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Neodmysliteľnou súčasťou duchovného života človeka v priebehu 

liturgického roka je pôst. Spočítanie pôstnych dni poukazuje na to, aké miesto 

v duchovnej príprave človeka tento prostriedok má. No z viacerých dôvodov je 

pôstu venovaná veľmi malá pozornosť. Veľmi často vzťah človeka k pôstu súvisí 

s vnímaním jeho ako akéhosi obmedzenia alebo ťažkej skúšky, ktorú človek nemusí 

podstúpiť. Pôst nie je nutnosťou a v žiadnom prípade povinnosťou človeka, je to však 

prostriedok, bez ktorého je duchovný zápas ťažko predstaviteľný. V životoch svätých 

boli pôst a modlitba neodmysliteľnou súčasťou ich života. No čo je ešte dôležité, pôst 

má okrem spomínaného duchovného prínosu pre človeka aj terapeutický význam. 

V pravoslávnej cirkvi pôst znamená duchovnú a telesnú zdržanlivosť, ktorá súvisí 

s obmedzením istých druhov jedla. Aj keď táto stránka pôstu je neodmysliteľná, nie 

je tou najdôležitejšou. S pôstom sa v prvom rade spájajú duchovné skúsenosti 

a zážitky človeka. Podľa svätého Tichona Zadonského postiť sa má aj duša, teda celý 

človek „Rozum od márnivých myšlienok, pamäť od pamätania na zlo, vôľa od zlého priania, 

oči od videnia zla, uši od nečistých rečí a klebiet, jazyk od prázdnosti, ohovárania, klamstva, 

nadávania, ruky a nohy od krádeže a zlých ciest“.1 Pôst je vyjadrením vnútorného 

obrátenia človeka ku Bohu, a symbolizuje pokánie hriešneho človeka. Pomáha 

človeku očistiť a uzdraviť dušu, získať pokoru. Táto pokora dáva človeku silu prosiť 

Boha o milosť a pomoc.  

Pôst je veľmi starý duchovný prostriedok, ktorý sa spomína už v Starom 

Zákone. Podľa sv. Vasilija Veľkého základ pre pôst bol daný človeku už v raji: „nejesť 

                                                 
1
   Pozri ТИХОН. Задонский.:Сокровище духовное, от мира собираемое. Москва 2015.   
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zo stromu poznania dobra a zla“2. Mojžišovi Boh prikázal jednodňový pôst v období 

Veľkého pokánia, kedy sa nesmelo nič jesť a človek  tak vyjadroval ľútosť za svoje 

hriechy pred Bohom. Veľmi často sa pre židovský národ pôst spájal s tragickými 

udalosťami. Spomienka na zničenie tabúľ s prikázaniami Mojžišom, dobytie 

Jeruzaléma, zničenie Chrámu. Pôst sa spájal aj s udalosťou smútku napr. náhla smrť 

kráľa Saula. Veľmi často pôst vyplýval z vlastnej iniciatívy jednotlivca  a predchádzal 

veľmi dôležitému rozhodnutiu alebo duchovnej udalosti, napríklad výstup Mojžiša 

alebo Eliáša na horu Sinaj. Strohý pôst mal prorok Daniel, keď chcel zachovať svoju 

čistotu pred Bohom a hľadal múdrosť a odpoveď na modlitbu. Pôst a pokánie 

zachránili Ninivetčanom život pred skazou, ktorú predpovedal prorok Jonáš.  

Ale asi najznámejším pôstom je štyridsaťdňový pôst Spasiteľa, ktorým 

Christos začína svoje pôsobenie ako Mesiáš. Christos zdôrazňuje význam pôstu 

nielen osobným príkladom, keď sa po dobu štyridsiatich dní postil v púšti bez jedla 

a vody, ale aj v napomenutiach  pre svojich učeníkov: „tento druh sa nedá vyhnať ináč, 

iba modlitbou a postom“3. V spojení s modlitbou a pokáním sa pôst stáva prostriedkom 

duchovného zápasu, nástrojom prekonávania pokušenia. Christos odsudzuje 

formálny pôst u farizejov „A keď sa postite nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si 

tvár, aby ľudia videli, že sa postia... Keď sa postíš , pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie 

ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec“.4 Na druhej strane na určitý čas zakazuje 

apoštolom postiť slovami: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi?  

Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; 

potom, v ten deň, sa búdu postiť“5. Podľa Teofilakta „mať ženícha“ znamená život 

v pravde v spojení s Christom, a stratiť ženícha znamená upadnutie do hriechu, 

a teda potreba pokánia a pôstu6.  

                                                 
2
 Pozri ВАСИЛИЙ, Великий.: Беседа 1. О посте. (on-line). [cit. 5.03.2015]. dostupné na internete: 

http://orthodox.ru/lsn/0177.php 
3
 Mt 17,21. 

4
 Mt 6, 16-18.  

5
 Mk 2, 18-20.  

6
 Pozri ФЕОФИЛАКТ. Болгарский.: Толкование на Евангелие от Марка. (on-line). [cit. 10.3.2015]. dostupné 

na internete: http://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-evangelie-ot-marka/2 
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No pôst je nielen prostriedkom očistenia duše od hriechov, ale veľmi často sa 

používa ako nástroj očistenia tela. V medicíne sa post berie ako jedna z foriem 

radikálnych diét. Pričom pohľad na pôst u lekárov nie je jednoznačný. Aj tu platí, že 

pôst sám o sebe nie je užitočný, ale kontraproduktívny pre zdravie človeka 

a v lekárskych kruhoch vyvoláva veľa pochybností. Veľmi často sa pôst stotožňuje 

s hladovkou, ktorá je jednou z foriem nízkoenergetických bielkovinových 

diét výhodou, ktorých je okrem toho, že sú nenáročné na jedálny lístok, aj prudký 

úbytok hmotnosti. Ten však je veľmi zradný vzhľadom na to, že ubúdajú nielen tuky, 

ale aj svalová hmota, ktorá je pre zdravé chudnutie veľmi dôležitá.      

 Pochopiť terapeutický význam pôstu môžeme, keď si priblížime 

psychologický význam jedla, t.j. čo všetko jedlo pre človek znamená. Človek je  

jediný živý tvor, pre ktorého jedlo neznamená iba energiu na prežitie. Človek neje 

iba kvôli kalóriám, ktoré potrebuje pre svoj život. Jedlo má pre človeka viac 

významov: estetický, záleží nám na tom, čo jeme, ako to vyzerá, ako je to upravené. 

Sociálny význam – jedlo sa spája s medziľudskou komunikáciou, žiadne oslavy 

a výnimočné udalosti sa nezaobídu bez hostiny. Pre človeka je dôležité s kým a kde 

jeme, s akou udalosťou sa stravovanie spája, v akej nálade sa človek nachádza a v ne- 

poslednom rade aká potreba sa jedením rieši. Psychologický význam jedla poukazuje 

na to, ako sa jedlo spája s prežívaním rôznych psychických stavov a emócií, a ako 

človek využíva jedlo na to, aby mohol ľahšie tieto stavy zvládať.    

Priradenie psychologického významu jedlu sa začína od útleho veku dieťaťa 

a dôležitú úlohu pritom zohráva vzťah dieťaťa s matkou. Starostlivosť o dieťa a jeho 

kŕmenie neodmysliteľne patria ku predstave o starostlivej matke. Je to takmer na 

inštinktívnej úrovni, že plač dieťaťa pôsobí na matku ako signál pre kŕmenie. Pritom 

iba každé druhé volanie dieťaťa súvisí s pocitom hladu alebo potrebou prebalenia. 

