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Nie je pôst ako pôst – podstata metanoie – zmieriť sa s Bohom – tri nástroje 

Dnes je popolcová streda. Evanjelium hovorí o pôste, modlitbe 
a almužne, troch skutkoch, ktoré už Židia považovali za privile-
gované skutky pokánia. Ježiš ale v súvislosti s nimi hovorí 
niečo zvláštne: že totiž podľa toho, s akým zámerom ich koná-
me, tak aj taký výsledok s nimi dosiahneme. Preto napríklad tí, 
ktorí ich robia preto, aby získali slávu a uznanie svojho okolia, 
získajú svoju odmenu práve v podobe tohto uznania a tak „už 
dostali svoju odmenu“ (Mt 6,2.5.12 SSV). Z hľadiska spásy im 
však takto konané pôsty, modlitby a almužny neprinesú nič a to 
je podľa Ježiša tragédia. Ako teda tieto nástroje používať tak, 
aby prinášali slovami Jána Krstiteľa „ovocie hodné pokánia“ 
(Mt 3,8 SSV)? 

Samotné slovo pokánie v gréčtine znie metanoia. Toto slovo 
označuje úplnú premenu myslenia, názorov a postojov u člove-
ka, ktorý si uvedomil svoje omyly, svoje chyby, dokonca 
prečiny a zločiny a zhrozený nad nimi i nad sebou sa zaprisahal, 
že sa ich už nikdy nedopustí a úplne sa zmení a stane sa iným, 
novým človekom. Pôst, modlitba a almužna teda majú zmysel 
vtedy, ak sú motivované týmto postojom pokánia a sú jeho 
nástrojmi. Pokiaľ ich budeme brať len ako nejaké „nábožné 
cvičenia“ v zmysle „Som v pohode, som dobrý človek, dobrý 
kresťan a keďže je pôstne obdobie, tak sa mi ako dobrému 
kresťanovi patrí tých 40 dní si dať nejaké to predsavzatie, 
sebazápor, pocvičiť sa trochu a tak...“ – tak potom sme na tom 
presne ako oní pokrytci z Ježišovej reči, ktorí už „majú svoju 
odmenu“, ale ňou nie je Božie Kráľovstvo, pretože u nich tieto 
skutky tiež nepramenili z tejto zlomenosti pokánia, z metanoie. 

Aký je dôvod a súčasne aj cieľ pokánia, nám potom vysvetľuje 
Pavol, keď v 2. čítaní hovorí: „V Kristovom mene prosíme: 
Zmierte sa s Bohom!“ (2Kor 5,20 SSV). Slovo zmieriť v gréčti-
ne znie katalassó a pôvodne znamená zameniť jednu vec za 
druhú, resp. zaplatiť za tovar zodpovedajúcu sumu peňazí. 
Následne sa používa aj v zmysle zmierenia sa, ktoré tak má 
podobu vyrovnania medzi oboma znepriatelenými stranami. 
Toto je pre nás zaujímavé, pretože sám Ježiš, Boh, nás volá do 
takejto rovnosti: „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, 
čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám 
oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15,15 SSV). 
Podobne hovorí Písmo aj inde, keď o Kristovi vraví: „aby on 
bol prvorodený medzi mnohými bratmi“ (Rim 8,29 SSV). Ak sa 
nad tým zamyslíme, zistíme, že je to požiadavka nášho zbožšte-
nia sa. Ak sme totiž napríklad ako ľudia voči iným ľuďom v 
nerovnom postavení ako darcovia, prežívame voči nim pocit 
dobrotivosti a prajnosti a súcitu, ale nie skutočnej jednoty, je 
medzi nami stále onen rozdiel, bariéra medzi „dobrodincom“ a 
„obdarovaným“. A ak sme v postoji dlžníkov, odkázaných na 
dobrodenie iných, zase prežívame pocit vďačnosti, možno 
oddanosti, ale zase nie pocit opravdivej jednoty. Opravdivá 
jednota je možná iba medzi tými, ktorí sú si rovní. Otázka znie: 
môžeme si byť nejakým spôsobom rovní s Bohom? Odpoveď 
nám dáva Ježiš prostredníctvom známej udalosti: „Potom si 
sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže 
peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj 

istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je 
kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: "Veru, 
hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, 
čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho 
nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, 
celé svoje živobytie“ (Mk 12,41-44 SSV). Princíp je jednodu-
chý: My sme voči Bohu ako chudobná vdova voči superbo-
háčovi. Naše „dva haliere“ sa nikdy nevyrovnajú Božím 
„miliardám“. Ale v relatívnej rovine môžeme byť na jednej 
úrovni s Bohom: ak, podobne ako On, dáme z lásky všetko. 
Stále to v rovine absolútnej budú len haliere oproti miliar-
dám, človek voči Bohu, dar Boha, ktorý má všetko sám zo 
seba, človekovi, ktorý ho Jeho dary potrebuje; voči daru 
človeka, ktorý sám zo seba nič nemá a všetko má od Boha, 
Bohu, ktorý od človeka nič nepotrebuje – ale v jednom si 
budú Boh i človek rovní: obaja dávajú všetko v jednej a tej 
istej láske. Toto je základ spásy človeka v blaženosti jednoty 
Trojice: jednota vyžaduje opravdivú rovnosť, nie vzťah Pán-
sluha, ale vzťah priateľ-priateľ, ako hovorí Ježiš. 

POKÁNIE tak je uvedomením si faktu, že Boh sa mi dáva 
úplne a celý až do krajnosti a až na smrť, nezištne a bez 
postranných úmyslov, zatiaľ čo ja sa Mu nedávam vôbec, 
žijem si sám pre seba a ak aj Bohu niečo „dám“ – modlitbu, 
účasť na omši, sebazápor, vieru,... – tak skôr preto, aby som 
Boha nejako využil a „namotal“ podporovať moje zámery, 
získal od Neho „spásu“ a pod., než z opravdivej lásky... 
Následne som nad touto strašnou krivdou, ktorou sa voči 
Božej láske previňujem, úprimne zhrozený, zdesený a 
skalopevne rozhodnutý zmeniť to a hneď tu a teraz sa 
ZMIERIŤ s Bohom – čiže vyrovnať sa s Ním v láske: milo-
vať Ho tak, ako On miluje mňa, darovať sa Mu úplne celý, 
bezvýhradne a bezpodmienečne, pretože tak sa On daruje 
mne. Toto je podstata zmierenia sa s Bohom: vystúpenie na 
Jeho úroveň darovania sa a lásky a vstup do opravdivého 
partnerstva lásky s Bohom, presne podľa starobylého návo-
du: „budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, 
celou svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6,5 SSV). Toto 
je stav, v ktorom sme s Bohom konečne zmierení... 

PÔST je potom nástroj, ktorým sa oslobodzujem od všetké-
ho, čo ma akokoľvek spútava – nielen jedla – a čo mi bráni v 
úplnej slobode úplne patriť len a jedine Bohu. MODLITBA 
je aktom darovania celého seba (a teda hlavne svojej mysle, 
srdca) Bohu a v rozjímaní ich pretváranie úplne podľa Boha 
a Jeho predstáv. A ALMUŽNA (alebo milosrdenstvo, ako to 
často nazývajú už Otcovia) je nakoniec zapojením aj svojho 
života, tela, času, majetku, všetkého do Božieho diela spásy 
sveta, budovania Kráľovstva, v ktorom sa s Bohom aj tu 
stávame partnermi a spolupracovníkmi na jedinom spoloč-
nom diele lásky, v spoločnej láske voči celému stvoreniu – 
čím sa naša jednota s Bohom završuje a teda aj naša vlastná 
spása. A toto je naša úloha na toto pôstne obdobie, ale aj na 
celý náš život, samozrejme. 
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