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Praktiky kesanského vdce
Charles S. MacKenzie
Peklad vnován Veronice Kramperové.

Charles S. MacKenzi pednáí filosofii a theologii v Reformovaném theologickém seminái. Je dritelem
magisterského akademického titulu z oblasti theologie a doktorátu z Princetonského theologického semináe a
doktorátu z theologie z Princetonské university. Je bvalm pedsedou a kancléem Grove City College. Jeho
publikované práce zahrnují: Pascal´s Anguish and Joy (Philosophical Library, 1973) a The Trinity and Culture
(American University Studies, Series VIII: Theology and Religion, Vol. 34, Peter Lang, 1987). Jeho
nejposlednjí kniha o Pascalovi, Apologist for the Twenty-First Century, vyjde ve vydavatelství Oxford University
Press.
Následující pojednání bylo publikováno v ervnovém (2003) vydání Reconsiderations, tvrtletníku Centra pro
kesanská
studia
v Gaainesville
a
je
dostupné
na
následujícím
internetovém
odkazu:
www.christianstudycenter.org.
Poznámka editora: Na jae roku 2003 Centrum pro kesanská studia v Gainesville spolen s Intervarsity
kesanskm spoleenstvím absolvent a Faculty Ministry hostilo druhé roní Kolokvium o víe a vdecké práci.
Kolokvia se zúastnili post-graduální studenti a uitelé jak z Floridské státní university tak i z Floridské university.
Kolokvium zkoumalo monosti a problémy vdecké práce, která je provádna v kesanském duchu. Jedním
z klíovch úastník Kolokvia byl Charles MacKenzie. Dr. MacKenzie, jeho vdecká dráha zahrnuje Princeton,
Columbii, Stanford and nyní Reformovan theologick seminá, strávil ve vdeckém prostedí cel svj ivot a
v tomto pojednání pedkládá své perspektivy, pokud jde o praktiky kesanského vdce.
Uplynulch 50 let universitního ivota bylo poznamenáno pohnutm a tumultuous pechodem z jednoho zpsobu
ivota ke druhému. Pro m to byly roky dobrodruství a zápas s novmi mylenkami, které se snaí ovládat
due zítejích vdích osobností spolenosti. Intelektuálové, kteí mli vli k moci, se stali mnohem
frustrovanjími a rozílenjími ne kdy ped tím, nebo nemohli kontrolovat bh djin. Ale jak to byl as
píleitostí, které kesanskm myslitelm otevely zmny minulého století! Politováníhodné nicmén je, e
kesantí vdci reformované tradice jen zídkakdy ovlivnili 20. století.
Kdy jsem nastoupil svoji dráhu uitele ped 40 lety, bylo mezi mmi kolegy na universit jen pár kesan
reformované tradice. Vzpomínám si ale na mal poet „provokatér“, kteí se sami nazvali evangelikály. Tito
ruiv vstupovali do kadé diskuse tak, e lobovali za pár pochybnch interpretací biblického textu a pak hned
odeli. Neochota pochopit rychle se mnící svt asto vyhánla studenty z jejich pednáek a zpsobovala, e si
z nich ostatní pedagogití lenové akademické obce dlali srandu a povaovali je za podivíny. Ale dnes je
v adách pedagogickch pracovník na celé ad naich nejlepích universit celá vlna mladch a energetickch
kesanskch vdc. Ti si vak musejí dávat pozor na nemén závané nebezpeí arogance a jejího dvojete,
podivínství.
Za léta mé uitelské praxe na universit za mnou do kanceláe i dom picházela celá ada student, kteí si
chtli jen popovídat. Jeden z nich mi ekl: „Chci, aby byl nkdo, kdo to u zná a kdo mi me ukázat pekáky na
cest.“ Jakoto lovk, kdo se pohybuje ve vdeckém prostedí u 40 let, jsem tu prost proto, abych ukázal,
kde jsou nkteré z pekáek na cest – abych ukázal na nebezpené oblasti pro kesanské vdce v dob
úasné spoleenské zmny.
Ze veho nejdíve, musíme bt vdní a pozorní ampióni kesanské víry. Text z Pavlova Listu idm 1,3 nás
vyzvá, abychom kvli víe snaili. ecké slovo, které je v tomto kontextu pouito, oznauje atlety, kteí se snaí
stát ampióny. Musíme se snait, ale musíme se vyvarovat povenosti, mentality arogantní uzavenosti. Nemli
bychom pedpokládat, e vichni, krom nás samch, se mlí, ani bychom si sami sebe nemli pedstavovat, jak
sedíme v pevnosti na vrcholu hory, dívajíce se na zástupy tch, o kterch si myslíme, e toho neví tolik, jako my.
Tento pístup nám pome nechytit se do pasti, kterou popisuje panl Miguel de Unamuno, kter obvinil
nkteré intelektuály z toho, e jim jde více o získání intelektuálního vítzství ne o hledání pravdy.
Musíme mít na pamti, e hledání pravdy po nás vyaduje pokoru. Skutenost je taková, e my, konené lidské
bytosti, jsme obklopeni obrovskmi galaxiemi, které nejsme schopni obsáhnout. I tak ale pesahujeme
nespoetné mnoství svt, které jsou mení ne jedna lidská buka. Není pekvapením, e nás Písmo
upamatovává, e i v tom vekerenstvu není lovk ztracen, neb „Co je lov k, e na n ho pamatuje...? Pascal
nás obdobn upozornil na to, e kdy si uvdomíme nae stralivé postavení mezi obrovskmi galaxiemi nad
