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Univerzální eschatologie z pohledu
souãasn˘ch ãesk˘ch vûﬁících
Olga Ne‰porová*
PﬁestoÏe je pojem eschatologie bûÏnû uÏíván v jeho souãasném v˘znamu aÏ od 19. století,1 tvoﬁí eschatologie velmi dÛleÏitou, lze ﬁíci klíãovou
ãást vût‰iny náboÏensk˘ch uãení. Tento termín je pouÏíván pro oznaãení
uãení o posledních vûcech, k ãemuÏ ostatnû poukazují v˘znamy pÛvodních ﬁeck˘ch slov eschatos (poslední) a eschata (poslední vûci). DÛleÏité
je v‰ak oddûlení dvou základních rovin, ve kter˘ch mÛÏe b˘t pojem eschatologie uÏíván. Jednak se mÛÏe jednat o eschatologii individuální, která se zab˘vá posledními vûcmi ãlovûka, jeho tûlesnou smrtí a pﬁípadnou
dal‰í posmrtnou existencí, jednak o eschatologii univerzální ãi kolektivní
nebo kosmickou, která ﬁe‰í celou problematiku z globálnûj‰ího hlediska
a jejímÏ hlavním obsahem je vûdûní o událostech t˘kajících se konce svûta. V tomto druhém pﬁípadû se tedy jedná o ãást uãení kosmologie, která
se vedle osvûtlení vzniku svûta a lidstva vût‰inou zab˘vá také jeho zánikem. Právû toto obecnûj‰í hledisko, tedy eschatologie univerzální, je hlavním obsahem následující studie.2 Univerzální eschatologie, koncepce
o zániku a pﬁípadném vzniku nového svûta, je dÛleÏitá pro funkcionalistické v˘klady náboÏenství B. Malinowského3 a T. O’Dey.4 RovnûÏ i pro
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Studie vznikla jako souãást projektu „Reflexe smrti v souãasné ãeské spoleãnosti“
podporovaného GA UK (ã. projektu 404/2005/A-SP/FHS).
Slovo eschatologie zﬁejmû poprvé pouÏil v 17. století lutersk˘ teolog A. Calova, kter˘
termínem „Eschatologia sacra“ oznaãil pojednání „o smrti, zmrtv˘chvstání, soudu
a dovr‰ení svûta“. Josef Finkenzeller, „Eschatologie“, in: Wolfgang Beinert (ed.), Slovník katolické dogmatiky, Olomouc: Matice cyrilometodûjská 1994, 89. Anglick˘ termín eschatology nebyl s nejvût‰í pravdûpodobností pouÏit dﬁíve neÏ v 19. století.
R. J. Zwi Werblowsky, „Eschatology“, in: Mircea Eliade (ed.), Encyclopedia of
Religion V, London – New York: Macmillan 1987, 149.
Individuální eschatologií jsem se zab˘vala na jin˘ch místech. Viz Olga Ne‰porová,
Souãasná náboÏenská reflexe smrti: Katolíci, protestanti, svûdkové Jehovovi a oddaní
Kr‰ny ve vztahu ke smrti a posmrtné existenci, diplomová práce na FHS UK, Praha
2004; ead., „¤e‰ení existenciálních otázek v souãasn˘ch náboÏensk˘ch skupinách: katolické, protestantské, svûdkÛ Jehovov˘ch a oddan˘ch Kr‰ny“, in: Zdenûk R. Ne‰por
(ed.), Jaká víra? Souãasná ãeská religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboÏenství, Praha: Sociologick˘ ústav AV âR 2004, 38-55.
Bronis∏aw Malinowski, Magic, Science, and Religion, and Other Essays, Boston:
Beacon Press 1948.
Thomas F. O’Dea – Janet O’Dea-Aviad, The Sociology of Religion, Englewood Cliffs:
Prentice-Hall 1983.
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zastánce teorie racionální volby v oblasti náboÏenství, napﬁíklad R. Starka
a W. S. Bainbridge,5 se proklamace nového svûta v mnoh˘ch náboÏensk˘ch proroctvích mÛÏe stát právû jedním z pﬁíkladÛ tzv. kompenzátorÛ.
Hlavní pozornost této studie není zamûﬁena na oficiální teologické
doktríny, n˘brÏ na aktuální recepci dané problematiky z hlediska aktéra,
v tomto pﬁípadû bûÏného vûﬁícího, kter˘ se aktivnû úãastní na náboÏenském dûní jedné ze ãtyﬁ zkouman˘ch církví ãi náboÏensk˘ch spoleãností.
Dal‰ím, spí‰e doplÀujícím pohledem, je velmi struãná charakteristika univerzální eschatologie v sakrálních textech a rovnûÏ anal˘za eschatologické problematiky prezentované ve vybran˘ch periodicky vydávan˘ch tiskovinách, které jsou urãeny vûﬁícím jednotliv˘ch zkouman˘ch skupin.
Ústﬁedním cílem studie je pﬁedstavení základních koncepcí t˘kajících se
konce svûta a pﬁípadného zniãení Zemû tak, jak jsou v souãasnosti vnímány a prezentovány pﬁíslu‰níky ãtyﬁ náboÏensk˘ch skupin dÛleÏit˘ch
v âR, a jejich následná interpretace provedená v návaznosti na pojednání
o dané problematice v náboÏensk˘ch tiskovinách.
Metody a zámûry v˘zkumu
Prezentovaná studie je zaloÏena pﬁedev‰ím na datech získan˘ch bûhem
kvalitativního sociálnû-antropologického v˘zkumu, kter˘ probíhal od srpna 2003 do kvûtna 2004. Jeho první ãást spoãívala ve sbûru pramenÛ
písemné povahy a jejich následném rozboru. Konkrétnû se jednalo pﬁedev‰ím o vyhledávání a studium publikovan˘ch textÛ zab˘vajících se eschatologickou problematikou. Ve vybran˘ch periodicky vydávan˘ch tiskovinách, které vycházejí v jisté návaznosti na zkoumané církve ãi náboÏenské
spoleãnosti, byl sledován v˘skyt statí zab˘vajících se zkoumanou problematikou a tyto byly následnû obsahovû analyzovány.6
Druhou ãástí byl v˘zkum v terénu, a to ve ãtyﬁech praÏsk˘ch náboÏensk˘ch skupinách.7 Jednalo se o skupiny dvou tradiãních kﬁesÈansk˘ch
5

6

7

Viz Du‰an LuÏn˘, NáboÏenství a moderní spoleãnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace, (Religionistika 6), Brno: Masarykova univerzita 1999, 90-95;
Lawrence Young (ed.), Rational Choice Theory and Religion, New York – London:
Routledge 1997.
PouÏity byly následující tiskoviny: Katolick˘ t˘deník a jeho mûsíãní pﬁíloha
Perspektivy, dále mûsíãník Magazín AD, tﬁít˘deník âesk˘ bratr a mûsíãník Bratrstvo,
ãtrnáctideníky StráÏná vûÏ a Probuìte se! a ãasopisy Návrat k Bohu a Náma Hatta.
S v˘jimkou ãasopisÛ Návrat k Bohu a Náma Hatta byly sledovány ãtyﬁi roãníky uveden˘ch periodik, vycházející v letech 1999-2002. âasopis Návrat k Bohu vycházel
pouze v r. 1990, a u ãasopisu Náma Hatta se nepodaﬁilo kompletnû sehnat uvedené
roãníky, proto byly tyto ãasopisy sledovány v jiném rozsahu.
Jejich pﬁesné urãení nemÛÏe b˘t z dÛvodu zachování anonymity jednotliv˘ch respondentÛ uvedeno.
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církví – církve ﬁímskokatolické a âeskobratrské církve evangelické, tedy
co do poãtu ãlenÛ dvou nejvût‰ích církví v âR. A dále o náboÏenské spoleãnosti poãetnû v âR ménû zastoupené, nicménû s v˘raznou misijní orientací a narÛstajícím poãtem ãlenÛ – NáboÏenskou spoleãnost SvûdkÛ
Jehovov˘ch8 a Mezinárodní spoleãnost pro vûdomí Kr‰ny (ISKCON9),
neboli hnutí Haré Kr‰na. V˘zkumn˘ vzorek byl sloÏen z respondentÛ náleÏejících k uveden˘m náboÏensk˘m skupinám a aktivnû se úãastnících
bohosluÏeb a dal‰ích kolektivních událostí v rámci konkrétní farnosti ãi
náboÏenské skupiny seskupené kolem chrámu. V‰ichni respondenti byli
ve vûku od 30 do 50 let, pﬁiãemÏ jejich vûkov˘ prÛmûr ãinil 39 let. V kaÏdé náboÏenské skupinû bylo provedeno 6 rozhovorÛ s respondenty, kteﬁí
byli vÏdy zastoupeni rovnocennû podle pohlaví. Celkem bylo osloveno 12
muÏÛ a 12 Ïen. Mimo vûk a pohlaví byl dal‰í v˘bûr nahodil˘.
V˘zkum sestával ze semi-strukturovan˘ch nestandardizovan˘ch rozhovorÛ veden˘ch na téma smrt, jejichÏ jedna ãást byla zamûﬁena právû na
univerzální eschatologii. Konkrétnû byli respondenti dotazováni na to, co
si myslí o moÏnosti, Ïe Ïivot na Zemi, pﬁípadnû celá Zemû, by mohly zaniknout. Respondenti pﬁitom nebyli nijak vyz˘váni, aby prezentovali nebo kladli dÛraz na své náboÏenské pﬁesvûdãení, pﬁesto se do jejich odpovûdí náboÏenské pﬁesvûdãení v naprosté vût‰inû pﬁípadÛ promítlo. Toto
zji‰tûní není pﬁíli‰ pﬁekvapivé, neboÈ odpovûdi na otázky o smrti, posmrtné existenci a pﬁípadném zániku svûta tvoﬁí ve vût‰inû zkouman˘ch náboÏensk˘ch skupin centrální ãást vûrouky. Pﬁedstavy vûﬁících t˘kající se posmrtné existence ãi zániku svûta by tedy mûly b˘t oficiální dogmatikou
vlastní církve ãi náboÏenské spoleãnosti v tûchto záleÏitostech ovlivnûny.
Cílem v˘zkumu bylo zjistit, jaké pﬁedstavy o kolektivní eschatologii se
dnes mezi jednotliv˘mi skupinami vûﬁících vyskytují a nakolik se dnes
pﬁesvûdãení a pﬁedstavy bûÏn˘ch vûﬁících o eschatologii shodují s oficiálním stanoviskem církve ãi náboÏenské skupiny, které je jim pﬁedkládáno
ve své pÛvodnûj‰í verzi v sakrálních textech a dále napﬁíklad v náboÏensk˘ch ãasopisech vydávan˘ch jednotliv˘mi církvemi ãi náboÏensk˘mi
spoleãnostmi ãi v návaznosti na nû. DÛleÏité je také zji‰tûní, zda se vydávané ãasopisy danou problematikou vÛbec zab˘vají, jak ãasto a v jakém
kontextu. Dal‰ím cílem bylo alespoÀ ãásteãné odkrytí mechanismu utváﬁení osobních pﬁedstav a poukázání na konvergenci ãi diverzitu mezi pﬁedstavami jednotliv˘ch vûﬁících v rámci jedné skupiny a pﬁípadnû i meziskupinovû. Proveden˘ kvalitativní v˘zkum si v Ïádném pﬁípadû nemÛÏe
8
9

NáboÏenská spoleãnost SvûdkÛ Jehovov˘ch byla pﬁi sãítání lidu v roce 2001 ãtvrtou
nejvût‰í „církví“ v âR.
Zkratka spoleãnosti pochází z jejího oficiálního anglického názvu: The International
Society for Krishna Consciousness.

