
 

 

 

Cea mai mare pedeapsă, pentru om, este ca Dumnezeu să-l lase în voia sa proprie.  
 – Starețul Sofronie de la Essex 

.  

 

 

• Părinte, cum trebuie să ne 

pregătim mintea și inima pentru 

acest post? 

Toate cele care t in de aș a-zișele 

ra nduieli ale Bișericii au foșt tocmite 

de Pa rint ii cei inșuflat i de Domnul  

de-a lungul timpului ca ma ini î ntinșe 

ale iubirii lui Dumnezeu, prin 

Bișerica , șpre omul cel 

neputincioș. Pe la nga  poșturile din 

miercurile ș i vinerile de pește an, 

Bișerica a ra nduit ș i ra știmpuri mai 

mari de poșt – cel dinaintea Î nvierii 

Domnului, a Naș terii Domnului, a 

praznicului Sfint ilor Apoștoli, a 

Adormirii Preacuratei– ca ra știmpuri 

de prega tire a noaștra  pentru a 

î nta mpina cu o aș ezare 

duhovniceașca  ceva mai potrivita  ș i 

mai buna  praznicul reșpectiv. Poștul 

î n șine ește o prega tire aparte, ieș ita  

din curgerea obiș nuita  a viet uirii 

noaștre pentru un anumit praznic. 

Î ntrebarea voaștra  Cum șa  ne 
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prega tim pentru poșt? ește, aș adar: 

Cum șa  ne prega tim pentru 

prega tire?, Cum șa  ne prega tim 

pentru a ne prega ti î n aș teptarea unui 

praznic? Î n șinaxele t inute 

dimpreuna  cu obș tea de la Eșșex, 

Pa rintele Sofronie șpunea 

ca  adeva rata prega tire, adeva ratul 

poșt t inteș te î ntotdeauna la ceea ce șe 

afla  la capa tul poștului, adica  tocmai 

la roștul pentru care el a foșt ra nduit 

ca perioada  prega titoare. Altminteri, 

î ndreptarea atent iei ca tre poșt ca 

mijloc î n șine ne duce fie la 

abșolutiza ri ale demerșului așcetic î n 

șine (așemeni evreilor, care au ajunș 

șa  idolatrizeze inștitut ia Sabatului ș i 

alte preșcript ii ale Legii), fie, pe de 

alta  parte, daca  nu șuntem ata t de 

ra vnitori, la o relativizare 

î nfricoș a toare a lui, puna nd î n locul 

demerșului așcetic un „identic 

natural” — tot felul de î nlocuitori, 

precum bra nza, crenvurș tii din șoia ș i 

altele așemenea. Îdeea, aș adar, de 

prega tire pentru poșt ește șa  nu 

uita m care ește t inta poștului, de ce a 

foșt el tocmit: ca prega tire a noaștra  

pentru î nta mpinarea praznicelor. 

Deci, daca  nu șuntem atent i, fie 

abșolutiza m poștul î n șine, uita nd ca  

el ește doar o unealta  de prega tire, fie 

î l relativiza m, ca uta nd tot felul de 

pogora minte ș i de șubștituent i. 

• Cu toții știm că postul nu 

înseamnă doar o înfrânare de la 

mâncare, ci o înfrânare generală, 

de la ce vorbim până la ce gândim. 

Cu toate acestea, nu reușim 

aproape deloc să ținem un astfel 

de post, nici măcar o zi. Cum să 

ajungem la înfrânare? 

Ma rturișeșc ca  ș i î n viat a mea, o 

buna  perioada  de timp, am tratat cu 

deștula  uș ura tate aceașta, șocotind 

cumva ca  î nfra narea de la la comia 

ga tlejului ș i a pa ntecelui conștituie 

un fel de etape primitive pe calea 

șporului duhovniceșc ș i ca  ele — ca 

un fapt de la șine î nt eleș — șunt 

depa ș ite de orice om ca t de ca t 

aș ezat, care ș i-a așumat calea 

nevoint ei. Socoteam ca  atent ia 

noaștra  trebuie șa  fie at intita  ca tre 

î nfra narea limbii, a privirii, a mint ii, 

pe î nfra narea șimt a mintelor, ca ș i 

ca nd șe î nt elege de la șine ca  am fi 

parcurș deja ș i am fi „arș” acește 

etape intermediare legate de biruint a 

așupra a ceea ce î nșeamna , î n 

î nt elegerea obiș nuita , la comia. Î n 

practica  î nșa  am deșcoperit – ș i, din 

pa cate, nu șunt șingurul — ca  mult i 

dintre noi facem conceșii care, de 

multe ori, ating ma șuri ce pun î n 

primejdie șerioașa  aș ezarea noaștra  

șufleteașca  ș i ca  nu ește deloc cazul șa  

trata m cu uș ura tate acește etape de 

î nceput ale ștra daniei așcetice. Nu 

trebuie șa  ignora m, ca niș te falș i 

cunoșca tori, experient a milenara  a 

Pa rint ilor, care ne-au șpuș, adeverind 



 

cu propria lor ștra danie așcetica , 

ca  nu șe poate ajunge la paza de 

ra șpa ndirea venita  prin gra irea 

uș uratica  ș i ochii nepa zit i, la paza 

mint ii î n inima , daca  nu șe afla  la 

temelie î nfra narea de la la comia 

ga tlejului ș i a pa ntecelui, daca  nu 

ștrunim mai î nta i cele ce t in de 

aplecarea noaștra  șpre la comie. 

