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DESPRE POST
(omiti" t)

I
din trAmbitlinziuacea binevestitl a
Domnului" (Psalrnul80, 4). Poruncl profedcl
sunt cuvintele acestea! Dar citirile din SfAnta
Scripturl pe care le-am citit astizi sunt mai
puternice decAt sunetul trAmbigei gi mai
limurite decAt orice instrument muzical. Ne
vestesc sirb lto area premergito are acesto t zile ,,SunaEi
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)csprc post

SlintulVasile celMare

Am cunoscut harul Posturilor prin prorocul
Isaia. Isaia a lepidat Postul iudaic ;i ne-a ar5;tat
adeviratul post, spunAnd: ,,Nu Postili in judecigi
gi in certuri [...], .i dezleagl, toatl legitura
nedrepti,tii' (Isaia 58, 4, 6); iat Domnul a zis:

[...], ci spali-gi faqa ta;i unge-gi
capul irti' (Matei 6,16-17). Si fim deci cuprin;i
de nigte simgiminte ca acestea, aga cum am 9i fost
invigagi! Sl nu ne mAhnim de zilele ce se apropie!
Si fim veseli in ele, aga cum se cuvine sfingilor. Cel
trist nu primegte cununi, iar cel care suspini nu
biruie. Nu teintristacAnd ti sepoartide griji!Este
o nebunie si nu te bucuri de sinitatea sufetului
gi si te mAhne;ti de schimbarea mAnclrurilor,
llsAnd si se ingele agi' c|-giface mai multl bucurie
phcerea stomacului decAt Purtarea de griji a
sufetului. Siturarea mlrgineste plicerea numai
la pintece; postul insi urcl folosul la suflet.
Bucurl-te, ci gi s-a dat de Doctor un leac ce ucide
picatul. Dupi cum viermii care se inmulgesc in
pAntecele copiilor sunt distrugi cu doctorii foarte
amare, tot aga si postul, vrednic cu adevlrat de
acest nume, cAnd pitrunde in sufet, omoarl
picatul ascuns in adAnc.

,,Nu figi

rigti
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Cuvin tele
,rcestea ale Scripturii te duc la taine . Cel uns a fost
uns, cel spllat a fost spilat. Tu indreapti aceasti
poruncl la sufet! Unge capul cu ungere sfAntI,
ca si ajungi plrta; al lui Hristos gi a9a apropie-te
de post. Nu-gi ascunde faga ca actorii! Faga gi-o
ascunzi atunci cAnd vrei si nu-gi dezvilui suf etul.
!i-o ascunzi cu minciuna ca gi cu un voal. SI nu
fii actor! Actorul infrgigeazi pe scenl persoane
striine. Este rob, dar o face pe stipAnul! Este
om de rAnd, gi o face pe implratul. Tot a;a si in
viata aceasta. Mulgi oameni teaualizeazl", ca pe
o sceni, viaga lor; una au in inimi, ;i alta arati
oamenilor. Nu-gi ascunde deci faga! Ceea ce egti,
rceea arati-tel Nu lua infbgigare tristi, ciutAnd
si fii slivit pentru ci pari infrAnat. Facerea de
bine trimbigatl nu are folos, iar postul dat
in vileag nu are c\tig. Faptele bune, fhcute
rrumai pentru a fi, vizute de oameni, nu-gi duc
roadele in veacul de apoi, ci iau sfAr;it o dati cu
,,

Un

ge - gi

capul

9

i sp all,- gi faEa ta".
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SfinmlVasile celMare

laudele lumii. Aleargl agadar cu bucurie la darul
postului! Postul este un dar din bitrAni' Nu s-a
irrrr..hit, nici nu a imbitrAnit! Este totdeauna

nou, este vegnic in floare.

