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Mt 15,21-28
Žena, veľká je tvoja viera
Povzbudiť veriacich k živej viere

Objaviteľ lieku proti besnote Pasteur povedal: „Chcel by som veriť ako
bretónska sedliačka!“ Bol totiž Bretónec a poznal vieru žien tohto kraja, že mali
vieru pevnú, stálu, neochvejnú.
Žene z evanjelia Ježiš hovorí: „...veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, čo
chceš“ (Mt 15,28).
Kanaánska žena bola z iného národa než bol vyvolený národ. Bola
z pozostatkov pôvodného obyvateľstva Palestíny, ktoré mali Židia vyhubiť,
a s ktorými sa nesmeli stýkať, pretože v styku s cudzími národmi Židia často
strácali vieru v Boha Izraela. Ježiš odmieta kanaánsku ženu a zdôrazňuje, že je
poslaný k ovciam Izraela. Odmietnutím sa ale celá záležitosť nekončí. Žena,
cudzinka, sa nedá znechutiť. Necítila sa urazená a ponížená, keď počula slová
o deťoch a šteňatách. Neodišla s hnevom, ale dosvedčila svoju vieru a dôveru
v neho. Oslavuje ho, ako syna Dávidovho, teda ako Mesiáša a s neochvejnou
vierou prosí o oslobodenie od zla pre svoju dcéru. A práve viera tejto ženy sa
výrazne líši od nevery mnohých ľudí v Izraeli. Veď si len všimnime, ako Pán
často vytýka svojim učeníkom ich slabú vieru.
Aká je tá naša viera? Nezdá sa nám niekedy priveľmi ťažká a takmer
nemožná, alebo sa vzpierame dôsledkom, ktoré vyplývajú pre nás, ako pre
veriacich, prípadne ňou pohŕdame? Viera je dar a tento dar si musíme chrániť
a rozvíjať. Viera potrebuje, ako všetko živé – potravu, aby mohla rásť. Preto sa
musíme stále prehlbovať vo viere a oddanosti k Ježišovi Kristovi. Zároveň
budeme musieť s ňou prekonať aj rozličné krízy, aby vyzrela. Viera v Ježiša ako
Spasiteľa, viera v Ježiša ako v toho, ktorý oslobodí človeka od vnútorného zla,
je tá správna viera v Mesiáša. Na takúto vieru Ježiš odpovedá kladne nielen
v prípade kanaánskej ženy, ale vždy. „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti
stane, ako chceš“ (Mt 15, 28). Veľká viera ženy je hlavným dôvodom toho, že
Ježiš uzdravil jej dcéru. Ježiš môže uzdraviť aj nás od všetkého toho, čo nás
vnútorne zväzuje a zotročuje. Záleží len na nás, či Ježišovi veríme, že nás môže
uzdraviť.
Pane Ježišu, my v Teba chceme veriť, v Teba dúfať a nadovšetko Ťa
milovať.
Amen.