122

Olga Ne‰porová
nárokovat reprezentativnost zji‰tûn˘ch v˘sledkÛ ve vztahu ke v‰em vûﬁícím zkouman˘ch církví a náboÏensk˘ch skupin, nicménû pﬁiná‰í validní
zji‰tûní o problematice univerzální eschatologie mezi souãasn˘mi ãesk˘mi vûﬁícími.
Nástin univerzální eschatologie ve Starém a Novém zákonû
Eschatologické prvky se zaãaly objevovat jiÏ ve Starém zákonû, novozákonní texty pak na nû navázaly a dál rozvinuly jiÏ nastínûné pﬁedstavy
o zániku svûta. Star˘ zákon pﬁiná‰í nejvíce eschatologick˘ch vizí v proroctvích obsaÏen˘ch v knize Izajá‰, kde se také objevily jedny z prvních
starozákonních poukazÛ na kolektivní vzkﬁí‰ení mrtv˘ch (Iz 26,19).10
Prorok Izajá‰ pﬁedpovídá, Ïe nastane naprosté zniãení zemû a v‰eho Ïivého na ní a rovnûÏ uvádí, Ïe tuto zkázu pﬁeÏije jen málo lidí. Proroctví zaãíná slovy: „Hle, Hospodin vyplení zemi a zpusto‰í ji, rozvrátí její tváﬁnost a rozprá‰í její obyvatele.“ (Iz 24,1)11 a pokraãuje v˘ãtem ne‰tûstí,
která postihnou zemi a její obyvatele, pﬁiãemÏ uvádí, Ïe nûkteﬁí budou vykoupeni a budou se radovat s Hospodinem, kter˘ je vezme pod svoji
ochranu a oni ho budou uctívat a chválit (Iz 24-26). Dále se v knize Izajá‰
objevuje slavné proroctví o slibu Hospodina, Ïe vytvoﬁí nové nebe a novou zemi pro svÛj lid, tedy proroctví o novém stvoﬁení. Hospodin zde praví: „Hle, já stvoﬁím nová nebesa a novou zemi. Vûci minulé nebudou pﬁipomínány, nevstoupí na mysl.“ (Iz 65,17). To naznaãuje, Ïe prorokované
stvoﬁení bude nové a odli‰né od toho starého, které bylo zniãeno, a byla
tak mezi nimi pﬁeru‰ena kontinuita. Staré jiÏ nebude více pﬁipomínáno.
Toto proroctví koresponduje se situací IzraelitÛ, kteﬁí zaÏívali ve sv˘ch
dûjinách mnohá pﬁíkoﬁí a touÏebnû oãekávali okamÏik, kdy bude tomuto
stavu uãinûn definitivní konec a oni budou moci Ïít v klidu a pokoji, vyznávajíce svého Hospodina, jenÏ jim pﬁislíbil vlastní zemi plnou hojnosti.
Eschatologické vize o konci svûta se mezi nimi roz‰íﬁily pﬁedev‰ím po návratu z exilu v 6. st. pﬁ.n.l., po kterém Izraelité oãekávali zlep‰ení stavu
a obnovení svûta. Dal‰í takové proroctví je obsaÏeno v knize Daniel (Da
10-12), kde je uvedeno vidûní o posledních dnech a o záchranû BoÏího lidu. Apokalyptické texty byly bûÏnou souãástí hebrejské tradice a byly
vlastnû svého druhu pﬁirozenou reakcí na stav a okolnosti, se kter˘mi se
Izraelité setkávali a kter˘m museli ãelit.
Apokalyptické vize o konci svûta jsou rovnûÏ souãástí Nového zákona,
pﬁiãemÏ navazují na dﬁívûj‰í proroctví starozákonní. V Evangeliu podle
10
11

Dal‰í byly napﬁ. v knize Daniel (Da 12,2).
V‰echny biblické citace jsou uvedeny podle ãeského ekumenického pﬁekladu (1985).
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, Praha: Biblická spoleãnost v âSR 1990.
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Matou‰e je uvedena eschatologická vize, ve které JeÏí‰ pﬁedpovídá zkázu
chrámu a zniãení Jeruzaléma, velké souÏení lidí (zde se odvolává na starozákonní proroctví Daniela) a následn˘ pﬁíchod Syna ãlovûka (Mt 24).
Vyz˘vá pﬁitom k duchovní bdûlosti, neboÈ ãas jeho pﬁíchodu není nikomu
z lidí znám˘: „O onom dni a hodinû v‰ak neví nikdo, ani andûlé v nebi,
ani Syn; jenom Otec sám.“ (Mt 24,36). Následnû je uvedeno také proroctví o posledním soudu (Mt 25,31-46), bûhem kterého bude Syn ãlovûka
soudit v‰echny lidi, respektive v‰echny národy, následkem ãehoÏ nespravedliví „pÛjdou do vûãn˘ch muk, ale spravedliví do vûãného Ïivota“
(Mt 25,46). Zniãení Jeruzaléma tak nelze podle tohoto textu chápat jako
koneãn˘ a definitivní zákrok, kter˘m by byli zároveÀ zniãeni v‰ichni lidé,
n˘brÏ jako opatﬁení, pomocí nûhoÏ budou potrestáni nespravedliví, zatímco spravedlivé bude ãekat Ïivot vûãn˘. O tom, jaká bude jeho forma, se
zde nic více neﬁíká.
V proroctvích o konci svûta navazuje Nov˘ zákon zcela jasnû na proroctví Starého zákona. Také apo‰tol Petr ve svém druhém listu pﬁipomíná
kﬁesÈanÛm druh˘ pﬁíchod Pánû, o kterém nikdo neví, kdy nastane – „Den
Pánû pﬁijde jako pﬁichází zlodûj.“ (2 Pt 3,10). Jisté v‰ak je, Ïe pﬁi nûm nynûj‰í svût zanikne, zﬁejmû ohnûm, a posléze bude vytvoﬁen svût nov˘
a lep‰í. Petr pﬁímo popisuje události, které nastanou po pﬁíchodu Pánû následujícím zpÛsobem: „Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se roztaví a zemû se v‰emi lidsk˘mi ãiny bude postavena pﬁed soud.“ (2 Pt
3,10). Opût se zde tedy nejedná o definitivní konec v‰eho a v‰ech, n˘brÏ
o zaslouÏen˘ trest ãi odmûnu, neboÈ následnû, jak sám pﬁipomíná, bude
fungovat oãekávané nové nebe a nová zemû, „ve kter˘ch pﬁeb˘vá spravedlnost“ (2 Pt 3,13). TotéÏ proroctví o zániku nebe a zemû a vzniku nového nebe a nové zemû je zmínûno také ve Janovû Zjevení (Zj 21). Autor zjevení zde dále pﬁedpovídá Kristovo vítûzství nad Antikristem, spoutání
satana a vznik tisícileté ﬁí‰e Kristovy (Zj 19-20), pﬁiãemÏ právû tyto pasáÏe se v minulosti stávaly ústﬁedním uãením a zdrojem pro vznik rÛzn˘ch
chiliastick˘ch a milenaristick˘ch sekt a hnutí v rámci kﬁesÈanství.
¤ím‰tí katolíci
Souãasná katolická dogmatika nechápe univerzální eschatologii jako
naprost˘ konec v‰eho, n˘brÏ zdÛrazÀuje její pozitivní aspekt a vnímá ji
primárnû jako obnovu, nikoliv niãení. Eschatologie je zde pojímána jako
„Bohem zpÛsobená koneãná obnova lidstva a celého kosmu“12 a její niãiv˘ charakter je vût‰inou potlaãen. Aspekt definitivnosti a koneãnosti tohoto zásahu je v‰ak zachován.
12

J. Finkenzeller, „Eschatologie...“, 85.
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V Katolickém t˘deníku a jeho mûsíãní pﬁíloze Perspektivy nebylo v období let 1999-2002 univerzální eschatologii vûnováno pﬁíli‰ prostoru,
mnohem více místa bylo vûnováno eschatologii individuální (ãlánky
o smrti, umírání, hospicové péãi, zmrtv˘chvstání Krista atd.).13 Problematikou, kterou lze zaﬁadit pod hlaviãku univerzální eschatologie, se pﬁímo zab˘valy pouze dva ãlánky. První z nich byla kratiãká homilie nazvaná „B˘t lidmi oãekávaní“, jejímÏ hlavním obsahem bylo pﬁipomenutí
novozákonního textu z listu apo‰tola Petra, kter˘ „vybízí k duchovní bdûlosti a pﬁipravenosti, neboÈ nikdo z nás nezná okamÏik své smrti ani ãas
zániku celého svûta“.14 V tomto ãlánku se mísí univerzální eschatologie
s individuální a vûﬁící je uji‰Èován, Ïe jeho Ïivot pozemsk˘ je „pouhou pﬁípravou na Ïivot vûãn˘“, kdy bude Ïít „ve vûãné radosti u Pána“. Kratiãk˘
ãlánek tak ãtenáﬁÛm pﬁipomíná nadûji na posmrtn˘ Ïivot, ke kterému spûjí, pokud budou jakoÏto vûﬁící, implicitnû mínûno katolíci, vést duchovní
Ïivot. O konci svûta pouze ﬁíká, Ïe pﬁijde, ale o jeho pﬁíchodu nepodává
Ïádné bliÏ‰í informace, n˘brÏ poukazuje na to, Ïe nikdo neví, kdy nastane. Zánik celého svûta, kter˘ by jinak bylo moÏné chápat jako hrozivé kataklyzma, není vnímán nijak hrozivû, protoÏe existuje záruka v podobû
biblického tvrzení, Ïe i po nûm budou vûﬁící dále Ïít, a to „ve vûãné radosti u Pána“. V˘hled na konec svûta je tedy vnímán spí‰e radostnû, a nikoli jako definitivní zánik v‰eho Ïivého.
Druh˘ ãlánek byl publikován v pﬁíloze Perspektivy a je sv˘m rozsahem
oproti prvnímu podstatnû del‰í. Jeho název „Co vlastnû skr˘vá Apokalypsa“15 naznaãuje jeho obsah; jedná se o rozbor Janovy Apokalypsy na základû historick˘ch událostí a její vysvûtlení. Autor vyvrací interpretaci
exegetÛ, kteﬁí tvrdí, Ïe Apokalypsa popisuje zniãení ¤íma, a dokládá, Ïe
se jedná o proroctví o zniãení mûsta Jeruzaléma, ke kterému skuteãnû do‰lo v roce 70. Navíc popírá, Ïe by Apokalypsa mûla vyjadﬁovat ãi prorokovat jak˘koliv konec nebo zánik svûta. Doslova pí‰e: „V Apokalypse
jsem nenarazil na Ïádn˘ text, kter˘ by pojednával o konci svûta nebo
o konci ãasÛ.“ Tak je ãtenáﬁi pﬁedkládáno vysvûtlení, Ïe cílem Apokalypsy
nebylo Ïádné proroctví o konci svûta, n˘brÏ pouze pﬁedpovûì brzkého
zniãení Jeruzaléma. Právû proto, Ïe se tato pﬁedpovûì naplnila, byla podle
13

14
15

Pﬁísné rozdûlení jednotliv˘ch ãlánkÛ na ty, které se zab˘vají pouze eschatologií individuální, a ty, které jsou naopak vûnovány eschatologii univerzální, není vût‰inou
moÏné, neboÈ se obû témata ãasto prolínají. Pﬁi v˘bûru byl tedy brán zﬁetel na hlavní
téma ãlánku. Tematické prolínání se nejãastûji uplatÀuje tam, kde se jedná o eschatologii kosmickou/univerzální, s níÏ je ãasto zároveÀ zmínûn rozmûr individuální, ãímÏ
se celé téma stává pro ãtenáﬁe nepochybnû aktuálnûj‰í a bliÏ‰í. Naopak zasazení individuálního konce a spásy do uceleného svûtového dûní nebylo tak ãasté.
Rudolf Smahel, „B˘t lidmi oãekávaní“, Katolick˘ t˘deník 10/49, 1999, 4.
Claude Tresmontant, „Co vlastnû skr˘vá Apokalypsa“, Perspektivy 7, 2002, 1.
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autora zaﬁazena do kﬁesÈanského kánonu. Autor argumentuje tím, Ïe pokud by ke zniãení Jeruzaléma nedo‰lo, pﬁestali by ji lidé povaÏovat za inspirovanou, oznaãili by ji za fale‰nou a dál uÏ ji neopisovali. O tom, Ïe je
tento argument sporn˘, nemusíme na tomto místû diskutovat, dÛleÏité je,
jaké bylo základní vyznûní textu pﬁedkládaného ãtenáﬁi. Jeho hlavním posláním bylo vlastnû sdûlení o tom, Ïe Janova Apokalypsa nevûstí Ïádn˘
konec svûta ãi dûjin, ale událost, která jiÏ dávno probûhla, a rozhodnû tedy není nutné se jí jakkoliv obávat.
Magazín AD, kter˘ je vûnován spí‰e mlad‰ím ãtenáﬁÛm, ale pﬁíleÏitostnû ho ãtou i nûkteﬁí tﬁicátníci, se univerzální eschatologii jako samostatnému tématu témûﬁ vÛbec nevûnoval. Jedinou, nepﬁíli‰ podstatnou v˘jimkou byl kratiãk˘ text o podobenství o posledním soudu, jehoÏ hlavním
poselstvím v‰ak byl dÛraz na pomoc blízk˘m (bezdomovcÛm, vûzÀÛm
a nemocn˘m), nikoli poukaz na konec svûta ãi novou zemi.16
Následnû ukáÏi, jaké pﬁedstavy t˘kající se zániku svûta se vyskytují
mezi dne‰ními katolíky.17 Zde byla oproti nastínûn˘m konceptÛm uveden˘m v tisku situace ponûkud jiná. Vût‰ina (5) z ‰esti vûﬁících se pﬁiklánûla k tomu, Ïe Zemû nûkdy v budoucnosti zanikne, pﬁiãemÏ respondenti
poukazovali vût‰inou na ekologickou stránku vûci, pﬁírodní katastrofy, ale
i války a niãiv˘ vliv ãlovûka na planetu. Dva respondenti pﬁitom povaÏovali zánik Zemû za zcela jist˘. Jeden z nich, pan Ladislav,18 na otázku, zda
Zemû nebo Ïivot na Zemi nûjak˘m zpÛsobem zanikne, odpovûdûl:
No, urãitû jednou zanikne. Myslím, Ïe to k tomu dneska spûje, kdyÏ vidíte katastrofy a tohleto, Ïe lidi za prvé si Zemû neváÏí, a kdyÏ vidíme támhle potopy a sucha,
takÏe urãitû k tomu spûje.

