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CUM SÃ PRIMIM, CUM SÃ
NE PREGÃTIM ªI SÃ SÃVÂRªIM
VREMEA POSTULUI PENTRU
SUFLETUL ªI MÂNTUIREA
NOASTRÃ

Cu ziua de azi facem început
Postului Mare. Este postul patimilor ºi
al morþii Domnului nostru Iisus
Hristos pentru mântuirea neamului
românesc.
Pentru cã acest post ne pregãteºte
anume pentru faptul cel mare ºi
dumnezeiesc al mântuirii noastre
prin moartea ºi jertfa lui Hristos pe
cruce, ne întrebãm cum ne-am putea
apropia de zilele Sfintelor Patimi
dumnezeieºti? Cum am putea sta în
faþa crucii pe care moare rãstignit
Notã: Textul acestei broºuri a fost preluat din
Teodor M. Popescu, Meditaþii teologice, vol. al
II-lea, tipãrit cu binecuvântarea Prea
Fericitului Pãrinte Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, Editura Sfintei
Arhiepiscopii a Bucureºtiului.
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pentru pãcatele noastre Iisus Hristos?
Desigur, numai smeriþi ºi pocãiþi,
simþind ºi mãrturisind durerea pentru
ceea ce a pãcãtuit ºi pãcãtuieºte
neamul omenesc, pentru ceea ce am
pãcãtuit ºi pãcãtuim noi toþi, faþã de
Iisus Hristos, Mântuitorul.
Cum am putea sta nesimþind ºi
nerecunoscând durerea, batjocura ºi
moartea suferitã de El, pentru
pãcatele noastre, pentru mântuirea
noastrã?
Sã ne pregãtim, deci, cum se
cuvine pãcãtoºilor ce se pocãiesc
pentru primirea mântuirii lor. Sã ne
pregãtim cum se cuvine credincioºilor pentru Mântuitorul lor. Sã ne
pregãtim pentru a simþi ºi durerea cea
mare ºi sfântã a morþii lui Hristos pe
cruce ºi bucuria cea mare ºi sfântã a
Învierii Lui din morþi.
Aceastã pregãtire nu este lucru
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neînsemnat, de trecut cu vederea ºi
de nesocotit în viaþa noastrã, ci
dimpotrivã, aceasta este datoria
noastrã creºtinã cea mai mare, datoria
de a-L primi ºi a-L cinsti pe Hristos, ºi
rãstignit, ºi înviat din dragoste pentru
noi, pentru binele nostru, pentru
mântuirea noastrã.
Sunt totuºi creºtini care privesc cu
nepãsare, cu lipsã de gând ºi de grijã
pentru ceea ce avem de fãcut ºi, mai
ales, postind. Sunt unii cãrora li se
pare greu de þinut postul ºi sunt unii,
sau aceiaºi, care cred poate cã nu este
de folos acesta.
Este ºi greºealã ºi pãcat a gândi aºa,
pentru cã postul este ºi o poruncã
bisericeascã însemnatã, ºi o mare
datorie creºtinã, ºi un folos sufletesc
mare pentru cel care îl înþelege ºi-l
þine.
Este greºit a vedea în post un fel de
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silã, de constrângere, de îngrãdire ºi
de strâmtorare a vieþii noastre, un
chin sau o pedeapsã, pentru cã ni se
cere a reduce mâncarea, bãutura ºi
petrecerile ºi a ne struni poftele
noastre omeneºti.
Este greºit a socoti smerenia ºi
cãinþa ce ni se cer postind, ºi
rugãciunile, ºi metaniile, ºi mãrturisirea pãcatelor, ca împuþinând ºi
întristând viaþa noastrã, ca lipsindu-ne de plãcerea de a trãi, ca ceva ce
apasã, ce chinuieºte.
Postul este ºi trebuie sã fie umilinþã
ºi înfrânare, cumpãtare ºi pocãinþã,
împuþinare de multe plãceri ºi nevoi
trupeºti. Dar, cu toate acestea, nu este
nici suferinþã, nici lipsã de cele
trebuitoare, nici caznã, nici greutate
ce nu poate fi purtatã, nici sarcinã ce
nu poate fi îndeplinitã.
Cântãrile ºi rugãciunile Postului
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Mare vorbesc, într-adevãr, de lacrimi
neîncetate, de rugãciune, de pãcatele
noastre cele multe, de frângerea
inimii ºi de mustrarea cugetului. Ele
ne amintesc întruna de rãtãcirea ºi de
întoarcerea fiului risipitor, de pocãinþa femeii pãcãtoase, a tâlharului
rãstignit, de vameºul ce s-a rugat
smerit, de alþi pãcãtoºi care s-au
îndreptat.
Postul ne cheamã într-adevãr la o
luptã ºi orice luptã are greutatea ei; la
luptã cu patimile, cu deprinderile
rele, cu gândurile urâte, cu toate
acele îndemnuri ºi ispite pe care
cartea bisericeascã le numeºte uneori
„fiare”.
