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Ten nejméně fundovaný
Napsal uživatel Vlasta (neověřeno) dne Po, 03/11/2013 - 23:37.
Z předchozího příspěvku jsem skončil na tom, jestli existuje třetí cesta k poznání Boha.
V tomto bodě vystupuje křesťanství se svým tvrzením, že třetí cesta existuje a že obstojí
přesně v bodech, kde ostatní přístupy selhávají. Základem třetího přístupu je přesvědčení,
že existuje Bůh, který všechno stvořil a který sám dává svému stvoření význam. A navíc jej
můžeme poznávat. To je možnost, která přináší povzbuzení a uspokojení. Povzbuzující je
proto, že je tu obsažena možnost kontaktu mezi jednotlivcem a Bohem, ať se jednotlivec
jeví sám sobě nebo v očích druhých jakkoli bezvýznamný. Uspokojující je pak z toho
důvodu, že jde o poznání nikoli nějaké myšlenky nebo věci, nýbrž nejvyšší osobní Bytosti.
Navíc i proto, že vyúsťuje v hlubokou změnu jednání.
Tyto skutečnosti má na mysli biblický text, když říká: "Počátek poznání je bázeň před
Hospodinem" (Přísloví 1,7). Anebo "Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat
Svatého je rozumnost" (Přísloví 9,10). Zde si však musíme ujasnit, co máme na mysli, když
mluvíme o "poznání Boha", protože slovo - poznat - dnes často užíváme způsobem, který
nevystihuje přiměřeně to, co se tím míní v Bibli. Běžně slovesa - poznat - používáme
například k vyjádření něčeho, co si "uvědomujeme". V tomto smyslu říkáme, že víme, kde
někdo bydlí, nebo že víme, co se kde ve světě děje. Je to sice také určitý druh poznání, ale
osobně se nás netýká. Má malý vliv na náš život. Třeba velmi dobře víme, kde jsou na světě
války, nebo různá povstání, ale nejsme tam, my nejsme jedněmi z těch lidí, kteří za něco
bojují, my osobně to neprožíváme, jen to vidíme v televizi, nebo v počítači. Může nás děsit
to, co vidíme, ale pak se z toho vyspíme a žijeme dál, kdežto ten, který trpí válkou, musí
druhý den, když přežije, znovu bojovat o svůj život. Prožívá tedy něco úplně jiného než my.
Takto si ovšem Bible poznání Boha nepředstavuje.
Jindy užíváme sloveso - poznat - nebo - vědět - ve významu "vědět o" něčem nebo o
někom. Jedná se o znalost na základě popisu. Můžeme například povědět, že známe New
York nebo Londýn či Moskvu. Tím máme na mysli, že jsme v těch městech už byli a máme
uloženo v paměti, jak jsou v tom konkrétním městě rozložené různé pamětihodnosti, ulice,
obchodní domy, divadla, hřbitovy, autobusová a vlaková nádraží, stanice metra, kostely,
chrámy, atd. Kdyby nás někdo do toho města poslal a řekl by nám, potřebuji aby jsi donesl
dopis tam a tam, tak bychom mu mohli vyhovět, protože bychom věděli, kam přesně máme
zajít. Své vědomosti o tom městě jsme mohli získat tím, že jsme v něm skutečně žili. Ale je
také možné, že jsme své znalosti získali čtením knih. V náboženské oblasti by se tento typ
poznání dal vztáhnout na teologii, která, ačkoli je důležitá, není celým náboženstvím ani
jeho jádrem. Bible nám říká o Bohu jistě mnohé, co bychom měli znát. (Vlastně i mnohé z
toho, o čem se dál v této knize píše, ukazuje na potřebnost takových znalostí.) Ale to
nestačí. Dokonce i největší teologové mohou být zmateni a život jim může připadat
nesmyslný.
Pravé poznání Boha je také víc než jen - poznání pomocí zkušenosti -. Ukažme si to na již
zmíněném příkladu. Bylo by jistě možné, aby někdo, kdo v nějakém konkrétním městě žil,
pověděl: "Ale moje znalost není vyčtena z knížek. Skutečně jsem tam bydlel. Chodil jsem po
ulicích, nakupoval v obchodních domech, navštěvoval divadla. To město jsem poznal na
vlastní kůži. Opravdu je znám".
Na toto bychom museli odpovědět, že poznání, o němž se tu mluví, představuje oproti
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tomu, o čem jsme dosud hovořili, jistě výrazný krok vpřed. Přesto se ještě nejedná o plné
poznání v křesťanském pojetí.
Dejme tomu, že by si nějaký člověk za chládku letního večera vyšel do volné přírody
osvětlené pouze svitem hvězd, upřeně by se zahleděl vzhůru na třpytící se oblohu a vracel
by se s tvrzením, že na tom místě dospěl k poznání Boha. Co takovému člověku řekneme?
Křesťan nemusí popírat hodnotu této zkušenosti. Je to určitě bohatší poznání než pouhé
tušení či povědomí o Bohu - volně řečené konstatování "Bůh existuje" - nebo pouhá znalost
o něm "Bůh je mocný a je Stvořitel všeho, co vidíme a známe". A přesto křesťan trvá na
tom, že ani tento poslední uvedený příklad ještě nedosahuje toho, co má Bible na mysli,
když hovoří o pravém poznání. Neboť když Bible hovoří o poznání Boha, znamená to být
Bohem obživen v novém slova smyslu (být "znovuzrozen"), znamená to rozmlouvat s
Bohem (takže se stává víc než jen nějakým "Cosi", které zůstává vzdálené) a zároveň být
při tom hluboce proměňován.
To vše nás přivádí, krok za krokem, k lepšímu pochopení slova - poznání -. Ale je potřebí
ještě jedno vymezení. Podle Bible, i když dáme slovu poznat co nejsprávnější možný
význam, poznání Boha stále ještě není jenom poznání Boha, neboť toto poznání nikdy není
poznání Boha osamoceně . Je to vždy poznání Boha v jeho vztahu k nám. Z toho důvodu k
poznání Boha podle Písma dochází jen tam, kde poznáváme také sami sebe v naší hluboké
duchovní nouzi a kde potom přijímáme Boží milost jako pomoc pro tuto svou nouzi
prostřednictvím Kristova díla a Božího Ducha, který nám je přiblíží. Poznání Boha se
uskutečňuje v kontextu křesťanské zbožnosti, uctívání a důvěřivé odevzdanosti. Bible nás
dále učí, že k poznání Boha dochází ne toliko proto, že usilovně hledáme Boha - protože to
nečiníme -ale protože Bůh se nám dává poznat v Kristu a v Písmech.
J.I. Packer o tomto poznání píše: "Poznání Boha znamená v prvé řadě naslouchat Božímu
slovu a přijmout je - jak je Duch Svatý vykládá - do naší osobní situace. Dále to znamená
vzít vážně Boží přirozenost a charakter, jak to zjevuje jeho slovo a skutky. Současně to
znamená přijmout Boží pozvání a činit to, co On přikazuje, a také opětovně poznávat lásku,
kterou prokázal (a radovat se z ní), když se k člověku takto přiblížil a přitáhl jej do svého
božského společenství". V.S.
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