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Jakub 2:14-17

Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky?
Může ho snad ta(-to) víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů
a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není
zima a nemáte hlad“, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo
platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.
Tyto verše mluví o takové víře, kterou dává Bůh. Když Bůh nabízí dar víry, chce,
abychom očekávali víru, která je živá a činí rozdíl jak v našem životě, tak v životě lidí
kolem nás. Neboť Bůh nedává mrtvou, neplodnou víru.
Vzpomeňte si, jak Ježíš srovnával dary, které dávají pozemští otcové, s Darem, který
nabízí náš nebeský Otec. „Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když
ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste
zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého
těm, kdo ho o to prosí!“ Náš Otec chce, abychom Ho prosili o Ducha svatého, který
přináší živou, aktivní a plodnou víru.
Vskutku, Otec v minulosti nabídl svého Syna za vás; v současnosti pak nabízí svého
Ducha pro vás – Ducha, který vám přináší víru v Syna; Ducha, který světlem pravdy
rozptyluje temnotu lží. Boží Duch chce, abyste vy i svět kolem věděli, že vaše tělo je
Jeho chrámem. Jak ve vás, tak skrze vás Duch touží postavit se dílu Satana a
podvracet ho. Vždyť Jan nás ubezpečuje, že „Ten, který je ve vás, je větší než ten,
který je ve světě.“ V nás je Duch Ježíše Krista – Syna Božího, který se zjevil, „aby
zmařil činy ďáblovy.“
Dnešní verš tak mluví o aktivní víře, kterou Jeho Duch působí. Nespokojte se jen
s chabou náhražkou, která vás nechá bezmocnými a Satana nechá vládnout. Proste
Boha o Dar, který zaslíbil a který ve vás a skrze vás bude žít jako zřídlo, které se
vzedme, aby zdolalo nepřítele.
Bůh je připraven proměnit pustou souš vašeho života v rozkvetlou louku. Nabízí vám
hojnost svého Ducha, který kdysi vstoupil do Adama a učinil ho duší živou. Proste Ho
i vy nyní, aby vás naplnil a z vás přetékal, aby váš život byl požehnáním pro druhé.