Dieťa už od narodenia prežíva pocity strachu a hnevu a má potrebu bezpečia a istoty, 

ako každý človek potrebuje niekedy obyčajnú prítomnosť blízkeho človeka. Plač, 

ktorý veľmi často súvisí s prejavom týchto potrieb interpretuje matka odlišne. Keďže 

plač spája s pocitom hladu, snaží sa utešiť dieťa kŕmením, a sama si toho 
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neuvedomujúc, už od útleho veku učia deti používať jedlo ako prostriedok 

sebaútechy. Čím je dieťa staršie, tým pribúdajú ďalšie a ďalšie významy. Jedlo, 

hlavne sladkosti, sa stávajú prostriedkom odmien a trestov. Byť dobrým znamená 

dostať nejakú sladkosť, byť zlým, so sladkým sa rozlúčiť. S jedlom sa začínajú spájať 

aj iné hodnoty napr. zdravie. Jesť veľa znamená robiť všetko preto, aby si bol zdravý 

a silný, pre matky a staré mamy, pýtať si „dupľu“ znamená oceniť ich kulinársky 

úspech. Zjesť veľkú dávku celú, symbolizuje poslušnosť a poriadkumilovnosť. Jedlo 

sa stáva akýmsi prostriedkom psychickej a emocionálnej adaptácie. Riešime ním 

zlepšenie nálady, ventilujeme stres a napätie. Jedlo sa stáva spoločníkom v chvíľach 

samoty, pripadne odmenou za nejaký výkon. 

Na druhej strane nesprávne stolovanie v detstve sa môže stať katalyzátorom 

problémov s jedením tzv. zlozvykov, ktoré v mieru toho ako dieťa rastie, môžu 

predstavovať veľké riziko pre telesnú hmotnosť a aj zdravie ako také. Typickými 

zlozvykmi je nepravidelné stolovanie, prerušované jedenie, odbiehanie na toaletu, ku 

televízii atď. Zlozvyk stravovania je jednou z príčin impulzívneho nekontrolovaného 

jedenia v dospelosti, ktoré znamená uspokojenie sebamenšieho pocitu hladu alebo 

jedenia, len tak, lebo to vidia moje oči.    

V konečnom dôsledku všetko toto spôsobuje istú psychickú závislosť na jedle, 

strach oň prísť alebo ho nejako obmedziť. Navyše s pribúdajúcim vekom využívanie 

jedla na tieto účely má za následok zvýšenie hmotnosti a iné telesné komplikácie. 

Mnohí odborníci formovanie takého emočného vzťahu ku jedlu pripisujú vplyvu 

výchovy v ranom detstve. Stáva sa tak najmä vtedy, keď v rodine je jedlo  

považované za hlavný zdroj radosti a iné napríklad aj duchovné sa nerozvíjajú 

vôbec. To znamená, že akékoľvek psychické rozladenosti sú vnímané cez optiku 

hladu. Pri výchove detí sa starostlivosť o nich redukuje na zabezpečenie hmotných 

potrieb - obliecť (postarať sa o zovňajšok) a nakŕmiť (zabezpečiť vnútornú istotu) 

príjem potravy sa tak stáva jediným spôsobom vyjadrenia lásky ku dieťaťu.  

 Použitie jedla na zaistenie psychickej pohody je „zajedaním“ problému nie ich 

riešením. Na druhej strane aj radikálny zásah do stravovacích návykov znamená pre 
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človeka veľký stres čo potvrdzujú všetky diéty, ktoré človek dodržuje. Preto aj pri 

chudnutí sa vždy  odporúča postupovať tak, aby na miesto obmedzenia v jedení 

alebo zásahu do stravovacích návykov bola vždy alternatíva prostriedku alebo, aby 

sa pracovalo s emóciou, ktorá bude najviac zásahom ohrozená. A keď sa prostriedok  

nájde a jedlo nahradí nejaká iná činnosť alebo zmena v živote človeka, potom sa 

môže upravovať aj stravovanie.    