Postul este mãrturisire ºi, în parte,
ispãºirea de pãcate; este strigare
împotriva pãcatelor noastre ºi cerere
fierbinte de ajutor ºi de iertare.
Dar toate acestea trebuie privite
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prin scopul lor duhovnicesc, prin
folosul lor sufletesc, prin nevoia ºi
câºtigul de milã, de îndrumare
dumnezeiascã ºi de iertare ce le avem
postind, pentru trebuinþa noastrã de
mântuire, care este cel mai mare bun
ºi scop al vieþii creºtinului. Cu acest
gând ºi cu aceastã dorinþã se cade sã
cugetãm, sã simþim, sã primim ºi sã
sãvârºim vremea sfântului post. Nu ca
pe o osândã sau ca pe o pedeapsã, nu
ca pe o jignire adusã demnitãþii sau
cinstei omeneºti, nu ca pe o
împuþinare a vieþii, a sãnãtãþii ºi a
mântuirii noastre, ci ca pe un bun ºi
potrivit prilej de a ne pocãi, îndrepta
ºi împãca cu noi înºine ºi cu
Dumnezeu, smerindu-ne în adevãr ºi
cãindu-ne, simþind durerea de a fi
pãcãtuit, mãrturisindu-ne Bunului
nostru Mântuitor, Care a trebuit sã
sufere moarte pe cruce pentru
mântuirea noastrã, sã sufere El
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osânda ºi ispãºirea pãcatelor noastre.
Cu ce drept ºi cuvânt omenesc am
putea sã nu simþim durerea pe care a
suferit-o Hristos spre mântuirea
noastrã?
Aºa înþeles, Postul cel Mare nu este
o apãsare, o micºorare sau o slãbire a
vieþii, o cãlcare a dreptului vieþii, ºi, în
nici un caz o neplãcere a creºtinului,
ci este un bine fãcut, este un folos al
sufletului ºi chiar al trupului, este un
spor de viaþã, pentru cã este vreme ºi
fel de îndreptare, de curãþenie, de
uºurare de pãcate ºi o îmbunãtãþire a
fiinþei noastre omeneºti. Postul este o
dobândire a dreptului sufletului, o
dobândire a vieþii, în înþelesul ei cel
sfânt de la Iisus Hristos, Cãruia ne
mãrturisim credincioºi ºi ascultãtori.
Drept aceasta, vãzând Biserica
trebuinþa postului în viaþa creºtinului,
ea a înþeles prea bine ºi rostul
umilinþei, al înfrânãrii, al înfrângerii
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inimii, al cãinþei, a ceea ce postul pare
a fi greu ºi apãsãtor asupra noastrã,
dar a înþeles ºi câºtigul cel mare pe
care îl aduce postul sufletului ºi
mântuirii noastre. Învãþãtura ºi
pregãtirea Bisericii cu privire la post
numãrã
cuvinte
înþelepte
ºi
adevãrate, ºi, mai ales privitor la cele
douã feþe ale lui, care nu sunt altele
decât greutatea nevoinþelor lui ºi
bucuria necesitãþii lui.
Despre amândouã aceste aspecte
citim cuvinte foarte înþelepte ºi bine
chibzuite în Triod, una dintre
principalele cãrþi ortodoxe de slujbã.
De aici se vede, în dreaptã ºi sfântã
tãlmãcire bisericeascã, cã postul nu
este nici silã, nici suferinþã, nici
împuþinare sau nesocotire de
drepturi omeneºti ale vieþii, nici
deºertãciune, ci este uºurare folositoare, este câºtig ºi bucurie duhovniceascã. Pentru înfrânarea unor
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pofte ºi pentru împuþinarea unor
plãceri trupeºti trecãtoare, postul
aduce îmbunãtãþirea ºi desfãtarea
sufleteascã netrecãtoare.
Sunt multe, într-adevãr, ºi aspre
mustrãrile ce trebuie sã ºi le aducã cel
care posteºte, pocãindu-se, pentru cã
sunt multe ºi pãcatele lui. Iar
asprimea cu care se judecã pe sine cel
ce se pocãieºte este îndreptãþitã,
pentru cãlcarea poruncilor lui
Dumnezeu ºi pentru risipirea bogãþiei
ce am primit-o prin Botez, cum zice o
cântare bisericeascã.
Totuºi, peste toate acestea se ridicã
nãdejdea ºi mulþumirea iertãrii ºi a
mântuirii sufletului, încrederea în
bunãtatea ºi îndurarea lui Dumnezeu,
bucuria de a ºti cã El primeºte
pocãinþa ºi iubeºte pe cel care se
pocãieºte.
Nu postul în sine este greu de þinut
sau fãrã folos, ci îl face greu lipsa de
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smerenie, de cãinþã, de obiºnuinþã, de
înþelegere ºi nerecunoaºterea pãcatelor noastre, trufia ºi puþinãtatea
duhovniceascã a celui care nu se
mãrturiseºte ca pãcãtos ºi vinovat
înaintea lui Dumnezeu, dator cu
umilinþã ºi cu îndreptare.
