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AI Keď sme boli malí, rodičia nám z času na čas museli kúpiť trochu 
väčšie topánky. Nevýhodou topánok je, že nerastú spolu s našimi 
nohami. Ak by nám rodičia nekúpili nové topánky, prišiel by deň, keď 
by sme si tie staré nemohli obuť. Ak by nám nechali na nohách 
natrvalo jeden pár topánok, nevydržali by sme bolesť a noha by sa 
začala deformovať. Táto skutočnosť nám môže pomôcť pochopiť rast 
ľudskej osobnosti a rast kresťanskej viery. 
KE Apoštoli prosia Pána: "Daj nám väčšiu vieru!" Pán povedal: "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.“ 
DI Text nášho dnešného úryvku nehovorí o tom, čo podnietilo 
apoštolov, aby prosili o posilnenie viery. Bezprostredne pred touto 
udalosťou im Ježiš dôrazne prikázal, aby odpúšťali bez akéhokoľvek 
obmedzenia. A to je náročná úloha. Učeníci si to uvedomujú. Vidia 
tiež, že ju nedokážu zvládnuť svojimi ľudskými silami. Zároveň cítia, 
aká slabá je ich dôvera Bohu. V takejto situácii nehádžu flintu do žita, 
nesnažia sa úlohu zmenšiť alebo odľahčiť, ale prosia Pána o viac 
viery. Robia to, čo je správne. Obracajú sa na Pána a prosia o hlbšie 
spojenie s Bohom.  
PAR Max Kašparů vo svojej malej knihe Vieromer hovorí o tom, aký 
dôležitý je rast ľudskej osobnosti a kresťanskej viery. Pomáha si 
podobenstvom o raste nohy a potrebe nových topánok. Nohy 
predstavujú ľudskú osobnosť, topánky predstavujú kvalitu viery. Píše: 
"Na jednej strane ľudská osobnosť rastie každým dňom 
prostredníctvom vedomostí, vzdelania a skúseností. Na druhej strane 
musí rásť aj naša viera. Ak to tak nie je, začneme mať pocit, že nás 
naša viera tlačí, obmedzuje, alebo je dokonca prekážkou na našej 
životnej ceste. Prvým riešením v takejto situácii je doslova "dostať sa 
z toho". Človek sa zbaví malej viery. A potom si človek nostalgicky 
spomenie na svoju vieru z detstva. 
Druhou skupinou sú kresťania, ktorí nenosia malé topánky viery. 
Človek osobnostne rastie, ale nechce sa vzdať svojej špecifickej 
detskej formy viery. Cíti, že ho viera začína tlačiť, ale nechce sa 
vyzliecť. Každý krok na duchovnej ceste mu spôsobuje bolesť. 
Napriek tomu si ponecháva malé, originálne a nerozšírené topánky. 

Ďalšia vec, ktorú vie, okrem toho, že stojí na mieste a narieka, je 
kritizovať Cirkev a tých, ktorí v Cirkvi nemajú rovnakú veľkosť topánok 
ako on. 
Treťou skupinou kresťanov sú tí, ktorí cítia, že potrebujú "väčšiu mieru 
viery", ako sme počuli v dnešnom evanjeliu. Nezískajú ju tým, že na 
starú topánku nasadia novú. Najprv si musia vyzuť starú topánku a 
obuť si väčšiu. Chvíľa chodenia naboso sa môže javiť ako kríza viery, 
ale nie je to strata viery. Zostávajú verní Kristovi, jeho cirkvi a potom 
si obúvajú nové topánky - sedemmíľové čižmy." Teda topánky hlbšej 
viery. Tento proces sa v živote opakuje mnohokrát. 
MY Aby som túto jeho teóriu trochu osvetlil, uvediem opäť jeho 
skúsenosti. Píše: Na poslednom triednom stretnutí po rokoch sa ku 
mne pridala Jarka. "Počúvaj," začala svoju reč a zapálila si cigaretu, 
"počula som od dievčat, že vraj ťa vymenovali za kazateľa alebo niečo 
podobné. Ty už nerobíš psychiatriu?" "Ach áno, stále robím 
psychiatriu," odpovedal som. "Ale ty máš niečo spoločné aj s cirkvou, 
však?" "Áno, mám." "No, aj ja som veriaca," povedala a usmiala sa na 
mňa. "To je dobré. A čím sa líšiš od neveriacich?" Spýtal som sa. 
"Každý rok chodím na pravidelnú vianočnú polnočnú bohoslužbu." 
"Len o polnoci?" "A ako často chodíš do kostola?" Zvedavo sa spýtala. 
"Na svätú omšu chodím pravidelne v nedeľu a vo sviatok. A keď to 
čas dovolí, aj v pracovné dni." Jarka sa zhlboka nadýchla a 
prekvapene povedala: "To by som musela byť fanatik!" "Počuj, Jarka, 
máš manžela?" Spýtala som sa jej. Ale radšej som sa nepýtal, 
koľkého, lebo človek nikdy nevie. "Vieš, že áno," odpovedala a 
čudovala sa mojej otázke. "A ako často chodí k vám domov?" 
"Samozrejme, každý deň." "A nie je ten tvoj manžel nejaký fanatik? 
Nepreháňa to? Nestačilo by mu, keby ťa raz za rok prišiel navštíviť a 
na ďalších dvanásť mesiacov len povedal, že verí v tvoju existenciu?" 
Jarke bez ďalšieho komentára napadlo, že ten, kto má niekoho naozaj 
rád a naozaj mu verí, chodí za ním čo najčastejšie, túži byť tomu 
druhému nablízku, učí sa od neho. 
ADE To platí nielen vo vzťahoch medzi ľuďmi, ale aj vo vzťahu medzi 
človekom a Bohom. Ďakujme za vieru. Prosme o väčšiu vieru. 
Môžeme ju získať každodennou komunikáciou s Bohom a častým 
stretávaním sa s ním vo sviatostiach. Amen. 


