Dragii mei, Doamne ajuta!
Postul Naşterii Domnului sau al Crăciunului a început ieri, 15 noiembrie, i va dura pân ă la
24 decembrie. Acest post aminteşte de postul îndelungat al patriarhilor şi drep ţilor din
Vechiul Testament, în aşteptarea venirii lui Mesia-Izbăvitorul. Dup ă unii tâlcuitori ai cultului
ortodox, prin durata lui de 40 de zile, acest post ne aduce aminte şi de postul lui Moise de
pe Muntele Sinai, când acesta aştepta să primească cuvintele lui Dumnezeu, Decalogul
(cele 10 porunci) scris pe lespezile de piatră. Rânduielile tipiconale prev ăd ca în Postul
Naşterii Domnului, în zilele de luni, miercuri şi vineri s ă se consume legume i fructe,
uscate ori fierte, dar fără untdelemn. De regulă marţea şi joia se consum ă mânc ăruri cu
untdelemn, iar în fiecare sâmbătă şi duminică, până în data de 20 decembrie, se dezleag ă
la peşte, vin i ulei. Dezlegare la peşte se mai face şi în zilele de s ărb ătorire a unor sfin ţi
mari.

“Dacă vreţi să simţiţi bucuria Naşterii Lui Iisus Hristos, bucurie pe care au avut-o p ăstorii şi
îngerii la Naşterea Domnului, postiţi, rugaţi-vă, p ăzi ţi cur ăţenia, face ţi milostenie, spovedi ţivă cu sinceritate, şi cei cărora vă vor da voie duhovnicii, aceia împ ărt ăşi ţi-v ă cu cur ăţenie,
iar atunci veţi simţi, pe de-a-ntregul şi cu adevărat, ce înseamn ă Na şterea lui Iisus
Hristos”, îndemna părintele arhimandrit Cleopa într-una din predici.
Cum să postim ne-a învăţat Mântuitorul Iisus Hristos, iar Cuvântul Sfânt a fost consemnat
în Sfânta Scriptură: “Când postiţi, nu fiţi posomorâţi ca făţarnicii; c ă ei î şi mânjesc fe ţele ca
să le arate oamenilor că ţin post; adevăr vă grăiesc, îşi iau plata lor, Tu îns ă, când poste şti,
unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, pentru ca nu oamenilor s ă te ar ăţi c ă poste şti, ci Tatălui t ău
Care este întru ascuns; şi Tatăl, Care vede întru ascuns, îţi va răspl ăti la ar ătare”. (Matei,
6, 16-18).
Părintele Sofian Boghiu ne îndemna să postim cu bucurie, spre a culege toate roadele
bune: “Postul trebuie sa fie luminat, consimţit de bun ă voie, nu cu ciud ă, ci s ă fie ca o
bucurie. Nu un post cu ciudă sau tinut de frică, pentru că atunci stomacul resimte postul ca
o mare suferinţă, iar mintea culege numai mătrăgun ă şi numai r ăut ăţi. Dumnezeu nu vrea
un astfel de post. Este un post netrebnic, cu adev ărat, atunci când poste şte aceast ă
aparatură fizică, iar sufletul se revoltă. Nu aşa! Dumnezeu vrea ca totul s ă fie global,
armonios; să postească şi trupul, dar să postească şi sufletul, şi atunci e postul cu
adevărat binefăcător.”
Pe de altă parte, părintele Ieromonah Arsenie Boca ne-a lăsat preţioase sfaturi privitoare
la post şi rugăciune, spunându-ne că “postul începe o dat ă cu omul. E prima porunc ă de
stăpânire de sine. Postul şi rugăciunea sunt două mijloace prin care cur ăţim firea de
patimi. Toţi oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu şi-au smerit sufletul cu rug ăciune şi
post. Şi Iisus a postit 40 de zile, punând postul începătur ă a vestirii împ ăr ăţiei lui
Dumnezeu, deşi Lui nu-I trebuia, fiind nepătimaş. Temeiurile mai adânci ale postului şi

rugăciunii le găsim tot la Botez. Adâncul fiinţei noastre se îmbrac ă în Hristos. În acest
adânc al minţii sau în altarul inimii, după expresia Părin ţilor, se s ăl ăşluie şte Hristos,
izgonind afară pe satana, care se retrage în simţiri. De aici puterile potrivnicului, patimile,
se silesc să învăluie şi să prindă voinţa din nou în mrejele sale. (…) Postul cur ăţe şte
ochiul, rugăciunea curăţeşte mintea.”

