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Zilele în care trebu-
ie să postim amintesc de 
cele 40 de zile de posti-
re ale Mântuitorului Iisus 
Hristos înainte de începe-
rea activității Sale mesia-
nice, plus săptămâna Pa-
timilor. Parcurgând toa-
tă această perioadă cu 
smerenie și evlavie, vom 
fi răsplătiți cu numeroase 
bucurii duhovnicești. Tru-
purile noastre se vor în-
viora, iar sufletele se vor 
înălța spre taine nepă-
trunse care ne vor des-
chide calea către Dumne-
zeu și către viața veșnică.

Postirea ne 
reînnoiește viața   

Postul ne-a fost dăru-
it pentru a ne reînnoi în 
profunzime și a ne întă-
ri în credință. Postind, în-
deplinim o rânduială lă-
sată de Bunul Dumne-
zeu pentru noi, copiii Săi 
mult iubiți. Să sporim în 
rugăciune, să ne schim-
băm atitudinea, gândirea 
și înfăptuirea, să trecem 
de la lăcomia și iubirea 
pentru bunurile materi-
ale la cele spirituale, ca 
să fim  într-o permanen-
tă comuniune cu El, cu 
Dumnezeu Cel din Ceruri, 
care este Izvorul vieții, 
al dragostei și al vieții 
veșnice. Prin post, ne pu-
rificăm. Omul vechi de-
vine omul nou, iar omul 
rău este înlocuit cu omul 
bun. Alături de rugăciu-
ne, de Spovedanie și de 
Sfânta Împărtășanie, prin 
postire ne înnobilăm și 
ne înfrumusețăm cu ce-
le mai înalte virtuți, iubi-
rea, iertarea, milostenia, 
credința și nădejdea.

Faptele imorale ne 
întinează curăția 
sufletească

“Luați aminte la voi 
înșivă, să nu se îngreune-
ze inimile voastre cu sațiul 
mâncării și cu beția”, sunt 
povețele Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos. Pos-
tul Paștelui sau Postul Ma-
re cum este denumită de 
credincioși perioada di-
naintea Învierii Domnu-
lui, este cel mai lung și 

cel mai aspru post din tot 
anul. Așa cum ne îndeam-
nă Dumnezeu Însuși, 
trebuie mai întâi să ne 
abținem de la consumul 
untdelemnului, băuturilor 
alcoolice, alimentelor de 
origine animală, cum ar 
fi carnea, ouăle, laptele, 
brânza și alte produse lac-
tate. De la masă nu trebu-
ie să ne ridicăm flămânzi, 
dar nici sătui. Abținere 
mai înseamnă a nu ne în-
gădui săvârșirea de fapte 
imorale, pronunțarea cu-
vintelor nepotrivite, anu-
mite gesturi care ne înti-
nează conștiința și curăția 
sufletească, ce robesc ini-
ma, ne încarcă memoria 
cu imagini, fapte sau cu-
vinte nefolositoare, ges-
turi și cuvinte care ne pe-
riclitează mântuirea.

Înfrânarea ne 
aduce mântuirea 

Intrarea în post se fa-
ce prin înfrânare de la lu-
crurile pământești îngă-
duite, spre a dobândi mai 
deplin harul lui Hristos și 
chiar pe El Însuși, prin 
Sfânta Împărtășanie. Da-
că ne ducem cu mintea la 
începutul activității Mân-
tuitorului, observăm că 
Hristos Domnul Și-a înce-
put misiunea publică pos-
tind 40 de zile, ceea ce 
în istoria mântuirii puțini 
au putut împlini. Pos-
tul este o faptă de virtu-
te, un exercițiu de înfrâ-
nare a poftelor trupului și 
de întărire a voinței, o for-
mă de pocăință, deci mij-
loc de mântuire. Dar, în 
același timp, este și un act 
de cult, adică o faptă de 
cinstire a lui Dumnezeu, 
pentru că el este o jertfă, 
adică o renunțare de bună 
voie la ceva care ne este 
îngăduit, izvorâtă din iubi-
rea și respectul pe care îl 
avem față de Dumnezeu.

