
Doslov:

Kdysi si jistý lupi� pot�el obli�ej citrónovou š�ávou a bez jakéhokoliv maskování vyloupil za bílého
dne dv�  banky a  ješt�  se  usmíval  do bezpe�nostních kamer.  O pár  hodin pozd�ji  byl up�ímn�
p�ekvapený tím, že ho policie  dopadla. Z citrónu se p�ece vyrábí  neviditelný inkoust  a  on byl
p�esv�d�ený o tom, že díky tomuto d�kladnému maskování bude pro kamery neviditelný.

Psychologové, kte�í  za�ali jeho logiku zkoumat, a popsali takzvaný Dunning�v-Kruger�v efekt1,
p�išli na to, že �ím mén� toho �lov�k ví, tím si je jist�jší.

M�žeme si  to  p�edstavit na p�ípad�  t�í  lidí.  Jedním z nich je  p�tiletý  kluk, dalším je jeho otec
zv�roléka� a t�etím je výrobce fo�ák�.

Když se t�chto t�í zeptáte, jak moc toho ví o fo�ácích, ten malý kluk si bude jistý tím, že hodn�. Ví,
jak fo�ák vypadá, k �emu slouží a kde se ma�ká – zná bezvadn� fo�áky. Jeho otec �ekne, že toho
moc neví. Jako inteligentní zv�roléka� si nevzpomene na všechny ty principy fungování �o�ky a
nebude si jistý. Poslední �lov�k �ekne, že toho ví dost, i když neví úpln� všechno.

Asi tušíte, kam tímhle povídáním mí�ím. Lidé, kte�í o n�jaké v�ci ve skute�nosti skoro nic neví,
smetou �asto vaše argumenty s agresivní sebejistotou. Potkávám je v internetových diskuzích a byly
doby, kdy jsem byla jednou z nich. P�e�etla jsem si sérii Left Behind (�esky Ponecháni napospas) a
další dv� futuristicky podobn� zam��ené knížky a považovala jsem se za experta na eschatologii. S
tímhle postojem jsem p�isp�la do jedné diskuze na sozo.cz, ale zarazilo m� to, že mi autor stránek
napsal  velmi  mírnou  osobní  odpov��  do soukromé  zprávy  a  doporu�il  mi,  a�  si  poslechnu
Jonathana Weltona na nove-stvoreni.cz

Mn� ty bláboly tehdy nestály za to, ale když jsem �asem vid�la, že sozo.cz t�mi svými „nesmysly
zamo�uje internet“, rozhodla jsem se poznat nep�ítele, samoz�ejm� s cílem ho zni�it. A on zni�il m�j
futuristický sv�t, který se rozsypal jako dome�ek z karet – a nutno �íct, že to pro m�  byla úleva.
M�žu smažit �ízky a nemusím p�emýšlet o tom, jestli p�ijde vytržení a náš d�m pak lehne popelem
a zapálí d�m i sousedce.

Tahle kniha má dva cíle – cht�la jsem �tená�e upozornit na ta �ecká sloví�ka, která mn� samotné
otev�ela o�i. Ježíš mluvil s u�edníky o konci v�ku, o hlásání evangelia v oblasti �ímské �íše, kniha
Zjevení mluví skoro všude o katastrofách, které postihnou ur�itý kraj a slovo p�íchod – parousia –
má také specifický význam. Samoz�ejm�  je toho mnohem víc a není pot�eba shrnovat t�m, kte�í
do�etli až sem, všechny námitky proti futurizmu zmín�né v této knížce.

Druhým mým cílem bylo upoutat pozornost t�ch, kdo si  nebudou už jen z principu �íst  n�jaké
teologické �lánky – prost� proto, že je to blbost a oni v�dí všechno lépe. Cht�la jsem je nalákat do
dobrodružství  a stejn�  jako Felix Fischer  se postavit blázn�ní  s koncem sv�ta,  které ni�í  lidské
životy a plány do budoucnosti, zasévá strach a vykresluje Boha jako v��n� rozzu�eného mstitele a
ni�itele.

P�vodn� jsem cht�la psát knihu o pádu Jeruzaléma, kde by se odvíjela biblická proroctví, ale pak
jsem si �ekla, že to nezvládnu. Byla by to hrozná práce, ur�it� bych tam napsala n�jaké historické
nesmysly a vážn� se mi nechce psát o lidech, kte�í umírali n�kde hlady, zabíjeli a jedli vlastní d�ti a
�ekali na smrt.

