Kapitola 9

Byly zrùdy mimozemané?
Navtívili nai zemi mimozemané? Mùe existovat ivot
mimo nás? Co jsou UFO a proè je vlády tají?

P

o desetiletí vyvolávají bajky o létajících talíøích a setkáních s mimo
zemany vzruené dohady o mimozemském ivotì.1 Vyskytly se i do
mnìnky, e synové Boí a zrùdy z Genesis 6,4 byli mimozemané.
V r. 1996 dostaly tyto dohady impuls z jiné strany. Výzkumníci z NASA
oznámili, e nali stopy jednoduchých
forem ivota na meteoritu, pocházejícího údajnì z Marsu, nalezeného
v Antarktidì.
Mezitím tento dùkaz ivota na
maranském kameni ztratil ve vìdecké obci hodnì ze své popularity.2 Domnìlé nanofosilie nebyly patrnì
nièím jiným ne vlákny magnetitu a O tomto meteoritu se neprávem tvrdilo,
e obsahuje stopy ivota na Marsu.
èásteèkami druhotnì zavleèenými vý3
zkumným procesem.
Navzdory tomu, tento 2 kg tìký balvan vyvolal nový prudký vzestup
maranské horeèky. V nejbliích 20 letech plánují Amerièané, Evropané,
Japonci a Rusové okolo dvaceti projektù výzkumu naí sousední planety,
která je od nás v nejvìtím pøiblíení vzdálená nìjakých 78 mil. kilometrù.
Víra v mimozemskou inteligenci mezitím roste s témìø náboenským
zápalem.
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Vlna UFO
Profesor psychiatrie na Harvardské univerzitì, Dr. John E. Mack nedávno vzbudil svìtovou pozornost sbírkou pøípadù, kdy jeho klienti tvrdili, e
byli uneseni mimozemany.
Byl rovnì promítán film o údajné pitvì mimozemana, který se mìl
zøítit v Novém Mexiku poblí základny amerického letectva u Roswellu. Neostrý snímek, který vìtina pozorovatelù zavrhla jako zøejmý a neumìlý podvrh, se pøesto stal hlavní atrakcí svìtového kongresu ufologù r. 1995 v Düsseldorfu v Nìmecku.
A pak tu byla ovem jetì invaze mimozemanù ve filmu Den nezávislosti, jeho návtìvnost v premiérovém týdnu pøedèila vechny dosavadní
filmy.
Nedávná anketa v Nìmecku odhalila, e 17 procent obyvatelstva vìøí
v návtìvy mimozemských plavidel, zatímco 31 procent vìøí, e v jiných galaxiích existují inteligentní civilizace.
Co si má myslet køesan o vech tìch historkách s UFO?
Co øíká bible?
a) Bible se o návtìvách mimozemanù nezmiòuje
Bible, zjevené zapsané Slovo Boí, uèí, e ivot vznikl stvoøitelským
aktem. I kdyby v jiných galaxiích byly planety podobné naí Zemi, ivot by na
nich mohl existovat pouze tehdy, jestlie ho tam Stvoøitel vytvoøil. Pokud by
to byl udìlal, a jestlie nás tyto bytosti jednoho dne mìly navtívit, jistì by
nás o tom byl neponechal v nevìdomosti.
Bùh nám dal jisté, docela urèité, informace ohlednì budoucnosti - napø.
o Jeíovì druhém pøíchodu, èásteènì i nìkteré podrobnosti o konci svìta.
Vesmír se jednoho dne svine jako papír (Iz 34,4, Zj 6,14). Jestli Bùh stvoøil
nìjaké ivé bytosti nìkde jinde, bude to znamenat i jejich zánik. Adamùv
høích uvrhl do prokletí vechno tvorstvo, proè by ale nìjaká jiná civilizace,
nepocházející z Adamova (høíného) semene, mìla sdílet osud tvorù propadlých kletbì, a podílet se i na obnovì uskuteènìné Kristem, posledním Adamem? Toto ve sotva dává nìjaký smysl.4
Nìkteøí se domnívají, e zrùdy, nebo synové Boí, o nich se mluví
v Genesis 6,2-4, byli mimozemané. To je ponìkud fantastické rozvinutí obecného náhledu, e synové Boí, kteøí si brali dcery lidské, byli padlí andìlé a zrùdy byly zplozenci tìchto svazkù.
