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Pondelok 3. októbra 2016 

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. 

Piesne: ES č. 317, 637 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Život prináša rôzne situácie. Sú chvíle, keď si šťastný, zdravý, prežívaš krásne obdobie. No zažil 

si alebo práve prežívaš aj utrpenie, bolesť, sklamanie, chorobu, smútok… Otázka je, ako to 

vnímaš a ako reaguješ na tieto chvíle v živote. Keď si šťastný, zdravý, spokojný, vyrovnaný – 

vnímaš to ako samozrejmosť? A keď si utrápený, chorý, skleslý, tak sa umáraš vo svojich 

slabostiach a pýtaš sa: Prečo práve ja? V texte z Písma svätého, nad ktorým sa dnes zamýšľame, 

Jakub dáva návod, ako riešiť, keď sa v živote striedajú rozličné situácie. Prvá rada znie: „Trpí 

niekto medzi vami? Nech sa modlí.“ Modli sa práve vtedy, keď ti je ťažko, keď prežívaš utrpenie, 

keď nevieš, čo bude s tvojím životom. Pozdvihni svoje oči k Pánu Bohu a povedz Mu aj dnes, čo 

ťa trápi. On ti pomôže. Druhá rada znie: „Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy.“ Keď prežívaš 

radosť, chváľ Pána Ježiša za to, že ti žehná. Spievaj Mu žalmy, raduj sa. Pretože vždy máš dôvod 

na radosť z toho, že Pán Ježiš vydobyl svojou smrťou na Golgote spasenie aj pre teba, a tak 

nemusíš byť zatratený, ale skrze Jeho milosť si zachránený pre večný život. Tretia rada znie: „Je 

niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním…“ Ak je 

niekto v tvojej blízkosti chorý, nech ti záleží na ňom a modli sa za neho. „A modlitba z viery 

zachráni chorého a Pán ho pozdvihne.“ Posledná – štvrtá rada znie: „Preto si vyznávajte 

navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.“ Pán Ježiš Kristus nám 

umožnil prísť priamo k Bohu a prijať od Neho odpustenie. Preto je potrebné, aby si vyznal svoje 

hriechy pred Bohom a modlil sa za seba, aby ťa Pán vyliečil, aby si mohol po úprimnom vyznaní 

hriechov a ľútosti prijať Božie odpustenie hriechov. Potom môžeš pomáhať druhým prichádzať 

k Pánovi Ježišovi Kristovi a odovzdávať im Kristove slová o odpustení. Boh ti kladie na srdce 

tieto rady a napomenutia. Osvoj si ich a ži aj dnes podľa nich. Amen. 

Modlitba: 
Pane Ježiši Kriste, ďakujem za Tvoje zasľúbenie: „Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom 

mene, učiním to…“ (J 14, 14) Pane môj, prosím v Tvojom mene za všetkých trpiacich a chorých 

i za seba, aby si nás pozdvihol a pomohol nám podľa svojej vôle. Prosím Ťa, zmiluj sa nado 

mnou a odpusť mi všetky moje hriechy. Ďakujem Ti za všetko, čo mi zo svojej lásky a milosti 

dávaš. Prosím Ťa, pomôž mi žiť aj v dnešný deň podľa Tvojho slova. Amen. 
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