
Štvrtok 22. februára 2018 

Piesne: ES č. 333, 633 

Text: Zach 7, 9 – 10 

„9Takto hovorí Hospodin mocností: Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a 

milosrdenstvo jeden druhému. 10Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných, a 

nikto nech nezmýšľa zle v srdci proti druhému.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

S určitosťou môžeme povedať, že dnešná doba je do veľkej miery ovplyvňovaná médiami. 

To, čo sa povie v televízii, alebo si mladý človek prečíta na sociálnej sieti, sa všeobecne 

vníma ako pravda. Médiá ovplyvňujú naše názory. Reagujú na rôzne udalosti života a 

samozrejme nevynechávajú ani ten náboženský. I pôstne obdobie je pre médiá živnou pôdou 

na získanie sledovanosti. Iste sme si mohli všimnúť, ako televízni redaktori poskytujú 

„žhavé“ informácie o význame pôstu a jeho pozitívnych účinkoch pre človeka. Z obdobia 

pôstu sa stal len akýsi podporný prostriedok, upevňujúci iné témy – zdravia, životného štýlu, 

detoxikácie organizmu. Kam sa ale vytratila pravá – duchovná podstata pôstneho obdobia? Tá 

nie je pre médiá a tento svet až taká lákavá. Dnešné biblické slová hovoria o tom, čo má pravý 

pôst skutočne obsahovať. Sú z pasáže, ktorá nesie názov: Opravdivá bohoslužba. Pravda, 

láska, milosrdenstvo, pokojné spolunažívanie, zmena myslenia. To je len niekoľko hodnôt, 

nad ktorými máme uvažovať. Dejú sa v mojom živote naplno? Tieto hodnoty jasne hovoria o 

duchovnej zmene. V kontraste udalostí dnešnej doby si to môžeme uvedomovať aj my sami. 

To, čo Boh zvestuje ústami proroka Zachariáša, to Pán Ježiš jasne pomenoval v stretnutí s 

farizejom Nikodémom: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva 

Božieho.“ (J 3, 5) Nedaj sa, milý čitateľ, zmiasť správami médií o tom, k čomu má slúžiť 

pôstne obdobie. Pravdu hľadaj tam, kde skutočne je – v Božom slove. A Biblia nesvedčí o 

pôste len ako o striedmosti stravy. Hovorí o duchovnej zmene v živote človeka. A práve na to 

sa zameraj. Duchovná premena nech sa stane životným štýlom kresťana a to nielen počas 

pôstu, ale v každom dni života v tejto časnosti. V tom je tá opravdivá bohoslužba. To je 

služba, ktorá mení život nielen jednotlivca, ale priamo sa dotýka aj blížnych. Amen. 

 

Modlitba: 

Svätý Pane Bože. Ďakujem Ti, že skrze Tvoje slovo môžem spoznávať skutočné pravdy pre 

život. Ďakujem, že práve skrze toto slovo chceš meniť i moje vnútro. Prosím Ťa o silu k tomu, 

aby som vedel správne rozumieť zmyslu pôstu. Ty sám svojím Duchom konaj premenu 



môjho života tak, aby som slúžil na prospech Tebe i svojim blížnym. Nech tak nesiem 

svedectvo lásky, ktorú Ty preukazuješ nám – hriešnym ľuďom. Amen. 
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