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Ctení: Jk 5,13-20

Dnes máme pred sebou finále, poslední cást Jakubovy epištoly. Pri pohledu zpet si 
mužeme uvedomit, že jsme probrali mnoho témat, která se vztahovala na krest anský život a 
která se predevším tocilo okolo naší víry, jak se má naše víra projevovat ve skutecném živote, 
aby nebyla pouze jen nejakou teorií. Myslím, že na tomto míste je dobré zopakovat si 
základní body, o kterých jsme doposud mluvili. 

Jakub celou dobu popisuje, jak má vypadat naše víra. Nejde mu pouze o rozumové 
uznání existence Boha, ale o to, abychom se ve víre byli schopni na našeho Boha spolehnout, 
tedy duverovat mu, verit mu. V první kapitole nás povzbuzoval ke spolehnutí se na víru 
v dobe zkoušek, kdy se nám bude moci osvedcit ten, komu veríme. 

Ve víre v Krista jsme se znovuzrodili, takže jsme nyní svobodní od hríchu a svobodní 
k lásce k bližnímu. Ve víre tedy dochází k obnove vztahu s Bohem, ale zároven s druhými 
lidmi, protože se obnovuje naše láska.

Zároven si v tom všem je Jakub vedom, že stále bojujeme s naší prirozeností a máme 
sklony na druhé zapomínat, zapomínat na Boha, a tím se navracíme k hríchu, který je ve své 
podstate egocentrický, protože myslíme jen na sebe a na naše touhy. 

Jediným rešením v takové situaci je podrídit se znovu Bohu a Jeho vuli, vzeprít se 
našim choutkám a pokušiteli a priblížit se k Bohu. Vidíme, že je to vše o víre, o spolehnutí se 
na Boha, který nám v tom všem pomuže. Vzdát se vlastních predstav a vlastních tužeb a 
podrídit se Bohu. To je Jakubovo rešení.

Minule jsme ale více videli, že nám v tom casto muže bránit naše pýcha, protože 
máme ten pocit sobestacnosti, že to dokážeme zvládnout sami. Toho se ovšem musíme vzdát, 
protože my sami o sobe nemáme nic ve vlastních ruchách. Musíme se spoléhat na Boha a 
trpelive a pokorne na Nej cekat.

Skutecná víra se jednoduše projevuje na našem životním stylu, na našem jednání a na 
našich skutcích. Víra a život od sebe nelze oddelit. Ale práve proto, že se nám ta víra v Boha 
osvedcuje v case zkoušek, tak nemáme duvod Bohu neduverovat v našem živote, který žijeme 
podle Nej. 

Celá epištola se jednoduše tocí kolem víry, která je pro Jakuba klícová v našem vztahu 
s Bohem. Udelal jsem nyní toto shrnutí, protože náš dnešní záverecný text se zameruje na 
modlitbu víry, a tak jsem chtel, abychom do tohoto dnešního studia vstupovali s vedomím 
toho, co jsme si již o víre rekli. 

„ “ (Jk 5,13). 
Víra, když to zjednoduším, je ve svém podstate o vztahu s Bohem, a každý takový 

vztah se musí budovat. Jednou ze základních pomucek, jak lze budovat vztah je komunikace, 
ve které, když selžeme, se zacne rozpadat náš vztah. Když se v dnešní dobe podíváme okolo 
sebe, tak vidíme, že mnohé vztahy se rozpadají, mnohá manželství koncí, a když budeme 
hledat duvody, tak na prvním míste se vetšinou uvádí špatná komunikace. 

Komunikace není pouze o mluvení a slyšení, co ten druh  ríká, ale také o naslouchání. 
Mluvili jsme o tom trochu v první kapitole, kde nás Jakub vyzýval, abychom byli rychlí 
k naslouchání. Musíme Bohu dovolit, aby k nám také promlouval, a k tomu potrebujeme 
naslouchat, což vyžaduje, abychom se taky ztišili a jednoduše Bohu naslouchali, a to at  už 
skrze Jeho slovo, Bibli, nebo skrze druhé lidi a situace, které pricházejí do našich životu, a 
abychom sledovali, jak nám také odpovídá na naše prosby a modlitby. 

