Důsledkem globální Potopy je to, že všichni dnes žijící
lidé jsou potomky osmi lidí, kteří byli na palubě Archy.
To zahrnuje domorodé obyvatele, kteří se po Potopě
přistěhovali do oblasti kolem Uluru. Ti si přinesli také své
vzpomínky. Je zajímavé, že různé skupiny Aboriginců mají
příběhy o Potopě, které si předávaly z generace na generaci
po tisíce let.

DŮKAZY O KATASTROFĚ V ULURU
SVĚDČÍ O TOM, ŽE SKÁLA BYLA
VYTVOŘENA SUPER RYCHLE

Důkazy o katastrofě v Uluru tedy svědčí o tom, že
skála byla vytvořena super rychle. Porozumění Noemově
Potopě změní způsob, jakým se díváte na svět a jaké v něm
zaujímáte své místo.
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863 M NAD HLADINOU MOŘE
348 M NAD OKOLNÍ KRAJINOU
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Mocná upomínka
na dávnou,
vodní katastrofu

V

e středozemí Austrálie leží na ploché pouštní krajině
úžasný skalní monolit, jako rezavý chlupatý pes spící
na koberci (obrázek 1). Má dvě jména, Uluru a Ayers
Rock, a je vskutku velkolepou dominantou, kterou navštíví
každý rok stovky tisíc lidí z celého světa.

Obrázek 1

Skála nám podává tiché poselství. Připomíná nám
roční vodní katastrofu, která zničila naši Zemi zhruba před
4 500 lety, jak je uvedeno v Genesis (kapitoly 6–8). Lidé si
tuto souvislost neuvědomují, protože se jim říká, že skála
je stará stovky milionů let. Ale jak uvidíte, není tomu tak.
Toto obrovské stáří je založeno na předpokladu, že skála
se formovala velmi pomalu. Důkazy však ve skutečnosti
ukazují, že byla vytvořena velmi rychle.
Složení skály tvoří písčitý sediment, který do této oblasti
přinesla valící se voda v počátcích Noemovy Potopy.
Sediment byl uložen na ploché, rovné podloží vodou,
která zaplavila celé středozemí Austrálie. Toto ložisko nyní
směřuje téměř kolmo dolů. Na bocích skály můžete vidět
linie vrstev, které vedou shora dolů (obrázek 2), odhalující
nám původní podloží.

Obrázek 2

Při pohledu z boku
vidíme, že vrstvy byly
ukládány vodorovně.
Tep r ve p ozději, p o
uložení veškerého
písku, bylo toto podloží
vychýleno a vystrčeno
jedním koncem nahoru
(obrázek 3). Jinými slovy,
Obrázek 3
Uluru je pouze vrcholem
mnohem většího pískovcového tělesa, které sahá hluboko
pod povrch. Převrácení tak obrovské skály ukazuje na
ohromné pohyby Země. To je z doby postupující Noemovy
Potopy, kdy kontinenty klesaly, oceány stoupaly, zemská
kůra se bortila a tím byla katastrofálně poničena.
Na Uluru můžeme vidět mnoho stop, které svědčí o
rychlém uložení sedimentu.
Jedním z těchto vodítek je tvar pískových zrn (obrázek
4). Mnohé z nich jsou kostrbaté s ostrými hranami. To
znamená, že se vzájemně neobrousily, jako by tomu bylo
při omývání řekou podél podloží. Byly tedy vodou rychle
zachyceny a přeneseny.
Dalším znakem je velikost zrn. Jsou tu velké i malé
oblázky, až po hlinitý písek (obrázek 4), a geologové
takový písek označují jako „špatně vytříděný“. To ukazuje,
že sediment byl přenesen rychle, aniž měla voda čas jej
roztřídit podle různých velikostí.

Více důkazů poskytují minerály v písku. Oblázky a zrna
jsou většinou z křemene a živce a tvoří horninu zvanou
arkóza (obrázek 4). Mnoho živičných zrn je v dobrém
stavu a tím nám říkají, že sediment nebyl dlouho vystaven
vlivům počasí – jinak by se živec rozpadl na jíl, protože živec
snadno zvětrává a narušuje se.
Linie, vyznačující jednotlivé vrstvy, jsou rovné a
rovnoběžné (obrázek 2), což nám ukazuje, že jednotlivá
ložiska se ukládala rychle za sebou – jinak by mezi nimi byly
nepravidelné povrchy vlivem eroze.
Takže Uluru byla uložena a vychýlena v začátcích
Noemovy Potopy, jak vody stoupaly napříč Austrálií.
To, že podloží je usazeno svisle nám říká, že hornina se
původně rozkládala kilometry nad současným povrchem.
Je zjevné, že nad tímto monolitem a z okolní krajiny bylo
odstraněno a odneseno pryč obrovské množství horniny.
Stávající krajina byla erodována v další fázi Potopy, když
vody pokryly celou Zemi. Při vyvrcholení mohla být voda
na celém kontinentu kilometry hluboká. Cirkulující vodní
proudy prořezávaly krajinu rychlostí jako auta na dálnici, což
vysvětluje, proč je země kolem Uluru tak plochá.
Důkazy potvrzují, že oblast byla erodována teprve
nedávno. Všimněte si, že skála se strmě zvedá na všech
stranách. Kolem jejího úpatí leží jen několik úlomků horniny
(obrázek 5) – to je málo ve srovnání s tím, co by tu mělo
být, pokud eroze probíhala miliony let. Absence kamenné
suti kolem úpatí Uluru je v souladu s časovým rámcem
biblické Potopy.
Okolí bylo „čistě zameteno”.

Obrázek 4
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