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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.
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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.

nakladatelství Barrister & Principal, spol. s r. o.
Fišova 15, Brno
TEL.: 731 849 377
E-MAIL: obchod@barrister.cz

WWW.BARRISTER.CZ