Modlitba je v zásade komunikace s Bohem, a tak bychom na ni meli pamatovat a 
neustále na modlitbe pracovat, aby se tak budoval náš       s Bohem. A když ríkám pracovat, 
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tak tím myslím neprestávat se modlit a zároven neprestávat naslouchat Bohu, jak k nám 
promlouvá a jak nám odpovídá. Modlitba nás jednoduše má provázet celý náš krest anský 
život, a to ve všech situacích.

A presne o to tady Jakubovi jde. Modlitba v každé životní situaci. „
“ To vyjádrení „vede se nekomu 

zle“ má širokou škálu významu. Muže jít pouze o špatno  náladu, ale muže jít o tvrdé 
pronásledování. Na druhou stranu, „dobrá mysl“ zde zna     dobrou náladu až životní 
energii, euforii.1 Vidíme, že Jakubovi jde o to, abychom s Bohem komunikovali neustále, za 
každých okolností.

Casto se ríká, že když je nám nejhur, tak se zacínáme  odlit a ve chvílích pohody na 
Boha zapomínáme. Možná je to do urcité míry pravda. Možná se daleko víc modlíme, když 
máme problémy. Ale na druhou stranu, Jakub zminuje, že když nám je dobre, máme zpívat 
Pánu. Doslovný preklad by znel, at  zpívá „žalmy“. 

Jak dobre víme ze Starého Zákona, tak kniha Žalmu je ve skutecnosti knihou 
zpívaných modliteb. Nevím jak vy, ale, i když moje hudební a pevecká stránka není tak silná, 
rád zpívám písne chval. Když je mi dobre, tak je mi do zpevu. Koneckoncu me k tomu i Jakub 
povzbuzuje. 

Chci tím ríci, a možná do velké míry povzbudit, že modlitba, kdy tedy sklopíme hlavu, 
spráskneme ruce a vedeme monolog, berte tento popis pr     s rezervou, nemusí být jediným 
druhem modlitby. Modlitba je jednoduše komunikace s Bohem a jako každá komunikace, tak 
i modlitba muže probíhat ruznými zpusoby. Mužeme mluvit k Bohu, mužeme zpívat, mužeme 
císt, mužeme zvestovat, ale mužeme i jen naslouchat Jeho hlasu, obdivovat krásu Jeho 
stvorení, ale mnohé další veci. 

Abych to nejak shrnul, tak „Jakub vysvetluje, že modlitba je neco, co pokrývá celý 
rozsah, celou škálu lidského života. Ne jako povinnost, na kterou bych   nemeli zapomínat 
… [ale] modlitba pokrývá celý rozsah lidského života v tom smyslu, že clovek potrebuje být 
v dialogu. A potrebuje orientaci pro svuj život – at  už je zrovna v depresi nebo v euforii.“2

Pri tom všem nezáleží na presném, predem daném schématu, jak bychom se meli 
modlit, jak bychom meli s Bohem komunikovat. V tom je možná práve krása toho našeho 
vztahu, že i naše komunikace je rozmanitá. 

„

“ (Jk 5,14-16).
Zde Jakub pokracuje v tématu modlitby. V predešlém verši se mohlo jednat o jakousi 

osobní zbožnost cloveka, kdežto zde je zmínena také role spolecenství. Jako jednotlivec jsem 
zároven soucástí spolecenství Božího lidu, a tak moje problémy jsou urcitým zpusobem 
problémy všech. 

Apoštol Pavel napsal v listu Korintským: „

“ (1K 12,24b-26a). Máme o sebe navzájem 
pecovat, protože jde o projev lásky k bližnímu. Když tedy trpí muj bližní, trpím i já. 

Zámerem toho textu je, abychom si uvedomili, že nejsme sami, že máme jeden 
druhého, a toto uvedomení potrebujeme práve v obtížných casech jako je treba období težké 
nemoci. Máme si navzájem pomáhat a zároven se nemusíme bát o pomoc požádat. Konkrétne 
zde nemocný žádá o modlitby.

                                                  
1 Mrázek, J.: , str. 109-110.
2 Mrázek, J.: , str. 110.

Vede se nekomu z 
vás zle? At se modlí! Je nekdo dobré mysli? At zpívá Pánu!

