zemì je stará nìkolik
milionù let. Bible nám vak vysvìtluje existenci dinosaurù v rozmezí
tisícù let a øeí záhadu, kdy ili a co se s nimi stalo. Klíèovými texty jsou
Genesis 1,24-25 a Jób 40,15-24.
Jsou dinosauøi záhadou?

Mnozí si myslí, e existence dinosaurù a jejich vymøení je takovou záhadou, e moná nikdy nebudeme znát pravdu o tom, odkud pøili, kdy ili a co
se s nimi stalo. Dinosauøi jsou nicménì záhadou pouze pokud pøijmete evoluèní pøíbìh o jejich historii.
Podle evolucionistù: Dinosauøi se nejdøíve vyvinuli zhruba pøed 235
miliony let  dlouho pøed tím, ne se vyvinul èlovìk. ádná lidská bytost
nikdy neila s dinosaury. Jejich historie je zaznamenána ve fosilních vrstvách na zemi, které se ukládaly miliony let. Jako ivoèiný druh byli tak
úspìní, e nakonec ovládli zemi. Nicménì pøed zhruba 65 miliony let se
stalo nìco, co vechno zmìnilo, a dinosauøi vymizeli. Vìtina evolucionistù
vìøí, e nìjaká katastrofální událost  napø. dopad asteroidu  je zahubila.
Nìkteøí evolucionisté tvrdí, e nìkteøí dinosauøi se vyvinuli v ptáky a tedy
nejsou vyhynulí, ale létají kolem nás dodnes!2
Dinosaury neobklopuje záhada, pokud pøijmete úplnì odliný, biblický popis historie dinosaurù.
Podle Bible: Dinosauøi se objevili zhruba pøed 6 000 lety.3 Bùh stvoøil
dinosaury spolu s jinými zemskými ivoèichy v estém dni stvoøitelského
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týdne (Gn 1,20-25, 31). Adam a Eva byli také stvoøeni estého dne  take
dinosauøi ili ve stejné dobì jako lidé, ne oddìleni miliony let. Dinosauøi
nemohli vyhynout pøed tím, ne se objevili lidé, protoe dinosauøi pøedtím
neexistovali, a smrt, krveprolití, nemoc a utrpení jsou výsledkem Adamova
høíchu (Ø 5,12-14; 1 K 15,21-22).
Zástupci vech druhù zemských zvíøat vèetnì dinosaurù vstoupili do
Noeho archy. Vichni ostatní, kteøí zùstali mimo archu, zemøeli v katastrofální potopì - mnohé z jejich ostatkù zkamenìly.
Po potopì (zhruba pøed 4 500 lety) zvíøata vèetnì dinosaurù vystoupila
z archy a ila v tehdejím svìtì spolu s lidmi. Prokletí a potopa jako následek
høíchu velmi zmìnily zemi. Klimatická zmìna po potopì, nedostatek potravy, nemoci a lidská èinnost zpùsobily, e mnoho druhù zvíøat vyhynulo. Dinosauøi spolu s mnoha jinými tvory vymøeli. Proè jsou tedy dinosauøi velikou záhadou?
Proè tak odliné názory?
Kde jsi byl, kdy jsem zakládal zemi? (Jób 38,4).
Jak je moné, e existují tak naprosto odliné názory na dinosaury? A
evolucionista nebo kreacionista, doklady, které mají o dinosaurech k dispozici, jsou pro obì strany totoné. Vichni vìdci mají stejná fakta  stejný svìt,
stejné zkamenìliny, stejné ijící tvory, stejný vesmír.
Jestlie fakta jsou stejná, jak mohou vést k tak rozdílným závìrùm?
Pøíèina je v tom, e vìdci mají k dispozici pouze pøítomnost  zkamenìliny
dinosaurù existují pouze v pøítomnosti  ale vìdci se snaí spojit dnení
zkamenìliny s minulostí. Ptají se: Co se dìlo v minulosti, e dinosauøi vznikli, vymøeli a zùstaly z nich zkamenìliny?4
Výzkum, který se zabývá tìmito otázkami, se nazývá historickým nebo
základním výzkumem a lií se od aplikované vìdy, která vyvíjí levné potraviny, prozkoumává vesmír, vyrábí nám elektøinu atd. Historický výzkum se
zabývá minulostí, s ní nelze pøímo experimentovat, zatímco aplikovaná vìda
se zabývá tím, jak svìt funguje tady a teï, a to samozøejmì umoòuje opakované experimenty. Protoe zrekonstruovat minulost je obtíné, mají ti, kdo
studují zkamenìliny (paleontologové), rùzné pohledy na dinosaury.5 Jak ji
bylo øeèeno:
Paleontologie (vìda o zkamenìlinách) se v mnohém podobá
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politice: podléhá vlivu emocí a je snadné ze stejné øady faktù dojít
k velmi rùzným závìrùm.6
Paleontolog vycházející ze svìdectví Bible, která se prohlauje Slovem
Boím,7 dospìje k jiným závìrùm ne ateista, který Bibli odmítá. Vìdomé
popírání Slova Boího (2 Petr 3,3-7) je u koøene mnoha sporù ohlednì historického výzkumu.
Mnoho lidí pokládá Bibli pouze za knihu
o náboenství nebo spáse. Bible je vak nìHistorická
èím víc. Je historickou knihou o vesmíru a
kniha o vesmíru!
má nám co øíci i o budoucnosti vesmíru. Popisuje poèátek èasu; historické události jako
vstup høíchu a smrti do svìta; dobu, kdy celý
povrch zemì byl znièen vodou; vznik rùzných
Bible
jazykù u babylónské vìe; zprávu o Boím
Synu, který pøiel jako èlovìk, jeho smrt a
vzkøíení; a také budoucí nové nebe a novou
zemi.
V podstatì existují pouze dva zpùsoby
uvaování: zaèít zjevením od Boha (Bible) jako
základem veho uvaování (biologie, historie, geologie, atd.), co vede ke
køesanskému svìtovému názoru; nebo zaèít lidskými názory (napø. evoluèní fantazií) jako základem veho uvaování, co vede k sekulárnímu svìtovému názoru.
