Kapitola 5

Jak mùeme vidìt
vzdálené hvìzdy
v mladém vesmíru?
Jestlie je vesmír mladý a svìtlo od mnoha hvìzd k nám
cestuje miliony let, jak je mùeme vidìt? Stvoøil Bùh svìtlo
na cestì? Byla rychlost svìtla v minulosti vyí? Má to
nìco spoleèného s velkým tøeskem?

N

ìkteré hvìzdy jsou od nás vzdáleny milióny svìtelných let. Protoe
svìtelný rok je vzdálenost, kterou svìtlo urazí za jeden rok, znamená
to, e vesmír musí být velmi starý?
Pøes vechna biblická i vìdecká fakta svìdèící ve prospìch mladé zemì a
mladého vesmíru, toto dlouho pøedstavovalo problém. Kadé vìdecké bádání ohlednì poèátkù bude ovem vdycky stát pøed nevyøeenými problémy nae poznání je vdy jen èásteèné a stále znovu se máme èemu uèit.
Jedno z vysvìtlení uívaných v minulosti bylo velice sloité, poèítalo se
svìtlem, které se íøí podél Riemannovských ploch (abstraktní matematický
model prostoru). Nejene bylo tìko pochopitelné, ale také se pozdìji ukázalo jako nepøijatelné, protoe by znamenalo, e bychom vechno museli vidìt
zdvojenì.
Stvoøené svìtlo?
Patrnì nejrozíøenìjí je domnìnka, e Bùh stvoøil svìtlo na cestì,
take Adam mohl vidìt hvìzdy okamitì a nemusel èekat roky, ne k nìmu
doletí svìtlo dokonce i z tìch hvìzd, které nám jsou nejblíe. Ani bychom
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nìjak chtìli omezovat Boí stvoøitelskou moc, toto vysvìtlení je spojeno
s pomìrnì velkými obtíemi.
Znamenalo by to, e kdykoli pozorujeme chování velmi vzdálených objektù, vdycky vidíme nìco, co se ve skuteènosti nikdy nestalo. Pozorujeme
napøíklad objekt ve vzdálenosti miliónu svìtelných let, který se viditelnì otáèí. Svìtlo dopadající do naeho dalekohledu obsahuje informaci, která je
záznamem této rotace. Podle nabízeného vysvìtlení ovem paprsek, který
nyní vnímáme, nevyel z tohoto zdroje, byl stvoøen nìkde cestou.
To by znamenalo, e ve vesmíru starém 10.000 let vechno, co pozorujeme ve vzdálenosti vìtí ne 10.000 svìtelných let je ve skuteènosti fikce,
obraz událostí, které se nikdy nestaly, a objektù, které moná vùbec neexistují.
Pøedstavme si napøíklad výbuch hvìzdy (supernovy), vzdálené od nás
100.000 svìtelných let. Nezapomeòme, e uvaujeme vesmír starý 10.000
let. Astronom, který tuto událost pozoruje ze Zemì, nevidí pouze svìtelný
paprsek. Kdyby tomu tak bylo, mohli bychom beze veho tvrdit, e Bùh mohl
stvoøit odpovídající øetìz fotonù (svìtelných èástic èi vln) kdekoli na jejich
trase.
To, co astronom pozoruje, je vak zvlátní, velmi specifický obraz zmìn,
které takovou explozi vdycky provázejí, pøedvídatelný sled událostí zahrnu-
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jící neutrina, viditelné svìtlo, rentgenové záøení a paprsky gama. Celé toto
spektrum informací svìdèí o zøejmì reálné události. Astronom tedy naprosto
oprávnìnì interpretuje své pozorování jako zprávu o skuteènosti - e tedy
opravdu existovalo tìleso, které explodovalo podle známých zákonù fyziky,
zazáøilo, emitovalo rentgenové paprsky, pak záøení ochablo atd., ve podle
stejných fyzikálních zákonù.
Vechno, co pozoruje, tomu odpovídá, vèetnì spektrálního sloení svìtla z této hvìzdy, nesoucího chemický podpis prvkù v ní obsaených. Vysvìtlení, e svìtlo nevylo ze zdroje, ale bylo stvoøeno u na cestì, pøedpokládá, e vechny tyto informace ve svìtelném paprsku cestujícím vesmírem
v nìm byly obsaeny od okamiku stvoøení, nebo do nìj byly vloeny dodateènì, a nevyly z tohoto vzdáleného zdroje. Kdyby z nìj vyly (za pøedpokladu, e takový zdroj vùbec existuje), dìlilo by je od Zemì stále jetì 90.000
svìtelných let.
