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ČASOPIS CREATION
Rodinný časopis Creation vám přináší 
srozumitelné články, které propojují
stvoření a Bibli v reálném světě

KNIHY
Kniha odpovědí o stvoření 
a Vyvrácení evoluce jsou 
dvě nejvíce poučné knihy 
na téma Bible/věda, jaké 
jste kdy mohli číst.

Pro více informací, novinek a článků na téma stvoření, 
evoluce a Pohoří Glass House viz:

Chcete-li kontaktovat Creation Ministries International, 
přejděte prosím na: creation.com/contactus

Tento leták spolu s dalšími připravila společnost Creation Minis-
tries International a dává ho k dispozici jednotlivcům a církvím, 
které chtějí pomoci šířit poselství těchto informací. CMI je nez-
isková, nedenominační křesťanská služba se širokou podporou 
v biblicky věřících církvích. CMI zaměstnává řadu vědců a 
výzkumníků s akademickým vzděláním Ph.D. Náš časopis Crea-
tion má odběratele ve více než 110 zemích světa.

O TOMTO LETÁKU

ZÍSKEJTE VÍCE
Ve vlastním zájmu si ověřte informace z pohledu stvoření, a ne-
naslouchejte jen těm, které jsou již „předžvýkané“ běžnou „op-
tikou“ naší doby.

Do češtiny přeložil: Jakob Haver, kreacionismus.cz

naměřeny, ale jen se předpokládají, protože ohledně his-
torie vycházejí z víry, která Noemovu Potopu nebere v 
úvahu.

ZAMYSLETE SE NAD TÍM

Obvyklá interpretace, kterou na Glass House vidíte, je poplat-
ná evoluci a dlouhým věkům. Lidé to přijímají prostě proto, že 
tomu věří jiní – sebe-podpůrný cyklus sociálního posilování. 
Tato brožura ukazuje, že stejné důkazy lze interpretovat i za 
předpokladu, že Bible představuje skutečnou historii – spolehlivé 
Slovo živého Boha, který stvořil všechny věci.

Ta stejná Bible také učí, že od Adamova pádu do hříchu jsou lidé 
ze své podstaty zaujati proti Bohu. Bible také učí, že stvoření bylo 
původně „velmi dobré“ a že smrt, nemoci a utrpení jsou nakonec 
důsledkem Adamova hříchu, v němž všichni pokračujeme. Víra 
v evoluci (tedy že “všechno se vytvořilo samo”) je tím nejlepším 
způsobem, jak potlačit pravdu, o které všichni hluboko v nitru 
víme – že nic tak komplexního, jako je tento vesmír, nemohlo 
nikdy vzniknout bez inteligence a plánování. Vaše rozhodnutí 
ohledně stvoření nebo evoluce je jedním z nejdůležitějších, které 
kdy můžete udělat, protože ovlivňuje vaše směřování a cíle. Je ve 
vašem zájmu, abyste se tím zabývali podrobněji.

http://creation.com
https://creation.com/worldwide-contact-information
http://kreacionismus.cz/
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Sopečné erupce na konci Noemovy Potopy

Průnik
žuly

Čedičové proudy Pískovec Landsborough Sopečná zátka

Sopečná North Arm

Podloží krystalických hornin

SZ JV

Geologický 
průřez  oblasti 
severně od 
Pohoří Glass 
House přes 
plošinu Male-
ny-Mapleton 
- asi 25 km. 

V Sunshine Coast, 
oblíbené turistické des-
tinaci v Austrálii, jizne od 
plošiny Maleny Mapleton 

severne od Brisbane,
dominují pozoruhodné 
sopecné zátky, známé 

jako Pohorí Glass House.
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KAPITÁN COOK 
pojmenoval pohoRí 

Glass House 17. 
kvEtna 1770, kdyZ 

SE PLAVIL KOLEM vY-
chodníHO pobReZí 
Austrálie NA své 
lodi “Endeavour“.
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Nejvyšší z nich, Mt Beerwah, na své severní stěně představuje 
„Varhany“. Když zátka zchladla, rozpraskala se do dlouhých 
sloupců – to je důkaz, že láva se vytlačila rychle a najednou ve 
velkém objemu.

Současně se na sever a západ vylévala přes pískovec láva ji-
ného druhu. Ta byla bohatá na železo a hořčík, byla teplejší a 
ne tak hustá, tekla jako voda - a ta ztuhla do silných černých 
čedičových vrstev, ze kterých se tvoří úrodná, červenohnědá 
půda.

OBROVSKÉ NÁNOSY PÍSKU

Krajina kolem Pohoří Glass House je tvořena pískovcem, který 
je vidět v průsmycích podél silnice. Nazývá se pískovec Lands-
borough, a je součástí vzájemně propojené sestavy sedimen-
tárních pánví, tvořící Velkou australskou pánev, která se táhne 
tisíce kilometrů na sever, západ a jih přes většinu východní 
poloviny Austrálie.

Tyto sedimentární vrstvy byly uloženy masivními přívaly vody 
valícími se přes tuto oblast, jak vody během Noemovy Potopy 
stoupaly (Genesis 7:17–24). Na pískovcovém povrchu poblíž 
Brisbane a západně u Wintonu se nalezly stopy dinosaurů, pr-
chajících před katastrofou. Na mnoha místech byly objeveny 
pozůstatky plesiosaurů a dinosaurů, kteří zahynuli při Potopě, a 
některé byly pozoruhodně dobře zachované.

OHNIVÁ OBLOHA

Silnými, téměř vodorovnými vrstvami pískovce se 
protlačilo více než tucet sopek. Představte si jaké to 

muselo být, když vybuchovaly, chrlily žhavou lávu a za-
temnily oblohu popelem a dýmem.

Hornina z těchto sopek (nazývá se ryolit a trachyt) je 
obvykle žlutá, růžová a světle šedá. Roztavená láva byla 
hustá jako ovesná kaše, a zanechala po sobě strmé skalní 
zátky. 

EROZE KRAJINY

Těsně před erupcí sopek v Glass House byla krajina do 
roviny ohoblována vodami Potopy, které ustupovaly 
do oceánu v širokých plátech. Je stále viditelná rozsáhlá 
plošina, kterou vytvořily. Po erupcích byly z okolí sopek 
erodovány stovky metrů pískovce. To bylo během pozdní 
fáze Potopy, kdy proudy prořezávaly mohutná koryta. 
Erodována byla také velká část čedičové plošiny a zůstaly 
jen zbytky od Maleny k Mapletonu. Suť odnesla z oblasti 
voda.

Co tyto erupce způsobilo? Pokles Tichého oceánu k 
východu. Tím došlo k odtoku vod Potopy z Austrálie (Gen-
esis 8:2–14) a docházelo k ohybovému napětí a tlakům na 
východní straně kontinentu. To vytvořilo síť sopek od 
města Cairns na severu až ke státu Victoria na jihu. 

ZAPOMENTE NA ÚDAJE

Pohoří Glass House poskytuje názorný vhled do dramatu 
biblické Potopy (Genesis 6–8). Ale abyste si to uvědomili, 
je potřeba ignorovat údaje, které tam vidíte (například že 
sopky mají být 25 milionů let staré). Tyto údaje nebyly 
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