Vìtina køesanù byla ideologicky ovlivnìna prostøednictvím médií a koly,
aby uvaovala sekulárním zpùsobem. Mají tendenci aplikovat sekulární mylení pøi ètení Bible místo toho, aby pouívali Bibli k formování svého mylení (Øím 12,1-2; Ef 4,20-24).
Bible øíká: Poèátek poznání je bázeò pøed Hospodinem (Pø 1,7) a Zaèátek moudrosti je bázeò pøed Hospodinem (Pø 9,10).
Jestlie si èlovìk osvojí evoluèní pojetí historie (nedoloitelnými svìdky
ani písemnými záznamy), pak v jeho duchu vysvìtluje doklady, které máme
v souèasnosti  tedy i minulost dinosaurù, jak je uvedeno výe.
Ale jestlie èlovìk pøistupuje k historii z pohledu písemného záznamu
svìdka (Boha) vech historických událostí, pak o stejných dùkazech uvauje
docela jinak - toti biblicky, jak je uvedeno výe.
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Historie dinosaurù
Zkamenìlé kosti, kterým dnes øíkáme dinosauøi, se nacházejí po celém
svìtì. Mnohé z nálezù jsou pouze úlomky kostí, ale byly nalezeny i témìø
celé kostry. Vìdci byli schopni popsat mnoho rùzných typù dinosaurù na
základì rozliovacích znakù jako jsou struktura lebky, konèetin atd.8 Neexistuje vak nemìnná definice toho, které zvíøe je dinosaurem a které ne.9
Odkud dinosauøi pocházeli?
Bible øíká, e Bùh stvoøil rùzné druhy zemské zvìøe estého dne stvoøení (Gen 1,24-25). Protoe i dinosauøi byli zemskou zvìøí, urèitì mezi tyto
druhy patøili.10
Evolucionisté tvrdí, e se dinosauøi vyvinuli z nìjakých plazù, kteøí se
pùvodnì vyvinuli z obojivelníkù. Nemohou vak doloit jedinou nespornì
pøechodnou formu, aby své tvrzení opodstatnili. Vývojové vìtve dinosaurù
v evoluèních knihách zobrazují mnoho odliných typù, ale jen hypotetické
linie je spojují s nìjakými spoleènými pøedchùdci. Ty linie jsou pøeruované,
protoe k nim neexistují ádné fosilní doklady. Evolucionisté jednodue nemohou dokázat svou víru v nedinosauøího pøedchùdce dinosaurù.
Jak dinosauøi vypadali?
Vìdci nevykopou dinosaura s celým neporueným tìlem. I kdyby nalezli
vechny kosti, mìli by stále ménì ne 40% zvíøete, aby si domysleli, jak pùvodnì vypadalo. Kosti, napøíklad, nevypovídají nic o barvì zvíøete, aèkoliv
byly nalezeny nìkteré zkamenìliny otiskù kùe, které naznaèují její strukturu. Protoe existuje jistá rozmanitost barev mezi plazy ijícími dnes, dinosauøi se mohli velmi liit zabarvením, strukturou kùe atd. Pøi rekonstruování
dinosaurù z kostních pozùstatkù si vìdci musejí mnoho domýlet a èasto se
navzájem rozcházejí. Zuøila napøíklad debata, zda dinosauøi byli studenokrevní, èi teplokrevní. Z kostí je také tìké urèit, zda je dinosaurus samec èi
samice. O tìchto vìcech existuje spousta spekulací.
Nìkdy se vìdci pøi svých rekonstrukcích dopoutìjí omylù, které se napravují, kdy se nalezne více kostí. Slavný brontosaurus napøíklad v nových slovnících dinosaurù není. Jeho pùvodní objevitel dal patnou hlavu
na kostru dinosaura, který ji pøedtím dostal jméno Apatosaurus.11
Kdo objevil dinosaury?
Sekulární knihy by vám øekly, e první objev toho, co bylo pozdìji po-
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jmenováno dinosaurem, je z r. 1677,
kdy Dr. Robert Plot nalezl tak veliké
kosti, e si myslel, e patøí buï obrovskému slonu nebo obrovskému èlovìku.12
V roce 1822 Mary Anne Mantell la
na procházku po polní cestì v Sussexu.
Podle tradice nalezla kámen, který se tøpytil ve sluneèním svitu, a ukázala ho svému
manelovi, který sbíral zkamenìliny. Dr. Mantell, lékaø, si viml, e kámen obsahoval
zub podobný zubu moderních plazù, ale
mnohem vetí. Usoudil, e patøil nìjakému
Brontosaurus byl omyl.
vyhynulému obrovitému býloravému plazu se zuby jako leguán. V roce 1825 pojmenoval majitele tohoto zubu Iguanodon (zub leguána). Byl to Dr. Mantell,
který zaèal popularizovat vìk plazù.13
Z biblické perspektivy vak byly tyto objevy ve skuteènosti znovuobjevením! Adam první objevil dinosaury, kdy pojmenovával druhy zemských zvíøat, které Bùh stvoøil v estém dni stvoøení (Gn 2,19-20).
Kde ili?
Evolucionisté tvrdí, e dinosauøi ili pøed miliony let. Je vak dùleité si
uvìdomit, e ádná z vykopaných kostí nemá
pøipojený títek, který by urèoval její stáøí!
Evolucionisté stáøí zjiují nepøímými datovacími metodami, které jiní vìdci zpochybòují, a navíc existuje mnoho dùkaTyrannosaurus rex
zù proti milionùm let.14
Øíká nám Bùh, kdy byl stvoøen
Tyrannosaurus rex? Mnozí by odpovìdìli zápornì. Ale Bible øíká, e Bùh
stvoøil vechny vìci v esti normálních
dnech. Stvoøil zemskou zvìø vèetnì dinosaurù, v estém dni (Gen 1,24-25),
co je zhruba pøed 6 000 lety  pøibliná doba stvoøení, ke které dojdeme souètem let v Bibli.15 Take po-

