Porunca postului
vreau s-o ¸ţtin
in şi eu…
Postul nu e un lucru imposibil, dacă îţi doreşti să posteşti cu adevărat,
vei reuşi. Părerea mea este că, dacă ai credinţă, vei putea reuşi să
posteşti. Nu superi pe cei din jur, nu te mânii, nu răsplăteşti răul cu rău,
nu înjuri, nu fumezi, nu bei, ci ai încredere în Dumnezeu, te rogi ca El să
te ajute, mergi la Biserică, îţi ajuţi aproapele la nevoie.
Raluca Lupu Moroşanu, cl a VII-a
Pentru mine, postul înseamnă un început de viaţa spirituală. Prin
îndeplinirea acestei porunci, obţinem o mângâiere a sufletului, cu
razele calde izvorâte din dorinţa sufletului de a urma Domnului.
Marian Zvorunciuc, clasa a VII-a
Cu cât postim, ne apropiem cu paşi mărunţi de iertarea lui Dumnezeu.
Postul nu se ţine doar la nevoie. El se ţine şi în întâmpinarea marilor
Sărbători. Este bine să ţinem şi post negru.
Alina Rotar, clasa a VII-a
Prin post ne curăţim, în primul rând, sufletul, iar, în al doilea rând,
trupul. Postul semnifică credinţa în Dumnezeu, iar dacă vei ţine aceste
posturi, te vor ajuta în viaţa de zi cu zi.
Petronela Timofte, clasa a VIII-a
Pentru mine, postul este o mângâiere a sufletului de-abia dezmorţit, ca o
rază de soare ce trezeşte în suflet mai multă iubire faţă de Dumnezeu.
Când postesc sau când mă rog, mă simt mai aproape de Dumnezeu.
Sufletul şi gândurile mi le simt mai uşoare şi mai liniştite.
Alexandra Chitic, cl. A VII-a
Postul nu constă doar în a te abţine de la unele bucate, ci să posteşti şi să
te înfrânezi şi de la păcate, adică să nu înjuri, să nu superi, să nu minţi, ...
Şi să te rogi. Ţine post pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, pentru a fi
un creştin mai bun!
Ramona Lupu Moroşanu, cl a VII-a
Postul este o înălţare a sufletului. Orice creştin respectă porunca lui
Dumnezeu de a posti, pentru a-şi spăla păcatele ce înnegresc haina
sufletului.
Andreea Moţoc, clasa a VII-a
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Postul şi
metaniile
Postul este un mijloc prin care creştinii se pot apropia mai mult de
Dumnezeu, fiind prima poruncă pe care Dumnezeu le-a dat-o lui Adam şi
Eva atunci când le-a poruncit să nu mănânce din „pomul cunoştinţei
binelui şi răului”. Omul, călcând această poruncă a fost izgonit din Rai.
Noi, credincioşii avem posibilitatea ca prin post şi rugăciune,
smerenie şi fapte bune
să redobândim Raiul. Rugăciunea spusă din suflet
¸
este primită mai cu bucurie de Dumnezeu.
Cele două aripi ale sufletului, postul şi rugăciunea, ne curăţă cămara
sufletului şi ne înalţă către Împărăţia Cerurilor.
Postul este înfrânare de la mâncare, băutură şi fapte rele. Prin post
oamenii se schimbă şi devin mai buni, mai înţelegători, mai milostivi cu
cei din jur. Postul este scara ce duce la Rai şi coboară în sufletul celui care
¸
posteşte
un colţişor din pacea şi dragostea lui Dumnezeu.
Când ¸chemăm mila lui Dumnezeu, ridicăm spontan mâinile,
închinundu-ne cu semnul crucii, îngenunchem, cădem cu faţa la pământ,
adică facem o metanie. Metania în limba greacă înseamnă pocăinţă,
schimbarea în bine (metanoia). Metaniile sunt imaginea morţii şi a
învierii, adică căderea şi ridicarea noastră.
Metaniile sunt „mari” - cu prosternare (îngenunchere) până la
pământ, şi „mici” - cu închinăciune. Metaniile fac parte din programul
nostru de rugăciune, după recomandarea preotului duhovnic.
Rugăciunea devine ca o dulceaţă când este însoţită şi de metanii. Ele nu
se fac în grabă, ci cu multă evlavie, şi atunci trupul îşi asumă o atitudine de
mare cuviinţă. Apoi adună-ţi gândurile care vagabondează în toate părţile,
şi, fără nici o grabă, spune cu inimă zdrobită şi pocăinţă această rugăciune:
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine
păcătosul”.
Metaniile îşi au izvorul din rânduiala Postului Mare. La slujbele din
această perioadă, metaniile se însoţesc cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul:
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii
de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da
mie.
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al
dragostei dăruieşte-l mie, slugii Tale.
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi să-mi văd greşelile
mele şi să nu osândesc pe fratele meu. Că binecuvântat eşti în
vecii vecilor. Amin.
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