1
   https://videacesky.cz/video/dunninguv-krugeruv-efekt-proc-si-hloupi-lide-mysli-ze-jsou-chytri



A tak se zrodil p�íb�h z budoucnosti,  který m�  opravdu bavilo psát.  Mým cílem nebylo p�inést
zevrubný p�esv�d�ivý materiál,  který postihne  všechny oblasti.  Je  to  spíše nakousnutí  hlavních
myšlenek preterizmu. Ti, které toto u�ení zaujme, mohou zkoumat dál - t�eba i �lánky na sozo.cz

Autor�m webu tímto d�kuji za poskytnutí materiálu a souhlasu k jeho citování.

Musím �íct, že mám ráda ten okamžik prohlédnutí, který je stále opakovan� tématem mých knížek,
a� už lidé prohlédnou ve vztahu k n�jakým informacím nebo ve vztahu k druhým lidem.

P�edstavuji si jejich rozpa�itý úsm�v a o�i rozší�ené údivem a jejich doslovné �i symbolické objetí,
uznání  nebo pokleknutí a  v��ím, že podobn�  to  je  a  bude s  námi a s Kristem. On má moc si
podmanit všechno (Fil 3:21) a p�ed ním se s chválou skloní každé koleno (Fil. 2:10) a všichni uznají
to, co �íká On.

Jakkoliv v��ím v myšlenku kone�né obnovy všeho (Sk.3:21), v této knize jsem se velmi držela,
abych tam nezmínila  toto  kontroverzní  u�ení  práv�  proto,  že bych  si p�ála,  aby byla takovým
zábavným pojednáním o preterizmu pro širší okruh �tená��.

Tato knížka pat�í k t�m, které m� jako autorku bavily, i když z hlediska d�je a mezilidských vztah�
ur�it� není mojí nejlepší. Mými nejoblíben�jšími hrdiny z�stávají nadále úpln� jiné z mých postav –
hrab�  Nikolas Renard (série Apokatastasis), který se pokusí zabít krále a pak se coby jeho v�ze�
zázra�ným zp�sobem setká s Bohem a pouští se do p�ekladu Bible nebo princ Barim, který se snaží
p�esv�d�it  Nataniela (série Strážce tajemství), že sv�t není tak �ernobílý, jak si ho tento student
rytí�ské akademie p�edstavuje. Nataniel pochopí, že žije v hloupých p�edsudcích a je kv�li svému
procitnutí  ve škole šikanovaný a podobn�  i  Nikolas pochopí,  že ud�lal  neskute�nou chybu a z
celého srdce touží po odpušt�ní a smí�ení. Zárove� oba �elí nepochopení t�ch, kte�í proti nim
vystupují ve své jednoduché hlouposti, a� už je to Frederik nebo Jonathan Ward.

A všechny tyto postavy se nutí vzájemn�  p�emýšlet. Ti, kte�í vidí v danou chvíli  v�ci lépe, nutí
p�emýšlet ty, kdo jim v�bec nerozumí, ale i naopak. A všichni spole�n� hledají a rostou v poznání a
docházejí do bodu, který si nikdy neum�li p�edstavit – do okamžiku proz�ení a smí�ení. To je ten
moment, kdy si Charles Baker dokáže d�lat sám ze sebe legraci a v�bec ho vnit�n� nezra�uje to, že
musí uznat argumenty profesora Árona Steina a absolvovat zkoušku v p�ímém p�enosu.

Asi jsem trochu snílek. Kolikrát brzdím sama sebe v okamžicích, kdy m� n�kdo agresivn� napadne
a snažím si p�edstavit i tu danou osobu a sama sebe v podobném okamžiku smí�ení. I já jsem svým
zp�sobem Charles Baker, který kdysi kulil o�i na Árona Steina a zárove�  jsem i Nikolas Renard,
který má svoje Jonathany a jsem i David, který má své nechápající Jeany, které má moc rád a ob�as
se jim bojí �elit, abych je nenaštvala a neztratila.

Tímto  d�kuji  svému  nejv�rn�jšímu  Jeanovi  –  Dan�  R.  –  za  vytrvalé  opravy  mých  knížek,
p�ipomínky a hromady otázek a za to, že se mnou na téhle cest� vydržela, i když si o tom, co �íkám,
myslí n�co úpln� jiného.

Také vím, že ony konflikty v knížkách idealizuji v tom smyslu, že tam je to postavám p�ece jen o
n�co jasn�jší než ve skute�nosti. Pouštím se do t�žkých témat, která mi jako celek dávají velice
komplexní  smysl,  a  to  navzdory tomu,  že je  stále  ješt�  dost  díl�ích  problém�,  které  mi  do té
skláda�ky  úpln�  nezapadají  a  na  které  existují  spousty  r�zných  názor�.  N�které  z  nich  rad�ji
nevytahuji, u jiných se snažím poctiv� uvést n�kolik možností.



