
Zamyslenia na týždeň po 16. nedeli po Svätej Trojici 
 

Nedeľa 16. septembra 2018 – 16. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 217, 469 

Text: L 17, 5 – 6  

„5Tu apoštolovia povedali Pánovi: Prispor nám viery! 6Odpovedal Pán: Ak máte vieru ako 

horčičné zrno a poviete tejto moruši: Vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora! - poslúchne 

vás.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Viera je dar Boží. Nekúpime ju za žiadne peniaze ani poklady sveta, ani nijako inak ju 

nenadobudneme. Môžeme ju len dostať od Pána Boha. O vieru musíme neustále prosiť a 

zápasiť. Nikdy si nemôžeme povedať, že je s nami a s našou vierou všetko v poriadku. Ani 

učeníci si to nemohli povedať, hoci stále chodili s Ježišom a boli v Jeho blízkosti. Predsa Ho 

museli prosiť: „Prispor nám viery.“ Viackrát ich označil za ľudí malej viery. Aká musela byť 

ich viera naozaj malá, keď sa nedala porovnať ani s horčičným zrnkom. Aká je naša viera? Čo 

dokáže preniesť? Strom alebo vrch určite nie, lebo často nedokáže uniesť problémy, ťažkosti 

a skúšky života, ktoré na nás doliehajú. My sa zúfalo zmietame a padáme, nevediac si rady. 

Namiesto toho, aby sme vo viere pohliadli k nebesiam a očakávali Božiu pomoc. Preto nám 

nezostáva nič iné, len s pokorou v srdci vyznať slabosť našej viery a prosiť s učeníkmi: „Pane, 

prispor nám viery.“ A to viery živej, činnej, nielen formálnej, ktorú ústa vyznávajú, ale srdce 

je prázdne. Viera otvára oči i srdce a dáva poznať a prežiť, že v Ježišovi k nám hovorí sám 

Boh, že je naším Spasiteľom a Vykupiteľom. Niekedy sa nám možno zdá, že veriť, ako od nás 

žiada Pán Ježiš, je nad naše sily a možnosti. Áno, je to nad sily a možnosti prirodzeného 

človeka. Ale Pán Ježiš vie odstrániť i túto prekážku. Skrze Ducha Svätého, ktorý v nás vieru 

vzbudzuje, udržuje a zachováva. Mať vieru znamená nielen veriť v existenciu Boha, ale 

vedieť, že Jemu nič nie je nemožné. Mať vieru znamená s dôverou prenechať vedenie svojho 

života Pánu Bohu. Viera nie je len obyčajnou nádejou, ale podstatou toho, čoho sa nádejame. 

Viera mení nádej na istotu. Pán Ježiš povedal: „Ak máte vieru ako horčičné zrno...“ Taká 

viera vytrhne morušu s koreňmi a presadí do mora. Teda prenesie každú ťarchu života, ktorú 

bez viery nie je možné prekonať a preniesť. S vierou môžeme prežiť radosť aj v bolesti a 

utrpenie nás urobí bohatými v Bohu. Prosme o vieru, ktorá by bola požehnaním pre nás i pre 

každého, s kým sa dnes stretneme. Amen.  

 



Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za vieru, ktorú máme vo svojich srdciach. Vieme, že to nie je 

samozrejmosť, ale Tvoj veľký dar a milosť. Odpusť nám, že sme často slabí vo viere, 

nepresvedčiví, klátiví, málo horliví. Posilňuj nás Duchom Svätým, lebo bez Neho nič 

nezmôžeme. Daj, nech je naša viera pevná ako skala, nech je pre tento svet dobrým 

svedectvom o Tebe a o Tvojej láske. Nech ju nikdy nestratíme, nezaprieme, ale vytrváme v 

nej až do smrti. Amen.  
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