Pondelok 20. novembra 2017
Piesne: ES č. 229, 233
Text: Iz 58, 1 – 7
„Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu, deň, keď sa človek kajá? Znamená to ovesiť hlavu
ako trstina a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom, vzácnym dňom
Hospodinovým? Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať
povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V prvom momente po prečítaní prorokových slov mi napadli dve otázky: 1. Čo je to pôst? 2.
Ako vyzeral pôst kedysi a ako vyzerá pôst dnes? Na obe otázky nám prorok Izaiáš aj
odpovedá: „Váš dnešný pôst nie je taký, aby váš hlas bolo počuť na výšinách. Či je to taký
pôst, v akom ja mám záľubu, deň, keď sa človek kajá? Znamená to ovesiť hlavu ako trstina
a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom, vzácnym dňom Hospodinovým?
Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma,
prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo.“ Kedysi naozaj pôst vyzeral tak, že
sa ľudia na znak kajúcnosti obliekli do vrecoviny, hlavu aj telo si posypali popolom a chodili
so zvesenou hlavou. Pôst znamenal, že ľudia boli zachmúrení a smutní. No je to naozaj ten
pravý pôst? Pán Boh cez Izaiáša jasne formuloval, aký pôst má rád, teda aký pôst sa Mu páči:
„rozviazať putá neprávosti... prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo.“
Máme teda od Hospodina úplne presné inštrukcie, ako má a ako nemá pôst vyzerať. Platilo to
za čias Izaiáša a platí to aj dnes. A takisto platia i slová Pána Ježiša, ktoré nachádzame
u Matúša: „Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, ktorí si nasadzujú smutný výzor
na tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím vám: Majú svoju odmenu! Ale keď sa ty
postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je
v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.“ (Mt 6, 16 – 18) Spomeňme si
preto vždy, keď dodržiavame pôst, na slová Izaiáša a na slová Pána Ježiša a snažme sa o to,
aby z nás mal radosť samotný Hospodin. Amen.
Modlitba:
Drahý Bože, ďakujeme Ti za každý deň nášho života, za Tvoje požehnania, za nežný dotyk
Tvojich dlaní. Ďakujeme Ti za Tvojho Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý nám
ukázal, ako sa treba správne postiť. Prosíme o Tvoje vedenie v každodennom žití a o Tvoj
pokoj, ktorý je nad všetkým. Nech sa Tvoja milosť a láska dokazuje na celom svete. Amen.
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