Stvoøit takovou sloitou a podrobnou øadu signálù ve svìtelném paprsku dopadajícím na zemi, signálù, které budí dojem, e zaznamenávají øadu
reálných událostí, které ovem ve skuteènosti nenastaly, nedává ádný rozumný smysl. Navíc by to bylo stejné jako tvrdit, e Bùh stvoøil zkamenìliny
v horninách jenom proto, aby si z nás tropil blázny, nebo dokonce zkouel
nai víru, protoe ve skuteènosti nejde o ádné pozùstatky kdysi ivých a
existujících organizmù. To by byl z Boí strany skuteènì podivný klam.
íøilo se svìtlo vdycky stejnou rychlostí?
Východiskem by mohla být podstatnì vyí rychlost svìtla v minulosti,
take obrovské vzdálenosti mohly být pøekonány v kratím èase. Toto vysvìtlení se na první pohled zdálo pøíli úèelové a pøitaené za vlasy. Teprve pøed
nìkolika lety Australan Barry Setterfield ukázal, e nemusí jít o ádné fantazírování, kdy zjistil, e historická pozorování za posledních zhruba 300 let
nasvìdèují skuteènì sestupnému trendu rychlosti svìtla. Setterfeild i jeho
pozdìjí spoluautor Trevor Norman shromádili mnoho dùkazù ve prospìch
této teorie.1 Byli pøesvìdèeni, e to muselo ovlivnit výsledky radiometrického
datování, a dokonce zpùsobit rudý posuv u svìtla ze vzdálených galaxií, i
kdy tato mylenka byla pozdìji oputìna.
Mezi stejnì schopnými vìdci z kreacionistických kruhù se vedly ohnivé
debaty o tom, zda statistické dùkazy o únavì svìtla jsou skuteènì pøesvìdèivé, èi nikoliv.
Nejvìtí potíe ovem vyplývaly z jistých fyzikálních dùsledkù této
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teorie. Kdyby rychlost svìtla skuteènì s èasem klesala, jak se domníval
Setterfeild, museli bychom dùsledky tohoto poklesu pozorovat ve svìtle
vzdálených galaxií, co se zatím nedìje. Struènì, nikdo ze zastáncù této
teorie nebyl schopen pøedloit uspokojivé odpovìdi na vechny související problémy.
Nová stvoøitelská kosmologie
Teorie klesající rychlosti svìtla se nicménì stala podnìtem k nejrùznìjím úvahám. Fyzik Dr. Russell Humphreys øíká, e strávil více ne rok snahami pøimìt teorii únavy svìtla, aby fungovala, leè bez úspìchu. Tento proces
ho vak inspiroval k vytvoøení nové stvoøitelské kosmologie, kterou se navenek uspokojivì vysvìtluje zdánlivý konflikt s jednoznaèným biblickým uèením o nedávném stvoøení.
Tato nová kosmologie je navrhována jako stvoøitelská alternativa k teorii velkého tøesku. Prola vstupní kritikou kvalifikovaných posuzovatelù pro
mezinárodní konferenci kreacionistù v Pittsburghu v r. 1994.2 Zastánci mladé zemì pøijímali jeho model jen velmi opatrnì,3 co nepøekvapí vzhledem
ke zøejmì radikálnímu odklonu od ortodoxních názorù, ale Humphreys dokázal odpovìdìt na vechny námitky.4 Zastánci starého vesmíru a velkého
tøesku vánivì odporovali nové kosmologii a tvrdili, e v ní nali chyby.5
Humphreys vak svùj model nejen obhájil, ale dokázal ho dále rozvinout.6
Debata bude nepochybnì pokraèovat.
Tento vývoj, v nìm jedna stvoøitelská teorie, únava svìtla, je pøekonána jinou, je zdravým aspektem vìdy. Základní biblický rámec stojí mimo diskusi, jako protìjek mìnících se náhledù a modelù omylných lidí snaících
se porozumìt skuteènostem v tomto daném rámci (evolucionisté také èasto
mìní své pøedstav o tom, jak se vìci vyvinuly samy od sebe, ale nikdy nepochybují , zda to tak bylo).
