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AI Veriaca psychoterapeutka Christa Neves je autorkou knihy Palčivé 
otázky dneška. Publikuje v nej rozhovor s matkou, ktorej jej deti 
hovoria: "Mami, ty nás len strašíš svojimi večnými starosťami." A 
matka pokračuje: "Deti to určite vidia správne a vlastne je u nás všetko 
v poriadku - a predsa ma to neupokojuje. Vždy sa bojím, aby deti 
napísali domáce úlohy bez chyby, a celý deň sa trasiem od strachu, 
keď majú priniesť domov učebnice. Keď je známka zlá, je to pre mňa 
hotová katastrofa. Vždy sa bojím, že deti nedokončia školu a že to 
bude moja vina. Tým, že chcem pre deti robiť všetko veľmi dobre, 
robím to vlastne veľmi zle. Som čoraz nervóznejšia a nedokážem sa 
uvoľniť ani po večeri. Deti ma na to sami upozornili a prinútili ma prísť 
za vami." Christa píše, ako sa snaží povzbudiť túto inak veriacu mamu 
pomocou Písma svätého. 
KE Cituje časť z dnešného evanjelia: „Neboj sa, maličké stádo, lebo 
vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, 
a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, 
nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ 
neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“ 
DI Ježiš sa v dnešnom úryvku najprv obráti na učeníkov s výrokom, 
ktorý je povzbudením a útechou zároveň: "Nebojte sa!" Oslovenie 
"maličké stádo" vychádza z obrazu, že ľudia sú stádo, ktorého 
pastierom je Boh. Týmto ľuďom Boh odovzdáva kráľovstvo podľa 
svojho plánu spásy. Skutočnosť, že ide o "malé" stádo, poukazuje na 
menšinové postavenie a zraniteľnosť tejto skupiny. Ježišovo 
posolstvo neprijali všetci Židia, ale len niektorí z nich. Tým bolo 
odovzdané kráľovstvo, ale často sa objavuje v kontexte ťažkostí a 
napätia. Napriek všetkým prekážkam má toto malé stádo dôverovať 
Bohu. 
PAR Našu vieru charakterizujú dve slová: dôvera a istota. Tieto dve 
kvality vyžadujú začiatok, ktorým je dôvera a jej vyústenie do istoty. 
Začiatočným bodom istoty je dôvera v Boží charakter. Boh je taký za 
akého sa vyhlasuje. Konečným bodom je viera v Božie prisľúbenia, 
Boh urobí to, čo povedal. Veríme, že Boh splní svoje zasľúbenia, aj 
keď nevidíme, že sa to realizuje teraz. To je skutočná viera. 
Svoje činy nemôžeme oddeliť od svojho presvedčenia. Na tom, čo si 

ceníme, je vidieť naše skutočné hodnoty. Keby sme svoje priority 
posudzoval podľa toho, na čo vynakladáme svoj čas, peniaze a 
energiu, aký by bol výsledok? Návrat, teda druhý príchod Ježiša Krista 
nie je nejaký chyták alebo trik, ktorým by nás Boh chcel nachytať v 
nestráženom okamihu. Boh odkladá svoj návrat, aby viac ľudí malo 
väčšiu možnosť nasledovať Ježiša Krista. Do jeho návratu môžeme 
realizovať svoju vieru a dávať najavo lásku Ježiša Krista vo vzťahu k 
ostatným. Ľudia, ktorí sú pripravení na návrat Ježiša Krista, nie sú 
pokryteckí, ale úprimní, nie sú bojazliví, ale pripravení vydať 
svedectvo, nie sú úzkostliví, ale plní dôvery, nie sú chamtiví, ale štedrí, 
nie sú leniví, ale usilovní. Zrejeme do väčšej podobnosti v Kristovi, aby 
sme pri jeho príchode boli pripravení s radosťou ho privítať. 
MY Už v úvode spomínaná Christa sa snaží vniesť do života tej matky 
proces dôvery v Boha, aby sa toľko nestrachovala. Christa sa matke 
prihovára takto: "Dobre chápem, že vaše starosti sa pre vás stali 
bremenom, pretože si myslíte, že osud rodiny a farmy leží len vo 
vašich rukách. Ale je to naozaj tak? Určujeme smer svojho života?" 
Mama odpovedá: „Určite nie; som presvedčená, že svetu vládne Boh. 
Ale myslíte si, že mu záleží na nejakom sedliackom dievčati v odľahlej 
dedine? On je Pánom vesmíru. Pre Boha sme ja a moja rodina len 
malou kvapkou v oceáne." Christa reaguje slovami: "To by som si 
možno myslela, keby som neštudovala Božie slovo do hĺbky. A tam 
nachádzam jedno mimoriadne posolstvo: Kristus nám hovorí, že aj 
všetky vlasy na našej hlave sú spočítané. Áno, hovorí nám, že je 
nielen vládcom vesmíru, ale že osobne miluje každého z nás. Aby sme 
to vedeli, aby sme pochopili Božiu všemohúcnosť, potrebujeme lístok, 
ktorý nás však nič nestojí, pretože Kristus zaň draho zaplatil a 
uchováva ho pre každého z nás. Na tomto lístku je jedno slovo, ktoré 
však musíme vyslovovať každý deň s plným srdcom, a to slovo znie: 
"Verím!" "Chcem to skúsiť," sľubuje táto 40-ročná žena, ktorej tvár 
žiari nádejou. 
ADE Viera nás oslobodzuje od strachu. Malé stádo prvotnej cirkvi to 
prežívalo práve takto. Ale to malé stádo sme my. A Boh nám vo svojej 
otcovskej láske určite pomôže. Odovzdajme mu svoje obavy a 
dôverujme mu. To nás oslobodí nás pre väčšiu lásku. Amen. 