námi a nepatrnm svtem pod námi, mli bychom bt pokornmi. Mu, o kterém si myslím, e zmnil svt 20.
století nejvíce, je Albert Einstein, intelektuální velikán, kter rozíil nae poznání o irokém vesmíru a pi tomto
poznávání se stal úasn pokornm lovkem. Kdy jsem byl mladm hrdm a arogantním vdcem, bydlel jsem
jen o ti vchody vedle profesora Einsteina. Jednoho dne mi ekl: „Mojí rolí jakoto v dce je se pokorn poklonit
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ped pravdou.“ Tím také vlastn ekl: „Znal jsem vt inu pedních vdc svta. Bez v jimky, v ichni jsou vící
lidé.“
Za druhé, kdy se kvli víe sna íme, musíme rozli ovat mezi neoblomn mi pravdami a nejednoznan mi
lidsk mi konstrukty, které asem pominou. Potebujeme vdt, co je podstatné, pokud jde o kesanskou víru.
Jestli e není njaké uení zachyceno v Písmu, pak pravdpodobn není podstatného charakteru. Musíme se
v ak zasazovat za to, co stojí v centru Písma, ne nutn za nepodstatné vci.
Pokud jde o m, domnívám se, e podstatné zahrnuje následující: Existuje trojjedinn Bh, kter stvoil v e, co
jest; v e dle ité o ivot zjevil v ivot, smrti a vzkí ení Krista, stejn tak v Písmu a v pirozenosti svta.
Nejednoznané, ne podstatného charakteru a nejisté uení zahrnuje takové vci jako milénium, poet dn
stvoení (jde o dny o 24 hodinách i o geologické epochy?), otázku theistické evoluce i okam itého stvoení,
etc. Kdy Písmo nepojednává o njaké vci jednoznan, mli bychom k ní pistupovat s opatrností, ekajíce na
více ozejmní a více porozumní.
Za tetí, mli bychom si uvdomit, e obas se pravda skr vá za chybami. A tak bychom se v dy mli sna it
porozumt, jaká pravda se m e skr vat v my lení sekulárních myslitel. Je dle ité uvdomit si souvzta nost,
která se skr vá za v ím, co je pravdivé a skutené. Moderní vda zdraznila souvislosti v ech vcí. Miliony
elektron a proton, které kmitají v tomto podiu, existují v njaké souvzta nosti, tak jako nezmrné mno ství
energie rozpt lené v na í slunení soustav. Je dle ité si uvdomit, e Bh je podstatou, která podepírá v e, co
jest. Text z Listu Kolosk m toto vyjaduje slovy: „...v nm (Je í i) spoívají v echny vci.“ Souástí na eho úkolu
jako to kesan je nevícím ukázat, jak a pro má kesanství vztah ke svtu.
A tak kesané potebují naslouchat nevícím, agnostikm a tm, kdo pochybují. M e tomu b t tak, e njaká
zrnka pravdy se skr vají v jejich skepticismu? Mli bychom projevit respekt a zájem vi my lenkám nevících
lidí a to i vi tm my lenkám, se kter mi nem eme souhlasit. Mo ná, e tím, e budeme naslouchat, m eme
nevícím lidem pomoci odhalit njaké kesanské pravdy, které se nepozorovan skr vají v jejich ivotech.
Ba co více, kdy nasloucháme, mli bychom dávat pozor na jednoduché my lenky podstatného charakteru a
pedpoklady, na nich nevící lidé staví své svtové názory. V ten oxfordsk chemik Michael Polanyi
upozornil na to, e v echny my lenky zastávané vdci, filosofy a theology vyrstají z „pedpoklad majících
povahu víry“. Jestli e má pravdu, pak bychom se mli sna it pomoci nevícím pátelm odhalit jejich
„pedpoklady mající povahu víry“. Pak m eme porovnat jejich pedpoklady s pedpoklady biblického svtového
názoru a stejn tak praktické dsledky jejich svtov ch názor s dsledky biblického svtového názoru.
Za tvrté, m eme si získat respekt nevících lidí a právo pedstavit své porozumní Pravd tím, e se staneme
odborníky v jedné oblasti vdní. Ne sice v dy, ale obvykle je magistersk i doktorsk akademick titul prvním
krokem v tomto smru. Celá léta jsem povzbuzoval své doktoranské studenty k tomu, aby strávili deset let
v zkumem, vyhledáváním a studiem jedné klíové osobnosti i jednoho dle itého problému, aby o dané
osobnosti i problému vdli tolik, jako nikdo jin na svt. Dallas Willard na USC se stal vedoucím odborníkem
na Husserla. Tato skutenost mu pinesla dvru uznávaného vdce a také pozvání o daném tématu hovoit
v ude po svt. Jeden z m ch b val ch student strávil celé roky, aby se stal jedním z vdích odborník na
problematiku asu a vnosti. Tato skutenost 39letému Brianovi Leftowi pinesla takov intelektuální respekt, e
tento rok bude na Oxfordu uveden na jednu z nejpresti nj ích kateder filosofie na svt. A jeho vliv, jako to
kesana, bude dalekosáhl .
Píli asto se myslitelé zab vají mnoha problémy píli mlce, studujíce trochu toho a trochu onoho, s rozko í
rozkroeni mezi mnoha problémy. Kesansk vdec by ml mít na pamti slova apo tola, kter ekl „Tuto jednu
vc dlám“. Bylo by velmi záhodno, kdyby si kesansk vdec na el jednu osobnost i jeden problém svého
zájmu a pak tuto osobnosti i tento problém s neutuchajícím zájmem studoval a stal se v dané oblasti
odborníkem.