238

Kapitola 19

kud T. rex byl zemskou zvìøí, a Bùh stvoøil vechnu zemskou zvìø v estém
dni, pak Bùh stvoøil T. rexe v estém dni!
Dále z Bible víme, e pøed høíchem nebyla ádná smrt, nemoc ani utrpe16
ní. Pokud èlovìk jde dùslednì od Genesis po Zjevení a interpretuje Písmo
Písmem, potom smrt a prolévání krve pøily na svìt teprve potom, co Adam
zhøeil. První smrt zvíøete nastala, kdy Bùh usmrtil zvíøe v zahradì a oblékl
Adama a Evu do jeho kùe (Gen 3,21). To byl také pøedobraz usmíøení 
náznak Kristovy krve, která mìla být prolita za nás. Nemohly tedy existovat
kosti mrtvých zvíøat pøed høíchem  to by zpochybnilo evangelium.
To znamená, e dinosauøi museli zemøít potom, co høích vstoupil do
svìta, a ne pøedtím, take dinosauøí kosti nemohou být staré miliony let,
kdy Adam il pouze pøed tisíci lety.
Zmiòuje Bible dinosaury?
Jestlie lidé ili ve stejné dobì jako dinosauøi, lze pøedpokládat, e staré
historické spisy, jako je Bible, by je mìly zmiòovat. Nejstarí èeské pøeklady
Bible pocházejí z 16. století.17 Nìkteøí lidé se domnívají, e jeliko slovo
dinosaurus se v Bibli nikde nevyskytuje, Bible o dinosaurech nemluví.
Ale slovo dinosaurus bylo vytvoøeno teprve v roce 1841.18 Sir Richard
Owen, slavný britský anatom a první vrchní inspektor Britského muzea (a
skalní antidarwinista), si poté, co se podíval na kosti Iguanodona a Megalosaura, uvìdomil, e pøedstavují jedineènou skupinu plazù, která jetì nebyla
klasifikována. Vymyslel termín dinosaurus z øeckých slov, která znamenají
straný jetìr.19
Proto tedy nemùeme oèekávat, e nalezneme slovo dinosaurus ve
starích vydáních Bible  toto slovo v jejich dobì jetì neexistovalo.
Existuje jiné slovo pro dinosaura? Po celém svìtì existují legendy o
dracích. Mnohé popisy drakù odpovídají rysùm typickým pro urèité dinosaury. Mohly to být ve skuteènosti popisy setkání s tím, èemu nyní øíkáme
dinosauøi?
Hebrejské slovo, které se bìnì pøekládá jako drak (hebrejsky: tan,
tannin, tannim, tannot) se objevuje ve Starém zákonì tøicetkrát. V Bibli
jsou pasáe o dracích, kteøí ili na zemi: chtìl mì [Nebúkadnesar] spolknout jako drak (Jer 51:34), draci poutì (Mal 1:3). Øada biblických kreacionistù vìøí, e v mnoha kontextech by tito draci mohli oznaèovat to, èemu
nyní øíkáme dinosauøi.20 Strongova konkordance dokonce uvádí dinosaura jako jeden z moných významù pro tannin/m.
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V knize Genesis 1,21 Bible øíká: I stvoøil Bùh veliké netvory a rozmanité druhy velijakých hbitých ivoèichù, jimi se zahemily vody. Hebrejské
slovo pro veliké (vodní) netvory se na jiném místì pøekládá jako drak
(hebrejsky: tannin). Take v první kapitole první knihy Bible Bùh moná
popisuje veliké moøské draky (moøská zvíøata podobná dinosaurùm), které
stvoøil.
Existují dalí biblické pasáe o dracích, kteøí ili v moøi: drakùm na
vodách ( 74,13), zabije draka v moøi (Iz 27,1). Aèkoliv slovo dinosaurus oznaèuje pouze zvíøata ijící na zemi, moøtí a létající plazi jsou èasto
øazeni do stejné skupiny s dinosaury. Moøtí draci mohli zahrnovat zvíøata
dinosauøího typu jako Mosasaurus.21
Jób 41 popisuje velké zvíøe, které ilo v moøi, livjátana, který dokonce
vydechoval oheò. Tento drak mohl být docela dobøe mohutný, 17 m dlouhý Kronosaurus,22 nebo 25 m dlouhý Liopleurodon.
V Bibli je také zmínìn létající had: ohnivý létající had (Iz 30,6). To by
mohl být odkaz na jednoho z pterodaktylù, o kterých se lidovì smýlí jako o
létajících dinosaurech, jako Pteranodon, Rhamphorhynchus nebo Ornithocheirus.23
Nedlouho po potopì Bùh ukazuje èlovìku jménem Jób svou stvoøitelskou velikost tím, e Jóbovi pøipomíná nejvìtí pozemské zvíøe, které stvoøil:
Pohleï jen na behemóta, jeho jsem uèinil jako tebe; on jako
dobytèe ere trávu. Pohleï, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou
svaly jeho bøicha. Napøímí ocas jako cedr, lachy jeho stehen jsou
propletené, jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako elezný

Byl behemót,
o nìm mluví
Jób, jedním
z velkých
dinosaurù?
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sochor. On byl na poèátku Boích cest; jen jeho Uèinitel mùe na
nìj s meèem (Jób 40,15-19).
Tyto vere naznaèují, e to bylo nejvìtí pozemské zvíøe, které Bùh stvoøil. Take jaké zvíøe byl behemót?
Pøekladatelé Bible si nebyli jisti, co to bylo za zvíøe, a tak èasto jen
pøepsali pùvodní hebrejský výraz a dostali slovo behemót. V mnoha biblických komentáøích a biblických poznámkách pod èarou se vak píe, e behemót je moná hroch nebo slon.24 Nìkteré verze Bible behemóta skuteènì takto pøekládají.25 Ale kromì toho, e slon a hroch nebyli nejvìtími
zvíøaty, která Bùh stvoøil (nìkteøí dinosauøi je daleko pøedèili), tento popis
nedává smysl, protoe ocas behemóta je pøirovnáván k cedru (ver 17).
Malièký ocas slona (nebo ocásek hrocha, který vypadá spí jako výrùstek
kùe!) je velmi málo podobný cedru! Je zøejmé, e slon a hroch nemohli být
behemótem. ádné ivé zvíøe se nepodobá tomuto popisu. Behemót je
vak velmi podobný Brachiosauru, jednomu z nejvìtích dinosaurù.

Nìkteré pøeklady v poznámkách uvádìjí,
e behemót s ocasem jako cedr mohl
být slon nebo hroch

Existují jiné staré záznamy o dinosaurech?
Jedna z nejstarích knih britské historie, Anglosaské kroniky, zaznamenává setkání lidí s draky  jejich popisy silnì pøipomínají známé dinosaury.26
Emblém na vlajce Walesu (Spojené království) je drak.
Mnohé z historických líèení drakù se dobøe hodí
na urèité druhy dinosaurù
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Ve filmu Velká záhada dinosaurù27 je uvedeno nìkolik popisù drakù:
 Sumerský pøíbìh z doby 2 000 nebo více let pøed Kristem
vypráví o hrdinovi jménem Gilgame, který el kácet cedry do vzdáleného lesa a setkal se tam s velkým zlým drakem, kterého zabil a
uøízl mu hlavu.
 Kdy Alexandr Veliký (asi 330 let pøed Kristem) a jeho vojáci vpochodovali do Indie, zjistili, e Indové uctívali veliké syèící draky, které dreli v jeskyních.
 Èína je známá svými pøíbìhy o dracích a draci è· asto figurují v èínské poezii, výivkách a vyøezávaných vìcech.
 Anglie má svùj pøíbìh o svatém Jiøí, který zabil draka ijícího v jeskyni.
 Existuje pøíbìh jednoho Ira z 10. století, ve kterém píe o
svém setkání s nìè·ím, co se jeví jako stegosaurus.
 V 16. století evropská vìdecká kniha, Historia Animalium,
uvádìla nìkolik ijících zvíøat, které bychom nazvali dinosaury. Dobøe
známý pøírodovìdec tehdejí doby, Ulysses Aldrovandus, zaznamenal setkání venkovana Baptisty s drakem, jeho popis odpovídá
malému dinosauru Tanystropheu. Dolo k nìmu 13. kvìtna 1572
poblí Boloni v Itálii a venkovan draka zabil.
Naly se také petroglyfy (kresby vyryté do skály) tvorù, kteøí jsou podobní dinosaurùm.28

