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„ 14 Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol 
pred ním na kolená 15 a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím 
synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a 
často do vody. 16 Priviedol som ho k tvojím učeníkom no 
nemohli ho uzdraviť.“ 17 Ježiš povedal: „Neveriace a skazené 
pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? 
Priveďte ho sem ku mne.“ 18 Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z 
neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. 19 Keď boli 
učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: 
„Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 20 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. A nič vám nebude nemožné.““ 

(Mt 17,14–20) 

 

Milí bratia a sestry! 

Jestvuje vôbec niečo také ako „malá viera“?  

Priznám sa, že toto je otázka, ktorá ma vždy trápila. A myslel 
som si, že výraz „malá viera“ je proste hlúposť. Viera proste 
buď je, alebo nie je. Alebo v niečo verím, alebo neverím. 
Nemôžem ale v niečo veriť „len trošku“. 

Tomu by nasvedčovala aj Ježišova reakcia z citátu v úvode 
dnešnej katechézy: Učeníci sa zrejme považujú za ľudí, ktorí 
síce majú vieru, ale malú. Ježiš ale nazýva veci pravým 
menom: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s 
vami? Dokedy vás mám ešte trpieť?“ (Mt 17,17), hovorí. 
A potom dodáva: „Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a 
poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ - prejde. A nič 
vám nebude nemožné.““ (Mt 17,20). Horčičné zrnko, podľa 
Ježiša „najmenšie zo všetkých semien“ (Mt 13,32). Ježiš 
vlastne hovorí, že aj keby mali najmenšiu možnú, ale stále ešte 
vieru, diali by sa ich rukami ohromujúce divy a zázraky. 
Nejde o to, aby mali väčšiu vieru, ale o to, aby vôbec nejakú 
mali! 

V tomto smere sa viera naozaj javí, čo do intenzity, ako niečo, 
čo tu alebo je, alebo nie je. Keď Peter stál na okraji loďky 
a uvažoval, či má uveriť a ísť k Ježišovi po vode, alebo nie, 
stál pred jednoznačným rozhodnutím: Alebo uverí a pôjde, 
alebo neuverí a nepôjde. Predstava niečoho medzi tým je 
naozaj absurdná. Aká by to bola v tomto prípade: malá viera? 
Viera, ktorá mu umožní ísť po vode, ale bude sa pritom brodiť 
po kolená, či po pás, v závislosti od veľkosti viery? To hádam 
nie… 

V skutku je teda asi pravda, že čo do INTENZITY  malá ani 
veľká viera nejestvuje. Viera proste buď je, alebo nie je. 
Amen! 

Na druhej strane… 

Na druhej strane som si ale uvedomil, že istá forma malej 
viery jestvovať môže. Ba nielen môže… Ona jestvuje! 
A v ohromujúcom merítku! A je to malá viera nie čo do 
intenzity, ale čo do ROZSAHU!  

Hneď si to vysvetlíme: 

Keď Ježiš hovorí s emauzskými učeníkmi, vraví im tieto 
slová: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo 
hovorili proroci! 26 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak 
vojsť do svojej slávy?“ 27 A počnúc od Mojžiša a všetkých 
Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme 
vzťahovalo.“ (Lk 24,25-27). Ježiš naráža na vieru, ktorá je 
malá rozsahom! Učeníci naozaj, skutočne veria – ale nie 
všetko! V niečo veria, v niečo nie… Dalo by sa obrazne 
povedať, že ich viera, ktorá by mala pokrývať 100% 
posolstva Božieho slova, pokrýva a prijíma iba nejakých, 
povedzme, 50%. Zvyšných 50% odmieta. 

To nie je nič nezvyklé ani v dnešnej dobe. Len si dobre 
pozrime, v čo a ako vlastne zvykneme veriť: 

• Veríme, že sme Božie deti, ale len tak obrazne, prenesene. 
Neveríme, že by sme naozaj boli vo všetkom rovní Kristovi, 
prvorodenému medzi mnohými bratmi. To nie, to je už príliš. 
Nie, skôr sa považujeme za sluhov Boha, obyčajných, malých 
a krehkých človiečikov, než za synov a dcéry Boha.  

• Veríme, že Boh je náš Otec, ale samozrejme, v takom 
nejakom inom zmysle. Neveríme veľmi, že by mohol 
fungovať a starať sa o nás ako skutočný otec! 

• Veríme, že Boh občas splní nejakú našu prosbu – ale že by 
splnil úplne všetko, o čo Ho požiadame, to už sa nám veriť 
nechce. 

• Veríme v Nebo a večný život – ale zároveň žijeme podľa 
pevného podvedomého presvedčenia, že ten hlavný život 
žijeme tu, dole, na zemi a teraz!  

• A to, v čo vôbec neveríme, je to, že veriaci nepôjdu na súd 
a prešli zo smrti do života. Nie, my sa naopak stále snažíme 
pripraviť na Boží súd a najlepšie tým, že si Nebo zaslúžime 
zbožnými skutkami, lebo neveríme, že by spása mohla byť 
zadarmo… 

To, čomu veríme, tomu naozaj VERÍME! Skalopevne, 
oddane, neochvejne! Nič s nami nepohne: ani farár, ani Božie 
slovo, nič… Proste, tomu veríme a basta! 

A naopak, tomu, čomu neveríme, tomu neveríme rovnako 
oddane a nič nás nepresvedčí o opaku: ani farár, ani Božie 
slovo, nič… 

Práve takúto malú vieru mali aj apoštoli, keď nemohli vyhnať 
toho Diabla. V podstate sa zľakli a nijako si neverili, že by to 
mohli dokázať. Možno to aj skúsili, ale v srdci si asi hovorili: 
„No, neviem, neviem…“ A podľa toho to aj dopadlo… 

Byť veriacim teda znamená naozaj uveriť všetko to, čo 
Boh zjavil, v plnom rozsahu. Dôležité je práve ono všetko! 
Všetko to a len to, čo Boh zjavuje: Plná viera vo všetko, čo 
Ježiš zvestuje, ale bez pa-viery v rôzne rádobykresťanské 
povery. A my sa o to práve teraz môžeme pokúsiť! Tak teda, 
do toho! 

Váš Inky 