O zániku Zemû je pevnû pﬁesvûdãen a za jeho pﬁíãinu pokládá ekologickou katastrofu. Naproti tomu pan Petr vychází z obecnûj‰í pﬁedstavy, Ïe
„nic není vûãné“, a tedy ani Slunce a planeta Zemû ne. I on v‰ak posléze
poukázal na ekologickou hrozbu. Dal‰í tﬁi respondenti hodnotili zánik
Zemû jako moÏn˘, pﬁiãemÏ dva z nich poukazovali opût na niãení Ïivotního prostﬁedí a ekologickou stránku vûci, dále na konání válek. Zánik by
podle nich mûl tedy b˘t spí‰e postupnou záleÏitostí, jak vyjádﬁila paní
Hana následujícími slovy:

16
17
18

Jiﬁí Mrázek, „Podobenství o posledním soudu“, Magazín AD. KﬁesÈanství a svût 11/1,
2000, 41.
Tj. katolíky jedné praÏské farnosti ve vûku 30-50 let.
Oznaãení respondentÛ se neshodují s jejich skuteãn˘mi jmény. Hovorová varieta jazyka byla pﬁevedena ve v˘povûdích respondentÛ do písemné formy spisovné ãe‰tiny, coÏ
v Ïádném pﬁípadû neovlivnilo obsahovou sloÏku uveden˘ch v˘povûdí.
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Nemyslím si, Ïe by [Zemû] zanikla jako najednou, to si nemyslím, spí‰ prostû válkami nûjak˘mi a tak, ale bude to postupnû. Niãení Ïivotního prostﬁedí a tak, a nûjaké havárie a podobnû.

Tedy zánik, kter˘ si sv˘m nevhodn˘m chováním zpÛsobí lidé sami, nikoli Ïe by ‰lo o záleÏitost na lidech nezávislou. Naproti tomu je odli‰né pﬁesvûdãení paní Magdy, která rovnûÏ pﬁipou‰tí moÏnost zániku Zemû. Tato
respondentka byla jedinou z dotázan˘ch katolíkÛ, která pﬁímo nepoukazovala na ekologické katastrofy a zhoubné pÛsobení ãlovûka na Zemi. Její
pﬁedstavy byly vedeny pﬁedev‰ím odevzdaností do vÛle BoÏí a vírou
v biblická proroctví. Vyjádﬁila se následovnû:
Myslím si, Ïe to je v‰echno ﬁízení BoÏí, a Ïe prostû mÛÏe i to zaniknout, kdyÏ by pﬁi‰el soud a pán JeÏí‰ by nás posledního dne soudil, Ïe by jako na‰e du‰e se vtûlila do
na‰eho tûla, Ïe by byl konec. Nedovedu si to pﬁedstavit, vûﬁím zase ve vy‰‰í moc.
Tak, jako se dûje zázrak, tak i tohle by byl zázrak, aÈ uÏ kladn˘ nebo záporn˘.

Pouze jedna respondentka se vyjádﬁila v tom smyslu, Ïe se otázkou
o zániku Zemû zab˘vala v dûtství, ale teì ji jiÏ nepociÈuje jako aktuální
a nepﬁem˘‰lí o ní v tom smyslu, Ïe by se strachovala o konec Zemû. Otázku o zániku Zemû chápala jako poukaz ãi „naráÏku“ na to, „jak ãlovûk niãí Zemi“. Jedin˘ respondent se také vyjádﬁil o dal‰í existenci ãlovûka, která bude, jak vûﬁí, pokraãovat i po zániku Zemû. Byl jím pan Petr, kter˘
povaÏuje zánik Zemû za jist˘, pﬁesto si v‰ak myslí, Ïe:
[ãlovûk] bude se dál vyvíjet ... [a] snad tu zÛstane poﬁád, po [ve] vesmíru. TakÏe
moÏná bude existovat v nûjaké formû energetické, takÏe se pak bude stûhovat z jedné oblasti do druhé. TakÏe takhle. A uÏ to nebude ãlovûk jako individuum, aÏ to bude spoleãenství podle mû. Kde ale kaÏd˘ bude individuum, ale v rámci toho spoleãenství.

Takov˘ pﬁím˘ poukaz na dal‰í existenci ãlovûka, i kdyÏ v jiné podobû neÏ
v souãasném tûle, se v zásadû shoduje s oficiální dogmatikou, která zánik
Zemû ãi konec svûta nehodnotí jako definitivní konec v‰eho Ïivého, ale
pﬁedpokládá, Ïe lidstvo bude nûjak˘m zpÛsobem ve své existenci pokraãovat, a to v pﬁislíbeném vûãném Ïivotû.
Mezi katolick˘mi vûﬁícími tak jednoznaãnû pﬁevládalo pﬁesvûdãení, Ïe
Zemû nûkdy v budoucnu zanikne, pﬁiãemÏ za hlavní pﬁíãinu tohoto zániku vût‰inou povaÏovali lidské chování. Pouze jeden z respondentÛ se pﬁímo zmínil o tom, Ïe vûﬁí, Ïe i pﬁes tento zánik lidstvo bude v nûjaké formû dál nûkde ve vesmíru existovat. Skuteãnost, Ïe ostatní tuto moÏnost
explicitnû nezmínili, v‰ak je‰tû neznamená, Ïe ji zcela popírají.19
19

Implicitnû ji lze tu‰it napﬁ. z v˘povûdi paní Magdy.
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Protestanti âCE
V ãasopisech âesk˘ bratr a Bratrstvo, které pro své vûﬁící vydává synodní rada âeskobratrské církve evangelické, nebyla v letech 1999-2002
eschatologie (ani individuální, a je‰tû ménû univerzální) pﬁíli‰ ãast˘m tématem. V tﬁít˘deníku âesk˘ bratr se nûkolikrát objevily ãlánky zab˘vající
se biblick˘mi úvahami souvisejícími se zmrtv˘chvstáním JeÏí‰e a vzkﬁí‰ením mrtv˘ch, hlavní poukaz v‰ak byl vÏdy kladen na eschatologii individuální, nikoliv kolektivní. V˘jimkou byla pﬁipomínka Ezechielova proroctví o údolí such˘ch kostí,20 které bylo interpretováno pﬁedev‰ím jako
v˘zva vûﬁícím k vedení duchovního Ïivota a víﬁe v Ducha svatého.
Evangelick˘ ãasopis Bratrstvo, urãen˘ mlad‰í ãtenáﬁské obci, je specifick˘ tím, Ïe v jeho tﬁech roãnících (40/1999 – 42/2001) nebyl otázkám
posledních vûcí ãlovûka ãi svûta vûnován vÛbec Ïádn˘ prostor. V následujícím roãníku (43/2002) v‰ak byla otázka eschatologie, zejména pak individuální, systematicky rozebírána. Tak byly ãtenáﬁÛm postupnû pﬁedstaveny základní vûrouãné kategorie vztahující se k posmrtné existenci –
peklo, spasení, BoÏí soud, vzkﬁí‰ení tûla a Ïivot vûãn˘.21 V úvodu kaÏdého ãísla ãasopisu bylo vûnováno nûkolik ãlánkÛ uveden˘m tématÛm (asi
6-7 stran), pﬁiãemÏ jeden ãlánek vÏdy seznamoval s biblick˘m pojetím,
dal‰í tvoﬁil historick˘ exkurz o pﬁedstavách pojednávané problematiky
a následnû byly uvedeny oficiální vûrouãné zásady âCE k rozebíranému
problému. Jako doplnûní byly zaﬁazeny dvû ankety, ve kter˘ch prezentovali své názory na dané téma jednak známé osobnosti (vût‰inou vûﬁící)
a jednak mladí lidé. Kolektivní eschatologie byla zmínûna v nûkolika statích, a to vÏdy v souvislosti s eschatologií individuální. O osudu Zemû se
v‰ak neﬁíká nic, ani apokalypsa nebyla v Ïádném ãlánku zmiÀována. âlánky se omezují na motiv spasení a vzkﬁí‰ení tûla22 a dále na v˘klad koncepce BoÏího království, které je v‰ak autory umisÈováno do souãasnosti,23 nikoliv do budoucnosti, jak to ãiní v˘klady svûdkÛ Jehovov˘ch (viz
níÏe).
Dotazovaní protestanti se vût‰inou pﬁiklánûli k my‰lence, Ïe zniãení
Zemû hrozí a zﬁejmû k nûmu dojde (5), ale nûkteﬁí z nich zároveÀ vûﬁili,
Ïe nepÛjde o úpln˘ konec (3). Jedna respondentka odpovûdûla, Ïe se „tû20 Josef Hurt, „Údolí such˘ch kostí“, âesk˘ bratr 78/7, 2002, 3.
21 KaÏdé z uveden˘ch kategorií byl vûnován prostor v jednom z následujících ãísel ãasopisu: Bratrstvo 43, 2002, ã. 3, 4, 6, 7, 10 (v˘ãet odpovídá poﬁadí, ve kterém byly jednotlivé kategorie uvedeny).
22 Ester âa‰ková, „Spasení není jen vize“, Bratrstvo 43/4, 2002, 3; Jiﬁí Gruber,
„Vzkﬁí‰ení tûla: Jak jsme si to pﬁedstavovali?“, Bratrstvo 43/7, 2002, 6-7.
23 Svatopluk Karásek, „Vûﬁím peklo?“, Bratrstvo 43/3, 2002, 3; Jiﬁí Ort, „UÏ tu máme Ïivot vûãn˘?“, Bratrstvo 43/10, 2002, 3,6.
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mito vûcmi“, tj. moÏností zániku Zemû, vÛbec nezab˘vá, i kdyÏ zároveÀ
pﬁipustila, Ïe ekologickou krizi souãasného svûta vnímá. Dal‰í dvû respondentky rovnûÏ zmínily ekologické problémy, které v souãasnosti nastávají a mohou vést k zániku Zemû. Naproti tomu pan Luká‰ poukázal
pﬁedev‰ím na velké mnoÏství ateistÛ, kteﬁí dnes na Zemi Ïijí, zhor‰ující se
morálku, válãení a pouÏívání niãiv˘ch zbraní, coÏ je podle nûj materialistick˘ pohled na dûní, které má i svoji duchovní stránku, jiÏ jakoÏto vûﬁící
vnímá. Jako vûﬁící tedy podle sv˘ch slov vidí,
Ïe se ten svût postupnû zhor‰uje a koneãnû pán BÛh pﬁislíbil, Ïe bude konec svûta
a bude soud. Nevíme kdy to bude, není na‰í starostí to poãítat, kdy to bude, akorát
prostû b˘t na to pﬁipravení.

