CCeellkkoom
m iissttee ssaa ddooččkkáám
mee kkoonnccaa ssvveettaa....
Koniec sveta je v poslednom čase veľmi „populárnou“ témou, a zďaleka nie iba
medzi príslušníkmi niektorých cirkví, práve naopak, zdá sa, že častejšie sa vyskytuje
(v rôznych súvislostiach a v rozličnej podobe) práve v „sekulárnom svete“. Už niekoľko rokov sme napr. zaplavovaní tzv. katastrofickými a apokalyptickými filmami, a
médiá nám servírujú „predpovede konca sveta“, opierajúce sa často o veľmi bizarné
zdroje (v súčasnosti je to napr. tzv. „Mayský kalendár“). 1
„Scenáre konca sveta“ sú nesmierne pestré: od „kozmických prírodných katastrof“ a „kozmických vojnových konfliktov“, cez „pozemské prírodné (resp. ekologické) katastrofy“ po následky činnosti ľudí (či už nechceným narušením krehkej
rovnováhy faktorov, nutných pre život, alebo zámerným spustením zničujúcej
„apokalypsy“, napr. rozpútaním jadrovej vojny).
Autori scenárov katastrofických filmov to majú vlastne ľahké: podmienok bezpodmienečne
nutných pre život na našej Zemi je toľko, a sú tak presne nastavené, že by stačilo hociktorú
z nich iba trochu narušiť, aby život zanikol. A tak si autori môžu vybrať: okrem vyslovene „kozmických príčin“ (napr. zrážky našej Zeme s veľkým vesmírnym objektom) to môžu byť „pozemské prírodné faktory“; napríklad pokles alebo stúpnutie teploty na našej Zemi („globálne ochladzovanie alebo otepľovanie“), či iné katastrofy fyzikálneho charakteru – napr. veľké posuny dosiek zemskej kôry, zmeny zemského magnetizmu, vychýlenie zemskej osi (následkom pádu meteora, ktorý nemusí byť taký veľký, aby zničil našu planétu...), a konečne následky činnosti človeka: väčšie zmeny v ekosystémoch (napr. premnoženie alebo vyhynutie niektorých živočíchov,
resp. foriem života),2 narušenie atmosféry (alebo niektorej jej zložky, napr. ozónovej vrstvy)
atď.

Iné katastrofické „predpovede“ sa nezaoberajú „scenárom“, ale jednoducho vychádzajú buď z rôznych (často veľmi nejasných) výpovedí starých „veštcov“ (Sibyla,
Merlin, Malachiáš,3 Nostradamus atď.), alebo sa opierajú o rôzne komplikované výpočty, poprípade o svojské interpretácie niektorých starých symbolov a textov,
niekedy biblických, inokedy pohanských (medzi tie posledné patrí aj spomenutá
najnovšia „predpoveď“, odvolávajúca sa na Mayov, a podľa ktorej nám a tomuto
svetu zostáva vlastne už iba niekoľko dní – koniec sveta by vraj mal nastať
21.12.2012).

1

Článok píšem v novembri r. 2012. A podľa „predpovedí“, vychádzajúcich z tzv. Mayského kalendára, by mal „koniec sveta“ nastať údajne 21. decembra 2012.
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Napr. mikróbov (niektoré môžu spôsobiť smrteľnú pandémiu, iné naopak sú nevyhnutné pre
náš život) alebo hmyzu; scenár jedného katastrofického filmu sa napr. opiera o premnoženie
„smrtiacich včiel“, na druhej strane vyhynutie „normálnych“ včiel (napr. pri celosvetovom rozšírení ich „moru“) by viedlo k takej katastrofe, ktorú by ľudstvo asi neprežilo (včely totiž nielen
vyrábajú med, ale aj opeľujú plodiny, ktoré sú nevyhnuté pre našu výživu).
3
Nejde o biblického Malachiáša, autora poslednej knihy SZ (hoci aj tento sa zmieňuje o tzv. JOM
JHVH – dni Pána“), ale o írskeho mnícha, žijúceho na prelome 1. a 2. tisícročia n.l., ktorý údajne predpovedal niektoré udalosti (najmä vo vnútri rímskej cirkvi).
1