No vráťme sa ku pôstu a skúsme sa pozrieť, v čom je jeho terapeutický 

význam. Ako bolo povedané vyššie, pôst poznáme ako obmedzenie množstva a 

vynechanie istých druhov jedla na určitú dobu. Patrí sem aj vynechanie maškŕt 

a všetkého toho, čo pre človeka má mimoriadny význam. Pôst je aj zmena kvantity 

stolovania. Množstvo a frekvencia jedenia v pôste výrazne klesá. Na druhej strane 

s obmedzením jedla má človek zvýšiť duchovnú aktivitu, modlitbu a vnútorný 

zápas. Svätí zdôrazňujú, že pôst bez duchovného boja nemá žiadnu cenu a duchovný 

boj je predovšetkým bojom s vášňami a v istom zmysle slova aj s vášňou prejedania 

sa. Podľa sv. Jana Zlatoústeho sa majú postiť nielen ústa, ale aj zmysly, oči, ruky, 

nohy celé telo.  

Takisto pôst bez duchovnej stránky, akýkoľvek iný dôvod by mal mať, či 

chudnutie alebo očistenie, stáva sa formou diéty, ktorá spôsobuje u človeka 

prežívanie stresu a môže vyvolávať negatívne emócie. Preto svätí odporúčali 

prehodnotiť taký pôst, aby negativných emócií a pocitu diskomfortu bolo čo 

najmenej. Svätý Kasián Rímsky vidí duchovné nebezpečenstvo ukryté v extrémoch 

ako z jednej, tak aj z druhej strany, aj v prejedávaní sa aj v nič nejedení7. Podľa neho 

sa človek môže prejedať nielen z akejsi vášne ku jedlu, ale aj  ako dôsledok 

prehnaného a nepremysleného pôstu.    

Pôst nemá ochudobniť človeka o dôležitý zdroj životných síl, ale mal by meniť 

ich modalitu, posúvať ťažisko ich významu. Dôležitým poslaním pôstu je ukázať, 

ktorý zdroj sily, energie a uzdravenia je pre človeka najdôležitejší, naučiť človeka 

neupínať sa na potravu telesnú, ale začať vnímať „potravu“ duchovnú. Pritom 
                                                 
7
 Pozri ПЕСТОВ. Н. Е.: Что такое пост и как правильно поститься. Москва 2011. 
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význam telesnej potravy ako takej sa vôbec nepopiera. Christos, ktorý veľmi dobre 

chápe význam jedla pre život človeka, Sám seba za tým účelom k nemu prirovnáva: 

„Ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa nikdy 

nebude žízniť“8. Na inom mieste „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil s neba. Kto bude jesť z 

 tohto chleba bude žiť na veky“9. „A voda  ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom 

prúdiacim do večného života“10. Cieľom pôstu nie je zisťovať aký druh jedla človek je, 

ale na čo ho človek je. Vo Svätom Písme vidíme ako Christos schválil aj taký skutok 

kráľa Dávida, ktorým porušil pravidlo nejesť z posvätných chlebov a „z ktorých nebolo 

dovolené jesť ani jemu ani jeho sprievodu, jedine kňazom“11.  

Christos dáva na správnu mieru to, čo pre človeka znamená jedlo, čo človeka 

živí, dáva mu sily a zdravie a v konečnom dôsledku aj oslobodzuje a uzdravuje 

človeka od mnohých utrpení. Učí človeka ako vnímať duchovnú stránku problémov, 

ktorá s nimi súvisí poukazuje na absenciu duchovnosti. Upínaním sa na jedlo 

vznikajú duchovné prekážky, ktoré stoja na ceste medzi človekom a Bohom. Veľmi 

dobrý príklad toho je starozákonný Ezau, ktorý vymenil prvorodenstvo za 

šošovicovú polievku „Hľa idem zomrieť, načože mi je prvorodenstvo?“12 

Zmenou myslenia človeka Christos chce poukázať, že On je tým pravým 

prostriedkom uzdravenia človeka, nič okrem Neho nám nepomáha vyriešiť naše 

problémy. Pôst pomáha človeku prinavrátiť jeho duchovné sily, ktoré potrebuje 

nielen pre duchovný boj, ale aj pre svoje zdravie. Preto bezmocným apoštolom, ktorí 

nemohli pomôcť zúfalému človeku uzdraviť svojho syna, vyčíta slovami „Veru, 

hovorím vám: ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi 

odtiaľto ta!“ –prejde. A nič vám nebude nemožné. Tento druh sa nedá vyhnať inač, iba 

pôstom a modlitbou“13. 