Syny Boími jsou nepochybnì nazývaní andìlé u Joba 38,7. Septua-
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ginta zde pøekládá Boí syny jako Boí andìly. To nemusí nutnì znamenat, e zlí andìlé èi démoni kopulovali s enami - Jeí vyslovil jasnì, e
andìlùm jsou sexuální aktivity cizí, alespoò v nebi (Mat 22,30). Zlí andìlé
ovem mohli pouít tìla bezboných muù a ovládnout je za úèelem zplození bezboného lidského pokolení (Gen 6,12).5
Existují i jiná moná vysvìtlení, kdo jsou synové Boí
a zrùdy. Je zajímavé, e slovo zrùdy (hebr. nephilim) je
pouito kromì tohoto místa u jen v Numeri 13,33, kde
odkazuje na potomky Anákovy, lidi obrovského vzrùstu, ale stále jetì lidi. Kromì toho, synové Boí nejsou výhradnì andìlé - také Izraelci jsou nazýváni syny
ivého Boha napø. u Ozeáe 1,10 (viz té alm 73,15
a 80,17).
H. C. Leupold a jiní vykladaèi Bible vìøí, e synové Boí byli potomci éta, zboné pokolení, o
nìm èteme podrobnìji v pøedchozí kapitole (Gen
4,25-5,32). Leupold píe: Kdo byli tito synové
Boí? Bez nejmení pochybnosti to byli étovV dávných dobách se
ci. 6 Podle nìj étovi potomci propadli vzpurpanovníci èasto nazývali
nosti a zaèali si brát dcery lidské bez jakéhobohy.
koli výbìru, pouze podle zevnìjku, zboností
pohrdli a výsledkem byly zrùdné dìti.
Panovníci ve starém Egyptì a Mezopotámii se rovnì prohlaovali za
potomky bohù, aby zvýili svou moc a presti. Jinou, silnì podporovanou
domnìnkou tedy je, e synové Boí byli despotové, kteøí si v honbì za
mocí a vlivem brali mnoho manelek. Tak se z nich a z jejich potomkù,
prostøednictvím tyranie, stávali mocní muové. (Nimrod je v Genesis 10,8
nazván prvním bohatýrem.).
b) Úèel hvìzd
Dùvod, proè byly stvoøeny hvìzdy, je uveden na nìkolika místech Bible,
nejen ve známém almu 19., ale zvlá v pøíbìhu stvoøení. V Genesis 1,14
èteme: I øekl Bùh: Buïte svìtla na nebeské klenbì, aby oddìlovala den od
noci! Budou na znamení èasù, dnù a let.
Bùh uèinil hvìzdy pro lidstvo na zemi, ne pro nìjakou mimozemskou
rasu tam kdesi. Pøidejte si k tomu poøadí stvoøení (první den zemì, teprve
ètvrtý den hvìzdy), a zøetelnì vyvstává smìr biblického svìdectví, e toti
smysl celého stvoøení se soustøeïuje na tuto zemi.
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Vìda
1. Ani jediný kontakt s mimozemany
R. 1900 vypsala Francouzská akademie vìd cenu 100.000 frankù pro
toho, komu se jako prvnímu podaøí navázat kontakt s mimozemskou civilizací - s výjimkou Marsu, protoe pro akademii byla Maranská civilizace hotovou skuteèností!
Od té doby a dodnes nebyla objevena ani jediná stopa po malých zelených muíècích ani po jakémkoli jiném ivotì na planetách probádaných
vesmírnými sondami, vèetnì Marsu.
