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Víra, láska a naděje
Jeden přítel, jehož si velice vážím, se mě zeptal: Co jsou nejdůležitější věci, které jsou potřeba, když
chce člověk žít křesťanským životem? Odpověděl jsem: „víra, láska a naděje,“ aniž bych se nad tím
příliš zamýšlel. „A co to znamená?“ zeptal se můj přítel. Po dlouhé odmlce jsem mu byl schopen
odpovědět zhruba takto:
VÍRA znamená víru v Boha jako stvořitele, jediného pravého Boha, který v Bibli vysvětlil své plány
ohledně našeho světa. Tyto plány jsou zaměřeny na Ježíše, Syna Božího, který Bohu v každém ohledu
přinášel potěšení a nakonec dobrovolně obětoval svůj život, aby nám mohly být odpuštěny hříchy,
jimiž jsme se v životě provinili.
NADĚJE je založena na Božích slibech, že celému světu přinese spravedlnost a mír – až se Pán Ježíš
navrátí s mocí to uskutečnit. Ti, kdo patří Kristu skrze víru a křest, obdrží nový život v jeho službách –
v onom nadcházejícím království.
LÁSKU spatřujeme v Boží lásce ke světu a k Jeho Synovi. Křesťané jsou nabádáni, aby milovali Boha
a Pána Ježíše, a očekává se od nich, že budou respekt a lásku chovat i ke svým bližním.
Byl jsem docela překvapen těmito slovy, která mi sama splynula ze rtů! Poté jsem si uvědomil, že v
průběhu více než 50 let, během nichž jsem přednášel o Bibli, jsem nikdy neměl přednášku nazvanou
„Víra, láska a naděje.“ Proč ne? Písma doslova oplývají příklady, které se přímo vztahují k našemu
životu „v Pánu Ježíši“.
Nejdůležitějším nabádáním pro nás je toto: „Nechť se víra, láska a naděje projevuje ve vašem i v mém
životě, když se snažíme odpovědět na učení Pána Ježíše.“ Nyní následuje stručný nástin mého
nedávného kázání na toto trojí téma. (Pro ty, kdo mají rádi výzvy – můžete si tato tři slova vyhledat v
Bibli a zjistíte, že jen v Novém zákoně má víra okolo 1450 výskytů, naděje okolo 90 výskytů a láska
okolo 810 výskytů. Poté se můžete podívat ještě do Starého zákona.) Uveďme si nyní několik příkladů:
ABRAHAM
Měl dostatek VÍRY, aby byl schopen podstoupit dlouhou cestu z Úru do Kenaánu, spoléhaje na to, že
Bůh onu zemi poskytne jemu a jeho potomkům, což bylo nakonec zajištěno skrze jedno zvláštní
„sémě“. Neměl však žádné děti! Izák se narodil, když bylo Abrahamovi 100 let! Jeho dlouhé čekání
nakonec vyústilo v radost. Pak Bůh Abrahamovi přikázal, aby svého syna, kterého tolik miloval,
obětoval! Izák však zůstal naživu a Bůh obstaral pro Abrahama jinou oběť. A později Bůh obstaral
zvláštní oběť pro nás - „beránka Božího, který snímá hříchy světa“ (Genesis 12:1-3; 13:14-17; 22:1-18;
Jan 1:29, 36).

NADĚJE je zaměřena na onoho Beránka – pro každého z nás je tím, kdo přinese mír do našeho
neklidného světa. Vzkřísí z mrtvých ty, kdo se mu odevzdali (Jan 6:53-57).
LÁSKU jasně ukazuje Abraham, Bůh i Ježíš. Nyní je řada na nás (Jan 3:16; 15:1-17).
JOSEF