Kresby
Indiánù, jako
tato z kaòonu
White River
v Utahu,
dokládají, e
dinosauøi ili
souèasnì
s lidmi.
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Ve struènosti lze øíci, e v historii lidé znali draky velmi dobøe. Popisy
tìchto zvíøat odpovídají tomu, co víme o dinosaurech. Bible taková stvoøení
zmiòuje, a dokonce i taková, která ila v moøi a létala ve vzduchu. Existuje
ohromné mnoství jiných historických dùkazù, e taková stvoøení ila vedle
lidí.
Co øíkají kosti?
Existují také fyzické dùkazy, e
kosti dinosaurù nejsou staré miliony let. Vìdci z University v Montanì nalezly kosti Tyrannosaura
rexe, které nebyly úplnì zkamenìlé. Èásti kostí vypadaly jako èerstvé kosti a obsahovaly nìco, co pøipomínalo krvinky a hemoglobin.
Pokud by tyto kosti byly opravdu
miliony let staré, pak by se krvinky
a hemoglobin zcela rozpadly.29 Také
by to nemohla být èerstvá kost,
pokud byla miliony let stará.30 Zpráva tìchto vìdcù uvádìla následující:

Draci:
historiètí dinosauøi

Tenký plátek kosti Tyrannosaura rex záøil jantarovì pod objektivem mého mikroskopu... laboratoø se naplnila umem vzruení,
nebo jsem zaostøil na nìco uvnitø cév, èeho si nikdo z nás pøedtím
nepoviml: malinké kulaté èásteèky, prùsvitnì èervené s tmavým støedem... Èervené krvinky? Tvar a umístìní je naznaèovaly, ale èervené
krvinky tvoøí z vìtí èásti voda a nezùstaly by zachovány v 65 miliónù let starém tyranosauru Vzorek kosti, který nás tak vzruil, pocházel z krásného, témìø celého kusu Tyrannosaura rex, který byl
vykopán v roce 1990... Kdy tým pøinesl tohoto dinosaura do laboratoøe, vimli jsme si, e nìkteré èásti hluboko uvnitø dlouhé kosti
nohy nebyly úplnì zkamenìlé... Myslíme si, e vechny tyto dùkazy
podporují pøedstavu, e nae vzorky Tyrannosaura rex by mohly
obsahovat zachovalé èásteèky hemoglobinu. Ale teprve po dalím
výzkumu budeme moci s dostateènou dùvìrou prohlásit Ano, tento tyrannosaurus má ve svých tkáních krevní tìlíska.31
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Nezkamenìlé kosti dinosaura s kachním zobákem byly nalezeny na severním svahu Aljaky.32 Kreacionistiètí vìdci na Aljace dále vyzvedli (nezkamenìlé) kosti zmrzlého dinosaura.33 Evolucionisté by neøekli, e tyto kosti
zùstaly zmrzlé po mnoho milionù let od doby, kdy podle nich dinosauøi
vymøeli. Tyto kosti by vak nepøetrvaly miliony let, kdyby nebyly zmineralizovány. To je záhada pro ty, kteøí vìøí ve vìk dinosaurù pøed miliony let,
ale ne pro toho, kdo smýlí podle Bible.
Co dinosauøi rali a jak se chovali?
Filmy jako Jurský park a Ztracený svìt zobrazují vìtinu dinosaurù
jako agresivní masoravce. Ale jen z toho, e mìli ostré zuby, nemùeme
usuzovat, jak se tato zvíøata chovala a co rala  pouze víme, jaký druh zubù
mìla (pro trhání potravy atd.). Studium zkamenìlého dinosauøího trusu (koprolit)34 vak pomohlo vìdcùm urèit, co nìkteøí dinosauøi rali.
Pøed høíchem byla pùvodnì vechna zvíøata vèetnì dinosaurù býloravá. Kniha Genesis 1,30 øíká: Vekeré zemské zvìøi i vemu nebeskému ptactvu a vemu, co se plazí po zemi, v èem je ivá due, dal jsem za pokrm
vekerou zelenou bylinu.
To znamená, e i Tyrannosaurus rex pøed pádem ral pouze rostliny.
Nìkteøí lidé to odmítají a poukazují na to, e velký T. rex mìl velké zuby, a
trvají na tom, e byly urèitì pouívány k útoku na zvíøata. To, e má zvíøe
veliké ostré zuby, vak neznamená, e je masoravec. Znamená to jen tolik,
e má velké ostré zuby.35
Mnoho souèasných zvíøat má ostré zuby, ale jsou to v podstatì býloravci. Panda obrovská má ostré zuby jako masoravec, ale iví se bambusem.
Zuby pandy byly tedy vhodnì stvoøeny k tomu, aby rala bambus. Aby evolucionisté vysvìtlili, proè má panda obrovská zuby jako mnoho souèasných
masoravcù, musí tvrdit, e panda obrovská se vyvinula jako masoravec, a
teprve pozdìji pøela na bambus.36
Rùzné druhy netopýrù se iví ovocem, nektarem, hmyzem, malými zvíøaty a krví, ale z jejich zubù se pøevaující strava nedá urèit.37 Medvìdi mají
zuby podobné koèkovitým elmám (napø. lvu), ale nìkteøí medvìdi jsou býloraví a mnozí, ne-li vìtina, jsou pøevánì býloraví.
Pøed høíchem Bùh popsal svìt jako velmi dobrý (Gen 1,31). Nìkteøí
lidé nedokáí pøijmout tuto pøedstavu úplné harmonie kvùli potravnímu øetìzci, který vidí v souèasném svìtì. Nemùeme se ale dívat na høíchem prokletý svìt a z toho pramenící smrt a boj, a kvùli nìmu odmítnout popis histo-