Î nta mplarea face ca, din ra nduiala 

Domnului, î n ultimul timp șa -mi fi 

aruncat privirea pe o carte, Credința 

uitată. Vechi adevăruri din Răsăritul 

creștin pentru creștinii contemporani, 

a Pa rintelui Phillip LeMașterș, ce 

cuprinde un capitol intitulat 

Mântuire, sex și mâncare î n care ește 

extrem de bine punctata  problema 

î nfra na rii. 

„Problema ește”, șubliniaza  Pa rintele 

cu mult realișm, „ca  noi ne adora m 

pur ș i șimplu burta, papilele 

guștative ș i aparent nevinovatele 

pla ceri ale meșei. Dar nu î nt elegem 

ca  abuzul de ma ncare — ș i de noi 

î nș ine — ește efectiv calea mort ii.    A 

fi lacomi, a fi șta pa nit i de obiceiul de 

a ne șatișface pofta pentru ma ncare 

î nșeamna  a-i urma pe Adam ș i Eva î n 

afara Paradișului ș i î n lumea noaștra  

trișta  a deca derii ș i ștrica ciunii, unde 

î l punem pe dumnezeul cel falș al 

șinelui î naintea Domnului cel 

Adeva rat șau a șemenilor noș tri”. 

Printre altele, Pa rintele șpune ca  ește 

o șituat ie cvașigenerala  î n lumea 

creș tina  contemporana  șa  ne 

acorda m noua  î nș ine o î nga duint a  

extrem de mare î n ceea ce priveș te 

la comia pa ntecelui, ș i nu ajungem 

deloc șa  o trata m ca pe o veritabila  

ișpita . Poate nu î nta mpla tor ș i 

î ntrebarea voaștra  șe refera  tocmai 

nu doar la „î nfra narea de la ma ncare”, 

ci la o „î nfra nare generala , de la ce 

vorbim pa na  la ce ga ndim”. Ca șa  

putem avea o î nfra nare generala , de 

la ce vorbim pa na  la ce ga ndim, ar 

trebui șa  pleca m, dupa  cum șpun 

Pa rint ii, de la î nfra narea șpre 

pornirea la comiei ga tlejului ș i a 

pa ntecelui. 

• Părinte, ați atins o problemă 

care pe mulți ne preocupă, lăcomia 

pântecelui. Cum să biruim această 

patimă? 

Vedet i, î ntrebarea tra deaza  

î ntocmai eșent a preocupa rilor 

noaștre: vrem șa  afla m cum, ca uta m o 

ret eta , un manual, un î ndreptar. Îar 

aceașta nu ește neapa rat un lucru 

ra u. Ne mântuim cu întrebarea 

călătorind, cum șe șpune î n popor, ș i 

ește bine șa  cerceta m cum putem 

șca pa de o patima , cum ne putem 

ma ntui. Problema ește ca  acește 

șolut ii pe care aș tepta m șa  le auzim 

hra neșc la comia noaștra  dupa  

informat ii, ne potoleșc pe moment o 

nevoie la untrica  reala  de a cunoaș te, 

dar ne creeaza  o fașcinat ie – șau 

cuva ntul potrivit ar fi șatișfact ie, 



 

pentru ca  la mijloc ește o pla cere, 

dintre cele mai fine, mai șubtile, 

intelectualiște, dar fa ra  rod. Pa rint ii 

șpun: „Dă sânge și ia Duh”. Daca  am 

dori cu adeva rat șa  ne î mpotrivim 

pa catului pa na  la șa nge – fie el 

la comia, lenea, ma ndria, ca  tot ește 

fiara cea cu multe capete a tuturor 

ra uta t ilor – ș i șa  punem cu adeva rat 

î nceput viet ii noaștre duhovniceș ti, 

am lucra aceașta  ieș ire din chingile 

patimilor fa ra  demerșuri, ca nta riri 

etc, am primi un cuva nt al Pa rint ilor 

noș tri duhovniceș ti ș i l-am 

î mplini. Cum biruim? Prin ceea ce 

ește contrar patimii: prin î nfra nare, 

orica t de circulara  ar pa rea aceașta  

„definit ie”. Prin așcultarea de 

poruncile Domnului, care nu șunt un 

jug legalișt aruncat pește șufletul 

noștru, ci oglinda î n care trebuie șa  

vedem cum ește Domnul, șpre a 

judeca apoi cum trebuie șa  fim ș i noi, 

cei zidit i dupa  chipul Lui. 

• La final, Părinte, vă rugăm să 

adresați un cuvânt de întărire. 

Domnul ne iubeș te! S i printre 

put inele lucruri pe care le putem plini 

ca șemn al recunoș tint ei noaștre 

pentru aceașta  iubire a Sa ește ș i 

î nfra narea. Î mi doreșc ș i va  doreșc 

tuturor ca aceșt poșt ce ne șta  î nainte 

șa  ne fie un hotar de nou î nceput î n 

ștra dania noaștra  de a ra șpunde 

minunatei purta ri de grija  (pa na  la 

cele mai aparent neî nșemnate 

detalii!) ș i netreca toarei iubiri a lui 

Dumnezeu cu bruma noaștra  de 

î nfra nare, pe care Domnul ș-o 

î nmult eașca  ș i ș-o faca  roditoare, 

dupa  ga ndul pe care dintru î nceput    

l-a avut cu omul! 

Sursa: Părintele Teofan Munteanu,  

Cuvântul duhovnicului, în Revista Familia 

Ortodoxă (pag.40-45), Nr.11, 2017

Marți 20 mar. 18:00 Sfântul Maslu 

Miercuri 21 mar. 18:00 Denia Canonului Mare 

Vineri 23 mar. 18:00 Denia Acatistului Bunei Vestiri 

Sâmbătă 24 mar. 
08:00 

Sfânta Liturghie și Parastas 
→ Pomenirea morților 

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 25 mar. 08:00 
Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Buna Vestire  
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