„Pre vašu malú vieru...“
Suspírium: „Hospodin, [...] Nakloň ku mne svoje ucho! Čím skôr ma zachráň! Buď
mi opevnenou skalou, pevnosťou mojej spásy. Veď ty si moja skala, moja pevnosť,
pre svoje meno ma veď a sprevádzaj.“ (Ž 31,3-4) Amen.
Začiatočná pieseň: Žalm č. 62. 1. verš: „Vždy len mlčky očakáva moja duša Boží
hlas…“
Vzdych: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. A naša
nádej, vzhľadom na vás, je pevná, pretože vieme, že ako máte účasť na utrpeniach,
tak ju budete mať i na úteche.“ (IIK 1,2.7) Amen.
Suma zákona: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Knihe Prísloví v 9.
kapitole v deviatom a v desiatom verši takto:
„Poraď múdremu a bude ešte múdrejší, pouč spravodlivého a rozšíri si poznanie.
Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, v poznaní Najsvätejšieho spočíva
rozumnosť.“ (Prís 9,9-10) Amen.
Pieseň: Žalm č. 62. 2-5. verše: „Vy budete moje snahy stále zlobou opriadať?...“
Vzdych: „Očakávaj Hospodina! Buď silný! Nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj
Hospodina!“ (Žalm 27,14) Amen.
Lekcia: Evanjelium podľa Matúša 17, 14-20
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 17. kapitole od
štrnásteho po dvadsiaty prvý verš:
Keď prišli k zástupu, pristúpil k Ježišovi istý človek, padol na kolená 15 a prosil
ho: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačný a veľmi trpí; často padá
do ohňa a často do vody. 16 Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale oni ho nemohli
uzdraviť.“ 17 Ježiš odpovedal: „Ach, neveriace a skazené pokolenie! Dokedy ešte
budem s vami? Dokedy vás budem znášať?! Priveďte mi ho sem!“ 18 Ježiš mu
pohrozil a démon z neho vyšiel. Od tej chvíle bol chlapec uzdravený. 19 Potom
prišli učeníci k Ježišovi a osamote sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať
my?“ 20 On im odpovedal: „Pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám: Keby ste
mali vieru čo i len ako horčičné zrnko a povedali by ste tomuto vrchu: ‚Prejdi
odtiaľto tam!‘, tak prejde, a nič pre vás nebude nemožné.“
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slov v našich
srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.

Modlitba
Ďakujeme Ti verný Pane náš, že sila Tvojho kráľovstva nás ožiari, osvetlí vo všedné
dni nášho života, a my Ti zverujeme všetko, veď dnes nám nezostáva nič iné len
volať: nech sa stane Tvoja vôľa. Horkosť našich sŕdc, slzy za nepoučiteľnú rodinu,
za dávno nevídaných bratov a sestier a za neslobodu krajín zeme vidíš len Ty.
Veselosť nás opúšťa, ale vierou sa Ti oddávame celkom, a to telom, dušou i celým
životom. Jedine v Tvojich rukách je bezpečie, a po Tvojom boku sa nebojíme
vykročiť do neznáma. Skúška, ktorá na nás doľahla, a každý deň nás navštívi, je
len ľudská. Ty si však verný Hospodin. Ty nedopustíš, aby sme boli skúšaní nad
svoje sily, ale so skúškou dáš aj východisko, aby sme ju vládali zniesť. Zverujeme
Ti dnes vlastné osobné bolesti, Pán útechy a pomoci, a prosíme Ťa, aby nás
nepremohli a nenašli. Podvihni svojim slovom a Duchom Svätým našu dušu, aby
sme vedeli upriamiť naše životy na Teba, lebo len Ty si naša pomoc. Nauč nás
modliť sa, vo viere silnej nás vyučuj, a podrž, ak klesneme na duchu. Vrúcne Ťa
prosíme, drahý Kristus, skala vekov jediná, zodvihni z prachu zeme, čo sme
spreneverili, čo sme my nevedeli podržať, a daruj nám vieru horčičného semienka,
aby sme sa vedeli pomodliť aj za nemožné. Amen.
Pieseň: Chválospev č. 221: „Obráť sa k nám, ó, Pane náš...“
Prosím, zaujmite si svoje miesta
Vzdych: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“
(Lk 2,14) Amen.
Textus: Evanjelium podľa Matúša 17, 19-20
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú Vianočnú zvesť evanjelia
skrze Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v sedemnástej kapitole
v devätnástom a dvadsiatom verši nasledovne:
„Potom prišli učeníci k Ježišovi a osamote sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli
vyhnať my?“ On im odpovedal: „Pre vašu malú vieru.“
Milí bratia a drahé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské
zhromaždenie v Pánu Ježišovi Kristovi!
Po svetlej scéne premenia je tu obraz ľudskej biedy a zúfalstva. Otec
„nevyliečiteľného“ dieťaťa sa však s vierou obracia na Ježiša. Jeho osobná poklona
je symbolom odovzdanosti. Nielen vlastné dieťa, ale aj seba samého prináša. Pred
Ježišom zaprie seba samého a vkladá vlastné dieťa do rúk Ježišových. Nasleduje
Krista a opisuje stav svojho dieťaťa. Predkladá priamo Ježišovi svoju prosbu
a zveruje Mu všetko. Nezatajuje ani tú skutočnosť, že spoločenstvo Kristovo už raz

