
 

Kdykoli hovoříme o budoucnosti

mlhy.... Vše, co říkáme o budoucnosti světa i o budoucnosti nás samotných, se podobá 

složitým obrazům, které mohou, ale nemusí odpovídat poslední skutečnosti. To ale 

neznamená, že jde o pouhé dohady a že všechny názory mají stejnou hodnotu. Co když se 

z oné mlhy vynoří někdo, kdo nám jde naproti?

 

 

Karel Marx vyslovil známou větu

že utlačovatelé zneužívají příslib radostného budoucího života, aby zabránili masám 

povstat a uskutečnit revoluci. A tak tomu skutečně často bylo. Mám ale dojem, že něco 

takového nastává, když „náboženství

těla a stvořeného řádu. Tělo a stvořený řád hodnotí jako 

smrti radostně opustíme. Vždyť proč vylepšovat současné vězení, když z

zakrátko propuštěni? Proč měnit olej v

úvahám dospívají lidé, ovlivnění zbožnými křesťany, kteří si upřímně myslí, že 

nijak nesouvisí s tím, jak je uspořádán současný svět.

Kdykoli hovoříme o budoucnosti, vztyčujeme pouze ukazatele u cesty, směřující do 

... Vše, co říkáme o budoucnosti světa i o budoucnosti nás samotných, se podobá 

složitým obrazům, které mohou, ale nemusí odpovídat poslední skutečnosti. To ale 

neznamená, že jde o pouhé dohady a že všechny názory mají stejnou hodnotu. Co když se 

oné mlhy vynoří někdo, kdo nám jde naproti?   (str.11) 

Jsem přesvědčen, že 

netuší, co to ortodoxní křesťanská víra 

je. Obecně se předpokládá, že 

křesťané věří v posmrtný 

opačně než ti, kdo jakékoli 

pokračování života popírají), a že tedy 

všechny představy o posmrtném 

životě jsou víceméně totožné 

s křesťanstvím. 

příslušníků západní civilizace nikdy 

nenapadlo, že obecná myšlenka 

„života po smrti

celou řadu variant, v

velmi odlišné představy o Bohu i o 

světě, a z nichž 

odlišné závěry o tom, jak máme ží

v přítomnosti. 

netuší, co znamená pojem 

a proč křesťané tvrdí, že v

(str.34) 

 

 

 

vyslovil známou větu, že náboženství je opium lidstva

íslib radostného budoucího života, aby zabránili masám 

povstat a uskutečnit revoluci. A tak tomu skutečně často bylo. Mám ale dojem, že něco 

náboženství“, o němž se zde mluví, platonicky snižuje hodnotu 

o a stvořený řád hodnotí jako „marné stíny

smrti radostně opustíme. Vždyť proč vylepšovat současné vězení, když z

zakrátko propuštěni? Proč měnit olej v autě, které se brzy zřítí z útesu?

m dospívají lidé, ovlivnění zbožnými křesťany, kteří si upřímně myslí, že 

jak je uspořádán současný svět. 

, vztyčujeme pouze ukazatele u cesty, směřující do 

... Vše, co říkáme o budoucnosti světa i o budoucnosti nás samotných, se podobá 

složitým obrazům, které mohou, ale nemusí odpovídat poslední skutečnosti. To ale 

neznamená, že jde o pouhé dohady a že všechny názory mají stejnou hodnotu. Co když se 

sem přesvědčen, že většina lidí ani 

etuší, co to ortodoxní křesťanská víra 

. Obecně se předpokládá, že 

posmrtný život (tedy 

než ti, kdo jakékoli 

pokračování života popírají), a že tedy 

všechny představy o posmrtném 

životě jsou víceméně totožné 

 Řadu moderních 

příslušníků západní civilizace nikdy 

nenapadlo, že obecná myšlenka 

života po smrti“ může zahrnovat 

celou řadu variant, v nichž se odrážejí 

velmi odlišné představy o Bohu i o 

nichž lze vyvodit velmi 

odlišné závěry o tom, jak máme žít 

 Lidé téměř vůbec 

netuší, co znamená pojem „vzkříšení“ 

a proč křesťané tvrdí, že v ně věří.  

