
SB UPC MOSTY 28.2.2010 O KONCI SVETA 

21.12.2012 - Ďalší koniec sveta? 

ZNAMENIA KONCA MT 24:3-14 (MK 13:3-13 L 21:7-19)
3 Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k Nemu učeníci a riekli: Povedz nám, 

kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvojho príchodu a skončenia tohto sveta. 

BIBLIA - DOKUMENT O STRETÁVANÍ PROFÁNNEHO A POSVÄTNÉHO
Z príbehov evanjelií vieme, že realita nášho tu a teraz, sa nejakým zvláštnym spôsobom prelína s tou 
budúcou tam a potom. Hovoríme o stretávaní profánneho a posvätného.  Boh sa zjavuje, prihovára, počúva, 
zasahuje, stará sa a očakáva od človeka angažovaný a zrelý vzťah. Človek ho hľadá, spoznáva, popisuje, 
nasleduje a prispôsobuje mu svoju identitu. Vieme, že medzi nimi existuje aj jasný kauzálny vzťah (to, čo 
urobíš teraz, má dosah na to potom, čo má motivovať k zodpovednosti), ale aj vzťah paradoxný, akauzálny a 
relatívny (pôsobenie Božej zachraňujúcej obete na kríži pre všetkých, ktorí žili pred i po Ježišovi Kristovi, čo 
zas má oslobodiť od strachu).

Celé evanjelium od začiatku po koniec je zaznamenaním a prerozprávaním tohoto neuveriteľného vstúpenia 
Božieho do života ľudstva. Je pokusom charakterizovať úžasný proces zjavovania sa Hospodina v životných 
príbehoch jednotlivcov, rodín, komunít a národov a zároveň sondou do mnohovrstevného a komplikovaného 
príbehu viery rôznych ľudí, ktorí rozličným spôsobom tomuto Božiemu pôsobeniu rozumejú a všelijako 
naňho reagujú.

ČLOVEK JEŽIŠ KRISTUS - VRCHOLNÁ TEOFÁNIA DEJÍN V EKONÓMII SPÁSY
Tomu venoval svoju zvesť Ján Krstiteľ (MT 3:2 Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.) i Ježiš. 
Vnímali koniec nejakej epochy a hlavne príchod niečoho nového, dôležitého, čomu má zmysel sa venovať, 
registrovať to a akceptovať vo svojej každodennej realite. Vnímali svoj čas ako kľúčový, rozhodujúci, kedy sa 
môže začať história ľudských životov uberať lepším a hodnotnejším smerom. Prežívali intenzívnu prítomnosť 
posvätna vo svojom profánne, tzv. teofániu či zjavenie Božie. A o tomto približovaní sa kráľovskej autority 
hovorili ako ľudia, ktorí Boha poznali a prispôsobili sa jeho mysleniu a filozofii. Hovorili o prichádzajúcom 
konci napriek tomu, že ostatní ho ešte nevideli, nevnímali, necítili a teda sa mu ani neprispôsobovali. Hovorili 
o tom kvôli tomu, aby motivovali vyprahnutých k príprave na novú realitu začiatku, na príchod zásadne novej 
epochy v dejinách ľudstva z pohľadu Božej ekonómie spásy.

JEŽIŠ NA TÉMU KONIEC SVETA HOVORIL 
Takže určite môžeme povedať, že hovoriť o konci sveta, života jednotlivcov, či o koncoch jednotlivých etáp v 
našom živote, nie je v žiadnom konflikte s rôznorodosťou tém, ktorým sa Biblia venuje. Hovoriť o konci sveta 
je dokonca relevantné aj v zmysle pokusu o motiváciu ľudí k pozitívnym zmenám, ktoré môžu byť dôležitým 
faktorom pri vyhnutí sa budúcej katastrofe.

KONIEC - EVOKUJE NÁDEJ I OBAVY
Poznáme rôzne konce. Nie každý koniec evokuje hrôzu z neznáma, desivú úzkosť, či pocity bezbrannosti a 
beznádeje. Sú konce na ktoré sa tak tešíme. Sú to vytúžené ciele, za ktorými systematicky kráčame a ktoré 
nás napriek svojej novote, oduševňujú, napĺňajú a robia nás šťastnými. Celý život je posiaty takýmito 
métami, hneď keď jedna skončí ani nevieme ako a už plávame k tej ďalšej, aby sme sa obohatení 
nepostrádateľnou skúsenosťou z nej prehupli do tej nasledujúcej. A posledná bude tá, keď sa naša riečka 
vleje do veľkého neznámeho mora. To je ten koniec o ktorom chceme tak veľa vedieť a pritom vieme tak 
málo. To je ten posledný finiš, či definitívny transport, ktorý čaká každého z nás. Ale tento nevratný koniec 
nám môže výjsť aj v ústrety a prísť skôr ako by sme my dobehli k nemu.

