Význam modlitby a zmysel pôstu
I obrátil som tvár k svojmu Pánovi, k Bohu, aby som ho hľadal modlitbou a
prosbami s pôstom, vrecovinou a popolom. Dan 9,3

„Čo nič nestojí za nič nestojí.“ Pôst dáva modlitbe vážnosť.
Rovnako ako slovo „Milujem ťa“ dostáva vážnosť, ak je dokázané
skutkom. Darmo budem rozprávať ako niekoho milujem, ak nie som
preň ochotný niečo urobiť.
Preto aj vo vzťahu k Bohu ukazujem, že to myslím naozaj vážne,
ochotou postiť sa. Vzdávam sa nejakého dobra z lásky k Bohu, rovnako
ako sa rodič z lásky vzdáva pohodlia, keď v noci vstáva k chorému
dieťaťu. Ako muž z lásky vie zanechať pohodlie obývačky, televízor a ísť
v daždi či zime za svojou milovanou. Boh nič nepotrebuje, no človek
jednoduchým gestom ukazuje, že mu záleží na Bohu, a že to, čo
v modlitbe prosí, myslí naozaj vážne. Preto pôst nemusí byť len
o nejedení mäsa alebo nejakého iného jedla. Stačí si odrieknuť hocijakú
príjemnosť. Môže to byť televízor, hudba, internet, sociálne siete, káva,
alkohol, sladkosti, hry a pod. Doba 40 dní ukazuje na biblickú tradíciu.
Na ohlasovanie Jonáša sa 40 dní postí ľud v Ninive. 40 dní sa postí
Mojžiš. 40 dní sa postí Ježiš pred začiatkom verejného vyučovania.
Preto aj my nasledujúc ich vzor pred dôležitými udalosťami vstupujeme
do takéhoto pôstu. Preto si na začiatok treba stanoviť, čoho sa
zrieknem, pravdaže s ohľadom na môj zdravotný stav a okolie.
Ježiš povedal: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v
mojom mene, tam som ja medzi nimi." Preto sa spoločne zjednoťme
v modlitbe.

40 dňové putovanie v spoločnej
modlitbe a pôste za voľby

2020

Predovšetkým teda žiadam,
aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby,
vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých
vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a
pokojným životom
vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti.
1Tim 2,1-4
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 za predstavených štátu: prezidenta, premiéra,
ministrov, starostov a poslancov
 za voľby, aby sme si zvolili múdrych a dobrých správcov
našej krajiny
 za budúcu vládu a národnú radu SR
 aby budúca koaličná zmluva stála na kresťanských
hodnotách a princípoch
 za správnu mieru politickej angažovanosti, aby sme
rozumeli veciam verejným
 aby občania SR neboli ľahostajní a aby zodpovedne
pristupovali k voľbám
 aby sme mali úctu voči tým, čo nám vládnu
 za všetky volebné komisie, aby si poctivo plnili svoju
úlohu a nedali priestor volebným podvodom
 aby bolo v parlamente stále viac obrátených kresťanov
 za spravodlivé zákony
 za spravodlivé súdnictvo, aby nevládla korupcia
 aby predstaveným štátu skutočne záležalo na dobre SR
 aby si predstavení štátu v plnosti uvedomovali, že majú
slúžiť, a nie uprednostňovať vlastné záujmy
 za múdrosť v spravovaní štátneho majetku
 za budovanie Božieho kráľovstva na zemi

