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 Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru 
jako my spravedlností našeho Boha a Zachránce Ježíše Krista. 

 
 
Víme-li a věříme-li, že Ježíš je náš Zachránce z věčných důsledků hříchu, potom jsme 
začali poznávat Ježíše způsobem, jakým Ho znal Petr. Pokud si však dokážeme 
přiznat, že Ježíše ještě neznáme jako svého vůdce tak, jak bychom měli nebo chtěli, 
potom stále máme, co se učit. A pomůže nám, když zaměříme svou pozornost na 
slovní obrat, kde Petr hlásá, že jsme „dostali stejně vzácnou víru jako“ on. Je 
rozhodně důležité vědět, že naše víra je stejně vzácná jako Petrova. Je rozhodně 
důležité vědět, že Bůh nám nedal víru, která je bezmocná tváří v tvář děsivým 
otázkám nebo útokům vlastní sebejistoty. Nedal nám víru, která je v Jeho království 
neúrodná. Daroval nám naopak výnosnou a mocnou víru, která je stejně vzácná, 
jako víra, kterou daroval Petrovi a dalším poslům jeho doby. 
 
Jen proto, že jsme neslyšeli „hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr“, ani jsme 
neviděli „jazyky jakoby z ohně“ spočívající nad hlavami věřících během našich 
bohoslužebných shromáždění, ještě neznamená, že Bůh Duch svatý není již více 
v Kristově církvi přítomen. Ten, který byl mocně a výnosně přítomen v době, kdy 
Ježíš sloužil v ponížené formě jako Pomazaný, je také nyní přítomen, aby i naše 
životy pomazal svou přítomností. Ježíš slíbil, že Duch bude s námi a v nás, a to činí 
tuto přítomnost Ducha součástí naší víry. Tato mocná přítomnost svatého Božího 
Ducha je zahrnuta v balíčku, který Petr nazývá stejně vzácnou vírou, jako je ta jeho. 
 
Nesměňujte pod cenou ani nepodhodnocujte ani „nepodužívejte“ to, co Bůh dává. 
Daroval vám stálý přístup k sobě, zdroji vší dobroty a zbožnosti. Mocný a přínosný 
život je vám právě teď k dispozici. Na co víc ještě čekat? Ježíš řekl, že jste již přešli 
„ze smrti do života“! Vaše tělo sice musí počkat na dokončení celé té cesty, ale vy 
nemusíte čekat na její začátek! Žijte nový život teď! Žijte ho z víry a poznáte ten 
rozdíl. Věřit, že vaše víra je moc malá na to, aby udělala „díru do světa“, je stejné 
jako myslet si, že jedna dírka od špendlíku je moc malá na to, aby něco zmohla 
s nafukovacím balónkem. Tomu nevěřte. Věřte apoštolům! Vaše víra je vzácná. 
 
Dostali jste víru, která dokáže hýbat horami, když slouží Božímu vzácnému účelu 
přitahování lidí k Němu. Neboť skrze víru poskytuje Bůh přístup k sobě, přitom jak se 
vy vydáváte Jeho přístupu k vám. Jste ochotni nechat Ho zjevovat sebe sama skrze 
vzácnou víru, kterou vám daroval? Jste ochotni zjevovat, jak vzácný a přítomný je On 
sám? 
 
 