J-

Socotegti oare ci pun inceputul posrului
odati cu darea Legii? Nu! Postul este mai vechi
decAt Legea. DacI vei avea ribdare' vei vedea
cl spusele mele sunt adevirate. SI nu socotetti
ci postul a inceput cu zhta curlgirii porunciti
poporului lui Israel in azeceazi a lunii a gaPtea
(cf. Leuiticut 25, 9).Nu! Stribate istoria sfAnd,
cerceteaz-o, ca si afi inceputul postului! Postul
nu este descoperire noul. Este un odor al
strlmogilor. $i este vrednic de respect tot ce este
vechi. Respecti deci vechimea Postului! Are
aceea;i vArsti ca omenirea.
Legeapostului a fost dati in paradis' Adam a
primit intAia oariporunca de aposti: ,,Nu mAnca,ti
t4
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)cspre post

din pomul cunogtinEei binelui gi riului" (FacereaL,
1 7). CuvAntul :,,Nu mAncagi" este o lege apostului
si a infrinlrii. D acl Eva ar fi postit ;i n- ar fi mincat
din pom, n-am mai fi avut trebuingi de postul de
acum, ci,,n-au trebuingl cei slnitogi de doctori,
ci cei bolnavi" (Matei 9,12). Ne-am imbolnivit

prin picat? Sl ne vindeclm prin pociinEl! Iar
pociinga frri post este neputincioasl.'Indreapti-te,
dar, inaintea lui Dumnezeu prin post. Mai mult,
chipul in care au triit primii oameni in Rai este o
imagine a postului, nu numai pentru cl, ducAnd
o viaE[ ingereasci, ajunseserl, prin cumpitate,
la aseminarea cu ingerii, ci gi pentru cl nu erau
cunoscute locuitorilor paradisului toate cele
niscocite mai tirziu de om' nici biutul vinului,
nici tiiatul animalelor, nici toate cele cAte tulburi
mintea omeneasci.

4
N-am postit gi am fost alungaEi din Rai! Si
postim, dar, ca si ne intoarcem in Rai! Nu vezi
cLLazLr a intrat prin post in paradis? Nu imita
l5
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neascultarea Evei! Nu lua din nou sfbtuitor
pe tarpe, care ne sfbtuiegte sl mAncim, ca sI ne
crutim trupul! Nu-gi glsi scuza in boala trupului
sau in slibiciune! Nu-mi sPune mie scuzele!
Spune-le lui Dumn ezeu, Care gtie totul! imi
spui ci nu poEi si postegti! Dar si te ghiftuiegti
in toate zilele viegii tale ;i sI-gi strivegti trupul sub
greutatea mAnclrurilor, pogi? $tiu ci doctorii nu
prescriu bolnavilor mAnciruri felurite, ci post 9i
infrAnare. Cum dar? Daci pogi sI Postegti 9i si te
infrAnezi cAnd egti bolnav, Pentru ce spui ci nu
pogi s-o faci cand qd sinitos? Ce este mai u;or
pentru stomac: sipetreacl noaPtea cu o mAncare
ugoari sau si stea impovirat de mulgimea
mincirurilor? Dar, mai bine spus, sl nu stea, ci
sl se intoarci necontenit si Pe o Parte, 9i pe alta,
rupAndu-se;i strAmtorAndu-se ; afari numai daci
vei spune ci ;i corlbierii salveaz\ mai ugor de la
inec o corabie inclrcati cu poveri, decAt una mai
sprinteni 9i mai ugoari. Lucrurile insi se petrec

cu totul dimpotrivi: o mic5. inilgare a valurilor
di la fund o corabie inci.rcati cu multe poveri,
pe cAnd o corabie cu o incircituri potrivitl trece
ugor prin furtuni, deoarece nu o impiedici nimic
).6
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si pluteascl pe deasupra valurilor. Tot

asa

se

intAmpli si cu trupurile oamenilor. impovirate
necontenit cu prea multi. mAncare, rrupurile
se imbolnivesc cu usuringi; ins5., daci folosesc
mincare puginl si usoarl, scapi gi de suferinga pe
care o agteapti de pe urma bolii, ca de o furtuni
ce se pornegte impotriva lor, 9i se depirteazi, qi de
suferinta care incepe a se ivi, ca de o ciocnire cu
o stAnci din mijlocul mirii. Stomacul, care are
menirea sI intretini trupul, mistuie cu usurinti
rnAncirurile simple gi ugoare; dar daci i se dau
rnAnci.ruri costisitoare si felurite, nu poate si le
rnistuie si dI nasrere la fel de fel de boli.