O pﬁíchodu konce svûta tedy nepochybuje, a to díky autoritû, kterou pro
nûj má Bible, v níÏ se na nûkolika místech o konci svûta jasnû hovoﬁí.
Dobu jeho pﬁíchodu v‰ak nedokáÏe a ani nechce odhadovat. Ani pro nûj
v‰ak neznamená konec svûta nûco definitivního, coÏ vypl˘vá z pﬁesvûdãení, Ïe po nûm má pﬁijít soud, kter˘ v sobû implicitnû zahrnuje víru v dal‰í trvání, jeÏ se bude odvíjet na základû rozhodnutí tohoto soudu. Paní
Hedvika pﬁímo pﬁipomnûla biblick˘ pﬁíslib nové zemû a nového nebe, pﬁiãemÏ její hlavní obavou byla skuteãnost, Ïe Zemi lidé postupnû niãí sv˘m
konzumem. Nebojí se, Ïe by svût nûjak˘m zpÛsobem neãekanû a v okamÏiku zaniknul, ale obává se postupné niãivé síly lidstva. Nicménû uvedla, Ïe vûﬁí v pﬁíchod JeÏí‰e Krista a jeho vlády i v poslední soud, ale podrobnû si nedokáÏe pﬁedstavit, jak˘m zpÛsobem tyto pﬁedpovûdûné
události probûhnou, a jak sama ﬁíká, ani to nijak nepotﬁebuje zkoumat.
V jejím pﬁesvûdãení se tak propojuje ekologické cítûní s vírou v proroctví
uvedená v Bibli.
Naproti tomu zakládali dva dal‰í respondenti své pﬁedstavy o zániku
Zemû pﬁedev‰ím na poznatcích astronomie. Pan Boris je, podobnû jako
paní Hedvika, kombinoval s biblick˘m proroctvím. Pﬁipustil, Ïe svût ve
své pozemské podobû jednou (po miliardách let, následkem vyhasnutí
Slunce) asi zanikne, to v‰ak podle jeho pﬁesvûdãení
neznamená, Ïe Ïivot nemÛÏe b˘t je‰tû nûkde, a jaké jsou zámûry TvÛrce, to se nikde
nepraví. âlovûk mÛÏe pouze spekulovat. ... pokud se na to bude dívat jako nikoliv na
náhodn˘ jev, ale jako na zásah TvÛrce, kdyÏ to tak ﬁeknu, tak to urãitû bude chtít mít
nûjaké pokraãování, nebo náprava vûcí tady.

Podle jeho pﬁesvûdãení ãlovûk ve sv˘ch my‰lenkách v zásadû vyÏaduje
nûjaké pokraãování a nechce, aby se v‰e zniãilo. Sám tedy vûﬁí, Ïe nûjaké
navázání a pokraãování bude, „tﬁeba v jiné podobû, ale asi pokraãování,
tvÛrãí“. Pan Marek zakládá svoje pﬁedstavy o konci Zemû a lidské popu-
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lace na ní pﬁedev‰ím na vûdeck˘ch poznatcích astronomie, nikoli na biblickém textu ãi poznatcích ekologÛ. âasovou periodu, ve které by ke zniãení Zemû mûlo podle astronomÛ údajnû (expanzí Slunce) dojít, pﬁitom
povaÏuje za vzdálenou:
[Zemû] bude pohlcená vlastnû do té vnûj‰í ãásti toho Slunce. Nicménû ten údaj je natolik vzdálen˘, Ïe ten konec Zemû jako samotn˘ ve svûtle prÛmûrné délky existence
taxonu na zemi …, Ïe to vÛbec není potﬁeba prom˘‰let, protoÏe ty lidi uÏ tu [na
Zemi] dávno nebudou.

Podle jeho pﬁedstavy tak Zemû zanikne aÏ dlouho poté, co dojde k vymizení lidského rodu z jejího povrchu. Zánik lidské populace v jeho pﬁedstavách tedy není spojován s koncem Zemû, n˘brÏ pﬁedpokládá, Ïe k nûmu dojde dﬁíve. O jakémkoliv dal‰ím pokraãování existence se tento
respondent jiÏ nezmínil. Snad proto, Ïe povaÏuje dobu zániku za velmi
vzdálenou.
Protestant‰tí vûﬁící se nejãastûji pﬁiklánûli k my‰lence, Ïe Zemû nûkdy
v budoucnosti zanikne, pﬁiãemÏ toto pﬁesvûdãení dokládali nûkolika rÛzn˘mi dÛvody ãi poukazy. Poukazovali na ekologické problémy (3), dále
na poznatky a pﬁedpovûdi astronomie (2), ale v hojnûj‰í míﬁe se rovnûÏ nebránili pﬁipomenout biblická proroctví o konci svûta a zároveÀ s tím vyjádﬁit víru v existenci nûjaké dal‰í formy, ve které bude Ïivot následnû pokraãovat (3). Konec ãi zánik Zemû nebo svûta tedy nechápali jako zcela
definitivní.
Svûdkové Jehovovi
Rozhodnû není nikterak nadhodnocené ﬁíci, Ïe v uãení svûdkÛ
Jehovov˘ch hraje eschatologie, jak individuální, tak i kolektivní/univerzální, ústﬁední roli. Eschatologie tvoﬁí jeden ze základních prvkÛ, na kter˘ch je uãení této církevní spoleãnosti zaloÏeno. Svûdkové Jehovovi pﬁitom na základû vlastní interpretace Bible vûﬁí, Ïe „Zemû nebude nikdy
zniãena ani zbavena obyvatelstva“.24
Klíãov˘ v˘znam kolektivní eschatologie potvrzuje i zji‰tûní, Ïe eschatologie je velmi ãast˘m námûtem ãlánkÛ obsaÏen˘ch v oficiálních ãasopisech vydávan˘ch svûdky Jehovov˘mi, na rozdíl od ãasopisÛ pﬁedchozích
náboÏensk˘ch skupin. Pokud není eschatologie pﬁímo hlavním tématem
ãlánku, pak je ve znaãném mnoÏství ãlánkÛ alespoÀ nûjak zmínûna, vût‰i24

Svûdkové Jehovovi: Kdo jsou? âemu vûﬁí? New York: Watch Tower Bible Society of
Pennsylvania 2000, 13. Konkrétnû zde odkazují na následující biblické citace údajnû
potvrzující uvedené pﬁesvûdãení o tom, Ïe Zemû nebude zniãena: Kaz 1,4; Iz 45,18;
Î 78,69.
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nou v jejich závûru, kde je pﬁipomenuta nadûje na vûãn˘ Ïivot a „BoÏí
Království“ pro ty, kteﬁí vûﬁí v Jehovu a chovají se náleÏit˘m zpÛsobem.
JiÏ samotná proklamace úãelu vydávan˘ch ãasopisÛ svûdãí o tom, Ïe hlásání víry ve vûãn˘ a spokojen˘ Ïivot na zemi je jedním ze základních poslání ãasopisÛ. Tak se v úvodu ãtrnáctideníku StráÏná vûÏ, urãeného
pﬁedev‰ím ãlenÛm náboÏenské spoleãnosti SvûdkÛ Jehovov˘ch a pouÏívaného bûhem spoleãn˘ch bohosluÏeb, ãtenáﬁ mimo jiné dozvídá, Ïe:
StráÏná vûÏ sleduje svûtové události, které jsou splÀováním biblick˘ch proroctví,
a utû‰uje v‰echny národy dobr˘m poselstvím, Ïe BoÏí Království brzy zniãí ty, kdo
utlaãují druhé, a zmûní zemi v ráj.25

Podobnû se i ãtrnáctideník Probuìte se!, kter˘ slouÏí pﬁedev‰ím k misijní
ãinnosti a je urãen zejména neãlenÛm spoleãnosti, snaÏí hlásat pﬁíchod
spravedlivého nového svûta. Jak je v úvodu kaÏdého ãísla ãasopisu uvedeno,
pﬁedev‰ím povzbuzuje k dÛvûﬁe ve StvoﬁitelÛv slib, Ïe souãasn˘ niãemn˘ a nezákonn˘ systém vûcí bude brzy nahrazen pokojn˘m a bezpeãn˘m nov˘m svûtem.26

Ve ãtenáﬁích zmínûn˘ch ãasopisÛ je tak vzbuzována nadûje ve vûãn˘ Ïivot, kter˘ budou Ïít na rajské zemi v‰ichni spravedliví (i ti, co jiÏ zemﬁeli) poté, co budou zniãeni v‰ichni niãemní.
Problematice posledních vûcí ãlovûka i ãásteãnému zniãení svûta je vûnována znaãná pozornost. Vzhledem k víﬁe svûdkÛ Jehovov˘ch, Ïe po
smrti pﬁestává ãlovûk zcela existovat,27 je zde individuální eschatologie
prakticky vÏdy spojována s eschatologií kolektivní, totiÏ s uãením o druhém Kristovû pﬁíchodu, po kterém budou mrtví vzkﬁí‰eni, zatímco niãemní budou zniãeni (pﬁípadnû vÛbec vzkﬁí‰eni nebudou). Spravedliví pak budou vûãnû Ïít na rajské zemi, kde nebude Ïádné zlo, ale blahobyt, láska
a mír pod vládou Krista a jeho pomocníkÛ (vybran˘ch z ﬁad svûdkÛ
Jehovov˘ch). Ve StráÏné vûÏi bylo v letech 1999-2002 publikováno mnoÏství ãlánkÛ vûnovan˘ch eschatologii, pﬁedev‰ím pak problematice smrti
a vzkﬁí‰ení do nového a lep‰ího svûta.28 Tak se ãtenáﬁi (i s biblick˘mi odkazy) dozvídají:
25
26
27
28

StráÏná vûÏ 124/16, 2003, 2.
Probuìte se! 83/4, 2002, 4.
Svûdkové Jehovovi zcela popírají koncepci du‰e a rozhodnû nepﬁipou‰tûjí, Ïe by nûkterá sloÏka ãlovûka mohla existovat i po jeho smrti, respektive v mezidobí mezi smrtí a vzkﬁí‰ením.
Prakticky v kaÏdém ãísle je nûjak zmínûno poselství, Ïe víra v Jehovu vede k vûãnému Ïivotu v BoÏím Království, které jiÏ brzy nastane. Svûdectvím o tom jsou údajnû
dne‰ní neutû‰ené pomûry na zemi, které znaãí pﬁedpovûdûn˘ konec tohoto systému
vûcí a nastolení nového, lep‰ího svûta pod Kristovou vládou.
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Ïijeme v „posledních dnech“ tohoto systému vûcí. (2. Timoteovi 3:1) Nyní je jiÏ velmi blízko doba, kdy Jehova BÛh zasáhne do lidsk˘ch záleÏitostí a odstraní ze zemû
niãemnost. (Îalm 37:10, 11; Pﬁísloví 2:21, 22) ... Ano, velké souÏení, v nûm skonãí
nynûj‰í niãen˘ svût, pﬁeÏije v‰ak mnoho lidí a ti vstoupí do BoÏího nového svûta.29

Apokalypsu tak chápou svûdkové Jehovovi jako záleÏitost velice pozitivní a radují se ze zvûsti, kterou pﬁiná‰í. Vûﬁí, Ïe „se nádherné sliby související s Miléniem splní.“30 Podle nich vznikne bûhem tisíciletí „nádhern˘
nov˘ svût“, Zemû bude oãi‰tûna od niãemnosti a utrpení a „vznikne skuteãnû pokojná, harmonická lidská spoleãnost“, obyvatelé nového svûta
budou na Zemi budovat ráj.31 Na konci roku 1999 se ve StráÏné vûÏi v souvislosti s nadcházejícím koncem milénia objevilo nûkolik ãlánkÛ zab˘vajících se problematikou vztahu mezi pﬁíchodem nového tisíciletí a v Bibli
prorokovan˘m Armagedonem a Kristovou Tisíciletou vládou.32 Tyto ãlánky pﬁipomínaly pﬁedpovûdûn˘ pﬁíchod Kristovy tisícileté vlády po Armagedonu, ale zároveÀ upozorÀovaly ãtenáﬁe na fakt, Ïe jeho pﬁíchod nesouvisí se zaãátkem roku 2000. Poukazovaly rovnûÏ na to, Ïe:
tﬁetí tisíciletí poãítáno od JeÏí‰ova narození zaãíná na podzim 1999 a Ïe toto období
a ani data 1. leden 2000 nebo 1. leden 2001 nemají Ïádn˘ zvlá‰tní v˘znam.33