244

Kapitola 19

rie v Genesis. Vechno se zmìnilo v dùsledku høíchu. Proto Pavel popisuje
souèasné stvoøení jako sténající (Øím 8,22). Musíme se na svìt dívat oèima Bible, abychom ho pochopili.38
Nìkteøí argumentují, e lidé a zvíøata by trpìli i v ideálním svìtì. Tvrdí, e i pøed høíchem mohl Adam nebo zvíøe lápnout na drobného tvora
nebo se krábnout o vìtev. Tyto situace nastávají v dnením padlém svìtì 
souèasný svìt není dokonalý; trpí následkem prokletí (Øím 8,22). Nemùeme se dívat na Bibli oèima svìta a tvrdit, e svìt pøed høíchem byl stejný
jako svìt, který vidíme dnes. Nevíme, jak vypadal dokonalý svìt, neustále
obnovovaný a zcela udrovaný Boí mocí (Kol 1,17;  1,3) nikdy jsme nezaili dokonalost (pouze Adam a Eva ji znali pøed høíchem).
Malé záblesky vak naleznete v Písmu: v Deuteronomiu 8,4 nebo 29,5 a
Nehemjái 9,21 se píe, e kdy Izraelci putovali po pouti po 40 let, e jejich
obleèení a boty se neobnosily ani jejich nohy neotekly. Kdy Bùh vìci dokonale udruje, opotøebení vìcí nebo náhodné zranìní nejsou moné.
Pomyslete na adraka, Méaka a Abednega (Da 3,26-27)  vyli z ohnì,
ani by byli cítit kouøem. Kdy Hospodin dokonale udruje, zranit se není
moné. V dokonalém svìtì pøed høíchem a prokletím Bùh udroval vechno,
ale v tomto prokletém svìtì se vechno opotøebovává. Mnoho komentátorù
vìøí, e popis v Iz 11,6-9 o vlku, beránku a lvu, který ere slámu jako dobytèe, je obrazem nového svìta v budoucím obnovení (Sk 3,21), kdy u nebude
prokletí ani smrt (Zj 21,1; 22,3). Zvíøata, o kterých se píe, ijí mírumilovnì
jako býloravci (toto je také stav ivoèiné øíe pøed høíchem  Gen 1,30).
Dnení svìt se dramaticky zmìnil vlivem høíchu a prokletí. Souèasný potravní øetìzec a chování zvíøat (které se také zmìnilo po potopì - Gen 9,2-3)
nelze pouít jako východisko pro výklad Bible  Bible vysvìtluje, proè je
svìt takový, jaký je!
Na poèátku dal Bùh Adamovi a Evì vládu nad zvíøaty: A Bùh jim poehnal a øekl jim: Ploïte se a mnote se a naplòte zemi. Podmaòte ji a
panujte nad moøskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vím ivým,
co se na zemi hýbe (Gen 1,28). Kdy se podíváme na dnení svìt, je nám
pøipomínáno v id 2,8: Vecko jsi podrobil pod jeho nohy. Kdy mu tedy
podrobil vecko, znamená to, e nezùstalo nic, co by mu nebylo podmanìno.
Nyní ovem jetì nevidíme, e by mu ve bylo podmanìno. Vztah èlovìka
k okolí se zmìnil vlivem høíchu  není mu podrobeno, jak bylo pùvodnì.
Lidé vèetnì vìtiny køesanù pozorují svìt zpravidla tak, jak vypadá dnes,
plný smrti a utrpení, a potom aplikují tento pohled na Bibli a vysvìtlují ji
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v tomto svìtle. Ale jsme høíné, chybující lidské bytosti, které pozorují høíchu propadlý svìt (Øím 8,22), a proto potøebujeme zaèít Boím zjevením,
Biblí, abychom zaèali chápat.
Take, jak vznikly tesáky a drápy? Dr. Henry Morris konstatuje:
Teprve budoucí výzkum mùe ukázat, zda takové tvary jako
tesáky a drápy, byly souèástí pùvodní výbavy (zvíøat), potlaèenými
rysy, které se staly dominantními
v dùsledku pozdìjích selektivních
procesù, nebo to byly mutace, které následovaly po prokletí.38
Kdy vstoupil do svìta høích,
vechno se zmìnilo. Moná se v této
fázi zaèala nìkterá zvíøata navzájem
poírat. Co se stalo do doby Noeho,
popsal Bùh takto: Bùh pohledìl na
zemi; byla zcela zkaená, protoe
vechno tvorstvo pokazilo na zemi
svou cestu (Gen 6,12).
Po potopì Bùh také zmìnil choMedvìd hnìdý má podobné zuby jako
vání zvíøat. Èteme: Bázeò pøed vámi
koèkovité elmy, je vak pøevánì
a dìs z vás padnou na vechnu zembýloravec.
skou zvìø i na vechno nebeské ptactvo; se vím, co se hýbe na zemi, i se vemi moøskými rybami jsou vám vydáni
do rukou (Gen 9,2). Pro èlovìka tedy bylo mnohem tìí vykonávat vládu,
která mu byla dána v Gen 1,28.
Proè nacházíme zkamenìliny dinosaurù?
Tvorba zkamenìliny vyaduje náhlý zánik. Kdy zvíøe zemøe, obvykle je
seráno nebo se rozpadne tak, a z nìj nic nezùstane. Aby vznikla zkamenìlina, je potøeba jedineèných podmínek, které zachovají zvíøe a nahradí ho
nerosty atd.
Evolucionisté kdysi tvrdili, e fosilní záznam se vytváøel pomalu tak, jak
zvíøata umírala, a byla postupnì pøekrývána sedimenty. Ale nedávno pøiznali, e fosilní záznam musel vzniknout katastrofickými procesy.39 Aby se vytvoøily miliardy zkamenìlin po celém svìtì ve vrstvách mnohdy nìkolik kilome-
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Høbitovy
dinosaurù
svìdèí o
katastrofální
záplavì.

