
Člověkem, který mě přivedl
k hlubšímu studiu teologie a v jis-
tém smyslu mi i otevřel cestu ke
kněžství, je můj prof. Jaroslav
Vokoun. Moc si vážím toho, že
jsme se stali přáteli a že k sobě má-
me blízko i přes cestovní vzdá-
lenosti. Rád bych vás, milé čtenáře,
seznámil s několika myšlenkami
z jeho poslední velké knihy Setkat
se s Bohem v dějinách. Úvod do
teologické interpretace dějin. Na
nějakou kompletní analýzu a vý-
klad zde není prostor. To ale vůbec

nevadí. Uvědomil jsem si totiž, že
často ty nejlepší myšlenky bývají
velmi prosté a dokážou přímo
promlouvat do našeho života. Jardu
prosím o shovívavost, pokud toto
bude číst.
Absolutně grandiózní myšlenka, se
kterou kniha přichází, je to, že zá-
kladem křesťanské víry není Písmo
svaté, ale Boží jednání v dějinách,
které je v Písmu dosvědčené.
Přiznám se, že je mi zcela proti srsti,
když na mě někdo chrlí citáty z Bib-
le a trvá na memorované znalosti
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a přesnosti toho, „jak to říká Písmo“.
Absolutní důraz na Písmo vede ke
kontraproduktivnímu a omezenému
pohledu na celek skutečnosti. Můj
Bůh není schován v těch písmen-
kách, není v listech, není ani v PDF
souboru na počítači. Je to jen papír,
obrazovka, a nakonec jsou to jen
písmenka, věty, verše. Litera je mrt-
vá, ale to Duch oživuje!
Bůh není orámován hranicemi Bible!
Ale právě proto, že je Bohem, tak
jisto jistě působil a působí daleko
„mimo biblicky“. Známe přeci tradi-
ci, bez které je i samotné Písmo ne-
myslitelné. Navíc existují i sku-
tečnosti, kam nedohlédneme, ať už
fyzickým zrakem, zrakem
duchovním, intelektem anebo před-
stavou. Však jen uvažme, jak ob-
rovský je vesmír a nad to pomysle-
me, jak nepředstavitelně musí být
obrovské veškeré stvoření, které Bůh
přivedl z nebytí k bytí – a tam všude
Bůh působí.
Je dobré si uvědomit, že Boží
jednání neznamená toliko „stvoření
světa na začátku“, pak dlouho nic
a nakonec „nějaké nové stvoření“.
Vokoun zdůrazňuje (v knize
mnohokrát) tzv. „creatio continua“,
tj. neustálé stvořitelské jednání. Bůh
nejen vše udržuje v bytí, ale také
neustále tvoří!
Současně s tím Vokoun dodává, že
přeci nejde jen o to, abychom uva-
žovali nad tím, „jak Bůh jednal kdy-
si dávno“, ale to hlavní, co máme
udělat, to je počítat s tím, že Bůh

jedná i dnes v našich osobních ději-
nách – můžeme děkovat, prosit a ta-
ké důvěřovat. A to je super!
Jaké jsou dějiny lidstva, ve kterých
Bůh jedná? Podle T. Pohlmanna jsou
plné násilí, jsou plné boje člověka
proti člověku a proti Bohu. Upro-
střed těchto „dějin bojů“ však vstu-
puje do dějin čirá aktivita Boha –
Láska. Zakládá „dějiny pokoje“
a tryská z hlubin Božího srdce. Jak
se k Boží lásce dostat?
S Vokounem můžeme dodat, že není
cesty k Bohu mimo tento svět, ale
pouze skrze něj. A není cesty k Bohu
mimo dějiny, ale pouze skrze dějiny.
Dějiny můžeme, říká Vokoun, posu-
zovat vždy jen z toho místa, kam nás
Bůh postavil – navíc je to také
přesně to místo, ze kterého je máme
posuzovat. Jinde se opravdu s Bo-
hem setkat nemůžeme.
Očekáváme-li od života jen krásné
prožitky, tak jsme na omylu. K Boží
pedagogice patří i nepříjemné věci,
„hůl a uvedení do protivenství“.
Boží láska je i za tím, co nedokáže-
me plně rozeznat. Bůh nás nĳak ne-
manipuluje, ale ponechává nám ab-
solutní svobodu. Spíše jedná tak, že
vytváří možnosti pro naši svobodu,
zdůrazňuje Vokoun. Tak v radosti
vzhůru k Boží spolupráci v našich
dějinách!
Pozn. red.: Br. Filipovi Martinkovi
vychází letos na podzim nová kniha:
Filip Gorazd Martinek: Modlitba
k Sofii, Malovaný kraj 2022.