Poté, co se k němu jeho bratři zachovali hanebně, naskytla se Josefovi příležitost k pomstě. Vzpomněl
si však na sny, které mu seslal Bůh, a uvěřil Jeho slibům do budoucna. Vyzkoušel tedy své bratry, zda
litují svých zlých činů a zda se naučili vzájemnému respektu a lásce. A výsledek byl dobrý!
Doopravdy se změnili a milovali jeden druhého i svého otce. Josef tedy ukazuje VÍRU v Boží sliby,
NADĚJI na nový život a LÁSKU k ostatním v tomto životě (Genesis kapitoly 42, 44 a 45).
DAVID
VÍRA v příchod Syna Božího, spasitele, budoucího krále Izraele a všech lidí na světě. Věřte v něj
(Žalmy 2 a 72).
NADĚJE skrze utrpení a zmrtvýchvstání spravedlivého, který bude vládnout světovému království ve
jménu Hospodina (Žalm 22).
LÁSKA je ukázána v oběti Hospodinova milovaného a v ujištění, že i nejhorší hříchy mohou být
prostřednictvím Boží milosti odpuštěny (Žalmy 22 a 51).
JEREMJÁŠ
Žasnu nad jeho VÍROU, s níž si koupil pole, aby je mohl v budoucnu užívat, právě tehdy, když měl
být Jeruzalém zničen (Jeremjáš 32:6-25)! I on však DOUFAL, že uvidí „výhonek spravedlivý“
vládnout v Jeruzalémě v Božím zaslíbeném království (Jeremjáš 33:15-16). „Miloval jsem tě odvěkou
LÁSKOU”, praví Bůh o Izraeli, „znovu tě zbuduji a shromáždím tě z nejodlehlejších koutů země“
(Jeremjáš 31:1-10).
PETR
„Jsi Kristus, Syn živoucího Boha,“ řekl Petr, ukazuje tak velikou VÍRU v Ježíše (Matouš 16:16).
Petrova NADĚJE na budoucnost byla založena na Pánově slibu, že se Petr stane jedním ze dvanácti
vládců nad kmeny Izraele – v království, které Bůh ustanovil pro svého Syna. Petr selhal jako první –
tak jako selháváme my všichni. Byl rozrušený a zahanbený. A byla to právě LÁSKA Ježíše k Petrovi,
která jej přesvědčila, že odpuštění je možné i pro toho, kdo takto veřejně zapřel svého Pána (Lukáš
22:24-62).
PAVEL, apoštol, kterého Ježíš vybral, aby kázal pohanům.
Vzpomeňte si, jak usilovně Saul hledal a pronásledoval lidi, kteří věřili v Ježíše jakožto Krista, a jak se
je snažil zničit! Pak v jeho životě zazářilo světlo Pána Ježíše (Skutky 9:1-22). Od onoho okamžiku se
těšil z „nádherného Božího evangelia“ (VÍRA). Děkuje Pánu Ježíši za jeho odpuštění, slitování a
milosrdenství (LÁSKA) a za NADĚJI na život věčný. I my bychom měli být upřímně vděční za onu
zvěst o Boží slávě v podobě Ježíše, kterou jsme obdrželi – i když víme, že v současné chvíli jsme
velmi omylnými a křehkými „hliněnými nádobami“ (1. Timoteovi 1:11-16; 2. Korintským 4:1-18).
Avšak dokud jsme naživu, máme naději! Můj otec byl pokřtěn ve 34, ztratil svou víru, když mu bylo
40, a opět se s vděčností vrátil ke své víře, lásce a naději ve věku 93 let. Jak veliká to byla radost!
(Zesnul v Pánu, když mu bylo 96.)
Apoštol JAN
VÍRA „Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v
jeho jménu“ (Jan 20:31).
NADĚJE „žádný, kdo v něho [Ježíše] věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3:16).
LÁSKA „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna“ (Jan 3:16).
„Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou“ (Jan 3:35).
„Jako si Otec zamiloval mne (řekl Ježíš), tak jsem si já zamiloval vás“ (Jan 15:9).
„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás“ (Jan 15:12).

„Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval“ (Jan 11:5).
Zde jsou dvě hlavní přikázání pro ty, kdo jsou v Kristu: Miluj Boha a svého bližního jako sebe sama.
Některé bližní je opravdu těžké milovat! Některé se snad snažíme snášet nebo se jim pokoušíme
vyhýbat nebo je odsuzujeme. Někteří možná usilují o to, aby nám ublížili a zkomplikovali nám život.
Kde je to možné, tam bychom se měli snažit respektovat své bližní, porozumět jim a pomáhat jim ve
víře, že ocení něco z naší víry, lásky a naděje. To zahrnuje i aktivní lásku k našim bratřím a sestrám v
Pánu v odpovědi na lásku, kterou Ježíš vyznal těm, kdo v něj věří (Jan 15:16-17).
PÁN JEŽÍŠ
Když společně lámeme chléb ve vzpomínce na našeho Pána, jsme vyzýváni k tomu, abychom v jeho
životě nacházeli duchovní potravu, když se mu snažíme ve svém životě sloužit. VÍRA Pána Ježíše se
zcela jasně projevila před jeho smrtí, když se spolehl na ujištění, že bude vzkříšen a posazen na pravici
Boha, svého Otce, než se vrátí, aby naplnil sliby, jejichž je středem.
NADĚJE Pána Ježíše spočívala v tom, že mnozí odpoví na dobrou zprávu, připraví se a budou čekat
na jeho království, aby se k nim přidali ti, kdo nyní „spí v Kristu“ (1. Korintským 15:17-28).
V mé vlastní rodině závisí naděje na Božích slibech. Naše nejstarší dcera, sestra Angela, náhle
zkolabovala a zemřela, když jí bylo 42 let. Po poměrně dlouhé diskusi jsme se rozhodli nechat na její
náhrobek vyrýt ono velmi běžné „R.I.P.“ (Odpočívej v pokoji). 1 Pod těmito písmeny pak stojí: „V
naději na vzkříšení.“2
Je velmi důležité, abychom pamatovali na LÁSKU Pána Ježíše, když nyní přijímáme víno. Bez jeho
lásky, která nám umožňuje odpuštění hříchů, by naše víra, která nám mění život, a naše láska a naděje
byly pouze klamnými sny namísto toho, aby nám dávaly ujištění, že i dnes jsme se skrze svou víru,
křest a společenství skutečně stali adoptovanými dětmi Božími, kterým žehná a pomáhá skrze Ježíše.
Bratr David Miles: Wolverhampton, VB 27.09.15
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Rest In Peace.
Resurrection In Prospect.