trù tlustých, organizmy musely zemøít rychle. Mnoho evolucionistù nyní øíká,
e fosilní záznam se vytvoøil rychle, pøi náhlých událostech oddìlených miliony let!
Podle Bible se postupem èasu zemì naplnila nemravností, a tak se Bùh
rozhodl, e sele svìtovou potopu: a zahladím tak zpod nebe vechno tvorstvo, v nìm je duch ivota. Vechno, co je na zemi, zhyne. (Gen 6,17).
Bùh pøikázal Noemu, aby postavil velmi prostornou loï, do které mìl
vzít svou rodinu a zástupce z kadého druhu pozemského, dýchajícího zvíøete (které Bùh sám vybere a pole Noemu  Gen 6,20). V tom byli zahrnuti dva
z kadého druhu dinosaurù.
Jak se dinosauøi veli do archy?
Mnozí lidé si pøedstavují dinosaury jako obrovské tvory, kteøí by se nikdy neveli do archy. Ale prùmìrná velikost dinosaura (vypoètená z koster,
které byly nalezeny po celé zemi) je zhruba velikost ovce.40 Ve skuteènosti
mnoho dinosaurù bylo pomìrnì malých. Napøíklad Struthiomimus byl veliký jako ptros a Compsognathus nebyl vìtí ne kohout. Pouze nìkolik
dinosaurù dorùstalo do extrémnì velikých rozmìrù (napø. Brachiosaurus,
Apatosaurus), ale ani oni nebyli tak velicí jako nejvìtí zvíøe v dnením svìtì, modrá velryba. (Plazi rostou prakticky po celý ivot. Velicí dinosauøi byli
tedy pravdìpodobnì velmi staøí.)
Dinosauøi kladli vejce, a nejvìtí zkamenìlé dinosauøí vejce je zhruba
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velikosti fotbalového míèe.41 I ti nejvìtí dinosauøi byli velmi malí, kdy se
vylíhli. Nezapomeòme, e zvíøata, která vystoupila z lodi, mìla znovu zaplnit
zemi. Proto bylo dùleité vybrat do archy mladá dospìlá zvíøata, která byla
brzy na vrcholu jejich reprodukèního vìku. Lze tedy realisticky pøedpokládat, e Bùh poslal do archy mladá dospìlá zvíøata, ne úplnì dospìlé tvory.
Nìkdo by mohl namítnout, e se 600 èi více pojmenovaných druhù dinosaurù nemohlo do archy vejít. Ale Gen 6,20 øíká, e do archy vely reprezentativní druhy zemské zvìøe. Otázka je, co je druh (hebrejsky: min)? Bibliètí
kreacionisté poukazují, e mnoho druhù mùe pocházet z jedné èeledi.
Ve svìtì napøíklad existuje mnoho typù koèek, ale vechny druhy koèek
pravdìpodobnì pùvodnì pochází z pouze nìkolika skupin koèek.42 Dnení typy koèek se vyvinuly pøírodní a umìlou selekcí, která pùsobila na variaci
v informacích (genech) pùvodních koèek. To vytvoøilo rùzné kombinace a
podmnoiny informací a tedy rùzné typy koèek. Mutace (chyby v kopírování
genù bìhem reprodukce) mùe také pøispìt k variaci, ale zmìny zpùsobené
mutacemi jsou negativní a zpùsobují ztrátu pùvodních informací.
Dokonce vznik druhù mohl nastat skrze tyto procesy. Tato tvorba druhù není evolucí, jeliko je zaloena na ji pøítomných stvoøených informacích a je tedy omezeným degradaèním procesem, který nezvyuje komplexnost. V Noeho are bylo tedy potøeba pouze nìkolik koèkovitých párù.
Jmen dinosaurù neustále pøibývalo, pøièem nová jména byla dávána
nìkdy i jen nìkolika kusùm kosti nebo kostøe, která se podobala jiné, liící se
pouze velikostí nebo zemí nálezu. V are bylo patrnì ménì ne 50 rùzných
skupin nebo tøíd dinosaurù.43
Je také potøeba si uvìdomit, e Noeho archa byla opravdu veliká a zcela
schopná unést potøebný poèet zvíøat vèetnì dinosaurù.
Zemská zvíøata (vèetnì dinosaurù), která nebyla v are, utonula. Mnoho
z nich bylo zachováno ve vrstvách vytvoøených potopou  odtud miliony
zkamenìlin. Lze pøedpokládat, e mnoho dinosauøích zkamenìlin bylo pohøbeno v této dobì, asi pøed 4 500 lety. Po potopì nastaly také velké katastrofy jako doba ledová, které se zaslouily o vytvoøení zkamenìlin v období
po potopì.
Pokøivené tvary tìchto zvíøat zachované v kamenech, jejich masový výskyt ve høbitovech zkamenìlin, iroké rozíøení a nìkteré celé kostry dosvìdèují, e tato zvíøata byla pohøbena náhle. To ve ukazuje na ohromnou potopu.44
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Proè dnes dinosaury nevidíme?
Na konci potopy vyli Noe, jeho rodina a zvíøata ven z archy (Gen 8,1517). Dinosauøi tedy zaèali nový ivot v novém svìtì. Spolu s ostatními zvíøaty
dinosauøi vyli ven, aby se mnoili a znovu naplnili zemi. Opustili místo, kde
archa pøistála, a rozíøili se po zemském povrchu. Díky potomkùm tìchto
dinosaurù vznikly legendy o dracích.
Ale svìt, který mìli znovu zaplnit, se výraznì liil od toho, který znali
pøed Noeho potopou. Potopa jej zdevastovala. Nyní to byl svìt, ve kterém
bylo mnohem tìí pøeít.
Po potopì Bùh øekl Noemu, e od této chvíle se ho budou zvíøata bát a
e èlovìk mùe jíst jejich maso (Gen 9,1-7). I pro èlovìka se svìt stal podstatnì drsnìjích místem. Aby pøeil, musel doplnit kdysi jednodue dostupnou
rostlinnou potravu ivoèinými zdroji.
Schopnost zvíøat a èlovìka pøeít byla vystavena tvrdým zkoukám.
Z fosilního záznamu, z písemné historie èlovìka a ze zkuenosti posledních staletí vidíme, e mnoho forem ivota na této planetì v tìchto zkoukách neobstálo.
Musíme si uvìdomit, e mnoho rostlin a zemských zvíøat po potopì vyhynulo  buï kvùli èinnosti èlovìka nebo konkurenci ostatních druhù nebo
kvùli drsnìjímu ivotnímu prostøedí. Mnohé skupiny dosud vymírají. Dinosauøi patøí ke skupinám vyhynulým.
Proè se lidé tak zajímají o dinosaury a mají malý zájem o vyhynutí napøíklad kapradí cladophebius? Je to proto, e dinosauøi budí dojem netvorù,
který tolik vzruuje a fascinuje.
Evolucionisté z této fascinace tìí a svìt je plný evoluèní propagandy
soustøedìné na dinosaury. Následkem toho dokonce i mylení køesanù je
ovlivnìno evoluèní filozofií. Výsledkem je, e mají tendenci dívat se na dinosaury jako nìco záhadného.
Kdybyste se v zoologické zahradì zeptali, proè se tak vìnují ohroených
druhùm, pravdìpodobnì byste dostali tuto odpovìï: Ze zemì zmizelo mnoho zvíøat. Zvíøata neustále vymírají. Podívejte se na zvíøata, která zmizela
navdy. Musíme jednat, abychom zvíøata zachránili. Pokud byste se zeptali
Proè zvíøata vymírají?, moná byste dostali tuto odpovìï: Je to jasné! Lidé
je zabíjejí; nedostatek potravy; èlovìk nièí ivotní prostøedí; nemoci; genetické problémy; katastrofy jako povodnì  je mnoho dùvodù.
Kdybyste se potom zeptali A co se stalo s dinosaury?, odpovìï by
pravdìpodobnì byla: Nevíme! Vìdci navrhli spoustu moných dùvodù, ale
je to záhada.
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Moná jedním z dùvodù, proè dinosauøi vyhynuli, je to, e jsme se o
ohroené druhy nezaèali starat dost vèas! Faktory, které zpùsobují vymírání
dnes a které vznikly lidským høíchem  prokletí, následky potopy (soud) atd.