A pak, kesan tí postgraduální studenti a uitelé by spolu mli sdílet své v zkumy a objevy tím, e budou psát
kvalitní práce a tím, e tyto práce budou íst na profesionálních setkáních a konferencích. Mli bychom svtu dát
vdt o sv ch objevech. Nemá ádn smysl b t jen tich m písedícím, kter se bojí jakékoli kritiky. Na
nedávn ch konferencích t kajících se humanitních studií presentovali své práce ti mí doktoran tí studenti.
Jeden z nich oponoval francouzskému filosofovi Lyotardovi, pokud jde o jeho odmítnutí metanarativity. Zástupce
jistého vydavatelství si vyslechl pedná ku a byl tak nad en, e tomuto mladému doktoranskému studentovi
nabídl smlouvu k napsání knihy na dané téma. Není dle ité to, e bude publikována kniha. Dle ité je, e mlad
kesansk vdec zaíná mít hlas v intelektuálních zápasech dne ka. Tudí , ka dému mladému kesanskému
vdci íkám, aby nebyl pasivním písedícím. Ml by zamit svoji pozornost na svá studia. Ml by sna iv a
hluboce zkoumat, aby porozuml tomu, jak se Pán svta vztahuje k jeho ivotu, k jeho oboru, a k hork m
tématm, kter m dnes elí ná svt. Ml by dlat svoji práci tak, aby ml co hodnotného íci. Pak by se ml
zapojit do bitvy. Ml by ukázat smysluplnost kesanského svtového názoru. Ml by vyzvat na souboj skeptiky a
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nevící lidi, ale ml by hovoit moude, upímn, pesn a peliv. Nech pracuje s vání. Nech ukáe, e mu
záleí na jeho projektu, ale nech je zárove pokorn. Nech je mil!
Za páté, jakoto kesantí vdci, musíme vnovat pozornost problémm souasnosti. Musíme následovat
píkladu Augustina, Pascala, Warfielda, Kuypera a dalí, kteí se pokoueli reagovat na otázky, které trápily jejich
souasníky. Jednou jsem slyel Paula Tillicha, jak íkal, e rolí filosof je identifikovat a analyzovat otázky, které
si spolenost klade. Pak, íkal Tillich, theologové by mli pijít s biblickmi odpovmi na tyto otázky. Avak píli
asto se jak filosofové tak i theologové zabvají otázkami, které byly aktuální ped 50 i 100 lety. Musíme se
zabvat otázkami, které spolenost trápí dnes. Nkteré z tch otázek, na které dnes potebujeme najít odpovdi,
jsou:
a)

b)

c)

d)

e)