Pøesto je mnoho astronomù pøesvìdèeno, e jeliko se ivot zøejmì vyvinul zde na zemi, musel se vyvinout i nìkde jinde poblí nìkteré z mnoha
hvìzd tam nahoøe. Po celém svìtì se prostírá sí teleskopù SETI (Search for
Extra Terrestrial Intelligence = pátrání po mimozemské inteligenci, pozn.
pøekl.), systematicky prohledávající oblohu a marnì vyhlíející nìjaký signál
myslících bytostí. Pøes vechnu snahu na tisících frekvencí po mnohá léta,
nikdy se nepodaøilo zachytit nic, co by nasvìdèovalo existenci mimozemského myslícího ivota.
2. Podmínky musejí pøesnì odpovídat
ivot na kterékoli planetì mùe existovat jen za pøedpokladu, e jsou
splnìny jisté pøísné podmínky. Planeta musí být napø. ve správné
vzdálenosti od svého slunce, aby
nebyla ani pøíli horká ani pøíli
chladná. Teplota na ní se musí pohybovat ve velmi úzkém rozmezí,
aby umonila existenci kapalné
vody.
I kdyby se potvrdila existence
planet u jiných hvìzd, je velmi nepravdìpodobné, e by nìkterá
z nich splòovala nutné podmínky
ivota. Kapalná voda sama jetì
k ivotu nestaèí, vzdor rozruchu
vyvolanému jejím moným výskytem na povrchu Jupiterova mìsíce
Evropy. (Mezitím se ona kapalina Take ádný z vaich výzkumù neprokázal
ani stopu inteligence?
jeví spí jako kyselina sírová.)
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3. ivot v ádném pøípadì nevznikne samovolnì
Bez tvoøivého zásahu vnìjí inteligence neivé slouèeniny nikdy nevytvoøí ivou hmotu.7 Teorii spontánního zrodu ivota vyvrátil slavný zakladatel mikrobiologie, Louis Pasteur. Nebýt nepodloených evoluèních spekulací, ufologie by sotva mìla takový úspìch u dnení veøejnosti.
4. Obrovské vzdálenosti
I kdybychom pøedpokládali, e nìkde jinde ve vesmíru existuje ivot,
návtìvy mimozemanù se jeví jako naprosto neproveditelné. Vzdálenosti,
které by bylo nutno pøekonat, jsou nepøedstavitelnì obrovské.
Nejblií hvìzda, Proxima Centauri (a-Centauri C), je od nás vzdálena
40,7 miliónù kilometrù. Let Apolla k Mìsíci trval tøi dny. Stejnou rychlostí by
cesta k nejblií hvìzdì trvala 870.000 let. Mohlo by se ovem uvaovat
i vìtí zrychlení, zejména pøi sondì bez lidské posádky.
Pøi nepøedstavitelné rychlosti obnáející desetinu rychlosti svìtla by cesta jedním smìrem stále jetì trvala 43 let. K dosaení takové rychlosti by
ovem bylo potøebí enormní mnoství energie, zhruba tak mìsíèní celosvìtová spotøeba elektøiny (viz dodatek k této kapitole).
A to jetì není vechno. Kadý krychlový kilometr vesmírného prostoru
obsahuje kolem 100.000 prachových èástic (vìtinou køemièitany a led)
o velikosti prùmìrnì desetiny gramu. Sráka s nìkterou z nich pøi takové
rychlosti by vesmírnou loï spolehlivì zlikvidovala.8
Tak co s tìmi UFO?