Je nekdo z vás nemocen? At zavolá starší církve, ti  at  se nad ním modlí a potírají ho olejem 
ve jménu Páne. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopusti l-li  se hríchu, 
bude mu odpušteno. Vyznávejte hríchy jeden druhému a modlete se jeden za  ruhého, abyste 
byli  uzdraveni . Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého

Buh zarídi l telo tak, že prehlíženým údum 
dal hojnejší cest, aby v tele nedošlo k roztržce, ale aby údy shodne pecovaly jeden o 
druhý. Trpí-li  jeden úd, trpí spolu s ním všechny
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Katolická církev na základe tohoto textu ustanovila svátost nemocných, která se 
v minulosti nazývala posledním pomazáním. Název se zmenil predevším proto, že v dnešní 
dobe je udelována i težce nemocným, kterým nehrozí bezprostrední smrt, což je podstata 
toho, co se Jakub snaží ríci, tedy že nemusí jít o prípad, kdy hrozí smrt, ale jednoduše je 
zmínena nemoc cloveka. Tento akt je ovšem praktikován i v protestantských církvích, ac není 
razen mezi svátosti samotné. 

Podívejme se trochu podrobneji na to, jak to všechno má vypadat podle Jakuba. 
Základem zde je, že nemocný clovek zavolá starší církve, kterí jsou zodpovední za duchovní 
život celého sboru. To je hlavní úkol, který má nemocný sám. Témer všechno ostatní, co 
Jakub zminuje, spadá už do kompetence starších. 

U starších je podstatné to, „že za ním prijdou a že se svým problémem (nebo nemocí) 
není sám. Stejne podstatné mi prijde, že si nehrají na Jobovy prátele. Že s tím, který je na tom 
špatne, nezacnou rozebírat príciny a zavinení … ti starší si tam nejdou rešit své problémy – at  
už s otázkou nemoci nebo s címkoli – a nejdou ani nemocnému vysvetlovat, co a proc ho to 
potkalo, nýbrž prijdou, aby byli s ním.“3

To je první vec. Druhá je, že se za neho modlí. Modlitba zde asi není potreba 
vysvetlovat. Jednoduše se modlí za uzdravení, za Boží      mnost a podporu v utrpení 
nemocného bratra ci sestry. 

Tato Boží prítomnost je symbolizována také potíráním oleje. Olej hraje ve Starém 
Zákone duležitou roli pri mnoha náboženských úkonech,     zde v našem textu predevším 
symbolizuje uzdravující moc Ducha svatého.4 Zároven je duležité si všimnout, že mazání 
olejem probíhá „ “. Je zde jasný duraz, že je to Buh, který uzdravuje, ne 
samotný olej. 

Olej je pouze symbol, ale na cem ve skutecnosti záleží je modlitba víry. „
“ Jde 

zde o tu pevnou, zkouškami protríbenou víru, kterou Jakub celou dobu popisuje. Jde o víru, 
kterou by meli mít predevším starší sboru jakožto duchovní vedoucí. 

Jde tedy o prímluvnou modlitbu za nemocného, pricemž máme v Bibli mnoho odkazu 
na to, že Buh vyslýchá naše modlitby, že mužeme mít tu jistotu. Mnozí nemocní mají tu 
nadeji, že je Buh okamžite uzdraví, jako tomu mnohokrát bylo za Ježíšovy služby, a pak jsou 
zklamaní z toho, když ono uzdravení neprijde. 

Paradox ovšem je, že náš text je tak trochu dvojznacný a hraje na obe strany. Na jednu 
stranu mluví o nemocném cloveku, ale na druhou stranu mluví   záchrane ci spasení. Na 
jednu stranu je velmi fyzický, ale na druhou stranu zase duchovní. Recký text v sobe nese oba 
významy. 

Zkusím ten text precíst tak, že doplním ty možné významy: „Modlitba víry uzdraví, 
zachrání, spasí nemocného, skleslého, slabého a Pán jej postaví, vzkrísí, postaví na nohy.“ 
Vidíte, že obe možné varianty, fyzické a duchovní uzdravení, jsou zde na míste. 