Moc bych si p�ála jednu v�c a v tu doufám – že si my k�es�ané dokážeme projevit trochu víc lidské
úcty a respektu k vzájemn� odlišným názor�m. Že ti, kte�í do�etli až sem, ne�eknou potom… „Hele
zlato, p�esta� už mýt to nádobí a poj� se podívat na Chaloupkovou. – Na koho? – Na tamtu husu,
jak motá hrušky s jabkama a otevírá si pusu na toho známýho futuristu. – Jo tamta slepice? Tu si
vybavuju. Tu dávaj dneska? – No jo, jsem celý zv�davý, co zas bude �íkat za kraviny.“

Protože si myslím, že my k�es�ané jsme na tohle experti. Máme ten sv�j jediný pravý názor a ten je
pro nás tak d�ležitý, že mnohdy zapomínáme na lidskost a bojujeme za n�j s nevídanou agresivitou.

V knize „Poslední dopis“ jsem k tomu �ekla:

„Myslím, že B�h nám nepomáhá �ešit n�jak zázra�n� ty naše teologické spory i z toho d�vodu, že
tohle zkrátka nemá být st�edobod našeho života,“ pokra�oval James. „Ježíš �ekl 'Podle toho všichni
poznají, že jste moji u�edníci,  když budete mít lásku jedni k druhým.' (Jan 13:35 B21) Ne�ekl:
'Podle toho všichni poznají, že jste moji u�edníci, když budete mít Bible, budete nad nimi hodiny
sed�t, hádat se o tom, co je tam napsané, a když spolu nebudete souhlasit, budete se vylu�ovat ze
svých shromážd�ní a zakládat nové a nové sbory, podle toho, jak se shodnete na tom, co jsem
myslel tím, že jsem n�co �ekl.'“

Ty teologické otázky podle mne jsou a nejsou d�ležité zárove�. Pokud si p�edstavujeme Boha jako
velkého  trestajícího  policajta  a  naši  budoucnost  jako  Apokalypsu  plnou  zkázy,  ur�it�  to  má
konkrétní ni�ivé d�sledky pro naše životy, chápání Boha i hodnoty lidí. Proto se jimi zabývám, a
proto jsou tady takové weby jako sozo.cz nebo nepekelnabible.cz.

A na druhou stranu nejsou v�bec podstatné – tedy nejsou v�bec tak podstatné jako lidé. Nebo by
aspo� být nem�ly. Pro� se tak bojíme chyb a odlišností? Pro� nemáme ani trochu úcty k názoru t�ch
druhých?

Jak �íká James v 'Posledním dopise':

„Rád bych vedl dialog, ve kterém bych byl brán jako dosp�lý �lov�k, který má mozek hlav�, zná
celou Bibli  podobn�  jako  oni  a  dokonce intenzivn�  studuje spoustu  historických  a jazykových
problém�. Jenže ti lidí s námi jednají, jako by nám bylo p�t. V podstat� nás se�vou, že jsme drzí. Co
si to v�bec dovoluješ, ty malý parchante, myslet si n�co jiného než v�tšina církve? Dej si pozor,
tohle ti neprojde. Táta t�  za to p�kn� se�eže. Jsi v pr�švihu. Já ti tady �íkám, jak to je, tak zav�i
klapa�ku a poslouchej. Rozumíš tomu jako koza petrželi.“

Možná je to proto, že mnozí z nás mají za to, že ten jediný pravý pohled je nutný pro spásu sv�ta, a
když se spleteme, bude to mít nedozírné následky. Opravdu? Tohle je myšlenka, se kterou se snažím
polemizovat v sérii Apokatastasis a tady s ní nechci provokovat, a tak bych cht�la na záv�r �íct jen
to, že v��ím, že Ježíš je Spasitel a že On si s tou spásou poradí mnohem lépe než my.

Tím trochu provokativním názvem jsem cht�la vzbudit pozornost, ale necht�la jsem jím nikoho
urazit  nebo  pohoršit  a  rozhodn�  ne Ježíše.  Nev��ím  ve  vytržení,  ale  rozhodn�  v��ím,  že  Ježíš
vytrhne – tedy zachrání – každou  situaci,  do které Jej pustíme. On je koneckonc�  Zachránce –
Spasitel a to je docela oby�ejné �ecké sloví�ko, které znamená t�eba i pomoct, uzdravit, zachovat,
podat pomocnou ruku tonoucímu a já se modlím za jednu v�c, aby nás Ježíš zachránil mimo jiné z
naší vlastní blbosti. Té blbosti, která vede k nevraživosti a arogantnosti a která mnohdy zp�sobuje i
to, že se popatláme citronovou š�ávou a máme pocit, že jsme géniové, kte�í práv� p�elstili celý sv�t.
Možná, že víte, že existuje n�co jako je Darwinova cena, která se dává v�tšinou 'in memoriam' za
nejblb�jší sebevražedný po�in roku.