 jsou tyté faktory, které zpùsobily, e vyhynuli dinosauøi.
Skuteènì dinosauøi vyhynuli?
Nikdo nemùe dokázat, e organizmus vyhynul, dokud nezná kadou
èást zemského povrchu. Experti se blamovali nálezy ivých a zdravých zvíøat, která prohlásili za vyhynulá. Napøíklad nedávno badatelé nalezli v Nepálu slony, kteøí mìli mnoho rysù spoleèných s mamuty.45
Vìdci v Austrálii nalezli ivé stromy, o kterých si mysleli, e vyhynuly
spolu s dinosaury. Jeden vìdec øekl: Bylo to jako najít ivého dinosaura.46
Kdy vìdci objeví zvíøata nebo rostliny, o kterých si mysleli, e jsou dávno
vyhynulé, nazývají je ivými zkamenìlinami. Existují stovky ivých zkamenìlin, co je velmi trapné pro ty, kteøí vìøí, e historie zemì je stará
miliony let.47
Badatelé a domorodci v Africe dokonce nedávno oznámili, e vidìli tvory podobné dinosaurùm.48 Byli spatøeni v odlehlých místech, jako jsou jezera
hluboko v konské dungli. Jejich popisy nápadnì odpovídají dinosaurùm.49
Zdá se, e jeskynní malby pùvodních Amerièanù zachycují dinosaury50 
vìdci uznávají kresby mamutù, tak proè ne kresby dinosaurù? Evoluèní pøedsudek, e èlovìk neil ve stejné dobì jako dinosauøi, nedovoluje vìtinì vìdcù vùbec pomyslet, e by tyto kresby mìly zachycovat dinosaury.
Je samozøejmé, e pro kreacionistu by nebyla ádná ostuda, kdyby nìkdo objevil dinosaura ijícího v dungli. Pro evolucionistu vak ano.
Ne, nemohli bychom klonovat dinosaura jako ve filmu Jurský park, i
kdybychom mìli dinosauøí DNA. Také bychom potøebovali ivou samici, protoe v cytoplazmì vajíèka je mechanizmus nutný k tomu, aby se nový jednotlivec mohl vyvinout.51
Ptakojetìøi?
Mnoho evolucionistù si stejnì nemyslí, e dinosauøi skuteènì vyhynuli!
Na vývìsním títu nad vstupem na výstavu ptákù v ZOO v Cincinnati v Ohiu
v roce 1997 bylo napsáno toto:
Dinosauøi vyhynuli pøed miliony let  je to tak? Ne, ptáci jsou v podstatì
moderní krátkoocasí opeøení dinosauøi.
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V polovinì 60. let tohoto století Dr. John Ostram z Yaleovy University
zaèal popularizovat mylenku, e se ptáci vyvinuli z dinosaurù.52 Ne vichni
evolucionisté s tím vak souhlasí. Je to pouze jejich fantazie, øíká Alan
Feduccia, ornitolog z University of North Carolina v Chapel Hill a pøední
kritik teorie vývoje ptákù z dinosaurù. Tak moc chtìjí vidìt ivé dinosaury,
e si nyní myslí, e je mohou zástupnì studovat v zahradních ptaèích budkách.53
Bylo uèinìno mnoho pokusù pøesvìdèit veøejnost, e moderní ptáci jsou
skuteèní dinosauøi. Èasopis Time 26. dubna 1993 mìl na obálce ptakojetìra s peøím nazývaného dnes Mononykus (pøechodná forma mezi dinosaury
a ptáky), který je odvozen od fosilie, je nemìla ádné peøí. Ve stejném mìsíci Science News uvedl èlánek, který tvrdil, e toto zvíøe byl ryjící tvor podobnì jako krtek.54
V roce 1996 noviny pøinesly zprávu z Èíny o nálezu zkamenìliny plaza
, který mìl pravdìpodobnì peøí.55 Nìkterá média tvrdila, e pokud by se to
potvrdilo, byl by to nevyvratitelný dùkaz, e dnení ptáci se vyvinuli z dinosaurù.56 V roce 1997 vak Akademie pøírodních vìd ve Filadelfii poslala
ètyøi pøední vìdce, aby tento nález prozkoumali. Jejich závìr byl, e to nebylo peøí. Zpráva v médiích uvedla o jednom z vìdcù: Øekl, e vidìl struktury
podobné chlupùm  ne chlupy  které mohly podpírat lem nebo høebínek
jako mìli leguáni.57
Ihned po této zprávì se objevila dalí zpráva v médiích, e také v Jiní
Americe bylo nalezeno 20 zlomkù kostí plaza opravòujících závìr, e dinosauøi byli pøíbuzní ptákùm!58
Ptáci jsou teplokrevní a plazi jsou studenokrevní, ale evolucionisté, kteøí vìøí, e se dinosauøi vyvinuli v ptáky, by rádi vidìli dinosaury jako teplokrevné, aby to podpoøilo jejich teorii. Dr. Larry Martin z Kansaské university
vak namítá:
Poslední výzkum ukázal, e mikroskopická struktura dinosauøích kostí byla typická pro studenokrevná zvíøata, take jsme se zas
vrátili k studenokrevným dinosaurùm.59
Je smutné, e sekulární média tak vystupòovala své protikøesanské postoje v pro-evoluèní propagandì, e se dala strhnout a k smìným prohláením jako Papouci a kolibøíci jsou také dinosauøi.60
Nìkolik nových zpráv rozohnilo mezi evolucionisty debatu o ptácích a
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dinosaurech. Jedna se týká výzkumu pùvodu zárodkù prstù ptákù a dinosaurù, který ukázal, e ptáci se nemohli vyvinout z dinosaurù!61 Studie takzvaného opeøeného dinosaura z Èíny ukázala, e tento dinosaurus mìl jednoznaènì plíce plaza a bránici, které se jednoznaènì liily od ptaèích plic.62
Dalí zpráva uvádìla, e roztøepené okraje u èínské zkamenìliny, o kterých
si nìkteøí mysleli, e je to peøí, jsou podobné kolagenovým vláknùm, která
se nacházejí tìsnì pod kùí moøských hadù.63
Neexistuje ádný dùvìryhodný dùkaz, e ptáci vyvinuli z dinosaurù.64
Dinosauøi byli vdy dinosaury a ptáci byli vdycky ptáky!
Co kdyby byla nalezena zkamenìlina dinosaura s peøím? Dokázalo by
to, e ptáci se vyvinuli z dinosaurù? Ne  kachna má kachní zobák a nohy
s plovací blánou stejnì jako ptakopysk, ale nikdo z toho nevyvozuje, e se
ptakopysk vyvinul z kachny. Pùsobivý dùkaz pro víru, e se ptáci vyvinuli
z plazù (nebo dinosaurù) by byly upiny plazù napùl pøemìnìné v peøí, ale
nikoliv zcela vytvoøená køídla. Zkamenìlina podobná dinosauru s peøím by
byla jen dalí zvlátní smìsicí jako ptakopysk, a variací opakovaného vzoru
vloeného do tvorù, svìdèícího o ruce jediného pravého Boha Stvoøitele,
který stvoøil vechno.
Proè na tom záleí?
Aèkoliv dinosauøi jsou fascinující, nìkteøí ètenáøi mohou namítnout: Proè
se nadìlá tolik cavykù s dinosaury? V dnením svìtì je mnohem víc dùleitìjích vìcí, které je potøeba øeit, jako potraty, rozpad rodiny, rasismus, promiskuita, nepoctivost, homosexuální praktiky, euthanasie, sebevrada, pornografie, atd. Radìji bychom lidem mìli øíkat evangelium Jeíe Krista, a
nezabývat se podrunými otázkami jako jsou dinosauøi!
Ve skuteènosti uèení evolucionistù o dinosaurech, které zakoøenilo ve
spoleènosti, má velkou zásluhu na tom, proè mnoho lidí nechce slyet evangelium a proè tedy ta spousta spoleèenských problémù, zmínìných výe.
Dùsledky
Pokud pøijímáme uèení evolucionistù o dinosaurech, potom musíme
pøipustit, e popis historie v Bibli je falený. Pokud se bible mýlí v této oblasti, potom není Slovem Boím a mùeme ignorovat i vechno ostatní, co øíká
a co se nám nehodí.
Pokud se vechno vytvoøilo skrze pøírodní procesy  bez Boha  potom
na nás Bùh nemá ádný nárok a nemá ani právo nám øíkat, jak máme ít. Ve