Modlitba víry je jasná,“ ale vyslyšení už muže probehnout ve dvou rovinách. Modlitba 
víry (možná i) uzdraví nemocného (stonajícího). Fyzicky uzdraví. Ale i kdyby ne: modlitba 
víry spasí klesajícího (skleslého, v depresi, jak chcete). A Pán ho znovu postaví na nohy (a i 
kdyby ne ted , každopádne ho vzkrísí. V poslední den. To znamená: co nevidet). A pokud ho 
tíží nejaké hríchy, budou mu odpušteny.“5

                                                  
3 Mrázek, J.: , str. 111-112.
4 Je zde samozrejme i možnost, že Jakub má na mysli proces lécení, a tím pádem by clovek mel vyhledat lékare, 
což je opak toho, co si nekterí krest ané myslí, že doktori nejsou potreba, ale stací jim pouhá modlitba. Tyto 
možnosti se navzájem nevylucují. Olej zde muže symbolizovat jak proces lécení, tak také prítomnost Ducha 
svatého. Koneckoncu, kdyby modlitba byla dostacující, tak by lékari byli bez práce, a to zahrnuje i Lukáše, který 
napsal evangelium a knihu Skutku. 
5 Mrázek, J.: , str. 112. 

ve jménu Páne

Modlitba 
víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopusti l-li  se hríchu, bude mu odpušteno.
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Poslední verš o vyznávání hríchu muže v sobe nést onu konotaci, že nemoc je nejak 
spojena s hríchem, a proto je ono vyznání hríchu potreba pred tí   než dojde k samotnému 
uzdravení, ale osobne si myslím, že to tak nutne nemusí být. Je pravda, že to byl prvotní 
hrích, který privedl na tuto zem zlorecení, a s ním také nemoci, ale v Bibli nemáme žádnou 
podporu pro to, abychom nemoc spojovali s konkrétním hríchem. 

Vyznání hríchu je zde potreba chápat obecneji, tedy jako pokání pred Bohem, aby nás 
svou mocí mohl uzdravit. Když bych to vyjádril slovy Jakuba, tak se clovek musí nejprve 
vzeprít d áblu a priblížit se k Bohu, aby jej Buh mohl uzdravit ci zachránit, a to at  už 
duchovne, tak fyzicky. 

Jakub nakonec uzavírá prohlášením, že modlitba spravedlivého má velkou moc. To je 
takové ujištení na záver toho, co nyní zmínil, že modl             ivého má velikou moc a má 
nadeji na vyslyšení. 

Jenom krátce se ovšem zastavím u té spravedlnosti. Celou dobu Jakub mluví o víre a 
najednou preskocí k spravedlnosti. Na první zastavení to sice muže být matoucí, ale ze
Starého Zákona víme, že je to práve na základe víry, kdy clovek dochází spravedlnosti. 
V Genesis 15,6 cteme: „ “
Apoštol Pavel to vyjádril takto: „  [v Kristu]

“ (R 1,17). 
Pred Bohem nejsme spravedliví sami o sobe, ale stojíme pred Ním v Kristove 

spravedlnosti, která nám je pripisována na základe víry, kterou máme a která se projevuje na 
našem zpusobu života. 

Jakub radeji ješte uvede jeden príklad: 

„
“ (Jk 5,17-18).

Tento príbeh je zaznamenán v 1. Královské v 17. a 18. kapitole a stal se v období 
vlády Achaba, který kraloval nad severním zproneverilým Izraelem. Eliáš sám je asi 
nejvýznamnejším prorokem své doby, který nakonec nezakusil smrt, ale byl vzat do nebe 
(2Kr 2), odkud Židé cekali ci cekají jeho návrat pred         m Mesiáše. Z Nového Zákona 
víme, že Ježíš oznacil Jana Krtitele za Eliáše (Mt 11,13-14). 

Pointa této Jakubovy ilustrace však spocívá v podobnosti Eliáše a nás samotných. 
Nebo bychom spíše mohli ríci v identicnosti. My se nijak nelišíme od Eliáše. Byl to sice 
významný prorok, ale byl clovek jako my. Ano, delal mnohé zázraky, ale koneckoncu ty 
mužeme delat i my. 

