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Sobota 18. týždňa

Mt 17,14-20
Sila viery
Povzbudiť veriacich k viere

Ako sa správame, keď potrebujeme pomoc a vieme, že je niekto, kto nám
môže pomôcť?
K Ježišovi prišiel človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane
zmiluj sa nad mojím synom“ (Mt 17,15).
Postoj a slová tohto otca sú odzrkadlením jeho pokornej a zároveň silnej
viery. Otec neapeluje na Ježišovu moc, i keď vie, že ju má. Ale apeluje na súcit,
zmilovanie. Syn tohto otca bol uzdravený, aj keď sa to apoštolom predtým
nepodarilo. Neskôr, keď boli učeníci s Ježišom sami, sa ho spýtali, prečo oni
nemohli uzdraviť posadnutého chlapca. On im povedal: „Pre svoju malú vieru.
Veru hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto
vrchu: Prejdi odtiaľto ta! –prejde“ (Mt 17,20).
Prirovnanie, ktoré použil Pán Ježiš, pôsobí na prvý pohľad zarážajúco.
Pretože k takému zázraku nepatrí predsa malá viera, taká malá ako horčičné
zrnko, ale obrovská viera. Ježiš tu, ale nehovorí o obyčajnej viere, ktorú má mať
každý veriaci, aby dosiahol spasenie, ale ide tu o zvláštny druh viery, ktorú
svätý Pavol počíta k zvláštnym charizmatickým darom Ducha. Môžeme
povedať, že táto zvláštna alebo divotvorná viera, pokiaľ je ukrytá v srdci toho,
kto ju má, je celkom nenápadná. Keď však vstúpi do činnosti, stáva sa
nadovšetko účinnou, lebo je v nej ukrytá Božia moc. Preto Ježiš hovorí: „A nič
vám nebude nemožné“ (Mt 17,20). Táto viera je ako účasť na Božej
všemohúcnosti. Kto má takúto silnú vieru, ten sa nespolieha na veľkosť vlastnej
sily, ale ráta jedine s Pánom. Toto vedomie nám pomáha čeliť prekážkam,
s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Veľké zázraky môžeme
uskutočniť aj my modlitbou, sebazaprením životom viery, ktorý je prejavom
nášho priateľstva s Pánom. Jedine v spojení s Bohom budeme schopní „vrchy
prenášať“, čo znamená „urobiť možným to, čo sa zdá nemožné“. Napríklad:
zdolávať zdanlivo neprekonateľné problémy, privádzať svojich blížnych ku
sviatostiam, pomáhať pri nachádzaní správnej cesty tým, ktorí idú opačne.
Pán nás povzbudzuje, že aj viera veľká ako horčičné zrnko dokáže vrchy
prenášať. Prosme ho i pri tejto svätej omši o vieru, ktorá prináša hojnosť
nadprirodzených a ľudských prostriedkov.
Amen.