Este un pãcat a nesocoti postul,
defãimându-l, ºi a-l þine de formã,
nerespectându-l ºi nefolosindu-l pentru adevãrata pocãinþã ºi îndreptare
sufleteascã.
Postul este, cum am spus, o faptã
de adâncã smerenie ºi pocãinþã, de
nevoinþã trupeascã ºi sufleteascã.
Postul uneºte cumpãtarea cu dreapta
cercetare ºi mustrare de cuget pentru
pãcatele noastre ºi cu dorinþa ºi cu
legãmântul de a nu le mai face. Postul
nu este numai împuþinare de
mâncare ºi de plãceri trupeºti, ci este
ºi îmbogãþirea sufleteascã prin
lepãdare de pãcate, patimi, ºi
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îmbogãþire cu virtuþi. Postul este
trãire în gânduri înalte, sfinte ºi
curate, este ºcoala ºi calea cea bunã a
mântuirii.
A posti doar de mâncare ºi a sãvârºi
pãcate este o stricare a postului ºi o
vãtãmare a sufletului.
Dacã postul nu ne face mai buni,
mai curaþi, mai drepþi, mai evlavioºi,
mai apropiaþi de Dumnezeu ºi mai
ascultãtori Lui, nu l-am înþeles ºi nu-l
folosim spre mântuire. Aºa cum orice
lucru însemnat are timpul, grija ºi
osteneala lui, aºa ºi postul, cum cultivi
pãmântul ca sã rodeascã roadã ºi
îngrijeºti trupul ca sã fie sãnãtos, tot
astfel cultivi ºi îngrijeºti la vremea sa ºi
sufletul pentru buna lui stare.
Postul este vremea îngrijirii
sufletului, pentru cãutarea roadelor
duhului ºi ale mântuirii.
Ce folos de post, dacã nu te împo13

triveºti ispitelor, dacã nu alungi
gândurile rele, dacã nu-þi recunoºti ºi
mãrturiseºti pãcatele, dacã urãºti,
bârfeºti, dacã ai dorinþe de pãcat,
dacã nu-þi recunoºti ºi mãrturiseºti
pãcatele, dacã nu faci bine ºi dacã nu
te faci mai bun!
Postul este un tratament pentru
îngrijirea, însãnãtoºirea ºi întãrirea
sufletului. El are regula ºi doctoriile
lui, are reþeta ºi legea lui. Acestea
toate se cade sã le cunoaºtem ºi sã le
þinem, deoarece, fãrã ele, postul nu
dã roadele sale, iar un post fãrã roade
duhovniceºti este pierdut cu spor de
pãcate, în loc de a fi folosit cu spor de
îndreptare.
De aceea postul cere cunoaºterea
ºi pregãtirea sufletescã, cere viaþã ºi
purtare potrivitã gândului ºi regulii
Bisericii. Postul cere deplinã ascultare
ºi urmare cu mare luare aminte a
sfintelor învãþãturi ºi porunci
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dumnezeieºti ºi bisericeºti, pentru o
viaþã duhovniceascã mai bunã.
Postul trebuie sã aducã roadele
cãinþei ºi ale îndreptãrii.
Postul trebuie aºteptat, primit ºi
petrecut cu râvnã ºi cu bucuria de a
îndestula sufletul cu cele de trebuinþã
ºi de cuviinþã mântuirii lui. Postul
trebuie fãcut hranã, învãþãturã ºi
bucurie sufleteascã, spor de gânduri
ºi de fapte bune. Postul trebuie sã ne
pregãteascã a-L primi cu inima curatã
pe Mântuitorul, jertfindu-Se pentru
noi, în patimi ºi moarte pe cruce.
Postul este vremea vorbirii noastre
mai dese ºi mai apropiate cu
Dumnezeu. Este vremea de încercare
a credinþei noastre, a evlaviei noastre,
a bunãtãþii noastre, a grijii noastre
pentru suflet, a cunoºtinþei noastre ºi
a simþirii noastre pentru cele sfinte.
Postul este rãspunsul nostru înaintea
Mântuitorului rãstignit; este cuvântul
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nostru la bunãtatea cu care Hristos
ne-a iertat pe cruce.
Postul este, am zis, grija ºi datoria
noastrã de a gândi ºi a lucra la
mântuirea noastrã, întãrindu-ne în
credinþã, luminându-ne cugetul, curãþindu-ne inima, înãlþându-ne gândul ºi dorinþele spre cele duhovniceºti
ºi sfinte, biruind patimile ºi pornirile
cele spre pãcate.
Postul este învãþãtura ºi nevoinþa
bunei purtãri ºi trãiri creºtine. Postul
este „jertfa plãcutã lui Dumnezeu”, adicã
„inimã înfrântã ºi smeritã”, pe care,
cum zice Psalmistul, „Dumnezeu nu o
va urgisi” (Ps. 50, 18).
Cu aceste gânduri sã sãvârºim
vremea ºi calea postului, cea suitoare
pe crucea Domnului, crucea mântuirii noastre. Amin.
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