


Поријекло поста

 Пост је Божанска заповјест (1. Мој. 2, 16-17). По Светом Василију
Великом (†379), он је „стар колико и човјечанство“ и „установљен
је у рају“, тако да се још у Старом Завјету на много мјеста говори о
посту (5. Мој. 9, 18; Ис. 58, 4-10; Јоил 2, 15; Јона 3, 5-7). Господ Исус
Христос је постио четрдесет дана прије почетка свог јавног
дјеловања (Лк. 4, 1-2), и дао је упутства у погледу практиковања
поста (постити, али не фарисејски: Мт. 6, 16-18). У Новом Завјету
пост се препоручје као средство уздржања, покајања и духовне
борбе (Мк. 1, 6; Дап. 13, 3 и 14, 23; Рим. 14, 21).

 На почетку Старог Завјета налази прича о Адамовом неуздржању и
„прекиду поста“ у Рају, а на почетку Новог Завјета налази се
казивање о уздржању Новог Адама – Христа. Суштина Адамовог
гријеха непошћења је у томе што је он вјеровао да је у храни Живот
и да, учествујући у тој храни, може да буде као Бог. Зато је његово
неуздржање одвело наше прародитеље од Дрвета живота у духовну
смрт, а пост Новог Адама из духовне смрти у живот.



Шта је пост?
 У хришћанској традицији проналазимо неколико врста поста: 1.

потпуно уздржање од јела, 2. узимање одређене врсте хране а
уздржавање од друге, 3. пост до средине поподнева, 4. смањење
јела како би се сачувао новац или храна за сиромашне и болесне, 5.
уздржање, не од хране, него од омиљених активности, итд

 У суштини, пост (на грчком νηστεία=нистиа) значи неједење или
гладовање (као што је Христос постио 40 дана без воде и хране).
Рани хришћани су постили на начин да све до 9 часа дана (3 сата
поподне – час Христове смрти на Крсту) нису ништа јели и пили
(примјер: тримирје у манастирима). Када се пости, тј. гладује,
човјек схвати да људска зависност од хране није потпуна истина о
човјеку већ да је глад прије свега духовно стање тј. да је то глад за
Богом. Због тога је смисао одрицања, уздржавања од мрсне
хране, а тиме и циљ поста, у томе да човјек увиди да не зависи
од ствари овога свијета односно у прихватању једине
зависности достојне човјека - зависности од Бога и Његове
воље. Тако пост разумије и св. ап. Павле будући да каже да се
Мојсије, који је постио 40 дана ослањао на Невидљивог као на оног
којег види (Јевр. 11, 27).



Свети Василије Велики: „У свакој цркви анђели биљеже оне који посте.
Пази да се због краткотрајног уживања јелом не лишиш анђелског
записивања и да се пред оним ко сабира војнике не покажеш као
кривац за бјекство из војничког строја. Мање је опасно да некога
оптуже да је, бацивши штит, побјегао из битке, него ли да се покаже да
је одбацио велико оружје - пост.“



 Лудвиг Фојербах (†1872): „Човјек је оно што поједе“. Христове
ријечи: „Не живи човјек о самом хљебу, него о свакој ријечи која
излази из уста Божијих“ (Мт 4,4) су највећи подситцај човјековој
самоспознаји и највећи подстрек за пост, јер је њима Господ
успоставио правилан однос према храни.

 Свети Марко Подвижник је говорио о томе да се врлине међу
собом односе као мајка и ћерка. Тако је и пост као хришћанска
врлина повезан са непрекидном молитвом (личном и
заједничком) и истинским покајањем. Због тога је пост као
физички напор потпуно бесмислен без његове духовне основе, без
везаности за Бога, без молитве будући да се демонски род изгони
једино „постом и молитвом“ (Мт. 17, 21). Истовремено, пост је
благословена прилика за промјену начина живота.

 Пост без добрих дјела је мртав. „Постећи, браћо, тјелесно –
постимо и духовно... дајмо хљеба гладнима и сиромашне
бескућнике уведимо у домове“ (самогласна стихира на вечерњи у
сриједу Прве седмице поста).



Детаљ са Литургије Пређеосвећених дарова, која се служи 
седмичним данима Великог поста



 „Истински пост је удаљење од зла, уздржавање језика, одсуство
гњева, одвојеност од похотних жеља, оговарања, лагања, лажне
заклетве. Лишавање тога је истински пост. У томе је савршен
пост.“ (Свети Василије Велики)

 Резиме

Двије врсте поста:

1. Аскетски (аскеза – подвиг, подвижништво), који има за циљ
лишавање егоизма и уклањање свих препрека које стоје на путу
нашег сједињења са Богом, а посебно духовну борбу са демонским
силама.

2. Евхаристијски, потпуни пост. Највећи пораз за ђавола је када
види да се причешћујемо, тј. да кушамо „храну бесмртности“.
Отуда од најранијих временa хришћани праве временски размак
између узимања обичне и евхаристијске Хране. То је вријеме
очекивања заједнице са Богом.



Погрешна схватања поста

 Дијета се заснива на култу тијела, тј. сујете. Са друге стране, пост
представља наш слободни покрет којим се окрећемо и управљамо
ка заједници са Богом.

 Монашка изрека: „Ми нисмо убице тијела, већ убице страсти“.

 Пост не треба гледати као на пуки обичај или традицију, јер ће, у
противном, и пост бити магијски обојен.

 Пост не треба доживјети као испуњавање своје „годишње обавезе“
према вјери. То је свођење вјере на површно испуњавање
заповјести, односно испуњавање форме без разумјевања садржаја.



Скраћивање поста?

 Eвентуално прилагођавање и скраћивање поста, како би био
„примамљив“ за људе, представља обесмишљавање Христове
заповијести о посту, да ће доћи дани када ће се отети од апостола
Женик (Христос), и тада ће постити у оне дане (Мк. 2,20). Дакле,
пост остаје обавеза све до Другог Христовог доласка.

 Црква има разумјевања за оне који услијед тјелесне болести или
другог оправданог разлога не могу да посте. Међутим, то увијек
бива по одговорном расуђивању духовника.

 Домаћи задатак

Одговорити на питања из уџбеника на стр. 99


