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Vliv kesanského mylení na lidskost
George Marsden
Poznámky k pednáce

Mnoho badatel vetn kesan se neshoduje v otázce, jak má vznam kesansk pohled, pokud by
kesan tí akademici oslovovali rzné posluchae citáty z Písma, aby usadili spory nebo hledali Bo í
prozetelnost. Nejprve pár úvodních my lenek:
1. Kesansk pohled na akademická témata neovlivní v e, ale nkteré vci ano.
2. Pokud má mít kesanství vliv, nemusí to je t znamenat, e by pohled na vc musel bt nutn vlun
kesansk.
3. Nejsou ádná jasn ohraniená prohlá ení tchto perspektiv.
Nkteré obecné vlivy: Naproti tomu, jak je to s jinmi závazky, jakkoliv pronikavmi, vliv je na první pohled
nepostehnuteln. To asto zahrnuje otázky na pozadí jako je: Co má smysl studovat? Jaké otázky si mám
pokládat o subjektu? Tj. jaké jsou mé priority a hodnoty? Nebo jaké souasné teorie jsem ochoten pijmout?
Píklady nkterch jednotlivch vliv:
Uení o stvoení: Kesané by mli zpochybnit platnost pedpokladu, e naturalistická pravidla, která jsou
stanovena pro praktické úely akademické obce, poskytují nejlep í vklad skutenosti.
Mnoho lidí pem lí o tchto vlivech jako o vlun naturalistickch, s ohledem na pínos pírodních vd, kde
skuten mohou mít velkou váhu pokud jde o rozsáhlé spekulace; ale je to v oblasti humanitních a
spoleenskch vd, kde mají naturalistické vlivy je t rozsáhlej í dsledky. I kdy neuva ujeme theismus, v
humanitních a spoleenskch vdách jsou lidé a jejich kultury jen produkty pirozench evoluních proces.
Urit typ morálního relativismu se zdá bt jedinou dslednou volbou.
Naproti tomu, dokonce i v pípadech, kde kesané mezi sebou nesouhlasí s tím, co je dotyn morální princip,
alespo se shodují na tom, e jsou principy, které jsou nadazené na í volb nebo na í skupiny.
Vt ina tch, kdo popírají relevanci theismu v akademickém tázání, namá dostatenou základnu pro absolutní
morální vroky, které rádi proná í. To m e bt vchozí bod v dialogu na akademické pd.
Kulturní relativismus je základ pro rozklad mnoha západních tradic, které jej nemají rády, ale není ádn
dsledn zpsob, jak mu zabránit v rozpou tní etickch tradic, které tyto kultury podpírají.
Uení o stvoení má také dle ité dsledky na poli poznání. Sr. Plantinga. Kesané se neshodují na
podrobnostech, ale pinejmen ím m eme íct, e s obrazem Stvoitele se mno ina otázek o poznání, které
vyvstanou, dramaticky mní.
Bereme-li uení o stvoení vá n, dává to kesanm kritické stanovi t v diskusi nad postmoderní epistemologií.
Vzva "The Transcendent Self" (transcendentní já)
Kesané badatelé, alespo ti s více tradiními teologickmi perspektivami by mli bt více kritití ohledn trendu
absolutizace lidskosti. Se Stvoitelem jako to základním prvkem západního my lení se stávají lidské mo nosti
znan nabubelé.
Kesansk dvojí pohled na lovka - jednak jako bytost velkého vznamu a zárove jako padlé bytosti, by ml
vést ke kritické reflexi – obzvlá t silné co se te umní a literatury, které zdrazují lidskou svobodu a
kreativitu jako to suverénní hodnoty.
Augustinovo téma lidského sklonu absolutizace relativního m e bt té dle itm momentem kesanského
bádání, které podrobuje kritice souasné trendy. Nap plodné téma hodiny pro kesanské badatele od poloviny
minulého století je rozli ení rznch smr, které si v dne ní dob nárokují na i vrnost.
Kesané by si také mli bt vdomi tendence kesanství absulutizovat kulturn relativní, asto v Kristov jménu.
Z dvodu uení o klamavém lidském srdci bych chtl zakonit pipomenutím pokory pro kesanské bádání.
Lidé jsou pesvdeni té charakterem lidí, kteí pedná í, stejn jako dobrmi argumenty, které tito lidé uvádí.
So we should be models who display the virtues of attractive alternative communities.
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Pro dalí informace viz George Marsdenova kniha, The Outrageous Idea of Christian Scholarship (New York:
Oxford University Press, 1997).
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