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Potopa
Napsal uživatel triturus (neověřeno) dne Ne, 08/16/2009 - 17:46.
BYLA POTOPA CELOSVĚTOVÁ NEBO JEN LOKÁLNÍ ??? POPISUJE BIBLE POUZE PŘIROZENOU
PŘÍRODNÍ KATASTROFU LOKÁLNÍHO ROZSAHU,NEBO NADPŘIROZENÝ BOŽSKÝ ZÁSAH
CELOSVĚTOVÝCH ROZMĚRU ???
1.Tvrzení,že potopa byla CELOSVĚTOVÁ vychází z PŘEDPOKLADU,že Bible je přesným
záznamem oné události,či z PŘEDPOKLADU,že je INSPIROVÁNA Bohem.Platnost tohoto
PŘEDPOKLADU by mohla být samostatnou polemikou.Následující body budou vycházet z
platnosti tohoto základního PŘEDPOKLADU.
2.Gn 6.12,13 - rozsah zkaženosti = rozsah potopy
3.Kdyby byla potopa lokální,Noe by nemusel stavět archu,stačilo by opustit inkriminovanou
oblast,jako Lot okolí Sodomy.
4.Gn 7.2 -4,8,14 mluví o záchraně ze VŠEHO a o zničení VŠEHO,což by postrádalo
smysl,kdyby mělo být zničeno jen NĚCO.
5.Gn 7.18 - 20,24 - voda velmi vystoupila nad zem,stoupala čím dál víc,přikryla VŠECHNY
vysoké hory pod CELÝM nebem.Gn 7.21 - voda NAD NĚ vystopupila o 15 loket.MOCNĚ
stoupala voda na zemi.
6.Gn 7.21,22 - zahynulo VŠE a VŠICHNI,Gn 7.23 - KAŽDÝ tvor na povrchu země.
7.Gn 8.4 - archa přistála na horách,což by se asi nestalo,kdyby šlo jen o záplavu v
mezopotámské nížině.Taková místní záplava by archu nevynesla až tak VYSOKO do hor.
8.Gn 8.16-19 opět mluví o všech druzích a Gn 9.1,2,7 opět ukazuje,že to co bylo v arše
tvořilo základ pro vše živé na zemi.
9.Gn 9.9-12,15-17 - smlouva se VŠÍM TVORSTVEM - už nebude zahubeno VŠECHNO
tvorstvo.Smlouva s KAŽDÝM živým tvorem - opět nesmysl,pokud by se potopa nedotkla
VŠEHO živého.
10.Podle Gn jsou VŠICHNI žijící lidé potomky Noema a jeho Synů.Kdyby záplava byla jem
lokální,je možné,že přežili i jiní lidé atudíž rodokmeny Bible nemluví pravdu,když neberou v
potaz tyto naše další předky krom Noemovy rodiny.
11.Ježíš a jiní NZ pisatelé mluví o potopě jako o skutečné historické události,která zničila
předpotopní SVĚT a která je proto vhodným předobrazem budoucího CELOSVĚTOVÉHO
soudu,o němž Bible rovněž nehovoří jako o LOKÁLNÍ záležitosti.
12.Ža 104.6-9 popisuje,že vody přikryly zemi,stály NAD horami.
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13.Legendy o CELOSVĚTOVÉ potopě s některými shodnými znaky vyskytující se u většiny
národů všech kontinentů a ostrovů.
14.Jiné starověké zprávy líčící CELOSVĚTOVOU POTOPU - např.Epos o Gilgamešovi a jiné
sumerské a akadské a další legendy.
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