
Zamyslenia na týždeň po 19. nedeli po Svätej Trojici 22. 10. 

 

Nedeľa 22. októbra 2017 – 19. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 279, 310 

Text: Jk 5, 13 – 16 

„Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Je niekto 

chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v 

Pánovom mene pomazali olejom. A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A 

ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa 

modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Ako má žiť veriaci človek? Vieme to? Máme v tom my, kresťania, jasno? Čo myslíte? Mne sa 

často zdá, že sme v rozpakoch. Akoby sme nevedeli, kde máme hľadať odpoveď – odpovede. 

V reálnom živote to potom vyzerá tak, že sme značne dezorientovaní. Chyba však nie je v 

našom okolí, ale často je v nás. Dostali sme prameň viery a pravidlo života. Je čas doň 

načrieť. Čo nám hovorí apoštol? Hovorí, že veriť znamená spojiť s vierou, a teda s Pánom 

Bohom, každú životnú situáciu: utrpenie, radosť, chorobu... – to, čo je momentálne tvoje, či 

už to vnímaš ako dar, alebo ako bremeno. Boh sa neodvracia od dôvery a očakávania svojich 

detí. Dokonca nám kladie na srdce, aby sme v týchto veciach boli jeden za druhého 

zodpovední. Naša zodpovednosť sa má prejavovať modlitbou spojenou s pokáním. Tak sme 

pripravení prijať Božie dary a Jeho požehnanie. Je to pomerne jednoduchý návod na život – 

možno preto ho mnohí odmietajú. Kto ho však vyskúša, určite nebude sklamaný, ale bude sa 

ho držať celým srdcom a v pokojnom očakávaní. Amen.  

 

Modlitba:   

Pane, ďakujem Ti, že vo svojom slove mi dávaš ten najcennejší návod na to, ako mám žiť. 

Často nad tým rozmýšľam a kladiem si otázku, či konám správne. Uvedomujem si svoje 

chyby, ale viem, že to nestačí. Preto prichádzam k Tebe a prosím o odpustenie. Daj mi silu, 

aby som s rovnakou prosbou vedel(a) osloviť aj ľudí okolo seba. Pomôž nám, aby sme sa 

spoločne obrátili a vrátili k Tebe, a tak poznali záchranu, ktorú si nám pripravil v Pánovi 

Ježišovi Kristovi. Amen.  

 

Mgr. Renáta Rényeiová, námestná farárka v CZ ECAV Ľubietová 


