
Zamyslenia na týždeň po 13. nedeli po Svätej Trojici 
 

Štvrtok 30. augusta 2018 

Piesne: ES č. 652, 311 

Text: Jk 5, 13 – 16 

„13Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. 14Je niekto 

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

Pánovom mene pomazali olejom. 15A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. 

A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. 16Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom 

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

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

V závere svojej epištoly nás apoštol Jakub povzbudzuje k modlitbám. Dnes svoju pozornosť 

upriamime na dve veci. 

1. Apoštol pripomína, že modliť sa máme aj v čase utrpenia, ale aj v čase radosti. Často sa 

totiž stáva, že sme zameraní len na jednu z týchto životných situácií. Buď je človek nastavený 

tak, že si na modlitbu spomenie vo chvíľach smútku a ťažkostí, a keď sa mu darí, vtedy na 

modlitbu vôbec nemyslí. Vtedy akoby mal človek pocit, že za to dobré, čo mu život prináša, 

si môže sám, že za to Bohu netreba ďakovať. Ale sú aj opačné situácie – vtedy, keď je človek 

nastavený na chválospevy, ďakovné modlitby a s utrpením a ťažkosťami akosi v modlitbách 

nepočíta. Keď prídu chvíle ťažkostí, takýto človek sa modliť prestane. Jakub sa nám snaží 

povedať, že modlitba je niečo, čo pokrýva celý rozsah nášho života. Modlitba nie je 

povinnosť, na ktorú by sme nemali zabudnúť. Modlitba je úžasná možnosť, ktorú ako veriaci 

máme. Keďže modlitba zahŕňa celú škálu ľudského života, človek potrebuje zostať v dialógu. 

Tiež potrebuje pre svoj život orientáciu – a to rovnako vtedy, keď prežíva depresiu alebo 

eufóriu.  

2. Druhé, čo nám chce apoštol Jakub povedať je, že modlitba nie je iba osobná súkromná 

záležitosť. Človek nepredstupuje pred Boha sám so svojimi problémami. Keď sa človeku vodí 

zle, týka sa to aj ostatných. Ako členovia Kristovej cirkvi nie sme odkázaní len sami na seba. 

Máme možnosť spoľahnúť sa aj na modlitby ostatných. Keď niekto trpí, majú ostatní prísť za 

ním a niečo pre neho urobiť. Jakub hovorí o modlitbách a pomazaní olejom. Pomazanie 

olejom nám je známe už zo Starej zmluvy, kde boli pomazávaní králi. Olej je teda symbolom 

Božieho Ducha. Aj v novozmluvnom podobenstve o milosrdnom Samaritánovi sa objavuje 

olej. Tu je spomínaný ako liek. Olej teda v sebe zahŕňa duchovnú aj zdravotnú oblasť života. 



Najmocnejším posilnením kresťana je spoločenstvo s Bohom v modlitbe. Niektorí ľudia 

modlitbu považujú za poslednú možnosť. Modlitba by však vždy mala prísť ako prvá! Amen. 

 

Modlitba: 

Milostivý Bože, ďakujeme Ti, že si nám dal možnosť rozprávať sa s Tebou prostredníctvom 

modlitieb. Prosíme Ťa, daj, aby sme na tento dar nezabúdali a aby sme ho ani nepovažovali za 

to posledné, čo nám v živote zostáva. Milý Pane Ježiši Kriste, prosíme, aby sme ako kresťania 

nezabúdali vo svojich modlitbách myslieť aj na ostatných. Amen. 

Mgr. Eva Germanová, PhD., zborová farárka v CZ ECAV Spišská Belá 


