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Změnili jsme víru na právo na jistotu, když nám 
ve skutečnosti trojiční tajemství našeptává pravý 
opak: Máme žít v nádherné, hrozné pokoře 
před realitou. V tomto prostoru nám Bůh dává 
pátravého ducha, touhu po porozumění; zdá se mi, 
že je to pouze toto neustálé úsilí o porozumění, co 
formuje milosrdné lidi – a moudré lidi.
Jestli si myslíte, že máte právo na jistotu, tak mi ukažte, kde vám evangelium něco takového 
slibuje nebo nabízí. Sám Nový zákon je napsán řečí, kterou Ježíš nikdy nemluvil. Kdyby Bůh chtěl, 
abychom měli důkazy, racionální zdůvodnění a dokonale jasno, tak by Ježíšovo vtělení pozdržel do 
vynálezu magnetofonů a videokamer.
Racionální jistota je přesně to, co nám Písmo nenabízí. Nabízí nám něco mnohem lepšího a úplně 
odlišný způsob poznání: intimní vztah, cestu tmou, stezku, na které si sami pro sebe musíme 
objevit, že milost, láska, milosrdenství a odpuštění jsou absolutně nezbytné pro přežití – ve světě 
vždy a navždy nejistém. Potřebujete jenom dostatek moudrosti a zakotvení, abyste věděli, jak žít 
bez jistoty! Ano, my skutečně jsme spaseni vírou. Lidé žijící tímto způsobem nikdy nepřestanou 
růst, jen tak snadno se nezlomí a je opravdu radost s nimi žít.

Richard Rohr je celosvětově uznávaný ekumenický učitel svědčící o univerzálním probuzení v rámci křesťanského 
mysticismu a starobylého podání. Je františkánským knězem z Nového Mexika a zakladatelem Centra pro akci a 
kontemplaci (CAC.org) v Albuquerque. Jeho učení je založeno na františkánské alternativní ortodoxii – praktikující 
rozjímání a sebe-vyprázdnění – a projevuje se v radikálním soucitem, zejména pro sociálně marginalizované.
P. Richard je autorem mnoha knih, včetně Všechno má své místo, Adamův návrat, Nahá přítomnost, Dýchání pod vodou, 
Pád vzhůru, Nesmrtelný diamant a Touha milovat: Alternativní cesta Františka z Assisi. Je také akademickým děkanem 
Živé školy pro akci a kontemplaci. Poslání Živé školy vychází z křesťanství v rámci starobylé tradice; je jím formovat sou-
cítící a vzděláné lidi, kteří budou pracovat pro pozitivní změnu ve světě založenou na povědomí o naší společné jednotě 
s Bohem a veškerým bytím.

Mike Morrell je ředitel komunikace think-tanku integrální teologie Presence International, spoluzakladatel semiáře Buzz 
a zakládající organizátor festivalu spravedlnosti, umění a spirituality Wild Goose Festival. Je vášnivý spisovatel, nezávislý 
novinář pracující pro periodika jako Conspire a RELEVANT, učitel tvůrčího psaní a kurátor komunity knižních recenzí na 
webu TheSpeakeasy.info. Morrell zkoumá ducha, kulturu a permakulturu na svém blogu MikeMorrell.org.
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