Stopa
Pokusme se struènì naznaèit, jak by nová kosmologie mohla vysvìtlit
problém svìtla ze vzdálených hvìzd, ne se pustíme do nìkterých pøedbìných bodù trochu podrobnìji. Vyjdìme z toho, e èas potøebný k procestování dané vzdálenosti je podílem vzdálenosti a rychlosti pohybu. Platí rovnice
èas = vzdálenost / rychlost
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Jestlie tento vztah aplikujeme na svìtlo vzdálených hvìzd, vychází nám
èas v miliónech let. Nìkteøí se pokusili zpochybnit uvaované vzdálenosti,
ale tudy cesta patrnì nevede.7
K urèení vzdálenosti pouívají astronomové rùzné metody, a ádný pouèený kreaèní astronom si nedovolí tvrdit, e rozdíl mezi tisíci a miliardami
svìtelných let by mohla mít na svìdomí pouze chyba odhadu. Je více ne
jeden dobrý dùvod vìøit, e nae Mléèná dráha mìøí v prùmìru 100.000
svìtelných let.
Jestlie se rychlost svìtla nezmìnila, pak jedinou velièinou, která v naí
rovnici zùstává otevøená, je sám èas. Einsteinova teorie relativity u po desetiletí oznamuje svìtu, e èas není velièinou konstantní.
Uznává se (a je experimentálnì doloeno), e dvì vìci v relativistické
fyzice èas ovlivòují - je to jednak rychlost, jednak gravitace. Z Einsteinovy
obecné teorie relativity, nejlepí gravitaèní teorie, jakou zatím máme, vyplývá
deformace èasu v gravitaèním poli.
Toto pùsobení bylo experimentálnì mnohokrát ovìøeno. Hodinky na
støee vysoké budovy, kde gravitace je o nìco mení, jdou rychleji ne
v pøízemí, pøesnì podle rovnic obecné relativity (OR).8
Máme-li hmotu o vysoké koncentraci (hustotì), gravitaèní deformace mùe
být tak vysoká, e ani svìtlo nedokáe uniknout. Rovnice OR ukazují, e na
neviditelné hranici obklopující takovou koncentrovanou hmotu (nazývané
horizontem událostí, t.j. bodem, kde svìtelné paprsky se pùsobením gravitace ohýbají nazpìt) se èas doslova zastavuje.
Dùsledky rozdílných pøedpokladù...
Nová stvoøitelská kosmologie Dr. Humphreyse doslova sama vypadne
z rovnic OR, pokud pøedpokládáme, e vesmír je ohranièený. To znamená
jinými slovy, e má svùj støed a okraj, za ním se u nenachází ádná hmota.
V takové kosmologii se nae planeta nachází blízko støedu, jak se nám to i
jeví pøi pohledu do vesmíru.
To by vcelku odpovídalo zdravému selskému rozumu, jene vechny
moderní sekulární kosmologie (velký tøesk) to popírají. Vycházejí toti z neovìøeného (a vìdecky nijak nezbytného) pøedpokladu, e vesmír je neohranièený, e nemá støed ani hranice. V tomto hypotetickém vesmíru je kadá
galaxie obklopena jinými galaxiemi rozprostøenými v prostoru rovnomìrnì
vemi smìry (v dostateènì velkém mìøítku), a tak se vechny gravitaèní síly
navzájem vyruí.
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Jestlie vak vesmír je ohranièený, pak se gravitaèní síly hmoty v nìm
obsaené skládají smìrem k jeho tìiti. Hodiny na okraji vesmíru pùjdou
jinak ne hodiny na zemi. Jinými slovy, nestaèí u prostì konstatovat, e Bùh
stvoøil zemi v esti dnech. Ano, bylo to est dnù, ale podle kterých hodin?
(Jestlie mluvíme o Boím èase, uniká nám pointa, e tok èasu, jak ho
známe dnes, je rovnì Boím stvoøením; Bùh sám je mimo èas, jeho poèátek
i konec vidí souèasnì.)10
Pozorování poskytuje dostatek dùkazù, e vesmír se v minulosti rozpínal, a dokládají to i biblické obraty, podle nich Bùh pøi stvoøení roztáhl
nebo rozprostøel nebesa.11
Jestlie vesmír není o mnoho vìtí ne dosah naeho pozorování, a jestlie byl v minulosti jen 50x mení ne dnes, pak lze na základì OR vìdecky
odvodit, e se musel rozpínat z pøedchozího stavu, v nìm byl obklopen
horizontem událostí (pro tento stav existuje technický termín bílá díra, co
je èerná díra fungující v opaèném smìru, jak pøipoutí rovnice OR).
Kdy se hmota rozpínala za tento horizont, horizont se musel scvrkávat
- postupnì a do nuly. V urèitém okamiku se tedy musel dotknout i naí
planety. V tom okamiku èas na zemi (vzhledem k libovolnému velmi vzdálenému bodu) prakticky zamrzl. Pozorovatel na zemi by
ovem nepocítil nic neobvyklého. Tak by byly k dispozici
miliardy let, aby svìtlo ze
vzdálených hvìzd dolétlo na
zemi, aby hvìzdy zestárly
atd., zatímco na zemi uplynul
èas
jeden obyèejný den. Tato
ohromná gravitaèní dilatace
èasu se zdá vìdeckou nezbytností, jestlie se ohranièený
vesmír opravdu významnì
zvìtil.