5

Dar si intoarcem cuvintul nostru la istoria
postului. Si aritim cAt este de vechi, si aritim
ci togi sfingii l-au primit, ca pe o mosrenire
strimoseasci, gi l-au pizit, transmitAndu-l din
tati in fiu. Asa s-a plstrat acest bun si a ajuns,
.lin neam in neam, pAni la noi.

SlintLil Vasilc cel Mare

in Rai nu era vin, nu se tliau vite ;i nici nu
se consuma carne.

Dupi PotoP a aPirut vinul'

Dupi PotoP s-a sPus: ',MAncagi de toate ca Pe
i"ri" u.rd.; (Facirea 9, 3)' CAnd nu a mai fost
si
,ria.;a. de deslvArsire, s-a ingiduit ca omul
,. irr'nrrpre din ,ou,t aceste lucruri' inainte de

Noe'
potop, nu se cunogtea-vinul; d?vldi,este
."r. ,ro ;tia ce-i ui"ol' Nu se ivise inci vinul
ir, lri"g" tamenilor ;i nici nu ajunsese obicei
alt om
baor.ri vinului. Noe nu av\zur Pe un
Ul"a vin gi nici el nu incercase gustul vinului'
fost vitimat de
aga ci, ferl ,A-;i dea seama, a
blut
vin. ,,Noe, sPune Scriptura, a sidit vie' a
din rodul ei si s-a im6ltat" (Facerea 9 ' 20-21)'
cAt
nu pentru cL erabegrv, ci pentru ci nu gtia

de
tr"6oi" si bea. D..i, descoperirea blutului
postul
vin este mai noui decAt p"'"di'ol' aga ci
este foarte vechi.

in munte
Stim ci Moise, prin post' s-a urcat
(Ie;i'rea 74, 18). Ci n-at fi indrlznit ti .t:
ie de virful munteluii care fumega, nici
aProPle
fost
o-", fi cvtezatsl intre in nor' dacl n-ar fi
in"r-", cu postul. Prin post a primit poruncile

I

)csprc post

scrise pe

plici

de degetul

lui Dumnezeu. Sus,

postul a prilejuit darea Legii; iar jos,
la poalele lui, licomia la mAncare a innebunit
pe oameni sI se inchine idolilor. ,,Poporul,
spune Scriptura, s-a asezat sI mlnAnce 9i si bea
pe munte,

si s-a sculat si joace" (Ie;irea 32, 6). O singurl

imbitare cu vin a zildlrnicit cele pautzeci
de zile de post gi de ruglciune ale lui Moise.
Plicile scrise cu degetul lui Dumnezeu, Pe care
le primise postul, pe acelea le-a sfirAmat betia,
cl profetul nu a socotit cu cale ca un popor beat
si primeascl legile lui Dumnezeu (cf. Ie;irea

32, l9). $i astfel, poporul care invigase si-L
cunoasci pe Dumnezeu prin minuni nesPus
c{e mari, a alunecat intr-o clipiti, prin licomie
la mAncare, la inchinarea de idoli. Pune fagi
in fagi acestea doui: postul, care apropie de
l)umnezeu, ;i desfitarea, care indepirteazi' de
mAntuire. Dar sl ne coborim inci mai mult
pe calea istoriei, indreptAndu-ne sPre cele
petrecute mai

tirziu.
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