Spovedania ne 
arată frumusețea 
Divină

Pentru a fi vrednici 
de Învierea Domnului, 
în paralel cu purificarea 
trupului și sufletului prin 
abținerea de la mâncarea 

de dulce, prin înfrâna-
rea poftelor trupești mai 
mult decât oricând, este 
momentul să ne îngrijim 
și de curățirea sufletului 
prin milostenie, atenția 
la nevoile celor de lângă 
noi și, mai ales, prin măr-
turisirea greșelilor. Postul 
Mare este perioada favo-

rabilă pentru spovedanie. 
Să ne curățim sufletul 
prin recunoașterea păca-
telor, căință și săvârșirea 
faptelor bune! Mărturisi-
rea greșelilor trebuie să o 
facem cu zdrobire de ini-
mă și părere de rău. Ne 
obligă să căutăm în adân-
curi, ca să nu omitem ni-

cio greșeală. Trebuie să 
mergem la preot cu tot 
sufletul, cu părere de rău, 
cu pocăință, cu încrede-
re, și să spunem tot ade-
vărul, cum am săvârșit 
toate lucrurile cele re-
le, fără nicio rușine. Doar 
așa ne vom bucura de o 
viață frumoasă, armoni-
oasă și vom mai trăi într-
un izvor nesecat de bucu-
rie și frumusețe Divină.

Împărtășania ne 
apropie de sfințire

După mărturisi-
rea păcatelor, trebuie să 
ne împărtășim. În ziua 
 respectivă, nu avem vo-
ie să mâncăm, să bem, 
nici măcar anaforă sau 
agheasmă. Cei căsătoriți, 
înainte, timp de șapte zi-
le trebuie să se abțină și 
de la relațiile conjugale 
cu soțul/soția și alte trei 

zile după, ca să nu pân-
găreascăi trupul Mântu-
itorului Iisus Hristos, ca-
re le-a fost încredințat 
prin Sfânta Împărtășanie. 
Împărtășania este tai-
na în care, sub chipul 
pâinii și al vinului, ni se 
împărtășește însuși Tru-
pul și Sângele Domnului 
Iisus Hristos, spre ierta-
rea păcatelor și spre viața 
veșnică. Ea ne aduce tot 
mai aproape de sfințire, 
de lumină și eternitate.

Rugăciunea ne 
înalță 

Să nu uităm că viața 
noastră pe pământ este 
o luptă permanentă, iar 
prin credință și rugăciune 
continuă reușim să trăim 
în comuniune cu Dumne-
zeu și să învingem ispitele 
care se ivesc de-a lungul 
timpului, în drumul nos-
tru. La capătul vieții trăi-
te în credință ne așteaptă 
sfințenia, spre care sun-
tem chemați cu toții pen-
tru veșnicie. Fără rugă-
ciuni înălțate la Ceruri cu 
inima deschisă, viețuim 
în păcat. Iar păcatul es-
te necinstirea adusă lui 
Dumnezeu și legilor Sa-
le și aduce cu sine ocara, 
disprețuirea și defăima-
rea ființei dumnezeiești. 
Câtă vreme trăim pe 
acest pământ, suntem 
robi celui ce-i slujim, 
iar trăind în păcat, ne 
încredințăm viața duhului 
necurat, îndepărtându-ne 
de divinitate. Păcatele și 
trăirea fără căința adevă-
rată ne aruncă în întune-
ricul veșnic. Rugăciunea, 
în schimb, ne înalță sufle-
tul către Ceruri.
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Am intrat în Postul Paștelui

Cum şi de ce să ne purificăm sufletele 
pentru a primi Lumina lui Hristos?
De luni, 2 martie, am intrat în Postul 
Mare, cel al Sfintelor Paști, care va dura 
până la data de 18 aprilie, inclusiv. 
Traversăm, așadar, o perioadă specială, 
în care trebuie să ne purificăm trupurile 
și sufletele pentru a întâmpina marele 
praznic al Învierii Domnului cu inimile 
curate și bucurie deplină.