Pravdaže, aj Biblia sa zmieňuje o „konci sveta“, nikdy však neopisuje presne jeho
„scenár“ (i keď sa zmieňuje o „znameniach konca“, čiže o udalostiach, ktoré ho budú
predchádzať ), a už vonkoncom nehovorí o jeho dátume. Naopak rôzne „veštecké“
pokusy (a predpovedanie konca sveta k nim nepochybne patrí) sú v príkrom rozpore
s Božím slovom. Veštenie totiž Boh vo svojom Slove buď priamo zakazuje, alebo
výroky veštcov (falošných prorokov) spochybňuje a odsudzuje (3M 19,31; 20,6; 5M
18,10.14; Jer 29,8; Mi 3,7; Za 10,2). A pre nás kresťanov je v tomto ohľade veľmi
významná aj jedna udalosť, opísaná v NZ: keď sa učeníci pýtali Ježiša na „termín
konca sveta“, ten im odpovedal: „...o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec“ (Mt 24,36). Ak teda Boží Syn a náš Mesiáš nevie presne
kedy „ten Deň“ 4 nastane, potom od ľudí, ktorí tvrdia, že to vedia, je to nielen veľká
trúfalosť, ale priamo bezbožnosť.
Možno si teraz pomyslíte: Ak je to tak, ako potom môžeš (v titule tohto článku)
tvrdiť, že sa (my všetci) dočkáme konca sveta?
Niektorí možno už pochopili, že nemám na mysli ten „Deň Pánov“, o ktorom sa
hovorí v Božom slove. Mám na mysli „individuálny koniec sveta“ každého z nás.
A toho sa celkom isto dočká každý z nás: jeden o niečo skôr, iný neskôr, pre jedného
bude prichádzať pomaly, a možno aj s nepríjemným sprievodom (takže bude túžiť,
aby prišiel čím skôr), pre iného príde náhle, nečakane. Iste už každý vie, že hovorím
o smrti. Áno smrť, odchod z tohto sveta, je pre každého z nás vlastne „koncom sveta“: veď smrťou sa pre človeka naozaj končí tento svet – odchodom z neho sa definitívne končia všetky jeho zväzky s týmto svetom i s tými, ktorí na ňom zostávajú (minimálne do dňa vzkriesenie), končia jeho svetské radosti i starosti, plány a možnosti.
Áno, plány aj možnosti... Možno si niekto plánoval urobiť zásadnú zmenu vo svojom
živote – zanechať zlé, začať žiť podľa Božích noriem... ale odkladal to, lebo si myslel,
že tak bude môcť urobiť neskôr. No tieto možnosti môžu celkom náhle a nečakane
pominúť – pretože pre neho príde „koniec sveta“, koniec jeho osobného sveta. Pre
človeka je to v podstate jedno, aký koniec sveta ho zastihne – globálny alebo „jeho
osobný“. Pre neho osobne to má totiž úplne rovnaké dôsledky: definitívne odlúčenie od tohto sveta, definitívny koniec jeho povinností i možností na tomto svete.
A keďže nikto z nás nevie, kedy presne nastane „koniec toho jeho sveta“, mali by
sme žiť tak, akoby mal nastať už zajtra (alebo možno ešte dnes). Aby sme nezmeškali to najdôležitejšie: zmierenie sa s Bohom a blížnymi, pokánie...
Keď som sa zamýšľal nad tým, prečo sú biblické proroctvá plné metafor, prečo sa
dajú často vysvetliť tak, že to, čo má prísť, príde (možno) už v najbližšej dobe, ale
možnože predsa ešte nie... napadlo ma, že je to asi práve preto, aby sme na jednej
strane nepanikárili, nerezignovali, neprestali byť činní – iba preto, že koniec je blízky (že „už nemá zmysel“ plánovať a konať, tvoriť veci hodnotné), a na druhej strane
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V Biblii je „ten Deň“ najčastejšie nazvaný „JOM JHVH“ („Jom Jahve“, v našich prekladoch „Deň
Pánov“).
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preto, aby sme boli sále pripravení, aby nás „nezaskočilo“ nečakané stretnutie sa
s naším Pánom a Sudcom.
Práve toto, takýto životný postoj vyjadril jeden náš básnik veršami:
Tak vzorne máš prácu konať,
jak bys´ nikdy nemal skonať;
a život máš viesť tak múdre,
ako ten, čo zajtra umrie...
MBB

(Prečítajte si aj nasledujúcu stranu!)
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Upozornenie:
z webovej stránky

www.knihy-benjan.sk
z ktorej pochádza tento článok,
si môžete bezplatne stiahnuť hociktorý
z viac než 150 dokumentov (článkov v PDF
alebo prezentácií v PPS formáte).
Okrem toho tam nájdete ponuku kníh
so zaujímavou náučnou tematikou:
kultúra a umenie (napr. trendy vývoja kultúry Západu, európske maliarstvo od renesancie po modernu, L. N. Tolstoj ako ho
možno nepoznáte...)
prírodné vedy (hlavne biológia: napr. život z rôznych pohľadov, niečo z antropológie, o problémoch evolučnej teórie s inteligentným designom a inými novými vedeckými faktami atď.)
zdravie (napr. o problémoch a chybách lekárov i pacientov pri
liečení chorôb a o tom ako im čeliť, o starnutí a starobe)
filozofia a teológia (napr. teoretické i veľmi praktické otázky
súvisiace s vierou, o pôvode dogiem a problémoch s nimi, ale i o
závažných problémoch a sporoch teológov)
Tieto knihy s dostupnou cenou (a navyše s možnosťou zliav)
nenájdete v bežných, ale iba v niektorých špičkových kníhkupectvách alebo priamo u nakladateľa, t.j. na vyše uvedenom
URL („webovej adrese“)

