Sobota 20. mája 2017
Piesne: ES č. 528, 695
Text: Mk 9, 14 – 29
„Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami! Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je
všetko možné! Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Pomôž mojej nevere!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Sklamaný z neúspechu u učeníkov, otec predniesol žiadosť o uzdravenie svojho syna Pánovi
Ježišovi s istou dávkou nedôvery: „Ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami!“ Namiesto
uzdravenia syna Pán Ježiš hovorí o viere: „Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné!“ Zameriava
sa na otca, a ten cíti dôležitosť otázky: Ako je to s tvojou vierou? Môžeš veriť? Chceš veriť? Otec
Mu chcel dať úprimnú odpoveď. Akoby chcel povedať: Chcel by som veriť... myslím si, že
verím... možno verím! Nie som si istý – preto Teba, Pane Ježiši, prosím: „Verím! Pomôž mojej
nevere!“ Vedel, že veriť je ťažké. A nemýlil sa. Ale tiež veril, že Ježiš je prameňom a pomocou k
viere. Ani v tom sa nemýlil. Nevieme, akú mal silnú vieru, ale mal jej dosť na to, aby Ježiš mohol
jeho viere pomôcť. Otec, ktorý prišiel hľadať pomoc pre svoje dieťa, sa ponoril do svojho vnútra
a potom mal už k Ježišovi len jednu prosbu: Ak je to tak, ako hovoríš, že veriacemu je všetko
možné, potom pomôž mojej nevere! Že to Ježiš môže urobiť, o tom nemal pochybnosti. Takže
hľadal (a s Ježišovou pomocou našiel) vieru v Pána Boha. Všetko ostatné, čo je v našom príbehu
povedané, je len ozvena tejto významnej udalosti. Ľudia aj dnes prichádzajú do cirkvi s dôverou a
nádejou a pýtajú sa, či im môžeme pomôcť. Čo im ponúkneme my, dnešní učeníci Pána Ježiša?
Nenájdu u nás namiesto posilnenia viery iba zbožné slová? Či nepovedia o nás podobne ako
vtedy onen otec chorého syna: „I povedal som Tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli.“
Či nebudú hľadajúci žalovať na nás pred Kristom: Chceli sme pomoc, ale nenašli sme ju; hľadali
sme lásku, a našli sme nelásku u Tvojich nasledovníkov. Prosme Pána Boha, aby sme vážne
prijali poslanie, ktoré nám zveril. Učme sa volať: Veríme, Pane, ale slabá je naša viera. Pomôž
našej nevere! Amen.
Modlitba:
Pane Bože, veríme, že si v Ježišovi Kristovi naším Otcom, Záchrancom a Spasiteľom. Veríme, že
si nám zveril úlohu, aby sme do tohto sveta prinášali lásku a pomoc, aby sme aspoň trochu
pomohli svojim blížnym v ich ťažkostiach a trápeniach. Veríme, že Tvoje zasľúbenie, že
veriacemu je všetko možné, platí dodnes. Chceme veriť, ale naša viera je často prislabá a mdlá.
Preto voláme v pokore k Tebe: Veríme! Pomôž našej nevere! Amen.
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