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Poblíž vyhlídky Echo Point, asi hodinu jízdy západně od Sydney
v Austrálii, střeží Tři Sestry působivé (zarostlé) údolí. Během dne,
jak postupující sluneční světlo mění barvy těchto majestátních
skalních postav, se mění i jejich vzhled.
Zde před sebou máte přesvědčivý důkaz celosvětové Potopy.
Pískovcové vrstvy, ze kterých jsou Sestry vytvořeny, ukazují
na skutečnost, že někdy v minulosti tu bylo uloženo obrovské
množství sedimentu na rozsáhlém území, včetně tohoto nádherného
údolí před vámi. Ještě předtím, než masivní vody Potopy erodovaly
a vyřezaly tvar Tří sester, bylo údolí rovnoměrně zaplněno
sedimentárním pískovcem. Podívejme se na to trochu blíž.

obrovská rozloha
Není těžké poznat, že pískovec pokrývá ohromnou oblast. Z vyhlídky vidíme, že strmé útesy všude po celé roklině jsou tvořeny ze
stejných hornin. Vrstvy se skutečně rozkládají 160 km na sever a jih
a 160 km na východ k pobřeží, které geologové nazývají Sydneyskou pánví. Navíc, mnoho geologů zvažuje, že Sydneyská pánev
(červená na obr. níže) je jižní konec 250 km širokého sedimentárního systému, sahajícího více než 2 000 km na sever (růžová).
Ten obsahuje bohatá ložiska uhlí a zemního plynu, což jsou produkty pohřbené vegetace.
Sám tento rozsáhlý sedimentární systém byl pohřben kilometry
silným nánosem dalšího sedimentu a vegetace (žlutá), který překrývá
oblast mezi Sydneyskou pánví a pánvemi na severu. Později usazené
sedimenty obsahují v tzv. Velké artéské pánvi hojné vodní zdroje.
Nedozírná rozloha těchto usazenin je důkazem vodní katastrofy
obrovského rozsahu.

pískovcové vrstvy
V okolí Sydney jsou vidět
výrazné
vodorovné
vrstvy
prořezaného pískovce a útesů.
Mezi vodorovnými vrstvami
obvykle vidíte jemnější vrstvy v
určitém úhlu.

Tomu se říká „šikmé zvrstvení“, a tvoří se prudkým proudem vody,
která na dně vytváří písečné vlny. Písečné vlny se pohybují s vodou a
vytvářejí tak vzor šikmého zvrstvení.
Orientace písečných vln ukazuje směr proudění vody a jejich
tloušťka svědčí o rychlosti vody a její hloubce. Jeden univerzitní
geolog popsal písek v oblasti Sydney jako nanesený vodní „řekou“,
širokou 250 km, hlubokou 20 m a tekoucí obrovskou rychlostí ze
severu.1 Takováto vodní katastrofa je něco, co byste očekávali od
průběhu biblické Potopy.

rychlá eroze
Ve druhé fázi Noemovy Potopy, dlouho poté, co byly usazeny sedimenty Sydneyské pánve, pokleslo pobřežní mořské dno a zdvihly
se Blue Mountains (Modré hory). Potom voda pokrývající Austrálii
začala rychle stékat z kontinentu a prořezávat krajinu.
Nejprve stékaly celé masy vody a oholily rozsáhlé rovinaté oblasti
kontinentu, jako je náhorní plošina Modré hory. Poté, jak se průtok
snížil, voda prořezala široká údolí, jako ta, která vidíme poblíž
Sydney. Jak se objem vody neustále snižoval, prořezávala se od
okrajů plošin stále užší údolí, stejně jako ta údolí, která vidíme z
vyhlídky Tři Sestry.
Když voda úplně ustoupila a země oschla, zůstala v místech
obrovských průtoků velká údolí. Tato údolí mají nečekaně ostře
strmé stěny, což bránilo prvním badatelům při hledání cesty přes
Modré hory. Dnes vidíme na okrajích těchto údolí vodopády. Neexistuje žádný způsob, jak by tyto nepatrné vodní toky mohly prořezat
tak obrovská údolí. Zatímco od průběhu závěrečné fáze globální
Potopy bychom přesně toto schéma eroze očekávali.

a co uhlíkové datování ?
Jedním z důvodů, proč si lidé nespojují Tři sestry s Noemovou Potopou je to, že se že se těmto horninám připisuje stáří 200 milionů
let. Při takovém stáří zjevně nemohly vzniknout před 4 500 lety
během Potopy. Je tu však problém s tím, jak jsou horniny datovány.
Geologové dlouhých věků mají v podstatě nesprávná data, protože
vycházejí ze špatných předpokladů o minulosti. Ignorují především
katastrofické dopady Noemovy Potopy a místo toho se snaží
vysvětlit, že podle předpokladu byly horniny uloženy pomalu, např.
řekami, jaké vidíme na Zemi dnes. Při takovém rozsahu sedimentárních hornin si představují, že to muselo trvat milióny let.
Jenže katastrofické podmínky během Noemovy Potopy sediment
uložily rychle a odstranily tak potřebu milionů let.
Respektovaná datovací laboratoř zjistila, že vzorek dřeva v tomto
pískovci z lomu Bundanoon v Hawkesbury stále obsahoval uhlík-14, což znamená, že horniny jsou jen tisíce let staré, ne miliony
let, jak se obecně věří.2
1. Woodford, J., Rock doctor catches up with our prehistoric surf, The Sydney Morning
Herald, 30 April 1994, p. 2.
2. Snelling, A.A., Dating dilemma: fossil wood in ‘ancient’ sandstone, Creation 21(3):39–41,
1999; creation.com/fossil-wood.
Tato brožura byla upravena z článku: Walker, T., 3 Sisters: evidence for Noah’s Flood,
Creation 25(2):38–42, 2003; creation.com/3-sisters.

zamyslete se nad tím
Tři sestry jsou australskou turistickou ikonou. Jsou také důkazem
Noemovy Potopy. Tyto pískovcové monumenty svědčí o rozsáhlém
katastrofickém uložení sedimentů, a jsou důkazem vodní eroze. To
je přesně to, co bychom očekávali od Noemovy Potopy, jak je zaznamenána v Bibli. Ano, byla to skutečně celosvětová Potopa, jak
říká Bible.
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