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„Boha“ kdysi západní civilizace považovala za jistotu, 
nyní jde o jednu z našich nejkontroverznějších 
myšlenek. Vedly se spory a bojovaly války a lámala 
se srdce, když se lidé snažili přivlastnit si, definovat 
nebo se dokonce jen vztáhnout k této bytosti – nebo 
vyložit její (ne)existenci.
Cesta ven z této kulturní slepé uličky snad spočívá v tomto:
Co se děje uvnitř Boha?
Jak se jeho život sám projevuje – sám manifestuje – v tanci stvoření?
Ježíšovi následovníci s touto otázkou dlouho zápasili v kontextu Boha jako jednoty v různosti.
Trojice…
Ale Bůh je jeden!
To je zásadní tvrzení tří velkých monoteistických náboženství – judaismu, křesťanství a islámu. Ale po 
Ježíšovi většina křesťanů v praxi obvykle uhne a říká: „Ano, Bůh se nejdokonaleji zjevil jako Trojice, ale 
zároveň je opravdu Jeden!“ Není divu, že naši židovští předchůdci byli zmateni a říkali, že jim to zní jako 
blábol a jako velká hrozba monoteismu – a přišel s tím někdo z jejich vlastního středu! Že by to byla jen 
matematická hádanka? Nebo prostě čistá hereze jakési esoterické skupiny?

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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