                                                 
8
 Jn 6, 35.  

9
 Jn 6, 51 

10
 Jn 4,14.  

11
 Mt. 12,4 

12
 Gn. 25, 35. 

13
 Mt 17, 20.21.  
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 Pokiaľ vnímame pôst ako prostriedok, nie cieľ vidíme na jeho konci Toho, ku 

komu pôst má viesť. Stretnutie sa s Christom dáva človeku možnosť prežiť a riešiť 

rôzne emócie iným spôsobom. Pôst je akýsi lakmusový papier duchovného života 

človeka, u niekoho sa  v pôste prejavujú vyššie duchovné schopnosti a iní sa zasa 

stávajú len podráždenými. Tak sa odhaľuje duchovný stav človeka. Všetko, čo počas 

pôstu človek prežíva, má možnosť odovzdať Christovi, začať sa prostredníctvom 

neho uzdravovať.  

 Preto keď sa vzdávame jedla, odhaľujeme svoje emócie a problémy, 

vyhľadávame Spasiteľa ako toho, kto tieto problémy pomáha vyriešiť: „poďte ku Mne 

všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte 

sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo 

je prijemné a moje bremeno ľahké“14. Tieto slová pomáhajú pochopiť hlboký význam 

ďalších Spasiteľových slov: „A keď sa postite, nebuďte zamračení ako pokrytci...Keď sa ty 

postíš, pomaž si hlavu umy si tvar, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je 

v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“15. Odmenou pre postiaceho 

sa človeka sa má namiesto jedla, ako to bolo doposiaľ, stať osobná skúsenosť 

s Bohom, ktorá zároveň vnáša duchovný pohľad na problémy a ich riešenie.            

Preto človek, ktorý vstúpi do pôstu, potrebuje nielen prijať výzvu začať postiť, 

ale zároveň rátať s tým, že pôst pomôže poodhaliť veľa významov, poukáže na 

mnoho potrieb a problémov, a keďže je to duchovný prostriedok, ktorý má viesť 

človeka ku poznaniu Boha, odhalí aj nový spôsob ako všetky nástrahy prekonať. 

Prežiť emócie a vyriešiť ich iným spôsobom. Pôst je terapiou, a tá býva niekedy 

zdĺhavou a ťažkou. Jej výsledkom v duchovnom zmysle tohto slova sú dary Svätého 

Ducha, ktoré sa u človeka prejavujú vnútorným pokojom, láskou ku blížnemu 

a radosťou. Pôst neprinesie človeku úžitok pokiaľ ten nebude praktizovať duchovné 

cnosti lásky, milosrdenstva, slúženia blížnemu. Vyčerpávajúcu odpoveď o pôste bez 

úžitku hovorí prorok Izaiáš „Prečo sa postime a Ty to nevidíš, kajáme sa, a Ty to neberieš 

                                                 
14

 Mt 11, 28-30.              
15

 Mt 6, 16-18.  
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na vedomie. Hľa, v deň svojho pôstu uplatňujte svoju záľubu a naháňate všetkých svojich 

robotníkov. Ajhľa, pre svár a zvadu sa postite, aby ste mohli biť zločinnou päsťou. Váš 

dnešný pôst nie je taký, žeby váš hlas bol počutý na výšinách. Toto, hľa, je pôst, ktorý mám 

rád: Rozviazať putá neprávosti, spretrhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu 

a polámať každého jarmo. Keď vidíš nahého, priodej ho a neskrývaj sa pred svojim príbuzným. 

Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš...Potom budeš volať a Hospodin ťa 

vyslyší“16.      
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