V jistém smyslu, kdyby
pozorovatelé na zemi v té
èas
dobì mohli vyhlédnout do
vesmíru a vidìt svìtlo, které
Rozpínání ohranièeného (nahoøe)
k nim z vesmíru pøichází, poa neohranièeného vesmíru (dole).
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zorovali by, e se pohybují rychlostí mnohokrát pøevyující rychlost svìtla. (Galaxie by také rotovaly rychleji.) Kdyby vak pozorovatel v hlubinách
vesmíru mìøil rychlost svìtla, zase by namìøil jen c.
O této nové kosmologii si laik mùe pøeèíst více v knize Dr. Humphreyse
Svìtlo hvìzd a èas, kde jsou pøetitìny jeho technické výpoèty a patøièné
rovnice.12
Jetì tìstí, e takové pojmy jako gravitaèní dilatace èasu, èerné a bílé
díry, horizont událostí a podobnì, nevynalezli kreacionisté, jinak by byli
okamitì obvinìni z úèelové manipulace s daty na podporu svých teorií. Na
této nové kosmologii je zajímavé, e pracuje s matematickými a fyzikálními
postupy veobecnì uznávanými vemi kosmology (obecná relativita), a shodnì se vemi fyziky uznává, e vesmír se v minulosti rozpínal (i kdy ne
z nìjakého imaginárního nepatrného bodu). Nepomáhá si ádnými masáemi - výsledky prostì vypadnou automaticky, jakmile se opustí onen libovolnì zvolený výchozí bod velkého tøesku (pøedstava neohranièeného vesmíru, kterou bychom mohli charakterizovat slovy co vám odborníci o velkém
tøesku neøeknou).
Tato nová kosmologie nejpøijatelnìji vysvìtluje jedním vrzem vechna
pozorování, obvykle uvádìná na podporu velkého tøesku, vèetnì progresivního rudého posuvu a reliktního kosmického mikrovlnného záøení, ani
zároveò zpochybòuje údaje biblických záznamù o mladé zemi.
Upozornìní
Aèkoliv jde o vzruující novinku, vechny teorie omylných lidí, jakkoli
zdánlivì perfektnì odpovídají pozorováním, mohou být revidovány èi oputìny na základì nových poznatkù. Tady jsme nechtìli ukázat nic jiného, ne
e byl pøedloen uspokojivý mechanizmus, vyhovující jak teoriím, tak pozorovaným skuteènostem.
Jak tomu bylo v dobách, kdy nikoho nenapadla monost gravitaèní dilatace èasu? Kdekdo se moná cítil nucen souhlasit s vìdci (vèetnì nìkterých
køesanù), e neexistuje jiné øeení - miliardy let jsou prostì neoddiskutovatelné, Bible se musí vyloit jinak (zmasírovat) nebo ji musíme vùbec odmítnout. Na køesany byl soustøeïován tlak, aby opustili jasné biblické uèení
o nedávném stvoøení tváøí v tváø nepopíratelným faktùm. Nový výklad znamenal také pøijmout skuteènost, e tu byly miliardy let umírání, nemocí, prolévání krve dávno pøed Adamem, podkopání rámce stvoøení-pád-vykoupení,
v nìm nám Bible podává evangelium.
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Ale i bez této nové teorie by byl takový pøístup naprosto pochybený.
Autorita Bible by se nikdy nemìla zpochybòovat vìdeckými  nápady lidstva. Jediná nepatrná dosud neznámá skuteènost, jediná zmìna ve výchozích
pøedpokladech mùe drasticky zmìnit celý obraz svìta, take co bylo vèera
skuteèností, u jí zítra být nemusí.
Toto se vyplatí nezapomínat, kdy se snaíme vypoøádat s jinými problematickými oblastmi, které navzdory výmluvným dùkazùm ve prospìch stvoøení podle Genese stále pøetrvávají. Pouze Bùh disponuje neomezeným poznáním. Vychází-li nae vìdecké bádání z pøedpokladu, e jeho Slovo je pravda (namísto domnìnky, e je chybné nebo nedùleité), stojí nae teorie na
daleko spolehlivìjích základech a v dlouhodobém výhledu mají mnohem
vìtí anci být v souladu se skuteèností.
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