Jaká je povaha lidského já? Jaká je nae opravdová identita? Jaká je nae odpov Sartrov tezi, e já
je prázdná bublina, která ve svém stedu nemá nic? K zodpovzení otázky, co znamená bt lidskou
bytostí, moderní koncepcí Imago Dei (k obrazu Boímu) me bt dlouhá cesta.
Jak je ve svtle porozumní 21. století vztah, pokud vbec njak, mezi universálním a partikulárním,
mezi speciálním a obecnm zjevením? Keith Ward z Osfordu je jedním z tch pár kesanskch
prvodc pes toto minové pole. Je vdím myslitelem, pokud jde o vyvinutí souasnch biblickch
odpovdí na otázky Boího konání – na otázku, jak se transcendentní Bh vztahuje k asnému svtu.
Je njaké skryté spojení mezi tím, jaké pravdy zastávají nevící lidé a tím, co uí Boí zjevení? Toto
znamená pesné zkoumání sekulárního svtového názoru stejn tak jako optovné zváení koncepcí
Boího zjevení.
Jak je vztah, pokud vbec njak, mezi kesanstvím a ostatními svtovmi náboenstvími? Je
kesanství v nem jedinené?
Toto za souasné synkretické atmosféry vyaduje upímné
porozumní Islámu, Hinduismu, Buddhismu a dalím náboenstvím svta stejn tak jako hlubokého
porozumní biblického náboenství.
Je povaha kesanského zjevení, které je pro vtinu kesan normativní a autoritativní, primárn
doktrinální, vztahová i informativní? i ve zárove? Nkteí kesané trvají na tom, e zjevení má
v první ad proposiní povahu, majíce za úkol korigovat formulace vrouky. Jiní tvrdí, e zjevení je
v první ad perspektivní, tj. e je mu teba nejsprávnji rozumt v jeho kontextu. Jiní zase tvrdí, e
zjevení má v první ad povahu relaní, tj. e jde o osobní vztah s Jeíem Kristem. A jiní pak, jako
Pascal s jeho temi ády, tvrdí, e zjevení má více povah a e obsahuje vechny ze zmínnch motiv.

Takto bychom mohli pokraovat do nekonena ve vyjmenovávání problém, které si
ádají pozornosti kesanskch myslitel: etické problémy medicíny (klonování), jazyka (dekonstruktivismus),
povahy moci (multilaterální a unilaterální vztahy moci mezi lidmi a národy), poteba spoleenství – ale jakého
spoleenství? Mli bychom se spoji s ostatními ve snaze vyvinout kesanské odpovdi na horké problémy
dneka tím, e pijdeme s uitím vnch biblickch pravd, které bude odpovídat kontextu 21. století.
A nakonec, bt vznamnm kesanskm vdcem ze veho nejvíce vyaduje, abychom mli autentick a osobní
zkuenost s Tím, kdo íká, e je „Cestou, Pravdou a ivotem“. On me naim srdcím a myslím vyjevit dimense
Pravdy, které nemohou bt získány jinak, ne tím, e se nekonená Osoba sama zjeví konenm osobám.
Pamatujme na Jeíova slova: „ Kdo chce init jeho vli, pozná, zda je mé u ení z Boha...“ (Evangelium podle
Jana 7:17). V jeho vli je jeho pravda a v jeho pravd je jeho vle. Ti, kteí iní jeho vli, poznají hlubiny jeho
Pravdy.
T. R. Glover se jednou zeptal: „Jak církev, která elila síle ecké filosofie, moci ímské í e a nespoutané
smyslovosti obrátila d jiny sv ta?“ Tento renomovan historik tuto otázku zodpovdl tak, e první kesané
pekonali pohany svm ivotem, svoji smrtí a svm mylením. Jak dnes meme zmnit smr djin kesanskm
smrem? Musíme sekulární svt pekonat svmi ivoty a smrtí. Díky Bohu tomu dnes tak mnozí iní. Musíme
pohansk svt pekonat vak také mylením. Musíme poskytnout lepí analzy, lepí odpovdi, lepí eení. A
toto musíme uinit brzy. Kdo ví, co kdybychom pili do království jen kvli této hodin, jen kvli této dob
pekotné zmny, kterou se vyznauje ná vk. Zmaten svt eká, co mu kesané eknou. A proto se opt
obracím na kesanského vdce a naléhám na nho, aby sebe sama dal ukiovanému a vzkíenému Pánu.
Pekonej nevíru ivotem, smrtí a mylením a ztracen, vystraen a zmaten svt ti bude naslouchat.

Z anglického originálu „Practices of Christian Scholar“ publikovaného dne...v... pelo il Martin Dama ek,
Amsterdam, 31. prosince 2008.
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