
 

 

II impuls na Wielki Post 24 lutego 2021 r 
Jak powinniśmy pościć przez 40 dni? 
 
Tak jak w zeszłym tygodniu, zapraszam was do refleksji w drugim już tygodniu 
postu. 
 
Poświęć  teraz odrobinę czasu dla siebie; znajdź spokojne miejsce, usiądź sobie 
wygodnie, w razie potrzeby możesz posłuchać cichej muzyki. Jeśli masz ochotę  
możesz dla siebie prowadzić tzw. „Dziennik postu”. Możesz zapalić także świecę. 
Tylko od Ciebie zależy, jak wykorzystasz ten czas rozmyślań dla siebie! 
 
Holenderska grupa muzyczna „Bots” zaśpiewała kiedyś piosenkę „Co przez siedem 
dni chcemy pić, co chcemy pić? Takie pragnienie ”. 
 
Chciałbym zmienić ten tytuł na „Jak powinniśmy pościć - przez 40 dni?” 
Pewna  dziewczyna, która dwa lata temu przyjęła pierwszą komunię świętą, 
opowiadając doszła do  momentu, kiedy w skrócie powiedziała: Pościliśmy od roku - 
jak powinniśmy pościć teraz? 
 
Spójrzmy na post w Biblii, ponieważ tam także ludzie pościli i od czasów 
starożytnych rozważali wagę postu i chcieli, aby Bóg docenił ich wysiłki. Z Księgi 
Izajasza dowiadujemy się, że Bóg ma często inaczej niż my rozumie post.  
Tam Izraelici zadawali Bogu pytanie: „Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? 
Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?" 
A Bóg im odpowiada: „Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i 
uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i 
wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał 
zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się 
człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za 
posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten 
post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić 
wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, 
wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie 
odwrócić się od współziomków.”(Iz 58: 3-7) 
 
Oczywiście ma wielką wartość nie to że, rezygnujemy z jedzenia i innych 
przyjemności, ale to jak traktujemy naszych bliźnich! Co z tego, że zrezygnuję ze 
słodyczy lub alkoholu, a na innych wyładuje swój zły nastrój? 
Czy nie jest o wiele ważniejszym, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, zachować 
pewność siebie, stojąc razem i pomagając sobie nawzajem tam, gdzie jest to 
konieczne i możliwe? 
Wykorzystajmy nadchodzący tydzień i nie tylko w myślach, ale konkretnie włączmy 
w post do naszego codziennego życia! Wtedy możemy dołączyć się do piosenki 
grupy Bots i  razem zaśpiewać: 
 
„I nie będzie to uciążliwe 



 

 

Przez siedem dni będziemy razem pracować! 
Tak, twórzcie razem, a nie samotnie 
 
Wtedy frustracja nie będzie już nas powstrzymywać 
Trzymamy się razem, nikt sam nie walczy  
Jedziemy razem, a nie samotnie.” 
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