Jin˘mi slovy, apokalypsa je zde prezentována pozitivnû, ale o jejím pﬁíchodu je ﬁeãeno, Ïe jej není moÏné pﬁesnû pﬁedpovûdût a rozhodnû nesouvisí s pﬁíchodem roku 2000, jak by se snad mohl nûkdo domnívat.34
âasopis Probuìte se! se eschatologickou problematikou v porovnání se
StráÏnou vûÏí zab˘vá v˘raznû ménû. V letech 1999-2002 zde bylo nejãastûji zmiÀováno téma smrti, a to v rÛzn˘ch kontextech – popis souãasné
„kultury smrti“, lékaﬁská prognóza smrti a její zvrácení, proces truchlení
29 „Îivot po smrti: Co ﬁíká Bible?“, StráÏná vûÏ 120/7, 1999, 19.
30 „Máme se Apokalypsy obávat, nebo v ni máme doufat?“, StráÏná vûÏ 120/23, 1999, 8.
31 „Doba, kdy BÛh pﬁipou‰tí utrpení, se blíÏí ke konci“, StráÏná vûÏ 122/10, 2001, 7.
32 „2000 – V˘znaãn˘ rok?“, StráÏná vûÏ 120/21, 1999, 3-4; „Kdy zaãíná tﬁetí tisíciletí?“,
StráÏná vûÏ 120/21, 1999, 4-6; „Pﬁipravme se na tisíciletí, které bude opravdu vyznané“,
StráÏná vûÏ 120/21, 1999, 7-8; „Proã apokalypsa nahání lidem strach?“, StráÏná vûÏ
120/23, 1999, 3-4; „Máme se apokalypsy obávat, nebo v ni doufat?“, StráÏná vûÏ 120/23,
1999, 5-8; „Apokalypsa pﬁiná‰í ‚radostnou zvûst‘“, StráÏná vûÏ 120/23, 1999, 9-13.
33 StráÏná vûÏ 120/21, 1999, 6. V ãlánku se poãítá s Kristov˘m narozením v roce 2. pﬁ.n.l.
a s neexistencí roku 0.
34 Toto tvrzení je v urãitém rozporu s pÛvodním uãením spoleãnosti SvûdkÛ Jehovov˘ch,
jehoÏ souãástí byla nejen proklamace brzkého pﬁíchodu BoÏího Království (která trvá
dodnes), ale i pﬁesn˘ v˘poãet letopoãtu, ve kterém má dojít k Armagedonu. Tyto v˘poãty se v minulosti vÏdy ukázaly jako mylné a stanoven˘ rok pro‰el bez toho, aby do‰lo k „har-magedonské bitvû“, ve které mají b˘t niãemní lidé zniãeni. Po nûkolika neúspû‰n˘ch zmûnách v pﬁedpovûdích let pﬁíchodu Armagedonu svûdkové Jehovovi
zaujali postoj, kdy se jiÏ nesnaÏí zjistit pﬁesné datum konce nynûj‰ího systému vûcí
a pouze oãekávají jeho pﬁíchod.
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za zesnulé, potraty, sebevraÏdy atd. Jednalo se tedy vÏdy pﬁedev‰ím o eschatologii individuální, ale jako souãást ãlánkÛ nebo v ãláncích následujících byla zmínûna „jistá nadûje“ na vûãn˘ Ïivot v novém svûtû.35
âlánky publikované v ãasopisech hovoﬁí tedy jednoznaãnû o tom, Ïe
Zemû nezanikne, n˘brÏ bude existovat vûãnû, jako i Ïivot na ní. S tímto
tvrzením se shodují i v˘povûdi respondentÛ z ﬁad svûdkÛ Jehovov˘ch.
Vût‰ina (5) dotazovan˘ch respondentÛ byla pﬁesvûdãena o tom, Ïe Zemû
nezanikne. Pouze pan Zby‰ek uvedl k problematice pﬁípadného zániku
Zemû a Ïivota na ní, Ïe „nemá smysl si vytváﬁet nûjaké pﬁesné pﬁedstavy“;
podle vlastních slov nemá na danou problematiku „vyhranûn˘ názor“
a dokáÏe si pﬁedstavit obû moÏnosti, tedy Ïe Zemû zanikne (o ãemÏ údajnû hovoﬁí astronomové), ale i to, Ïe „nûjaká vy‰‰í moc, tvÛrce vesmíru, Ïe
by dokázal na‰e Slunce upravit tak, aby existovalo neomezenû dlouho“.
MoÏné jsou podle nûj i dal‰í moÏnosti a zpÛsoby. V‰ichni ostatní dotázaní svûdkové Jehovovi v‰ak na základû vlastní interpretace biblického textu pevnû vûﬁí, Ïe:
tvÛrce nepﬁipustí, aby tady [na Zemi] pﬁestal existovat Ïivot. Bible mluví o tom, Ïe
ta Zemû je uzpÛsobená na vûky, Ïe vûãnû tady bude Ïivot.36

To je podle jejich pﬁesvûdãení BoÏí zámûr. Paní Ivana dokonce argumentovala tím, Ïe kdyby Zemû a Ïivot na ní zaniknul, pak by „neexistoval
BÛh“. Lidé samotní by pr˘ totiÏ byli schopni sv˘m konzumním chováním
Zemi zniãit, na‰tûstí,
ta Zemû má svého majitele a tím není ãlovûk, ale BÛh. TakÏe on ty ‰patné nájemníky z té Zemû prostû vyhodí.

Paní Ivana tak pouÏila obrazné pﬁirovnání, aby vysvûtlila události, ke kter˘m podle jejího pﬁesvûdãení dojde. Nebude jimi zánik Zemû, ale zniãení
jejích ‰patn˘ch a niãemn˘ch obyvatel, aby na ní mohli dál Ïít pouze spravedliví. Zniãeni budou pouze ti, kteﬁí se nebudou chtít podﬁídit BoÏím zákonÛm. Zemû jako celek v‰ak podle svûdkÛ Jehovov˘ch rozhodnû nezanikne, naopak bude vzkvétat a dosáhne opût podoby ráje. Podrobnûji se
o budoucnosti Zemû vyjádﬁil pan Karel:
Ten pÛvodní BoÏí zámûr, zcela Zemû obydlená a ob˘vaná jako ráj, Ïe ten zámûr bude naplnûn. A my v podstatû dnes Ïijeme v dobû, kdy jsme tûsnû pﬁed tou zmûnou.

A dále je‰tû rozvíjí my‰lenky t˘kající se pﬁedpovûdûn˘ch popisÛ, jak bude tento zámûr naplÀován. S odkazem na Bibli ﬁíká:
35
36

Napﬁ. „Jistá nadûje“, Probuìte se! 81/4, 2000, 8-9. Tento ãlánek navazoval na dva
pﬁedchozí ãlánky vûnované problematice sebevraÏdy.
Citace v˘roku pana Matûje.
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po tom BoÏím zásahu, kter˘ se taky naz˘vá Armagedon, tak bude urãité období, které má trvat tisíc let a kdy právû v tomto období Zemû bude vlastnû zpût postupnû pﬁevádûna do toho pÛvodního stavu, v jakém byla na zaãátku [tj. ráj]. To znamená, odstranûné budou v‰echny tyhle ty civilizaãní hrÛznosti a ‰pína a v‰echno to, co jsme
tady napáchali, a právû v období toho tisíce let bude probíhat to vzkﬁí‰ení lidí, kteﬁí
jiÏ zemﬁeli a kteﬁí v BoÏích oãích mají takovou cenu, Ïe budou znovu tedy pﬁivedeni k Ïivotu.

To je ústﬁední víra svûdkÛ Jehovov˘ch a jejich nadûje do budoucnosti, kdy
budou v míru, pokoji a v‰eobecném blahobytu vûãnû Ïít na rajské Zemi.
Pﬁedcházet tomu nebude konec svûta, n˘brÏ niãivé události, které pomohou zniãit v‰e ‰patné, aby posléze jiÏ zbylo jen to dobré a spravedlivé.
Jak se ukázalo, eschatologie hraje v náboÏenské spoleãnosti SvûdkÛ
Jehovov˘ch, a zejména v jejich misijní ãinnosti, klíãovou úlohu, a proto
je ãasto pojednávána v periodikách této církve. Pﬁedstavy jednotliv˘ch vûﬁících o této oblasti jsou jednoznaãné a zakládají se na v˘kladech biblického textu, které jsou uvádûny v ãasopisech StráÏná vûÏ a Probuìte se!.
Prakticky v‰ichni svûdkové Jehovovi37 se shodovali v pﬁesvûdãení, Ïe
Zemû nezanikne, naopak bude po sérii katastrof (bûhem kter˘ch bude odstranûno zlo) pﬁivedena opût ke svému rajskému stavu, ve kterém budou
spravedliví lidé (vût‰ina z nich po vzkﬁí‰ení) Ïít vûãnû.
Univerzální eschatologie v sakrálních textech hnutí Haré Kr‰na38
Ve dvou základních sakrálních textech hnutí Haré Kr‰na – Bhagavadgíta – taková, jaká je a ·rímad Bhágavatam,39 je univerzální eschatologie,
jakoÏ i kosmologie ãasto zmiÀována a popisována. Pﬁedev‰ím spis ·rímad
Bhágavatam obsahuje podrobn˘ popis kosmologie a rovnûÏ jsou v nûm na
mnoha místech uvedeny poznatky o vzniku a zániku vesmíru. Toto pojetí, které pojímá Zemi jako jednu zcela nepatrnou souãást vesmíru, do kte37
38
39

S v˘jimkou jediného, kter˘ ov‰em pﬁesvûdãení, jeÏ je vlastní jeho souvûrcÛm, rozhodnû nijak nepopíral.
Za ochotu a v˘znamnou pomoc s interpretací sakrálních textÛ hnutí Haré Kr‰na dûkuji Punya-Pálakovi dásovi.
Jedná se o pÛvodní indické texty v sanskrtu, které pﬁeloÏil zakladatel hnutí A. â.
Bhaktivédanta Swami Prabhupáda do angliãtiny a opatﬁil je rozsáhl˘m komentáﬁem.
Texty jsou z angliãtiny pﬁekládány do dal‰ích jazykÛ, v tomto pﬁípadû do ãe‰tiny.
Oddaní Kr‰ny pﬁitom vnímají cel˘ text jako rovnocenn˘ a závaznost komentáﬁÛ je pro
nû naprosto stejná jako závaznost pÛvodního sanskrtského textu. A. â. Bhaktivédanta
Swami Prabhupáda, Bhagavadgíta – taková, jaká je, The Bhaktivedanta Book Trust
2
1991; id., ·rímad Bhágavatam I-X, The Bhaktivedanta Book Trust 1992-1996.
Kompletní dílo má 13 zpûvÛ, v ãe‰tinû dosud vy‰lo prvních deset zpûvÛ v patnácti
svazcích. Pokud není uvedeno jinak, citace jsou pﬁevzaty v˘hradnû z uveden˘ch knih.
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rého ji zaãleÀuje, v rámci mnoÏství vesmírÛ,40 se tak velmi li‰í od pojetí
biblického, kde má Zemû pozici zcela v˘jimeãnou a je stﬁedem v‰eho dûní. V kosmologii hnutí Haré Kr‰na je naproti tomu stﬁedem v‰eho duchovní planeta Goloka Vrndávana, kde sídlí Nejvy‰‰í Osobnost BoÏství –
Kr‰na.41
Zánik Zemû (i celého vesmíru) je v uveden˘ch textech povaÏován za
nûco nevyhnutelného a zcela pﬁirozeného, navíc k nûmu nedojde pouze
jednou, ale dochází k nûmu opakovanû. Cel˘ ná‰ vesmír (a podobnû i dal‰í vesmíry) je totiÏ pﬁímo závisl˘ na chování Brahmy, jenÏ je podﬁízen
Kr‰novi. „S pﬁíchodem Brahmova dne v‰echny Ïivé bytosti znovu vznikají a s pﬁíchodem Brahmovy noci jsou bezmocnû niãeny.“ (Bhagavadgíta
8,19). Za Ïivé bytosti jsou pﬁitom povaÏovány i planety, které jsou rovnûÏ
odsouzeny k zániku. Zde se jedná o men‰í niãení, ke kterému dochází ãastûji. Mimo nûj se rovnûÏ cyklicky, ov‰em ve vût‰ích ãasov˘ch periodách,
odehrává dal‰í typ niãení, bûhem kterého zaniká cel˘ vesmír. Z hlediska
lidského Ïivota je pﬁíchod koneãného zniãení záleÏitostí ãasovû velmi
vzdálenou, neboÈ: „Brahmá se doÏívá ‚sta let‘ (souãasnému je 51 let) a na
konci jeho Ïivota dochází ke zpusto‰ení celého vesmíru. Tûchto ‚sto let‘
tvoﬁí 311 bilionÛ 40 miliard pozemsk˘ch let.“ (Bhagavadgíta 8,17).42
Uveden˘ch „sto let“ neznamená tedy bûÏn˘ch sto let „lidsk˘ch“, n˘brÏ sto
let „Brahmy“, která jsou sv˘m trváním znaãnû odli‰ná a trvají mnohonásobnû déle neÏ roky, ve kter˘ch jsme zvyklí poãítat.43 Z uvedeného je zﬁejmé, Ïe v˘poãty doby, kdy Zemû i cel˘ vesmír zanikne, jsou sice pﬁesné,
40