Jak si tedy vysvìtlit vechny ty záhadné zjevy UFO a bombastickou reklamu okolo nich? V Nìmeckém èasopisu Focus bylo nedávno vyèísleno, e
zprávy o UFO se z 90% vybarví jako humbuk, jenom 10% se nedá tak snadno odbýt. 9
V èlánku je citováno mínìní sociologa Geralda Eberlaina:
Výzkum ukázal, e lidé, kteøí nejsou napojeni na ádnou církev, ale povaují se za vìøící, jsou obzvlátì naklonìni vìøit v existenci mimozemských bytostí. Pro nì je ufologie jistou náhrakou
náboenství.10
Bible jde vìci na koøen hloubìji, identifikuje doplòující pøíèinu a úèinek:
Ten zlý pøijde v moci satanovì, bude konat kdejaký mocný èin,
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klamná znamení a zázraky a vemonou nepravostí bude svádìt ty,
kdo jdou k záhubì, nebo nepøijali a nemilovali pravdu, která by je
zachránila. Proto je Bùh vydává do moci klamu, aby uvìøili li (2 Tes.
2,911).
Bible podává popis skuteènosti, který se týká veho ivého. ivý Bùh se
zjevil jako trojjediný - Otec, Syn a Duch svatý. V nebi jsou andìlé, mocné
stvoøené bytosti slouící lidem na zemi.
Je jetì jiná øíe - øíe zla a démonù.11 Efezským 2,2 mluví o vládci
nadzemských mocí, jejich království je na zemi.
Satan má celý vlastní repertoár svodù v podobì okultních praktik a
mnoství náboenských obøadù. Je docela moné, e za vemi nevysvìtlitelnými úkazy UFO je dílo toho arcipodvodníka.12 UFO jsou, jak plyne z definice, mlhavé a nevysvìtlitelné objekty. Lidé, kteøí neznají Krista, se nechají
snadno fascinovat nejrùznìjími nevysvìtlitelnými jevy. Køesanùm je urèeno varování u Mat 24,4: Hleïte, aby vás nìkdo nesvedl. Co je nejlepím
protijedem na svody? Pavel nás napomíná v 2 Tim 2,15, abychom studovali
Písmo, abychom mohli správnì zvìstovat slovo pravdy.
Tajné základny? vládní kamuflá?
Mnozí nadenci pro UFO roziøují fámy o tajných pokusech vlády USA
s mimozemany atd., co vydatnì podpoøil i film Den nezávislosti. Dává
vak nìjaká kamuflá smysl, kdy inspirována ateisty jako zesnulý Carl Sagan, vláda utratila milióny dolarù z kapes daòových poplatníkù na monitorování signálù z vesmíru ve snaze zachytit stopu mimozemské civilizace? Spousta
dalích evoluèních humanistù jako Sagan vánivì vìøí, e kromì zemì se
inteligentní ivot musel vyvinout i jinde ve vesmíru, a okamitì by skoèili po
jakémkoli hmatatelném dùkazu. Uvate, jak média ílela nad domnìlými stopami ivota na maranském utru. Pøedstava, e daleko fantastiètìjí objev
by se podaøilo utajovat po desetiletí, je naprosto neudritelná.
Realizovatelnost mezihvìzdných cest
Následující výpoèty uvádíme pro technicky nároènìji zaloené ètenáøe.
1. Aby vesmírná loï dosáhla desetinové rychlosti svìtla, spotøebuje energii,
kterou mùeme se zanedbáním relativity dostateènì pøesnì spoèítat podle
vzorce e = 1/2 mv2. Pro velmi malou nepilotovanou sondu o hmotnosti 10
kg to pøedstavuje 1/2 x 10 kg x (3 x 107 m/s)2 = 4,5 x 1015 J, èili pøiblinì
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mìsíèní produkci vech elektráren na svìtì.
Pro pilotovanou loï o váze nìkolika tun potøebná energie daleko pøesahuje roèní celosvìtovou výrobu elektøiny. Pro plavidlo velikosti celého mìsta jako ve Dnu nezávislosti pøekraèuje potøebná energie vekerou nai pøedstavivost. A kdy se má u cíle plavidlo zase zpomalit, spotøebuje témìø stejnou energii na brdìní.