CHILIASTI - ZVESTOVATELIA KATASTROFICKÉHO KONCA
Najčastejšie sa popisuje v podobe nejakej globálnej kataklizmy. Narazí do nás fatálny meteorit, zničíme sa 
nukleárnou vojnou, vyhubí nás globálna zmena klímy, či rovno vyhynieme kvôli preľudnenosti na nedostatok 
jedla a energie, alebo zdegenerujeme kvôli civilizačnému úpadku a zkolonizujú nás mimozemské vyspelejšie 
bytosti. 



A ZNAMENIA UNIVERZÁLNE

4 Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja 
som Kristus, a mnohých zvedú. 6 Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali.  
Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti  
kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia. 8 A všetko toto je počiatok bolestí. 

Aj my sa dnes možno, podobne ako učeníci, pýtame ako to bude s koncom nášho sveta, alebo s koncom 
našich životov? Prvá časť Ježišovej odpovede hovorí o univerzálnych znameniach, ktopé budú 
charakteristické pre začiatok konca. Prvým znamením bude zvádzanie prostredníctvom falošných prorokov, 
ktorým mnohí ľudia uveria. Tiež sa budú viesť vojny a ozbrojené konflikty, ktoré budú vyvolávať strach, ale to 
ešte nebude koniec. Národy budú v konfrontácii, kvôli čomu bude veľa ľudí trpieť a niekde sa budú 
odohrávať aj prírodné katastrofy, ale to bude v skutočnosti začiatok, nie koniec. 

Toto všetko sú znamenia o ktorých by sme s kľudným svedomím mohli prehlásiť, že sú naplnené už aj dnes. 
Kde sa len pozrieme existujú rozbroje medzi národami a krajinami, alebo dokonca kultúrami a civilizáciami, 
rovnako je aktívnych bezpočet "prorokov" všelijakej duchovnej orientácie, ktorí všetci "najlepšie" rozumejú 
znameniam doby. Potravinový program svetového spoločenstva je tiež neustále veľmi potrebný a ničivé 
prírodné katastrofy si tiež berú svoju daň na ľudských životoch. Napriek tomu všetkému je to len začiatok 
toho skutočného konca. 

B ZNAMENIA INDIVIDUÁLNE

9 Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10 A 
vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstane mnoho falošných prorokov 
a zvedú mnohých. 12 Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. 13 Ale kto vytrvá až do 
konca, bude spasený. 14 Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo 
všetkým národom, a potom príde koniec. 

Tou skutočnou predzvesťou toho definitívneho konca bude až prenesenie rozličných "neosobných" a 
"medzinárodných" konfliktov do osobnej a individuálnej roviny. To bude v kontexte nášho evanjeliového textu 
pravdepodobne vtedy, keď sa rozdelené národy zjednotia v perzekúcii vyznavačov Ježiša a každý z nás tak 
bude osobne konfrontovaný s výzvou žiť v súlade zo svojimi hodnotami, ktorým verí a pre ktoré sa rozhodol. 
Tlak z vonka sa logicky prenesie do vnútra komunity kresťanov a rozdelí ich to, pretože mnohí to nevydržia a 
pre zachovanie svojho života obetujú životy bratov a sestier vo viere. Znova povstanú zvestovatelia a 
interpretátori udalostí a pomýlia učeníkov, čo spôsobí aj demotiváciu a rezignáciu mnohých na vieru. 

Ale z celého textu, ktorý vidí budúcnosť skôr pesimisticky, je aspoň kúsok nádeje skrytý v jeho posledných 
vetách. Niektorí napriek tomu všetkému vydržia tieto tlaky a zachovajú si čisté srdce a jasnú myseľ a tak 
budú zachránení. Dokonca budú evanjelium milosti, odpustenia a lásky zvestovať národom celého sveta 
ďalej a tak sa toho skutočného konca aj dočkajú.

ZÁVERY
Môžeme preto predpokladať, že obdobia pokoja v našich životoch ako aj v príbehu ľudstva sa môžu striedať 
s etapami, ktoré budú vyžadovať vynaloženie nadštandardného úsilia pre zmysluplné prežitie. Takéto fázy 
budú apelom na otestovanie odolnosti vyznávaných a preferovaných hodnôt, ako aj kresťanskej identity, 
pretože vo viditeľnej podobe bude na učeníkov Pána Ježiša Krista vyvíjaný enormný tlak a ten vyskúša 
kompletnú integritu tentokrát už nie skupín ale jednotlivcov. Zdanlivo neosobné a vzdialené konfrontácie sa 
môžu veľmi rýchlo transformovať a transportovať do existenciálnej a osobnej blízkosti každého jedného z 
nás. Koniec bude provokovať hľadanie pravdy, vášnivé diskusie a komplikované rozhodnutia, ktoré sa 
častokrát prejavia vo vzájomne protikladných záujmoch. 

Dnešná téma nás nemá viesť k neistote alebo k beznádeji, ale naopak k uisteniu, že predsa to, čo je v živote 
najdôležitejšie aj robíme - konfrontujeme sa so svojou konečnosťou a prijímame Božiu nekončiacu milosť, 
podporu a lásku. Verím tomu, že táto niekedy heroická a inokedy zase zdanlivo zbytočná cesta, po ktorej 
kráčame, patrí do kategórie veľkých koncov s dobrým koncom ;-) 