navštívil, ale učeníci nevedeli pomôcť dieťaťu. Oproti strašnej nervovej chorobe
dieťaťa bezradne stáli otec dieťaťa i učeníci Krista. Aj v súčasnosti je viac pohľadov
na chorobu dieťaťa. V biblickej stati sa píše, že bol námesačník. Avšak preklady
uvádzajú aj epilepsiu, ba dokonca aj posadnutosť s démonmi. Choroba, ktorá má
nepredvídateľný záver. Dieťa, ktoré veľmi trpí. Otec dieťaťa, ktorý taktiež trpí.
Dieťa, ktoré často padá do ohňa. Dieťa, ktoré často padá do vody. Rodič, ktorý často
klesá na duchu. Rodič, ktorý často upadá do beznádeje. Veď celá rodina prežíva
hotové peklo. Tento otec, istý človek už nemá inú možnosť, len Ježiša. Viera sa
nevzdáva, drahý brat a milá sestra. Viera vie povedať aj to pred Ježišom, čo sa
nepodarilo učeníkom. Viera vie aj reklamovať. Zúfalá viera sa vie posťažovať. Ježiš
by tento raz mohol otvoriť aj knihu prianí a sťažností. Ako to je, že tí, ktoré pred
chvíľou ešte po pozdvihnutí očí na hore premenenia nevideli nikoho, iba samého
Ježiša (Mt 17,8), zrazu pri uzdravovaní sa celkom vytratí Ježiš z ich mysle.
Drahí učeníci Krista! Naše choroby, naše telesné a mentálne postihnutia nás
vyčerpajú. Sme často bezradní aj ako poslovia Kristovi ako pomôcť a ako
pozdvihnúť. Pomoc pozemských lekárov vypovedá službu. Ale i pre nás
posledným útočiskom zostáva: Kristus. Ak Ho vierou hľadáme, voláme Ho o
pomoc a zapierame sa na duchu, On ovládne všetko: naše prosby, neveru
učeníkov, naše slabé telo i dušu. On je jediný, Kto vie a chce všetky vonkajšie znaky
choroby odstrániť a vytvoriť blažený vzťah s Bohom. On je disciplinárny nástroj v
rukách Hospodina. Zlož svoj osud do Jeho rúk, môj trpiaci brat! Namiesto
bolestného sťažovania sa na svoju chorobu i na chorobu blízkych, pokľakni,
odovzdaj sa JEMU a uvidíš Jeho vyslobodenie.
Ježiš však najprv musí riešiť rolu učeníkov, čo musí počuť aj ustarostený otec.
Nechápavý učeník je na ťarchu Ježiša. Ten učeník, ktorý len debatuje, diskutuje,
a háda sa, je na ťarchu Ježiša. Rivalita učeníkov: „kto je väčší?“ nenapomáha
Ježišovej službe. Právom sa Ježiš vyhrotil na nich.

Drahý brat a milá sestra! Môže sa stať, že učeník Krista je bariérou v šírení
evanjelia? Môže sa stať, že učeník Krista je bariérou Ježišovej milosti? Môže sa stať,
že učeník Krista sa stáva prekážkou v uzdravovaní? Áno, nevera nenapomáha
Kristovi. Smutné, ale áno.
Žalostivé a tragické, Ježišove dvakrát vypovedané: „dokedy“ symbolizuje čas,
ktorý by mohol mať celkom iné výjavy. Všetko by sa mohlo rozvíjať a vyvíjať
celkom inak. Ten „istý človek“ má oveľa väčšiu vieru ako Ježišovi učeníci. To je
hanba. To je škandál doby. To je obrovské pokrytectvo. Ako sa to mohlo stať? Ježiš
sa právom pýta: DOKEDY? Nevera bolí Ježišovi. To, čo vidí v živote vyvolených,
to ho ubíja na smrť. Svet sa potápa v oceáne nevery, ale Ty, drahý učeník Krista, sa
nemusíš potopiť so svetom, ale opri sa o Krista.
Ježiš sa pozastaví nad neverou vlastných, ale to nebude prekážkou, aby pomohol
človeku, ktorý sa pred Ním vierou zdôveril. Ježiš svojou božskou mocou zavelí
démonovi choroby a utýrané dieťa okamžite opustí. Ježiš pomôže. Syn istého
človeka je šťastný a slobodný. Ježiš je nešťastný, ALE pomáha, lebo viera, prosba,
a padnutie na kolená je jasným znakom osobnej viery. Ježiš je silný BOH a svoju
silu zjaví aj v živote námesačníka. Pomáha. Nezdráha sa. Na Jeho milosť sa každý
môže spoľahnúť, ak prichádza s vierou.
Po uzdravení námesačníka prichádza ponaučenie. Učeníci sa osamote Ježiša
opýtajú na to, prečo im to nešlo. Vyvolení ešte stále vidia len Ježišov úspech
a vlastný neúspech. Prijali kritiku. Nie sú urazení. Konflikt sa stal. Ježišove búrlivé
slová sú skutočnosťou. Pravda zvíťazí a Ježiš ich otvorene učí. Malá viera učeníkov
napácha väčšie škody v cirkvi ako nevera bezbožných vo svete. Malá alebo veľká
viera neexistuje. Malá viera je nevera. Viera je otvorenosť duše, cez ktorú Boh vie
a chce konať v živote vlastných, a to mocou Božou. Nevera je napáchaná škoda
učeníkov.
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V pôvodnom gréckom jazyku, tu nie je malá viera, ale nevera. Pre vašu neveru ste
neschopní konať to, čo od Vás Boh žiada.

