
Postul Mare a fost instituit de Biserică 
încă din cele mai vechi timpuri, în amin-
tirea postului de patruzeci de zile, ţinut de 
Mîntuitorul Iisus Hristos în pustiu, înainte 
de a ieşi să predice oamenilor despre Îm-
părăţia lui Dumnezeu, ca după aceea să 
pătimească, să fie răstignit, să moară pe 
Cruce şi să învieze a treia zi. În vechiul Tes-
tament acele evenimente erau prefigurate 
de Ieşirea evreilor din Egipt sub călăuza lui 
Moise. Postul Mare ne pregăteşte de Paşti 
- Sărbătoarea tuturor Sărbătorilor. Însuşi 
Mîntuitorul ne-a învăţat cum să postim 
înaintea Tatălui Ceresc (Mt. 6, 16-17).

Perioada postului este o vreme a pocă-
inţei, a rugăciunii, a reţinerii de la unele 
mîncăruri, dar şi de la distracţii. Postul 
niciodată nu a fost o simplă respectare a 
regulilor, fiind în esenţă, o chemare către 
schimbarea interioară. 

Postul este timpul unei vieţii duhovniceşti deosebit de atente, atunci cînd fieca-
re creştin se îngrijeşte de curăţirea sufletului său, cere iertare de la Dumnezeu şi 
de la cei, cărora le-a greşit, se căieşte de păcate şi se străduieşte să nu facă, să nu 
gîndească lucruri rele, să ducă o viaţă în înfrînare, să meargă mai des la biserică. 

Postul Mare este cel mai lung post ca durată dintre toate posturile de peste an 
instituite de Biserică, dar şi cel mai important. El a început deja şi va dura şapte 
săptămîni, adică o lună şi jumătate.

Toate săptămînile Postului Mare 
(chiar şi cele trei care-l anticipează) 
ne învaţă cum să ne pregătim de fe-
ricita întîmpinare a marii sărbători 
- Învierea lui Hristos. 

Ultima duminică înaite de post 
se numeşte Duminica iertării. În 
această zi în biserici se citeşte 
Evanghelia despre aceea că nu 
putem primi iertarea păcatelor de 
la Dumnezeu, dacă mai întîi nu ne 

vom ierta apropiaţii şi nu ne vom împăca cu toţi. 
În această zi, pregătindu-se de post, oamenii îşi cer iertare unul de la altul: 

„Iartă-mă, în numele Domnului! – zicea cineva, plecîndu-şi capul pînă la pămînt. 
Domnul să te ierte, iartă-mă şi pe mine!” – răspundea celălalt cu plecăciune.

Şi voi, desigur, dragii noştri, n-aţi uitat să cereţi iertare unii de la alţii, de la 
părinţi şi bunei. Prima săptămînă a Postului Mare începe de luni. Din această zi 
fiecare creştin de la mic la mare începe o serioasă trudă asupra sufletului său.

Să urcăm împreună «Scara Postului Mare», ajutîndu-ne unii pe alţii, stăruind în 
fapte bune, gîndindu-ne mai mult la alţii decît la sine, cerînd ajutor de la Domnul 
şi mulţumindu-I pentru toate.

 
Astăzi tot mai des auzim vorbindu-se des-

pre păcat, însă, de cele mai multe ori, habar nu 
avem ce este acesta. Sfinţii Părinţi ne spun că 
păcatul nu este pur şi simplu o faptă urîtă sau 
amorală, după cum ne-am obişnuit a crede, ci, 
întâi de toate, este încălcarea voii Domnului, 
a poruncilor dumnezeieşti, a legilor vieţii du-
hovniceşti, lăsate de Însuşi Creatorul. Dar pă-
catul nu semnifică numai faptele rele pe care 
le-a făcut omul, ci şi binele pe care nu l-a făcut.

Domnul ne iartă păcatele dacă aducem pen-
tru ele pocăinţă, le mărturisim înaintea duhov-
nicului în Taina Spovedaniei şi ne străduim să 
nu le mai repetăm.

Pentru a înţelege mai bine ce este păcatul, să-l 
asemeănăm cu o gaură. Cine dintre voi n-a văzut 
un batic frumos la mama sau la bunica? Imaginaţi-
vă că pe acest minunat batic, la un moment dat, 
apare o gaură, nu întâmplător, ci una făcută de tine. 
La început e mică, însă, dacă n-o coşi, se lărgeşte. La 
fel este şi păcatul, la început o găurică, apoi devine o 
gaură mare în care - fii atent să nu cazi!

Virtutea este opusul păcatului. Întrucît omul este cre-
at de Dumnezeu după chipul Său, în fiecare dintre noi 
există tendinţa spre bine şi virtute. În cea mai pură şi 
mai desăvîrşită formă ea se găseşte în învăţătura creş-
tină. Ortodoxia este creştinismul apostolic cel mai pur 
şi mai neschimbat. De aici rezultă că cea mai bună con-
cepţie despre virtute s-a păstrat anume în ortodoxie. 

 
 

  

Principala virtute este smerenia. Chiar la înce-
putul  Fericirilor se spune: Fericiţi cei săraci cu 
duhul, că acelora este Împărăţia Cerurilor (Matei 
5,3). Asta înseamnă că nu împlinim nicio  porun-
că dacă sîntem mîndri şi nu avem smerenie. A fi 
sărac cu duhul nu înseamnă a fi sărac material, ca 
un cerşetor care cere milostenie, pentru că acesta 
poate fi cu duhul chiar un om rău: un leneş, un be-
ţiv ş.a.m.d. Este sărac cu duhul omul care înţelege 
că fără Dumnezeu este un nimeni. El înţelege că 
tot binele îl are de la Domnul, iar răul: egoismul, 
mîndria sunt de la sine. 

  
 

 

 
 

 

 
   

Stimaţi prieteni, această gazetă de perete poate fi utilizată la şcoala dumini-
cală, în cadrul orelor de religie ortodoxă, dar nu poate fi tirajată. Drepturile 

de autor asupra acesteia aparţin publicaţiei ”Ortodoxia pentru copii”.