, že náboženství je opium lidstva. Byl přesvědčen, 

íslib radostného budoucího života, aby zabránili masám 

povstat a uskutečnit revoluci. A tak tomu skutečně často bylo. Mám ale dojem, že něco 

, o němž se zde mluví, platonicky snižuje hodnotu 

marné stíny“ země, které při 

smrti radostně opustíme. Vždyť proč vylepšovat současné vězení, když z něj budeme 

útesu? Právě k takovým 

m dospívají lidé, ovlivnění zbožnými křesťany, kteří si upřímně myslí, že „spása“ 



...naopak... zdravé židovské a křesťanské učení o vzkříšení, které je součástí Božího 

nového stvoření, současnému svě

ubírá.... budoucí vzkříšení nás motivuje, abychom v

dobře (1.Korintským 6:13-14). Nemáme 

rukama, ale ze všech sil se o ni již nyní zasazovat ve vědomí, že žádné naše nynější úsilí 

nepřijde v Boží budoucnosti nazmar (1.Korintským 15:58).

Zbožnost, která okamžik smrti chápe jako 

do střetu s lidmi, kteří si chtějí rozdělit svět a přizpůsobit ho svým vlastním cílům. Naopak, 

vzkříšení se vždy pojilo s pevnou 

Stvořitel. Taková víra ovšem nevedla k

ve světě narážíme, nýbrž k rozhodnému 

 

...naopak... zdravé židovské a křesťanské učení o vzkříšení, které je součástí Božího 

nového stvoření, současnému světu i našim současným tělům hodnotu přidává, a nikoli 

nás motivuje, abychom v přítomnosti zacházeli se svým tělem 

14). Nemáme sedět a čekat na budoucnost se založenýma 

kama, ale ze všech sil se o ni již nyní zasazovat ve vědomí, že žádné naše nynější úsilí 

budoucnosti nazmar (1.Korintským 15:58).... 

terá okamžik smrti chápe jako „vyhlížený návrat domů

ří si chtějí rozdělit svět a přizpůsobit ho svým vlastním cílům. Naopak, 

pevnou důvěrou v Boží spravedlnost a s vírou,

Stvořitel. Taková víra ovšem nevedla k pokornému smíření se s nespravedlností,

rozhodnému boji proti ní. (str.53-54) 

Klíčové

pochází 

současný pohled na smrt a 

posmrtný život nevychází ani 

z Písma,

z rozumu,

podnětů, které daly vznik 

polokřesťanským neformál

ním tradicím, jež je třeba 

přezkoum

Písma. Písmo totiž o budou

cím životě tvrdí věci

kterých mnozí křesťané 

– a téměř všichni nekřesťané 

– nikdy 

porozumět Ježíšovu vzkříše

ní a pochopit, co 

pro první učedníky, chceme

porozumět, co z

vali, musíme se seznámit 

s tím, ja

Ježíšovi 

55) 

                                                                                                     

...naopak... zdravé židovské a křesťanské učení o vzkříšení, které je součástí Božího 

odnotu přidává, a nikoli 

zacházeli se svým tělem 

a čekat na budoucnost se založenýma 

kama, ale ze všech sil se o ni již nyní zasazovat ve vědomí, že žádné naše nynější úsilí 

vyhlížený návrat domů“...se nedostává 

ří si chtějí rozdělit svět a přizpůsobit ho svým vlastním cílům. Naopak, 

vírou, že Bůh je dobrý 

nespravedlností, na níž 

é otázky. ....Odkud 

pochází naše poznání? ...náš 

současný pohled na smrt a 

posmrtný život nevychází ani 

Písma, ani z tradice, ani 

rozumu, nýbrž z kulturních 

podnětů, které daly vznik 

křesťanským neformál-

ním tradicím, jež je třeba 

přezkoumat v jasném světle 

Písma. Písmo totiž o budou-

cím životě tvrdí věci, o 

kterých mnozí křesťané –       

téměř všichni nekřesťané 

nikdy neslyšeli... Chceme-li 

porozumět Ježíšovu vzkříše-

ní a pochopit, co znamenalo 

pro první učedníky, chceme-li 

porozumět, co z něj vyvozo-

musíme se seznámit 

jak život a smrt chápali 

Ježíšovi současníci. (str.54-

                                                                                                     


