
Zamyslenia na týždeň po Predpôstnej nedeli 7. februára 2016 

 

Nedeľa 7. februára 2016 - Predpôstna nedeľa (Quinquagesima) - 145 rokov od smrti 

F. M. Dostojevského  

Text: Sk 14, 22 

„... utvrdzovali duše učeníkov, povzbudzujúc ich, aby zotrvali vo viere, a že: Cez mnohé 

súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho...“ 

Piesne: ES č. 500, 343 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Každý z nás zažíva vo svojom živote dobré i zlé. Tak ako Pán Ježiš Kristus musel ísť v 

tomto svete aj cestou kríža, hoci bol Boží Syn, rovnako je to aj s nami. Pravdu má apoštol 

Pavel, keď hovorí, že „cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho“. Kde sa to 

berie toľko životných trápení? Posiela ich na nás Pán Boh? Tak si to niektorí ľudia myslia 

a hnevajú sa na Pána Boha, prečo na nich niečo poslal. Podľa apoštola Jakuba od Pána 

Boha prijímame len dobré veci (Jk 1, 17). V Jóbovom prípade utrpenie na neho posielal 

Satan, aby mohol preskúšať jeho vieru, či je opravdivá, či aj v utrpení zostane verný Pánu 

Bohu (Job 1, 9 – 12). Inokedy ľudia spôsobujú utrpenie jeden druhému. Utrpenie môže 

prísť aj od rôznych chorôb, ktoré prichádzajú v dôsledku šírenia vírusov a bacilov. Alebo 

ich prinesie príroda v podobe zemetrasení. Prináša ich aj vyšší vek človeka, keď telo 

slabne. Alebo si ich pritiahneme na seba my sami chybami, ktorých sa v živote dopustíme. 

Takým ťažko trpiacim človekom bol aj veľký ruský spisovateľ Fiodor Michajlovič 

Dostojevský. Práve dnes uplynulo 145 rokov od jeho smrti. Dostojevský sa totiž zaplietol 

do protištátneho sprisahania a bol za to odsúdený na smrť zastrelením. Pán Boh ho však 

vytrhol zo smrti. Práve vo chvíli, keď už mal byť popravený, prišla správa, že mu bola 

udelená milosť a jeho trest bol zmenený na niekoľkoročné vyhnanstvo na Sibír. Bude teda 

ďalej žiť, aj keď v utrpení. Vďaku Pánu Bohu za záchranu svojho života Dostojevský 

prejavoval písaním románov, v ktorých vydával svedectvo o svojej vďačnosti voči Pánu 

Bohu. Odsudzoval v nich všetko nemorálne a zlé, čo ľudia konajú. 

Bratia a sestry, uvedomme si, že Pán Boh aj nás mnohokrát zachránil od zlého, čo nejakým 

spôsobom ohrozovalo náš život. Alebo nám Pán Boh naše utrpenie urobil aspoň 

znesiteľnejším. Pýtam sa: Preukazuješ aj ty Pánu Bohu vďaku za to, že ti pomohol? Čo 

robíš ty na dôkaz vďačnosti voči Pánu Bohu za všetko dobré, čo Ti v živote preukázal? Čo 

robíš na Božiu slávu? Zamysli sa! Amen. 

Modlitba: 

Mnoho dobrého od Teba prijímame v živote, drahý náš Bože. Keď prichádzajú životné 

utrpenia, Ty nás z nich vytrhuješ alebo nám tieto utrpenia zmierňuješ. Dávaš nám ľudí, 

ktorí nám v našich utrpeniach pomáhajú. Dávaš nám aj silu Ducha Svätého, aby sme svoje 

utrpenie ľahšie znášali. Za to všetko Ti úprimne ďakujem a prosím, neopúšťaj ma v mojich 

utrpeniach, ale ma pozdvihuj v mojich slabostiach. Za to všetko Ťa chcem, drahý Bože, 

chváliť a velebiť, dokiaľ ma ešte ponecháš v tejto časnosti. Chcem svoj život žiť na Tvoju 

slávu a na dobro svojich blížnych. A raz ma láskavo preveď do nebeského domova u Teba 

vo večnej sláve. Amen. 
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