Pokud by se vesmírná loï mìla urychlit na c/10, zbrzdit, a znovu urychlit opakovanì, potøebná energie by byla jetì nìkolikanásobnì vìtí.
Je prakticky vylouèeno, aby si loï vezla s sebou takové zásoby paliva,
pokud by nebyla pohánìna nìjakým motorem na anihilaci hmoty. Pokud by
se dosáhlo stoprocentní úèinnosti anihilace (maximální získatelná energie je
dána vzorcem E = mc 2 ), jedna tuna antihmoty anihilující jednu tunu hmoty
by dala 2000 kg x (3 x 108 m/s)2, èili 1,8 x 10 20 J. To je maximální moné
mnoství energie, získatelné z dané hmoty paliva. Skuteèná vesmírná loï se
k takové úèinnosti ani zdaleka nepøiblíí.
2. Kinetická energie prachového zrnka o hmotnosti pouhé 0,1 g, které by se
srazilo s lodí letící desetinou rychlosti svìtla, uvolní energii 1/2 mv2, èili
1/2 x 10 -4 kg x (3 x 10 7 m/s)2 = 4,5 x 10 20 J.
Spalovací energie TNT je 4520 kJ/kg, nebo 4,52 x 10 9 J/t. Take 4,5 x
10
10 J pøedstavuje 9,95 tun TNT.
poznámky
1
2
3
4

5
6
7

Podstatná èást kapitoly vychází z èlánku Dr. Wernera Gitta otitìného v Creation, 1997,
19(4):4648.
J. D. Sarfati, Life on Mars? Creation, 1996, 19(1):1820.
J. D. Sarfati, Life from Mars? CEN Technical Journal, 1996, 10(3):293296.
Bob Holmes, Death Knell for Martian Life, New Scientist, 1996, 152(2061/2):4.
viz anon., Another Blow to Mars Life Claim, Creation, 1998, 20(2):8.
Kromì toho, Jeíova smrt za mimozemany nedává smysl, protoe Jeí na sebe vzal
lidskou pøirozenost a zùstává navdy bohoèlovìkem a naím Spasitelem. Kdyby byl mìl
spasit øeknìme Vulkány, byl by se musel stát Vulkánem. Celý smysl stvoøení je soustøedìn
na lidskou rasu na zemi, z ní èást se stane Kristovou nevìstou na vìènosti. Kristus
nebude mít více nevìst.
H.M. Morris, The Genesis Record (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1976), str. 169.
H. C. Leupold, Exposition of Genesis, Vol. 1 (Ann Arbor, MI: Wartburg Press, 1942), str.
250.
Nìkteré z nedávných kreacionistických kritik evoluèních teorií pùvodu ivota jsou: S. E.
Aw, The Origin of Life: A Critique of Current Scientific Models, CEN Technical Journal,
1996, 10(3):300314; J. D. Sarfati, Self-replicating Enzymes, CEN Technical Journal, 1997,
11(1):46; C.B. Thaxton, W. L. Bradley, and R. L. Olsen, The Mystery of Lifes Origin (New
York: Philosophical Library Inc., 1984).
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To znamená, e je malá pravdìpodobnost sráky na jednom kilometru dráhy, ale pøi obrovských vzdálenostech je sráka témìø jistá. V dodatku je výpoèet nièivých úèinkù takové
sráky se zrnkem prachu pøi uvedených rychlostech.
9 Hallo Erdling, Ufologie, Focus, 1995, 45:254.
10 Tamté, str. 252.
11 Satan a jeho zlí andìlé jsou padlé stvoøené bytosti. Satanova moc je jen doèasná a Bohem
omezená.
12 William Alnor, odborník na kulty a nositel novináøských cen, studoval úkazy UFO mnoho
let. Ve své knize UFOs in the New Age (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1992)
dokumentuje své výzkumy, které vedou k závìru, e nìkteré jevy spojené s UFO mají
okultní zdroje.