252

Kapitola 19

skuteènosti podle tohoto mylení Bùh vlastnì neexistuje, take neexistuje
ádný absolutní základ pro morálku. Bez Boha je vechno povoleno  co je
správné a co patné je pouze otázkou názoru. A bez základu morálky neexistuje taková vìc jako høích. A neexistence høíchu znamená, e nemusíme bát
ádného Boího soudu a e nepotøebujeme Spasitele, Jeíe Krista.
Miliony let a evangelium
Uèení, e dinosauøi ili a vyhynuli miliony let pøed èlovìkem, pøímo
útoèí na základy evangelia jetì z jiné strany. Fosilní záznam, jeho souèástí
jsou dinosauøi, dokumentuje smrt, nemoc, utrpení, krutost a brutalitu. Je to
velmi oklivý záznam. Pøipustit, e fosilní vrstvy vznikaly miliony let, znamená pøijmout smrt, krveprolití, nemoc a utrpení pøed Adamovým høíchem.
Bible vak øíká jasnì, e smrt, krveprolití, nemoc a utrpení jsou následkem høíchu. Bùh varoval Adama v Gen 2,17, e pokud bude jíst ze stromu
poznání dobrého a zlého, zcela jistì zemøe. Hebrejský výraz jistì zemøe
ve skuteènosti znamená umíraje, zemøe. Jinými slovy, okamitou duchovní smrt bude následovat proces tìlesného úpadku, který nakonec skonèí i
tìlesnou smrtí.
Jakmile pøipustíme miliony let u dinosauøích zkamenìlin,
pøipustili jsme smrt a utrpení jetì pøedtím, ne Adam zhøeil
a pøivolal tak smrt a utrpení na Boí stvoøení.
Poté, co Adam neuposlechl Boha, Hospodin oblékl Adama a Evu koenými suknicemi (Gen 3,21). Aby to mohl udìlat, musel zabít a prolít krev
pøinejmením jednoho zvíøete. Dùvod je shrnut v id 9,22: Podle zákona se
skoro ve oèiuje krví a bez vylití krve není odputìní.
Bùh poadoval prolití krve na odputìní høíchù. Co se stalo v zahradì
Eden, bylo pøedobrazem toho, co se mìlo stát v Jeíi Kristu, který prolil
svou krev na køíi jako Beránek Boí, který snímá høích svìta (J 1,29).
Pokud prolití krve nastalo pøed høíchem, co by se stalo, kdyby zahrada
stála na fosilním záznamu zvíøat mrtvých miliony let, potom by podstata
usmíøení byla anulována.
Tento velký obraz také odpovídá Øímanùm 8, kde se øíká, e celé
stvoøení sténá kvùli následkùm Adamova pádu  není to sténání ze smrti
a utrpení pøed tím, ne Adam zhøeil.

Co se stalo s dinosaury?

253

Jeí Kristus vytrpìl fyzickou smrt a prolil svou krev, protoe smrt byla
trestem za høích. Pavel to podrobnì rozebírá v Øímanech 5 a 1. Korintským
15.
Kapitoly 21 a 22 ze Zjevení øíkají jasnì, e jednoho dne bude nové nebe
a nová zemì, kde u nebude smrti ani prokletí  tak, jak tomu bylo, ne
høích vechno zmìnil. Je zøejmé, e na nové zemi budou i zvíøata, která
nebudou umírat a poírat se navzájem ani poírat vykoupené lidi!
Proto uèení o milionech let smrti, nemoci a utrpení pøed tím, ne Adam
zhøeil, je pøímým útokem na základ zvìsti o køíi.
Závìr
Jestlie pøijímáme Boí Slovo v knize Genesis jako pravdivé a jako autoritu, potom mùeme vysvìtlit dinosaury a pochopit dùkazy, které pozorujeme ve svìtì kolem nás. Pokud to dìláme, pomáháme lidem vidìt, e kniha
Genesis je naprosto dùvìryhodná a logicky obhájitelná a e je tím, èím si
nárokuje být  pravdivým popisem historie vesmíru a lidstva. Co si èlovìk
myslí o knize Genesis nakonec urèuje, co si bude myslet o zbytku Bible. To
zase ovlivní, co si èlovìk myslí o sobì, smyslu ivota a ostatních lidech, vèetnì jejich potøeby spasení.
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