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Brian Thomas, M.S.
(Z http://www.icr.org/article/7869/ [1] přeložil David Mašek – 1/2014. Vyšlo na stránkách ICR
30. prosince 2013.)
Jako v letech minulých, i rok 2013 přinesl nové a vážné námitky proti zakořeněnému
dogmatu o 4,6 mld. let staré Zemi. Nejnovější objevy podporují svědectví Písma ukazující na
daleko mladší stvoření, pád do hříchu a potopu.
Objevy lidských výrobků ve vrstvách hlubších než ve kterých nacházíme dinosauří
zkameněliny, jako například kousek hliníkového ozubeného kola ukrytého v uhlí1 z mladšího
karbonu /cca 300 miliónů let dle evoluční chronologie, níže viz odkaz – pozn. edit./, který byl
nalezen v Rusku, odpovídají biblickému výkladu dějin v Genesis. Podobné nálezy svědčí o
tom, že lidé a dinosauři mohli žít ve stejné době, ne-li na stejném místě.
Do rozpaků se v roce 2013 dostali materialističtí geologové také dalšími zprávami o naší
zemi, a to tehdy, když výzkumníci objevili nové důkazy o tom, že magma se pohybuje
daleko rychleji než předpokládali.2 Odborníci dlouho trvali na pomalu se pohybujícím
magmatu, aby vysvětlili, proč se obrovská pásma vyvřelé horniny musela utvářet tisíce, ba
i miliony let. Ale při rychlosti magmatu vyvěrajícího přes 30km za čtyři týdny by i rozlehlé
útvary vyvřelin mohly vzniknout během pouhých stovek let.
Podobně, jiný experiment v roce 2013 ukázal, že ložiska zlata nepotřebují k vytvoření
dlouhé věky, ale mohly vzniknout téměř v okamžiku, díky bouřlivému odpařování v
trhlinách zemské kůry.3
Paradox slabého mladého Slunce se během posledních dvanácti měsíců také prohloubil.
Kdyby bylo možné vrátit se zpět o předpokládané miliardy let, Slunce by bylo tak slabé, že
Země by byla mrtvou ledovou koulí, nedovolující žádné náležité vysvětlení pro fosilie řas
datovaných do těchto dob. Jeden pokus, jak se vyhnout tomuto paradoxu, odkazuje na
skleníkové plyny, které mohly vytvářet dusík oteplující Zemi. Rozbory nerostů však tuto
historku vyloučily, když ukázaly, že množství atmosférického dusíku bylo velmi blízké
současným hodnotám, a tak nedostatečné pro produkci potřebného množství tepla ze
skleníkového efektu.4
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A na závěr: průkopnické studie blesků, které bičují zem, rovněž názorně doložily mladou
Zemi. Jedna z těchto zpráv ohlásila, že údery blesků roztrhly skalisko na jihoafrickém
horském pásmu, což vedlo k závěru, že vrcholky hor erodují daleko rychleji než se
předpokládalo. Už nynější předpokládaná rychlost eroze by srovnala všechny kontinenty na
úroveň mořské hladiny během 50 mil. let, ale nové odhady rychlosti eroze by měly
započítávat i důsledky těchto skály štěpících úderů blesku. Štěpení skal bleskem může
jenom zkrátit předpokládanou životnost kontinentů, což je ještě více v rozporu s ustáleným
názorem, že jsou miliardy let staré.5
Dodatečný výzkum ukázal, že by blesky za sebou po miliónech let zanechaly opětovně
roztavené trubicovité útvary zvané fulgarity – fosilizované zásahy bleskem – nakupené po
celé zeměkouli. Kde jsou? Množství fulgaritů dnes nacházených odpovídá jen několika
tisícům let.6
Spolehlivá věda roku 2013 ukázala, že magma se pohybuje a zlato se tvoří dost rychle na
to, aby to odpovídalo mladému světu. A špičkové výsledky výzkumu stále ukazují, že
biblická zpráva o nedávno stvořené Zemi odstraňuje takové obtíže, jako je paradox slabého
mladého slunce, rychle erodující kontinenty nebo chybějící fulgarity.
Odkazy a poznámky
Poznámka Pavla Kábrta:
Níže pod bodem 1 zde Brian Thomas uvádí to, co přinesly v roce 2013 i četné naše
agentury: byl nalezen kousek ozubeného kola (případně ozubené tyče, protože je to jen
úlomek) v prvohorním uhlí v Rusku. Takových nálezů, které jsou v rozporu s evolučním
dějepisem, máme dnes už desítky tisíc a evoluční pavědci to všechno strkají do šuplíčku
záhady: http://czech.ruvr.ru/2013_01_23/V-Rusku-objevili-mimozemskou-kovovou-ozu... [2].
Všimněte si, prosím, jaké demagogické myšlenkové klima panuje v této společnosti: mnohé
zprávy spojují tento nález (a podobné nálezy) s mimozemšťany! A víte proč? Protože parta
evolučních demagogů nakukala lidem, že v době vzniku uhlí zde žádná civilizace
nemohla existovat, neboť se lidé ještě nevyvinuli. A tak se musí věřit, že kus ozubeného
kola v uhlí mají na svědomí mimozemšťané. Přitom máme dostatek vědeckých zjištění o
tom, že tu dávno před námi žila vyspělá POZEMSKÁ civilizace, která později zahynula v
globální světové potopě. Při této obrovské vodní katastrofě se mohly velmi snadno a rychle
vytvořit všechny současné celosvětové zásoby uhlí z předpotopních rostlin. Ve skutečnosti
to z vědeckého hlediska ani jinak možné nebylo! Proto by nás nálezy dávných technologií a
zbytky oné předpotopní civilizace v zemských vrstvách neměly vůbec překvapovat a není
třeba přisuzovat je bláznivě ufonům a strkat do evolučního záchranného šuplíčku: záhady
(Erich von Däniken, SETI a jiní).

Poučení:
Opustíme-li mylnou evoluční povídačku o „prvohorách, druhohorách a třetihorách“,
můžeme evoluční šuplíček záhady vyprázdnit, dostat se tak do souladu s vědou a místo
neplodných fantazií o mimozemšťanech upřít svůj zrak k Bohu a pozemšťanům, jak nám to
názorně ukázal Kristus!
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