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27. nedeľa v cezročnom období
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Lk 17, 5 - 10
R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“

Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali 

by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, 

poslúchla by vás. Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, 

povie mu, keď sa vráti z poľa: Hneď si poď sadnúť k stolu?

 Vari mu nepovie skôr: Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj 

ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom? Je 

azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?

Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: 

Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“



Už sme si za posledných pár nedieľ zvykli na striedanie adresátov 

Ježišových slov: raz to boli farizeji, potom učeníci, potom znova farizeji, a znova 

učeníci, atď. Dnešným úryvkom sa nám toto striedanie zakončuje. 

Po  podobenstve o Boháčovi a Lazárovi sa znova adresátmi Ježišových slov 

stávajú jeho učeníci. Sú to len štyri verše a liturgia ich v nedeľnom cykle čítaní 

vynecháva. Po týchto veršoch nasleduje dnešná požiadavka apoštolov: „Daj nám 

väčšiu vieru!“ 

Scéna sa tak znova trochu mení, aj keď ešte nie drama�cky. Zo širšieho 

kruhu učeníkov, ku ktorým hovorí Ježiš, vystupuje užší kruh apoštolov.

Po Ježišových slovách z dnešnej state sa však scéna zmení už rozhodujúco. 

Kráčanie do Jeruzalema sa akoby na chvíľočku pozastaví najmä od momentu, 

keď Ježiš vojde do domu istého popredného farizeja, aby s ním stoloval. Potom 

nasleduje už spomínané striedanie Ježišových adresátov až po dnešnú stať. 

Keďže sa po nej Ježišovo putovanie znovu rozbieha, �e dnešné slová sú zavŕšením 

a istým zhrnu�m pasáže, v ktorej sa Ježišovo putovanie pozastavilo.



Slová túžby apoštolov z úvodu dnešného úryvku by sme mohli preložiť 

aj ako: „Pridaj nám vieru!“ v zmysle: „K tomu čo máme, nám pridaj aj vieru!“ 

či jednoducho: „Daj nám vieru!“ Grécke slovo „viera“ sa v Lukášovom evanjeliu 

vyskytuje takmer výlučne v súvislos� s vierou v Ježišovu výnimočnú moc. 

Keď is� štyria priniesli k Ježišovi svojho ochrnutého priateľa, evanjelista hovorí: 

„Keď videl ich vieru, povedal: Človeče, odpúšťajú sa � hriechy.“ Ježiš vyzdvihne 

vieru stotníka, ktorý veril, že na uzdravenie jeho sluhu stačí Ježišovo slovo: 

„Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli.“ Hriešnicu, ktorá vo 

farizejovom dome Ježišovi zmáčala nohy svojimi slzami a pou�erala ich svojimi 

vlasmi, Ježiš prepus� so slovami: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“ 

Ježiš sa opýta učeníkov, ktorí sa boja o svoj život pri búrke na Genezaretskom 

jazere: „Kde je vaša viera?“ Aj žene chorej na krvotok, ktorá verila, že sa stačí 

dotknúť Ježišových šiat hovorí: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“

Apoštoli tu teda vyjadrujú túžbu po viere v Ježišovo slovo, resp. v charakter 

Ježišovho učeníctva. To, čo predtým Ježiš predstavil ako charakteris�cké pre 

učeníka, chcú prijať ako slovo, ktoré má takú moc, ako moc uzdravovať, odpúšťať 

hriechy, či u�šovať búrku. 

Zároveň touto žiadosťou, apoštoli vyjadrujú túžbu po vernos� tomuto 

slovu. Chcú zostať verní Ježišovým výzvam a tomu, čo charakterizuje, resp. má 

charakterizovať toho, kto Ježiša nasleduje.

Ježišova odpoveď v podobe krátkeho príkladu o sluhovi, nechce 

bagatelizovať učeníctvo a nechce povedať, že by Ježišov učeník bol neužitočným 

sluhom. Týmto príkladom Ježiš podčiarkuje, že správanie, ku ktorému vyzýval 

učeníkov v predošlých sta�ach je pre učeníka tak samozrejmé, či patrí k učeníkovi 

tak neoddeliteľne, ako k sluhovi patria všetky �e služby, o ktorých sa hovorilo.



«Daj nám väčšiu vieru!» Je to jedna dobrá požiadavka, modlitba, 

s ktorou by sme sa aj my mohli každý deň obrátiť na Boha. Avšak Božia 

odpoveď je prekvapujúca a aj v tomto prípade obracia otázku: «Keby 

ste mali vieru…». Je to on, kto od nás žiada, aby sme mali vieru. Lebo 

vieru, ktorá je Božím darom a o ktorú treba vždy prosiť, treba zároveň 

aj rozvíjať z našej strany. 

Nie je akousi magickou silou, zostupujúcou z neba, nie je istou 

„schopnosťou“ ktorú prijmeme raz a navždy, ani len super - mocou pre 

vyriešenie životných problémov. Lebo viera slúžiaca na uspokojenie 

našich potrieb by bola vierou egoistickou, zameranou úplne na nás 

samých. 

Viera sa nesmie zamieňať za blaho či za dobrý pocit, za duševnú 

útechu, lebo máme trochu pokoja v srdci. Viera je zlatou niťou 

spájajúcou nás s Pánom, čistou radosťou z toho, že sme s ním, že sme 

s ním spojení; je darom, ktorý má hodnotu celého života, ktorý však 

prináša ovocie vtedy, ak konáme našu časť práce.

A ktorá je tá naša časť práce? Ježiš nám pomáha porozumieť 

tomu, čo je to služba. V evanjeliu Pán hneď po slovách o moci viery 

pokračuje slovami o službe. Viera a služba sa nedajú oddeliť, naopak, 

sú úzko prepojené, vzájomne zviazané. 

Keď sa k viere naviaže služba, srdce sa udržiava otvorené a mladé 

a rozširuje sa v konaní dobra. Takže viera, ako hovorí Ježiš v evanjeliu, 

sa stáva mocnou a koná divy. Ak kráča po tejto ceste, dozrieva a silnie, 

s podmienkou, že vždy zostane spojená so službou.


