KDO SE MODLÍ, AŤ SE POSTÍ.
KDO SE POSTÍ, AŤ JE MILOSRDNÝ.
Bratři a sestry,
letos Vám chci nabídnout úvahu o postu z knížky Ve víru víry nazvanou Pochmurný čas:
Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal
jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou
určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš
dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými
obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se máme co
nevíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který
nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím
lépe…
V postní době nejde jen o půst
Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních
věcí, kterou jsem zkoumal, právě postní doba a půst. (A zkoumám
dodneška…) Z mého zkoumání nyní vím, že v postní době nejde
v první řadě o půst. Půst je jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý
půst a odříkání! Ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout
více, než to, čím právě žiji.
Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je
třeba se od něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní
přijmout něco většího, musím odložit to, co v nich může překážet.
V tom je podstata neustálého rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám
nabízí a co je pro nás dobré.
Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky
na cestě obrácení: půst, modlitbu, almužnu a smíření. Modlitbou se
člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy se má
ubírat jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz,
času, aktivit…) a to, čeho se zřekl, poskytuje potřebným – což je
podstatou almužny. Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu
k Bohu, k druhým i k sobě.
Takže neváhejme a užijme pomůcku zvanou postní almužna ke svému
obracení se k Bohu.
Mons. Bohumír Vitásek
prezident ACHO
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