Viera sa neopiera o maličkosti, ale o Najmocnejšieho. Viera nevidí bariéry, len
Toho, s Ktorým sa všetko dá zdolať. Viera nie je o množstve, ale o kvalite. Z malej,
nepatrnej svitá nádej na väčšie, na obrovské, a to koná výlučne Boh. Ježiša
znepokojuje neblahý stav učeníkov. V Božom kráľovstve sa nemôže stať, že malé
ostane malé, a nebude mať tendenciu sa zväčšovať a rozvíjať sa. Viera má a chce
mať účasť na nemožnom. Živá viera chce mať účasť vo všetkom. Činná, účinná
viera, to je poháňajúca sila učeníka. Činná viera je zdrojom pomoci a darom nebies.
Odrazu nenápadná viera sa stáva divotvornou. To nie je sila. To nie je energia. To
nie je veľkosť, mohutnosť, ale to je jasné znamenie toho, že počítame s Pánom. Sme
si vedomí toho, že bez Neho nič nezmôžeme.
Drahí bratia a milé sestry! Ježiš trpí jedine od našej nevery. Kríza učeníkov, kríza
nás všetkých je to, že neveríme v tom, že Boh je verný. Viera istého človeka, ktorý
s vlastným dieťaťom prežíva peklo, je oveľa väčšia ako viera učeníkov. Ježiš po
premenení na hore sa stretáva s neverou zo strany tých, ktorým sa otvorilo nebo.
Ako to je? Prečo to je? Pre neveru. Ježiš o sebe, o svojom Otcovi, o Božom
kráľovstve neprestáva vydávať svedectvo. Znakom toho je aj uzdravenie
námesačného. „Nič pre vás nebude nemožné.“ Kedy sa to stane? Keď nebudeme
žiť lavírujúci spôsob života. DOKEDY budeme i učeníci sveta a Krista. Dokedy
bude smútiť Kristus nad našimi životmi? Dokedy musí Kristus, náš Pán, strpieť
našu neveru?
Dnes je možnosť modliť sa za úrodnosť horčičného semienka v našich životoch.
Modliť sa za to, aby padli na dobrú pôdu. Modliť sa za to, aby tieto nepatrné zrnká
nepadali na kraj cesty, a následne ich pozobali vtáky. Modliť sa za to, aby tieto
nepatrné zrnká nepadli na skalnatú pôdu, kde nemajú dostatok zeme, a následne
dôsledku slnka uschnú. Modliť sa za to, aby tieto zrnká nepadli do tŕnia, a to ich
udusilo. Rozsievač vychádza i dnes na pole, kto má uši, nech počúva. Ježišove
„dokedy“ je varovným signálom i pre nás, veď skrze viery v Ježišovi Kristovi

môžeme zažiť, prežiť neuveriteľné veci: nič pre nás nebude nemožné. Veríš
Ježišovým slovám? Uveril si Jeho uzdravujúcim činom? Amen.
Modlitba:
„Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky.“ (IJn 3,18b)
„Vtedy si vzal so sebou Dvanástich a povedal im: „Hľa, vystupujeme do
Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci.“ (Lk 18,31)
„V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte
so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých.“ (Ef 6,18)
„Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hospodin? Kto sa ti vyrovná velebou svätosti?
Divotvorca hrozný, hoden všetkej chvály?“ (IIMóz 15,11)
„A ten život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný
život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.“ (1Jn 1,2)
„Nech sa v tebe tešia a radujú všetci, čo ťa hľadajú. Tí, čo milujú tvoju spásu, nech
vždy hovoria: „Hospodin je veľký.“ (Žalm 40,17)
„Hospodin, Pán, k tebe hľadia moje oči, v teba dúfam, nezbav ma života. ( Žalm
141,8)
„Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy
budete žiť.“ (J 14,19)
„...no aj tak neprestával vydávať svedectvo o sebe. Dobre robil, keď vám z neba
dával dážď a úrodné časy, a keď vás sýtil pokrmom a vaše srdcia radosťou.“ (Sk
14,17)
Modlitba Pánova
Ofera: „Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci mal Božiu podobu,
[...] ale zriekol sa jej, a ponížil sa...“ (Fil 2,5.6a.7a.8a)
Požehnanie: „Boh zošle svoje milosrdenstvo a vernosť.“ (Žalm 57,4b)
Pieseň: Chválospev č. 168: „Žiť s Bohom a s Ním putovať...“