Eliáš byl jednoduše muž víry, který poslouchal Boha a který žil tak, jak ho Buh vedl. 
O to Jakubovi jde. O Eliášovu víru. Ve víre se modlil k Hospodinu a Hospodin mu odpovedel. 
To nejduležitejší v tomto príbehu je skutecnost, že to nebyl Eliáš sám, kdo delal všechny ty 
zázraky, ale Buh. 

Jeho síla, stejne jako naše, spocívala v Bohu, na kterého se spoléhal, kterému 
duveroval, kterému veril. Jeho spravedlnost spocívala pouze v jeho víre, ve které se modlil 
k Bohu, a ten jej vyslyšel. 

Ale abych to ješte spojil s predchozím oddílem: „Modlitba spravedlivého, která má 
nadeji na vyslyšení, by mela být za neco dobrého [tedy ne za vlastní vášne a touhy] … 
A v kontextu zejména za odpuštení hríchu. Taková modlitba    šanci na vyslyšení. A Jakub 
ví o tom, že takové odpuštení hríchu není formalita bez dopadu do života.“6

                                                  
6 Mrázek, J.: , str. 114.

Abram Hospodinovi  uveri l a on mu to pripocetl jako spravedlnost.
Vždyt se v nem  zjevuje Boží spravedlnost, která je 

pri jímána vírou a vede k víre

Eliáš byl clovek jako my, a když se naléhave modli l, aby nepršelo, nezapršelo v zemi  po tri 
roky a šest mesícu. A opet se modli l, a nebe dalo déšt a zeme prinesla úrodu
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„
“ 

(Jk 5,19-20).
Doposud Jakub vyzýval a povzbuzoval k vytrvání ve zkouškách a k príkladnému 

životu víry. Pri tom všem zduraznoval potrebu vydržet, potrebu vytrvalosti, potrebu držet se 
vírou Boha a zustat s Ním ve spojení skrze modlitbu. 

Nikde ale není receno, že clovek nemuže všem tem težkostem podlehnout. Možná si 
vzpomenete na Ježíšovo známé podobenství o rozsévaci.      slovo je rozséváno do našich 
životu, ale ne všechna semena se uchytí. 

„

“ (Mt 13,20-23).
Naše víra v nás musí nejprve opravdu zakorenit, musí se osvedcit,      om mohli 

rust. Jakubovi v techto posledních verších jde predevším o tu lásku jednech k druhým, protože 
ta se muže projevit nejlépe ve spolecenství, kdy jsme    jedni pro druhé, abychom se 
navzájem podpírali, povzbuzovali, napomínali a privádeli nazpet. 

Modlitba je v tomto procesu nesmírne duležitá, ale platí to samé, co platí u víry. Víra 
bez skutku je mrtvá. Stejne tak i modlitba bez skutku    svým zpusobem mrtvá. Je dobré se 
modlit za naše bratry a sestry, je dobré modlit se za            je dobré modlit se za naše 
kamarády mimo církev, ale pokud neudeláme neco my pro jejich záchranu, pokud my sami se 
do toho také nevložíme, pak muže zustat naše modlitba mrtvá. 

Jakub nás povzbuzuje k tomu, abychom privádeli lidi nazpet, abychom ukazovali 
cestu zbloudilým, protože tak mohou dojít záchrany, spasení a odpuštení hríchu. Jedine 
u Boha, ke kterému je máme vést. 

Naše studium Jakubovy epištoly je tímto u konce. Zabrousili jsme do mnoha oblastí 
krest anského života, ale predevším jsme si ukazovali,     Jakub sám chápal víru. Víra je pro 
nej necím živým, životadárným, co ovlivnuje celý náš život. 

Bratrí moji , zbloudí-li  kdo od pravdy a druhý ho privede nazpet, vezte, že ten, kdo odvrátí 
hríšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši  od smrti    prikryje množství hríchu

U koho bylo zaseto na skalnatou pudu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí 
pri jímá; ale nezakoreni lo v nem a je nestálý: když pri jde tísen nebo   onásledování pro to 
slovo, hned odpadá. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale casné starosti  a 
vábivost majetku slovo udusí, a zustane bez úrody. U koho bylo zaseto do dobré zeme, to je 
ten, kdo slovo slyší i  chápe a prináší úrodu, jeden st  ásobnou, druhý šedesátinásobnou, tretí 
tricetinásobnou
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