41

42

43

Kosmologická „mapa“ je uvedena na pﬁebalech knih prvního zpûvu spisu ·rímad
Bhágavatam. Stﬁedem celého kosmického systému je duchovní planeta Goloka
Vrndávana, která je sídlem Boha Kr‰ny a vytouÏen˘m cílem v‰ech jeho oddan˘ch, tj.
ãlenÛ hnutí Haré Kr‰na. Zemû je jen jednou ãástí jednoho z mnoha vesmírÛ, jehoÏ stﬁedem je Slunce. Nachází se navíc v temné ãásti duchovní oblohy, v té, která je zastínûná duchovním mrakem a naz˘vá se mahat-tattva. V této ãásti „existují milióny a miliardy vesmírÛ a milióny a miliardy sluncí“. ·rímad Bhágavatam III: Zpûv I, komentáﬁ
„Vysvûtlivky k obalu“ uveden˘ na poãátku knih.
Jistá pozice stﬁedu je v‰ak pﬁiznávána i Zemi, a to tím, Ïe se nachází v tzv. stﬁedním
planetárním systému, zatímco existují je‰tû planetární systémy vy‰‰í a niÏ‰í. Vy‰‰í je
pﬁitom hodnocen pozitivnû a niÏ‰í negativnû. V tom niÏ‰ím existují tzv. pekelné planety a do jisté míry se zde tedy uplatÀuje ãlenûní podobné kﬁesÈanské dichotomii peklo – nebe, respektive niÏ‰í – vy‰‰í.
Tato citace pochází ze 3. vyd. Bhagavadgíty (A. â. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda,
Bhagavadgíta – taková, jaká je, The Bhaktivedanta Book Trust 31998); ve 2. vydání je
ãasov˘ údaj z pÛvodní americké angliãtiny chybnû pﬁeloÏen jako „311 trilionÛ 40 bilionÛ“.
Hinduistická tradice má propracovan˘ systém ãasov˘ch období, ve kter˘ch se kosmogonie odehrává. Jeho shrnutí, závazné pro oddané Kr‰ny, viz napﬁ. Bhagavadgíta 8.17.
Obecnûji o indick˘ch cyklech tvoﬁení a niãení kosmu vãetnû ãasov˘ch údajÛ viz
Mircea Eliade, M˘tus o vûãném návratu: Archetypy a opakování, Praha: Oikúmené
1993, 76-79.
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ale v návaznosti na souãasnost velmi vzdálené. Smysl do celé této koncepce vná‰í víra v nesmrtelnost du‰e a víra v reinkarnaci, která potenciálnû posouvá existenci ãlovûka do jin˘ch ãasov˘ch mûﬁítek. Svût hmotné
pﬁírody pﬁitom podléhá neustálému opakování cyklÛ „stvoﬁení, udrÏování
a niãení“ (·rímad Bhágavatam II,10,43; III,29,44; IV,29,79).
Posvátné texty tedy hovoﬁí o dvou druzích zniãení: „První nastává,
kdyÏ jde Brahmá ve své noci spát, a ke koneãnému zniãení dochází, kdyÏ
Brahmá umírá.“ (·rímad Bhágavatam III,29,44; podobnû III,29,44;
III,32,5). Jin˘mi slovy, k prvnímu zniãení, které b˘vá oznaãováno jako
ãásteãné, protoÏe se net˘ká v‰ech planetárních systémÛ a není tak mocné,
dochází ãastûji, zatímco zniãení koneãné je záleÏitostí, která sice postihuje ve‰ker˘ hmotn˘ svût, ale dochází k nûmu ﬁádovû ménû ãasto. Zemi
pﬁitom postihují oba proklamované druhy niãení. Zpusto‰ení na konci
Brahmova dne dochází podle popisÛ v posvátn˘ch textech a jejich Prabhupádova komentáﬁe následujícím zpÛsobem:
planoucí oheÀ z úst Sankarsana ﬁádí sto let polobohÛ, neboli 36 000 lidsk˘ch let.
Dal‰ích 36 000 let pak trvají nepﬁetrÏité lijavce doprovázené prudk˘mi vûtry, které
zvednou veliké vlny, a moﬁe a oceány pﬁeteãou. (·rímad Bhágavatam III,11,31).

Tyto události podle pﬁedpovûdí posvátn˘ch textÛ nastávají pﬁi ãásteãném zpusto‰ení svûta, ke kterému periodicky dochází. Zniãeny budou
údajnû „v‰echny tﬁi svûty“ (·rímad Bhágavatam III,11,31), tedy nejen
Zemû, ale i mnoho dal‰ích planet v rámci tﬁí svûtÛ.44 Na jiném místû
·rímad Bhágavatamu se ﬁíká, Ïe k ãásteãnému zniãení dochází toliko „na
niÏ‰ích planetách vesmíru“ a „vy‰‰í planetární systémy, od Maharloky,
Janaloky a Tapoloky v˘‰e, nejsou bûhem tohoto zniãení zaplavené“
(·rímad Bhágavatam IV,7,42). Z hlediska postavení Zemû a ﬁe‰ení sledované problematiky v‰ak tento rozpor v textech (kdy v prvním uvedeném
pﬁípadû je údajnû zniãen i vy‰‰í svût – Svah ãi Svarga, zatímco v druhém
pﬁípadû se uvádí, Ïe vy‰‰í planetární systémy zniãeny nejsou) není dÛleÏit˘, jelikoÏ v obou pﬁípadech není Ïádná pochybnost v tom, Ïe by se Zemû
mohla tomuto ãásteãnému zniãení vyhnout. V obou popisovan˘ch pﬁípadech ke zniãení Zemû dochází.45
44

45

Tyto „tﬁi svûty se naz˘vají Bhúh, Bhuvah a Svah neboli [z jiného pohledu] Pátála,
Martya a Svarga“ (·rímad Bhágavatam III,11,28). Podle Suhotry Swamiho patﬁí Zemû
do svûta Bhúr (v jiné transkripci Bhúh). Suhotra Swami, Dimensions of Good and Evil:
The Moral Universe and Vaishnava Philosophy, Desire Tree Publications 2000, 66. Ve
druhém systému je pak Zemû ztotoÏÀována s v˘razem Martya – svût smrtelníkÛ.
Názvosloví jednotliv˘ch planet a svûtÛ není v textech jednotné, a proto jsou údaje vzájemnû jen obtíÏnû komparovatelné. Nesrovnalosti a nepﬁesnosti v textech vystoupí, pokud se je snaÏíme uchopit logick˘m racionálním (mechanistick˘m) my‰lením, kterému vlastnû nejsou primárnû urãeny. Geocentricky jsem se proto soustﬁedila pﬁedev‰ím
na zachycení procesÛ pﬁedpovûdûn˘ch v textech, které se t˘kají planety Zemû.
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Jin˘ proces stvoﬁení a niãení probíhá v rámci vy‰‰ího ãasového cyklu,
kter˘, jak jiÏ bylo ﬁeãeno v˘‰e, zasahuje ve‰keré hmotné stvoﬁení. Posvátné texty o nûm hovoﬁí následujícím zpÛsobem:
Celé toto hmotné stvoﬁení [vesmírn˘ projev, vesmír] pochází z tûla Nejvy‰‰ího Pána
a v dobû zniãení do Nûho opût vstupuje. Tento proces tvoﬁení a niãení probíhá díky
d˘chání Mahá-Vi‰nua, kter˘ je pouze úplnou ãástí Kr‰ny. (·rímad Bhágavatam
IV,31,15)

Jin˘mi slovy, Kr‰na jako Nejvy‰‰í Osobnost BoÏství ﬁídí v‰e; on stanovil
pravidla, podle kter˘ch nastává konec a zniãení ve‰kerého hmotného svûta, a tím i celého na‰eho vesmíru. Proces jako takov˘ je v‰ak svûﬁen pod
pﬁímou kontrolu Vi‰nuovi (jakoÏ i Brahmovi a ·ivovi; ·rímad Bhágavatam II,10,43), kter˘ je popsán jako úplná ãást (expanze) Kr‰ny. V‰e je pﬁitom závislé pﬁedev‰ím na Kr‰novû energii, která existuje vÏdy. Prabhupáda ﬁíká: „Cel˘ vesmírn˘ projev je tﬁeba chápat jako expandovanou
energii Nejvy‰‰ího Pána.“ (·rímad Bhágavatam IV,31,16) Tím je ﬁeãeno,
Ïe vesmíry v potenci existují vlastnû poﬁád, ale jsou buì projevené nebo
neprojevené. Tento neãinn˘, neprojeven˘ stav pﬁitom pﬁirovnává ke spánku. Zniãení vesmíru tak vlastnû zpÛsobí jenom pﬁemûnu stavu z ãinného
do neãinného nebo neprojeveného, kter˘ v‰ak bude následnû opût vystﬁídán. Cykly se podle tohoto systému neustále opakují, neboÈ Kr‰nova svrchovanost i energie stále trvá.
Nové tvoﬁení a niãení jednotliv˘ch planet i Ïivota na nich v jejich hmotné podobû je vnímáno jako nevyhnuteln˘ stav, kter˘ se sluãuje s pﬁírodními zákony, jeÏ ovládá Kr‰na. Cykly se neustále mechanicky opakují podle vÛle Kr‰ny a nikdo jin˘ neÏ on je nemÛÏe zmûnit. Lidské zásahy do této
koncepce jsou prakticky vylouãené, v tomto systému je svrchovan˘m pánem Kr‰na a nikdo jin˘. Místo ãlovûka a Zemû je v této koncepci naprosto nicotné ve srovnání s velikostí celého vesmíru a jeho svrchovaného pána Kr‰ny.
Oddaní Kr‰ny
Jak bylo uvedeno v˘‰e na pﬁíkladu sakrálních textÛ, eschatologie ãi
kosmologie je v hinduistické tradici pomûrnû podrobnû pojednána
a oddaní Kr‰ny ji tedy pﬁejímají z v˘‰e uveden˘ch sakrálních textÛ, které kaÏd˘ vûﬁící v tomto hnutí studuje. Pro oddané Kr‰ny je charakteristické cyklické pojetí ãasu, které se zásadnû li‰í od moderního ãi ÏidokﬁesÈanského pojetí lineárního.46 Na základû této koncepce vûﬁí ãlenové
46

