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„Pe calea autentică a 
postului ne angajăm abia 
atunci când facem efortul 
de a ne abţine de la co-
miterea răului de orice fel 
în relaţia cu ceilalţi. În pe-
rioada când postim încer-
căm să privilegiem binele 
concret pe care îl putem 
face altora, iertând, aju-
tând, dăruind, mângâind. 
Postul nu înseamnă mo-
rocăneală şi mustrare mo-
ralizatoare a altora, inclu-
siv de la altar, ci sobrieta-

te, reflexivitate şi echilibru 
în toate. Înseamnă şi lup-
ta cu pofta de vizibilitate, 
ştergerea sinelui exacer-
bat, ieşirea din temniţa re-
ce a egoismului şi întâm-
pinarea caldă a aproape-
lui nostru, inclusiv a celui 
împovărat de patimi...“, 
a spus Vasile Bănescu, 
 într-o declaraţie acordată 
presei la începutul Postu-
lui Paştelui. 

Potrivit purtătoru-
lui de cuvânt al Patriarhi-

ei Române, citat de Ager-
pres.ro, postul nu înseam-
nă doar abţinerea de la 
anumite alimente, ci şi 
de la „devorarea“ celor-
lalţi prin bârfă, de la „răs-
tignirea“ lor cotidiană prin 
trădări, minciună sau, du-
minical, prin „predici sa-
vonarolic moralizatoare“, 
decisive în perioada pos-
tului fiind blândeţea şi 
faptele bune faţă de cei-
lalţi. „Postind, ne refacem 
profund relaţia persona-
lă cu ceilalţi şi nu le mai 
trecem cu vederea sufe-
rinţa de multe feluri, in-
clusiv pe aceea provoca-
tă de patimile pe care ne 
grăbim uneori să li le incri-
minăm chiar public. Există 

inclusiv un post al cuvinte-
lor, al ochilor, al urechilor. 
Există şi un post mediatic, 
care include dificila încer-
care de ieşire din adicţia 
faţă de contemplarea pro-
priei imagini reverberate 
în spaţiul public şi faţă de 
tehnologia care ne artifici-
alizează viaţa. Postul este 
şi o formă de luptă spiri-
tuală cu diavolul, care nu 
ratează ocazia de a ne is-
piti şi asedia mai intens 
chiar în perioada în care 
ne străduim să devenim 
mai buni, încercând să ne 
determine capitularea şi 
să ne împingă pe „calea 
cea largă“ a comodităţilor 
şi a inerţiilor noastre coti-
diene. Postul unit cu rugă-
ciunea este cel mai puter-
nic scut împotriva răului 
cu multe chipuri prezent 
în lumea noastră din ca-
re discernământul şi bu-
nul-simţ au fost progre-
siv şi progresist evacuate. 
Prin post le putem redo-
bândi“, a mai spus Vasile 
Bănescu.
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Pagină realizată de 
 ionela ChirCu

Anul acesta cinstim şi 
lăudăm Învierea Domnu-
lui în ziua de 2 mai. Da-
că ne ducem cu mintea la 
începutul activităţii Mân-
tuitorului, observăm că 
Hristos Domnul Și-a înce-
put misiunea publică pos-
tind 40 de zile. După cum 
deja ştim, Postul Paştelui 
nu implică doar abţinerea 
de la mâncarea de dul-
ce. El trebuie asociat cu 
foarte multă rugăciune, 
căinţă, mărturisirea pă-
catelor la preot prin Sfân-
ta Spovedanie şi, evident, 
Împărtăşirea cu mari-
le şi cinstitele daruri. „În 
primul rând, prin alege-
rea unui colţ de rugăciu-
ne liniştit. Acasă, poate 
deasupra patului, agăţaţi 
două sau trei icoane şi 
o candelă înaintea lor. 
Apoi, este vital să stabi-
lim un program perma-
nent de rugăciune acasă. 
Stabiliţi o vreme de rugă-
ciune: seara, dimineaţa 
şi în timpul zilei. Progra-
mul de rugăciune să nu 

fie prea lung, aşa încât să 
nu devină prea obositor 
din pricina noutăţii aces-
tei experienţe. Răstimpul 
oferit rugăciunii trebuie 
întotdeauna să fie tratat 
cu frică, efort şi atenţie. 
Pe lângă rugăciunea per-
sonală este nevoie şi de 
unele elemente externe: 
statul în picioare, meta-
niile, îngenunchiatul, în-
semnarea cu semnul Sfin-
tei Cruci, citirea rugăciu-
nilor. Cu cât mai des se va 
ruga cineva astfel, cu atât 
mai bine. Este bine să ne 
obişnuim cu rugăciunea, 
întrucât, la început, sufle-
tul este imediat aprins de 
dorul rugăciunii. Citiţi Cu-
vântul lui Dumnezeu, No-
ul Testament, şi înainte să 
citiţi vorbiţi cu Dumnezeu 
prin rugăciune, aşa încât 
Dumnezeu să vă ajute să 
înţelegeţi, să reţineţi şi 
să puneţi în practică ce-
ea ce aţi citit“, scrie do-
xologia.ro, oferind câteva 
sfaturi ale pr. Sergei Chet-
verikoff.

Am intrat în 
Postul Paștelui 

Din data de 15 martie suntem în Postul 
Paștelui, cel mai lung și cel mai aspru post 
de peste an. Patruzeci de zile, la care se 
adaugă Săptămâna Patimilor, trebuie să 
ne purificăm sufletele prin rugăciune, 
milostenie, înțelegere și dăruire față de 
cei necăjiți.

Mesajul Patriarhiei 
Române, la începutul 
Postului Paştelui: 

Postul Paștelui, cunoscut în popor și sub 
denumirea de „Postul Mare” sau „Postul 
Păresimilor”, este rânduit de Biserica 
Ortodoxă ca perioadă de pregătire 
duhovnicească pentru întâmpinarea, 
după cuviință, a celei mai mari sărbători 
creștine, Învierea Mântuitorului Iisus 
Hristos. În opinia purtătorului de cuvânt 
al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, 
postul unit cu rugăciunea reprezintă cel 
mai puternic „scut“ împotriva răului cu 
multe chipuri prezent în lume, din care 
discernământul și bunul-simț au fost 
progresiv și progresist evacuate.  

Postind, ne 
refacem 
profund relaţia 
personală cu 
ceilalţi”

purtătorul 
de cuvânt al 
Patriarhiei 
Române

Vasile Bănescu

„Postul unit 
cu rugăciunea, 
cel mai puternic scut 
împotriva răului din lumea 
noastră”