Lidská  blbost  má  mnoho  tvá�í, ale  myslím,  že  jedním z  nejblb�jších  k�es�anských  po�in�  je
zapomínat na to, že ten idiot, kterého se chystáme t�eba by� jen slovn� kamenovat, je ve skute�nosti
náš bratr. Je to n�co, co musím neustále p�ipomínat i sama sob�.

A práv�  proto, abychom na to nezapomínali a abych to p�ipomínala i sama sob�, se rodí takové
moje  postavy,  jako  je  Charles  Baker  –  mladý muž,  který sice  �íká  z  pohledu  hlavních  hrdin�
nesmysly, ale stejn� je dojme a zarazí svým živým vztahem k Bohu, zp�vem i pokorou. Tohle je
jedna z v�cí, o které se snažím, aby ten, kdo je v ur�ité chvíli „za blbce“, byl nakonec postavou,
která  p�ivede  ty  kladné  hrdiny k  zamyšlení,  aby  byl  Jeanem,  který  v  n��em otevírá  o�i  králi
Davidovi  a  Frederikem, který tak trochu vychovává Nataniela,  kterému p�edtím d�lal  peklo ze
života. Zkrátka, aby m�j sv�t nebyl �ernobílý a všichni se u�ili n�co od všech.

Pokud tato knížka napomohla n�kterým z Vás vid�t ta dávná proroctví v trochu jiném sv�tle, splnila
sv�j  ú�el,  ale mým cílem nebylo napsat  n�jakou u�ebnici preterizmu. T�ch je spousta,  zejména
v angli�tin�, a napsali je lidé podstatn� kompetentn�jší než já. Já se držím svého kopyta, p�íb�h�,
protože to je podle mne n�co, �eho není nikdy dost.

Snad bych m�la ješt� na záv�r zmínit, že existuje preterizmus plný a �áste�ný. Zastánci �áste�ného

preterizmu mají za to, že v�tšina proroctví ze Zjevení a hovoru na Olivetské ho�e byla již napln�na
v 1. století, ale n�které v�ci jsou podle nich ješt� otázkou budoucnosti.

Plný preterizmus je u�ení,  které �íká,  že již  došlo k napln�ní všeho, v�etn�  Ježíšova p�íchodu,
soudu a vzk�íšení.

Plný preterizmus mi sice dává smysl a p�ikláním se k n�mu, ale není to pro m� srde�ní záležitost.
Nemám zásadní problém ani s tím �áste�ným a t�eba do problematiky vzk�íšení jsem se moc
nepoušt�la,  protože mi to p�ipadá dost obtížné. Pro m�  je d�ležité spíše to, co jsem �ekla slovy
Veroniky – ne�eká nás žádné vytržení, ani soužení. Detaily podle mne nejsou až tak podstatné.

Toto je kniha o nad�ji a o tom, že je p�ed námi budoucnost. Sice je v ní hodn� teologie, ale není to
žádná teologická studie,  jen nakousnutí  daných problém�  a povzbuzení k jejich studování.  Níže
uvádím n�které odkazy, které m�žete použít, pokud umíte anglicky.

Markéta Chaloupková, �íjen 2020

Odkazy:

Použité  materiály  jsou  vesm�s  ozna�eny  v  textu,  ale  ješt�  jednou  d�kuji  všem,  kte�í  mi  byli
pr�vodci na této cest� k preterizmu.

 V první �ad� web sozo.cz

 Jonathan Welton: The Art of Revelation

Jonathan Welton byl první, kdo zbo�il m�j futuristický sv�t a za to mu d�kuji.

 D. Robert Pike, Ph.D. - mám ráda jednoduchý a p�ehledný zp�sob, jakým se k problematice
vyjad�uje na:

https://www.youtube.com/channel/UCPZ3KWr6uDR5MtchZlEvYdA/videos



 https://revelationrevolution.org/ - tento web m� inspiroval k sepsání Jeruzalémského dopisu

 https://adammaarschalk.com/ - to už je �tení pro náro�né, zejména v angli�tin�, ale najdete
tu detailní p�ehled proroctví a historických fakt�

 Brian Martin – líbí se mi zp�sob, jakým vysv�tluje prorocký jazyk i to, jak popisuje, jak se
stal preteristou

https://www.youtube.com/watch?v=ccxWCeGLdZQ&ab_channel=AdamMaarschalk