Tímto zásadním rozdílem v pojetí ãasu se podrobnû zab˘val Mircea Eliade (M˘tus
o vûãném návratu...).
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hnutí Haré Kr‰na v neustálé opakování tvoﬁení a niãení jednotliv˘ch
vesmírÛ, a tedy i Zemû.
K hnutí Haré Kr‰na se v âeské republice váÏí dva ãasopisy, které jsou,
resp. byly v rámci tohoto hnutí vydávány – Návrat k Bohu a Náma
Hatta.47 Zajímav˘m zji‰tûním je, Ïe na rozdíl od posvátn˘ch textÛ hnutí
není v ãasopisech problematika kolektivní eschatologie vÛbec zmiÀována
a v Ïádném pﬁípadû netvoﬁí hlavní téma Ïádného publikovaného ãlánku ve
sledovan˘ch ãíslech.48 âtenáﬁ se tak o kolektivní eschatologii a zániku
Zemû ãi nûkter˘ch planetárních systémÛ z ãasopisÛ nedozvídá prakticky
nic a je v této vûci odkázán pouze na sakrální texty, ve kter˘ch je daná problematika naopak zmiÀována na mnoha místech. Podobná situace, ov‰em
v men‰í míﬁe, je v ãasopisech typická i pro eschatologii individuální, která rovnûÏ není, s v˘jimkou tﬁí ãlánkÛ vûnovan˘ch reinkarnaci v ãasopise
Návrat k bohu, hlavním tématem Ïádného ãlánku. ZmiÀována je pouze
okrajovû v rámci nûkter˘ch ãlánkÛ, kde je pﬁipomínána skuteãnost, Ïe nesmrtelnost je reálná, protoÏe duchovní podstata je nemûnná, a Ïe ze stáﬁí
a smrti mÛÏe lidi vyléãit duchovní ãinnost (sluÏba Kr‰novi a zpívání Haré
Kr‰na Mahámantry).49
V‰ichni dotázaní oddaní Kr‰ny (6) jsou pﬁesvûdãeni, Ïe Zemû zanikne
a po ãase bude opût stvoﬁena. Podle jejich pﬁesvûdãení se tak uplatÀuje
cyklické pojetí ãasu, coÏ v praktické rovinû znamená, Ïe stvoﬁení, udrÏování a niãení vesmíru se neustále stﬁídá. âasové periody, ve kter˘ch k tomuto stﬁídání údajnû dochází, jsou v‰ak z hlediska lidského Ïivota stráveného v jednom tûle velice rozsáhlé. V‰ichni oddaní tak na otázku o zániku
Zemû odpovídali s v˘slovn˘m odkazem na „védy“, tedy posvátné a vysoce autoritativní texty vlastní tradice.50
Pan Vít se vyjádﬁil následovnû:
Na rozdíl od kﬁesÈanského pojetí ãasu, které je lineární, védské pojetí ãasu je cyklické ... je velké mnoÏství vesmírÛ, nejen ten ná‰, které vystupují z tûla Mahá Vi‰nua
a zase do nûho vstupují. KdyÏ on vydechne, tak ty vesmíry jsou stvoﬁeny, a kdyÏ on
vdechne, tak ty vesmíry jsou zniãeny. TakÏe existuje takov˘ cyklus neustálého tvoﬁení a niãení vesmíru. Tento ná‰ vesmír trvá po dobu Ïivota pána Brahmy, Brahma je

47

âasopis Návrat k Bohu vy‰el pouze ve tﬁech ãíslech v roce 1990, ov‰em ve velk˘ch
nákladech, takÏe distribuce a prodej ãísla 2 a 3 pokraãuje je‰tû dnes. âasopis Náma
Hatta vychází ‰estkrát do roka.
48 Pro nedostupnost ãasopisÛ byla analyzována pouze následující ãísla ãasopisu Náma
Hatta: 2/4, 1995; 3/1, 1996; 4/2, 1997; 6/2, 1999; 6/3, 2000; 7/5, 2001; 8/1-6, 2002.
Dále byla analyzována v‰echna ãísla ãasopisu Návrat k Bohu, tj. 1-3, 1990.
49 Jedná se pﬁedev‰ím o publikované pﬁedná‰ky, aÈ jiÏ Prabhupádovy nebo jin˘ch duchovních mistrÛ (napﬁ. Suhotry).
50 âlenové hnutí Haré Kr‰na pouÏívají termín „védy“ pro oznaãení vlastních sakrálních
textÛ: Bhagavadgíta – taková, jaká je a ·rímad Bhágavatam.
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první stvoﬁená bytost v tomto vesmíru a Ïije tak dlouho, jako tento vesmír. V okamÏiku jeho smrti je cel˘ tento vesmír zniãen a vstupuje právû do tûla Maháru‰i
Átmanu. TakÏe urãitû, tento hmotn˘ svût, jako v‰echno hmotné, bude zniãeno.

Z uvedené v˘povûdi je patrné, Ïe oddaní Kr‰ny si sami uvûdomují odli‰nost obou koncepcí, tedy lineárního a cyklického vnímání ãasu. Sami se
na základû vlastního rozhodnutí a pﬁijetí autority posvátn˘ch textÛ pﬁiklánûjí ke koncepci cyklického ãasu a vûﬁí, Ïe stvoﬁení a niãení svûta se neustále opakují. Pan Vít poté je‰tû podrobnû popisoval, jak˘m zpÛsobem ke
zniãení dojde, pﬁiãemÏ opût bral jako nespornou autoritu posvátné texty.
Rozli‰il tak dva druhy zniãení – ãásteãné a úplné:
Na konci Brahmova dne dochází k ãásteãn˘m zniãením a na konci jeho Ïivota dochází ke koneãnému zniãení, kdy prostû tam do toho vstupují dal‰í polobozi, jako je
pán ·iva, kter˘ sv˘m ohnûm spálí ve‰keré planety tohoto vesmíru, a potom dojde
k zaplavení. Ale to spekuluji, v tomhle tom bodû bych se musel podívat, jestli je nejdﬁív to zaplavení, nejdﬁív, myslím, je spálení...

Pro oddané jsou tedy zcela klíãovou autoritou posvátné texty, které zniãení vesmíru a Zemû pomûrnû pﬁesnû líãí, a v této vûci se pﬁedstavy vûﬁících
zcela jednoznaãnû opírají o tyto texty; jejich pﬁedstavy se tak v zásadû
shodují s tím, co je v nich uvedeno. Pokud se vyskytly pochybnosti ohlednû popisÛ pﬁesného prÛbûhu konce svûta, bylo tomu tak pﬁedev‰ím proto,
Ïe si respondenti nepamatovali zcela pﬁesnû konkrétní ãást textu pojednávající danou problematiku. Pokud ji znali, pak ji byli schopni prezentovat,
a to jako danou a nepochybnou pravdu.
Vlastní názor respondentÛ se v otázce o konci svûta prakticky neprojevoval, pouze jedna respondentka se v souvislosti s pﬁedpovûdí konce svûta zmínila také o argumentech ekologick˘ch. Byla to paní Vûra, která
uvedla, Ïe kdyby neznala písma, tak by na základû souãasného dûní ve
svûtû, konkrétnû z v˘roby niãiv˘ch zbraní a z pﬁírodních katastrof, usuzovala, Ïe „si oráme pole pro to, abychom tuhle civilizaci totálnû zniãili“.
ProtoÏe v‰ak zná „písma“, vûﬁí tomu, co se v nich ﬁíká, tedy Ïe „opravdu
pﬁijde to zniãení“, ale také tomu, Ïe
potom pﬁijde dal‰í vûk ... jugy se stﬁídají, od té nejlep‰í, kdy tady v‰echno vzkvétá,
prosperuje ... a zase to bude postupnû degradovat. Proto se ﬁíká, Ïe vlastnû hmota jako taková je nezniãitelná, ano, akorát pﬁechází do jin˘ch podob anebo je neprojevená.

Tato respondenta by tedy na základû souãasn˘ch okolností usuzovala na
budoucí zánik svûta, protoÏe v‰ak uznává autoritu zjeven˘ch písem, je
pﬁesvûdãena o tom, Ïe po zániku bude následovat nové stvoﬁení, ve kterém bude svût ãi vesmír pokraãovat. V její v˘povûdi je dále obsaÏeno
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pﬁesvûdãení o postupné degradaci stavu svûta, kdy na poãátku je tzv. zlat˘ vûk,51 tedy stav kvalitativnû nejlep‰í a ten postupnû upadá, aÏ je
nutné ho zniãit a opût obnovit v jeho nejlep‰ím stavu, coÏ se neustále
opakuje. Podobnû se s odkazem na „védy“ vyjádﬁili o své víﬁe v opakování zniãení a stvoﬁení vesmíru i v‰ichni dal‰í respondenti z ﬁad oddan˘ch Kr‰ny.
Závûr
Pﬁedstavy o zániku Zemû mezi souãasn˘mi vûﬁícími se ukázaly b˘t problémem, kter˘ vût‰ina vûﬁících vnímala jako pomûrnû aktuální. Bylo tomu
tak zﬁejmû i proto, Ïe zkoumaná problematika byla zúÏena z obecnûj‰í vize svûta nebo kosmu na uÏ‰í a konkrétnûj‰í vymezení Zemû. V dne‰ní dobû se o Zemi jako planetû a jejím moÏném zániku pomûrnû ãasto hovoﬁí
i v sekulárním prostﬁedí, a to v souvislosti se zhor‰ováním Ïivotního prostﬁedí a ekologick˘m hnutím, které se proti tomuto procesu snaÏí bojovat.
Respondenti tak nepovaÏovali otázku na pﬁedstavu o zániku Zemû za nijak zvlá‰tní a vût‰inou ji byli schopni bez vût‰ích problémÛ zodpovûdût.
Zatímco v sakrálních textech, jak kﬁesÈansk˘ch, tak i „hinduistick˘ch“, je
problematika zániku Zemû ãi svûta ﬁe‰ena pomûrnû ãasto, periodicky vydávané ãasopisy jednotliv˘ch církví a náboÏensk˘ch hnutí se v letech
1999-200252 univerzální eschatologií vût‰inou pﬁíli‰ nezab˘valy. To platí
témûﬁ absolutnû pﬁedev‰ím pro ãasopisy hnutí Haré Kr‰na – Návrat
k Bohu a Náma Hatta, dále pro katolick˘ ãasopis Magazín AD a do znaãné míry i pro protestantské ãasopisy Bratrstvo a âesk˘ bratr, kde byla univerzální eschatologie v nûkolika ãláncích jen velmi okrajovû zmínûna
v souvislosti s eschatologií individuální. O nûco více prostoru bylo vûnováno pojednáním o zániku svûta a Janovû Apokalypse v Katolickém t˘deníku a jeho pﬁíloze Perspektivy. V˘raznû nejãastûji v‰ak byla univerzální
eschatologie zmiÀována v ãasopise StráÏná vûÏ, kter˘ hraje ústﬁední roli
v bûÏné dogmatice SvûdkÛ Jehovov˘ch. Dokonce ani v roce 1999, tedy
v posledním roce milénia, se ve sledovan˘ch náboÏensk˘ch ãasopisech
neprojevil Ïádn˘ v˘razn˘ nárÛst ãlánkÛ vûnovan˘ch univerzálnû-eschatologick˘m tématÛm. âlánky na toto téma se objevily pouze v periodikách
SvûdkÛ Jehovov˘ch, a to jenom proto, aby moÏn˘ zánik Zemû s pﬁíchodem data 1.1. 2000 vyvrátily.
Pﬁi hledání souvislostí mezi jednotliv˘mi náboÏensk˘mi texty a v˘povûìmi respondentÛ se ukázalo, Ïe existuje pomûrnû v˘znamn˘ vztah
51
52

