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Omul virtuos este cel care ştie
să se înfrâneze, să se abţină de la
orice cuvânt sau faptă care aduce
ştirbire demnităţii lui, vieţii morale.
Omul virtuos este călăuzit
permanent de cuvintele Sfântului
Apostol Pavel: „Toate îmi sunt
îngăduite, dar nu toate îmi sunt de
folos. Toate îmi sunt îngăduite,
dar nu mă voi lăsa biruit de ceva.”
(I Corinteni 6, 12).. T
Trebuie să
învăţăm cum să folosim libertatea
noastră; să nu ne lăsăm înşelaţi de
cei care făgăduiesc libertate, „fiind
ei înşişi robi stricăciunii fiindcă
ceea ce te biruieşte aceea te şi
stăpâneşte.” (II Petru 2, 19)

Creştinul adevărat, care vrea
să-şi trăiască în demnitate viaţa, se
înfrânează nu numai de la ceea ce
este rău, ci şi de la ceea ce nu
contribuie la sporirea lui în virtute,
adică de la lucrurile care sunt
neimportante, aceasta pentru că
„cel ce este credincios în foarte
puţin şi în mult este credincios şi cel
ce este nedrept în foarte puţin şi în
mult este nedrept.”
nedrept.”(Luca 16, 10).
Din acest „puţin” face parte şi
porunca postului, a postului care
începe cu un lucru obişnuit:
mâncarea. În ziua de post sau în
perioada celor patru posturi,
Biserica a rânduit să ne înfrânăm de
la anumite mâncăruri pe care le
folosim în zilele obişnuite. Deci a
posti nu înseamnă să fii flămând, ci
să te înfrânezi, să renunţi la
anumite mâncăruri; să mănânci
fără să te îmbuibezi; să uneşti fapta
postului cu rugăciunea şi mai ales
cu fapta de milostenie; postirea
înseamnă sănătate pentru trup,
curăţie pentru suflet, apropiere
către Dumnezeu; puterea de a te
înfrâna de la tot ce este păcat:
desfrânare, minciună, mândrie.
Când postim de bucate avem
mai multă putere de a ne împotrivi
pornirilor, gândurilor păcătoase; a
posti înseamnă a aduce lui
Dumnezeu o jertfă de înfrânare şi
cu trupul; a posti înseamnă şi a
împlini porunca a IX-a a Bisericii
care ne îndeamnă să nu facem
petreceri în posturi
posturi; a posti
înseamnă sfinţirea şi a trupurilor i

noastre, slăvirea lui Dumnezeu şi
cu trupul nu numai cu mintea şi cu
sufletul, potrivit cuvintelor
Sfântului Apostol Pavel: „Slăviţi
dar pe Dumnezeu cu trupul vostru
şi în duhul vostru, care sunt ale lui
Dumnezeu.”
Dumnezeu.”(I Corinteni 6, 20)
Virtutea postului o învăţăm
încă din copilărie sub îndrumarea
mamei şi a preotului paroh. Postul
aduce fr umuseţe nu numai
sufletului, ci şi trupului aşa cum ne
aminteşte Biserica în rugăciunea de
sfinţire a jertfei de mulţumire adusă
de creştini în ziua cinstirii numelui
de Botez: „cei trei tineri şi Daniel,
care erau în Babilon, fiind hrăniţi
cu seminţe, I-ai arătat mai frumoşi
decât pe cei cu multe desfătări.”
Într-adevăr, faţa şi trupul
omului care trăieşte în îmbuibare
arată foarte urât. Însă noi postim nu
pentru frumuseţea trupului, ci
pentru frumuseţea sufletului;
frumuseţea dată de virtutea
înfrânării, virtute în care ne
ostenim în zilele de post şi îndeosebi
în cele patru posturi ale anului din
care face parte şi cel al Crăciunului.
Cu pregătirea cuvenită: post,
înfrânare, spovedanie şi
împărtăşirea cu Trupul şi Sângele
Mântuitor ului nostr u Iisus
Hristos, să întâmpinăm marea
sărbătoare a Naşterii Domnului
Domnului.
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