Neboli illud tempus popisovan˘ Mirceou Eliadem (M˘tus o vûãném návratu...).
A v roce 1990, kdy vycházel ãasopis Návrat k bohu.
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mezi texty dvou men‰ích náboÏensk˘ch skupin a pﬁedstavami jejich
stoupencÛ. Konkrétnû bylo zji‰tûno, Ïe v˘povûdi svûdkÛ Jehovov˘ch
ohlednû moÏnosti zániku Zemû se prakticky shodují s oficiální dogmatikou této náboÏenské spoleãnosti, která je prezentována v ãasopise
StráÏná vûÏ. Svûdkové Jehovovi jsou tak pﬁesvûdãeni, Ïe Zemû nezanikne, ale po BoÏím zásahu, kter˘ odstraní niãemné, zde bude nastolen pÛvodní ráj. Respondenti se pﬁitom pomûrnû ãasto odvolávali na pÛvodní
biblick˘ text a citovali pasáÏe, které podle nich o proklamovaném v˘voji
vypovídají. Na rozdíl od toho zakládali oddaní Kr‰ny své pﬁedstavy, které se rovnûÏ prakticky shodovaly s oficiálním uãením náboÏenského
hnutí Haré Kr‰na, pﬁímo na sakrálních textech. Pﬁispûl k tomu nepochybnû i fakt, Ïe daná problematika nebyla v periodicky vydávan˘ch ãasopisech prakticky vÛbec zastoupena. Oddaní Kr‰ny tak jednoznaãnû
poukazovali na cyklick˘ charakter trvání hmotné Zemû a na skuteãnost,
Ïe Zemû bude nepochybnû zniãena, ale opûtovnû obnovena. Tento cyklus se podle nich neustále opakuje, ov‰em ve znaãnû velk˘ch ãasov˘ch
periodách, neÏ aby mohl b˘t vnímán z hlediska jednoho lidského Ïivota. V˘povûdi jednotliv˘ch vûﬁících se v kaÏdé z tûchto dvou skupin vzájemnû shodovaly ãi vykazovaly malou míru divergence. Li‰ily se ponejvíce pouze v rozsahu a míﬁe podrobností, v jakém byly prezentovány.
Základní koncepce – víra v trvání Zemû a rajsk˘ch pomûrÛ na ní u svûdkÛ Jehovov˘ch a pﬁesvûdãení o neustálém opakovaní zniãení a stvoﬁení
Zemû i dal‰ích planet u oddan˘ch Kr‰ny – byla u v‰ech pﬁíslu‰níkÛ konkrétní skupiny shodná.
Naproti tomu se jiÏ ménû shodovaly v˘povûdi respondentÛ náleÏejících
ke dvûma dal‰ím skupinám, tedy katolické a protestantské. I zde se respondenti v zásadû shodli v nejobecnûj‰ím postoji, v‰ichni se v zásadû pﬁiklánûli k pﬁedstavû, Ïe Zemû zanikne (v˘jimku tvoﬁily dvû respondentky,
které se nedokázaly pﬁiklonit k Ïádné z moÏností, tedy ani k zániku, ani
k trvání Zemû). Mezi katolíky se pﬁitom pouze jedna respondentka odvolávala pﬁímo na moÏn˘ pﬁíchod JeÏí‰e a posledního soudu, zatímco ostatní katolíci poukazovali pﬁedev‰ím na lidské chování a niãení Zemû, tedy
v zásadû pouÏívali ekologické argumenty. Naproti tomu se v pﬁedstavách
osloven˘ch protestantÛ objevil poukaz na biblická tvrzení i pﬁesvûdãení
o nedefinitivnosti zániku Zemû o nûco ãastûji (zmínili ho 3 respondenti).
Ménû ãasto v porovnání s katolíky zmiÀovali protestanti následky lidského chování a ekologické argumenty pro zánik Zemû. Dva protestanti
navíc uvedli pro doloÏení sv˘ch domnûnek o zániku Zemû argumenty vycházející z moderní astronomie (sice zcela protikladné, nicménû oba vedoucí k zániku Zemû).
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DÛleÏit˘ je poznatek o v˘znamu ekologického hnutí a jeho argumentÛ v souvislosti s utváﬁení pﬁedstav souãasn˘ch vûﬁících o zániku
Zemû.53 Ekologie je disciplínou, která patﬁí do sekulárního moderního ãi
postmoderního prostﬁedí a v pÛvodních tradiãních spoleãnostech a náboÏenstvích nehraje prakticky Ïádnou roli. Zmínky jednotliv˘ch respondentÛ o ekologicky v˘znamn˘ch skuteãnostech v souvislosti se zánikem Zemû, respektive jejich absence, lze vnímat jako dÛleÏité a nikoli pouze
nahodilé ukazatele. Nejãastûji na okolnosti niãení Zemû ãlovûkem upozorÀovali respondenti z ﬁad katolíkÛ, kde se rovnûÏ nejménû ãasto objevovaly odkazy na údaje ohlednû zániku Zemû uvedené v sakrální textu –
Bibli. Ménû ãasto zmiÀovali ekologické souvislosti a postupné niãení
Zemû pﬁíslu‰níci âCE, kde se namísto ekologie objevily i argumenty jiné
moderní vûdy – astronomie.
Naproti tomu byla pomûrnû v˘znamná niÏ‰í ãetnost odvolávání se na
„sekulární“ ekologické argumenty u svûdkÛ Jehovov˘ch a oddan˘ch Kr‰ny. Tu lze vysvûtlit u pﬁíslu‰níkÛ kaÏdé ze skupin odli‰nû. U svûdkÛ Jehovov˘ch tomu tak bylo nepochybnû proto, Ïe jejich snahou bylo primárnû
prokázat vlastní pﬁesvûdãení o tom, Ïe Zemû nezanikne, ale bude trvat na
vûky, jakoÏ i pestr˘ a mírumilovn˘ Ïivot na ní. V dÛsledku tohoto tvrzení
se respondenti samozﬁejmû neuchylovali k líãení souãasn˘ch ekologick˘ch
problémÛ, n˘brÏ poukazovali s odkazem na biblická proroctví k budoucí
radostné vyhlídce Ïivota na „rajské zemi“. Absence bliÏ‰ích poukazÛ na
ekologii v souvislosti se zánikem Zemû se u stoupencÛ hnutí Haré Kr‰na,
v jehoÏ uãení se pomûrnû ãasto ekologické prvky objevují,54 mÛÏe na první pohled zdát pﬁekvapivá a ponûkud v nesouladu s oficiální dogmatikou
celého hnutí. Tento nesoulad v‰ak zmizí, vezmeme-li v úvahu kosmologickou koncepci tohoto hnutí, z níÏ aktéﬁi pﬁi zodpovídání otázky o zániku
Zemû vycházeli. Jedná se o neustále se opakující a pﬁedem dan˘ cyklus
tvoﬁení, udrÏování a niãení, kter˘ ﬁídí Kr‰na jako nejvy‰‰í osobnost BoÏství, a je to tedy on, kter˘ ho mÛÏe pﬁípadnû ovlivÀovat. Z tohoto hlediska
je tedy zcela irelevantní vûdomé chování ãlovûka, kter˘ by se pokou‰el tento cyklus zmûnit. Zemû na konci dne Brahmy, jakoÏ i na konci Ïivota
Brahmy, zanikne a Ïádné ekologické hnutí ani chování ãlovûka nemÛÏe
tento proces zvrátit. Ekologické argumenty, které se jinak v hnutí Haré
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Rozdílnost mezi sekulární perspektivou a perspektivou kﬁesÈanskou pﬁi pohledu na pﬁírodní katastrofy pojednal z kﬁesÈansk˘ch pozic David C. Toole, „Divine Ekology and
the Apokalypse“, Theology Today 55/4, 1999, 547-561.
54 Podrobnûji viz Du‰an LuÏn˘, „Sociálnû-ekologické prvky v hnutí Haré Kr‰na“, Religio 7/2, 1999, 189-202. Vlastní text hnutí viz Michael A. Cremo – Mukunda Gósvámí,
BoÏská pﬁíroda: Duchovní pohled na krizi Ïivotního prostﬁedí, The Bhaktivedanta
Book Trust International 2001.
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Kr‰na objevují, jsou v souvislosti s moÏn˘m ovlivnûním zániku Zemû zcela nedÛleÏité. To je zﬁejmû také dÛvod, proã je zmínila pouze jedna respondentka, a to pouze jako poukaz na zdánliv˘ stav svûta.55
V˘sledky v˘zkumu ukázaly, Ïe pﬁíslu‰níci dvou men‰ích a v˘raznûji
misijnû orientovan˘ch náboÏensk˘ch skupin (svûdkové Jehovovi a oddaní Kr‰ny) jsou pﬁi formování sv˘ch pﬁedstav o moÏném zániku Zemû
ovlivÀováni pﬁedev‰ím konkrétním uãením náboÏenské skupiny, ke které
se hlásí. Naproti tomu se u pﬁíslu‰níkÛ vût‰ích a tradiãních církví (katolíkÛ a protestantÛ âCE) více do celkov˘ch pﬁedstav o moÏnosti zániku
Zemû promítají i moderní sekulární argumenty ekologického hnutí a pﬁípadnû i poznatkÛ astronomie. Poukazy na náboÏenské argumenty v podobû odvolávání se na biblické pﬁedpovûdi uvedla pouze jedna katoliãka a tﬁi
protestanti. Celkovû byli zkoumaní vûﬁící ãastûji pﬁesvûdãeni o tom, Ïe zánik Zemû (pokud ho vÛbec pﬁipustili) nebude koneãn˘m stavem, ale bude
po nûm následovat nûjaká obnova. Tuto skuteãnost pﬁitom jednoznaãnû
vnímají oddaní Kr‰ny, dále se o ní zmínila polovina protestantÛ a jeden
katolík. Svûdkové Jehovovi moÏnost totálního zániku zemû vÛbec nepﬁipou‰tûjí, ale oãekávají zniãení stávajícího systému vûcí a nastolení nového a vûãného rajského Ïivota na Zemi. Nikdo z dotázan˘ch se zániku
Zemû nijak v˘raznû neobával, coÏ souvisí se skuteãností, Ïe vût‰ina dotázan˘ch, která pﬁíchod zániku Zemû pﬁipustila, ho vnímala jako ãasovû velmi vzdálen˘. Navíc vûﬁícím náboÏenské interpretace poskytují jistou oporu, jelikoÏ i kdyÏ pﬁipou‰tûjí niãení nebo i pﬁípadn˘ zánik Zemû, vysvûtlují
ho jako pﬁirozené a v zásadû pozitivní dûní vedoucí k Ïádoucí obnovû.
V oficiální dogmatice Ïádné ze zkouman˘ch náboÏensk˘ch skupin se nehovoﬁí o koneãném a definitivním zániku. Naopak, v kﬁesÈanském prostﬁedí je apokalypsa nadûjí pro nov˘ a lep‰í svût; podobnû jako pro oddané Kr‰ny, kdy po kvalitativnû nejhor‰ím vûku naz˘vaném kali-juga, kter˘
bude ukonãen zniãením, pﬁijde v˘raznû kvalitnûj‰í satja-juga.
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Paní Vûra se zmínila o ekologick˘ch katastrofách jako o moÏn˘ch znameních blíÏícího se zániku Zemû, pﬁiãemÏ jejich závaÏnost odmítla s odvoláním se na „písma“ a skuteãnost, Ïe po zniãení pﬁijde nové stvoﬁení a tak se to bude neustále stﬁídat. Koneãn˘
a definitivní zánik Zemû tedy rozhodnû popﬁela.
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SUMMARY
General Eschatology from the Point of View of Contemporary Czech Believers
While individual eschatology deals with the ultimate things of the individual person,
one’s death and possible afterlife, general or collective/cosmic eschatology deals with transformation or the end of entire present world, hand in hand with collective end (or transformation) of all human beings. The article is concerned with attitudes towards general eschatology, concepts about possible extinction of life on Earth and devastation of the whole
planet. The main attention is given to the concepts of individual respondents which were
gained from semi-structural interviews during field research in 2003-2004. Field research
took place in four religious groups in Prague – parishes or religious societies – Roman
Catholic Church, Protestant Church of Czech Brethren, Religious society of Jehovah’s Witnesses and ISKCON (International Society for Krishna Consciousness). Apart of
that the author briefly mentions the main concepts of general eschatology as they are presented in Christian and Hare Krishna sacred texts, as well as presentation of cosmic eschatology or absence of it in contemporary periodicals issued for members of concrete religious groups.
Although there are many different views to general eschatology, the proposed study has
found out that religious view seems to be the most important one for contemporary believers, however is closely followed by the ecological view. Among Jehovah’s Witnesses and
Hare Krishna devotees religious views and concepts were found based precisely on the
theology of the concrete church or religious society to which they belonged to. Moreover,
the inter-group diversity among the ideas of the believers of these two groups was very low.
The strongest role in forming the concepts of believers about cosmic eschatology was found
in official theology presented to Jehovah’s Witnesses in their periodical the Watchtower and
for Hare Krishna devotees in their sacred texts written by Prabhupada. On the other hand,
the concepts of questioned Catholics and Protestants were not so often based on theology
of the church, and “secular” ecological arguments were mentioned more often. Beside of
that, diversity among the views of participants of these two groups was higher, especially
among Catholics. Protestants based their views more often on the Bible comparing to
Catholics, while Catholics mentioned more often the “secular” ecological point of view to
the problem. Majority of the respondents believed in some kind of the end of life on Earth
and the end of Earth, but at the same time, all questioned Jehovah’s Witnesses and Hare
Krishna devotees believed in the new Earth. While no more than half of Protestants and
only one Catholic have mentioned the possible future creation of new Earth in relation to
their ideas about the annihilation of the world.
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