


Scopul postului este să ne apropiem de Dumnezeu, să ne RECENTRĂM 
LA ISUS. Postul biblic are întotdeauna legătură cu eliminarea 
distragerilor din viața noastră, pentru un scop spiritual; Postul apasă 
butonul de RESETARE al sufletului nostru și ne reînnoiește din 
interior. De asemenea, ne permite să sărbătorim bunătatea și mila lui 
Dumnezeu și pregătește inimile noastre pentru toate lucrurile bune 
pe care Dumnezeu dorește să le aducă în viața noastră. Amintiți-vă 
că postul vostru personal ar trebui să prezinte un nivel de provocare, 
dar este foarte important să vă cunoașteți trupul, opțiunile și, cel mai 
important, să-L căutați pe Dumnezeu în rugăciune și să urmați ceea ce 
Duhul Sfânt vă cere să faceți.

TIPURI DE POST

Răsplata personală ar trebui să prezinte un nivel de provocare, dar este 
foarte important să vă cunoașteți corpul, opțiunile și, cel mai important, 
să căutați pe Dumnezeu în rugăciune și să urmați ceea ce Duhul Sfânt vă 
cere să faceți.

POST COMPLET

În acest tip de post, beți doar lichide, de obicei apă cu sucuri ca opțiune.

POSTUL SELECTIV

Acest tip de post implică îndepărtarea anumitor elemente din dieta 
voastră. Un exemplu de post selectiv este Postul lui Daniel, în timpul căruia 
îndepărtați carnea, dulciurile și pâinea din dieta voastra și consumați apă 
și suc pentru lichide și fructe și legume pentru alimente.

POSTUL PARȚIAL

Acest post este uneori numit “Postul Evreiesc” și implică abținerea de la a 
mânca orice fel de mâncare dimineața și după-amiaza.

POSTUL



Acest lucru poate fi corelat fie cu anumite ore ale zilei, cum ar fi 
6:00 am la 3:00 pm, fie de la răsăritul la apusul soarelui.

POSTUL SUFLETULUI

Acest lucru este o opțiune excelentă dacă nu aveți prea multă 
experiență la postul de mancare, dacă aveți probleme de sănătate 
care vă împiedică să postiți de la mâncare, sau dacă doriți să vă 
reechilibrați anumite domenii din viața voastră, care nu sunt în 
echilibru. De exemplu, puteți alege să întrerupeți utilizarea rețelelor 
sociale sau vizionarea programelor de televiziune pe durata postului 
și apoi să aduceți cu atenție acel element înapoi în viața voastra în 
doze sănătoase la încheierea postului.

La Biserica Crestină Noua Generație, încurajăm postul pe o 
perioadă de 21 de zile în fiecare an în luna ianuarie. Acesta face 
parte din cele 21 de zile de rugăciune și post, un sezon de rugăciune 
concentrată ca familie a bisericii BCNG. De asemenea, puteți alege 
să postiti și în alte momente pe parcursul anului pentru propria 
dezvoltare spirituală. Se obișnuieste să se postească de la o masă, 
sau o zi întreagă sau trei zile, sau mai mult. Momentul postului tău 
nu este atat de important cât este puterea concentrării tale asupra lui 
Dumnezeu pe măsură ce postești.

Referințe din Biblie
Matei 6: 16-18
Matei 9: 14-15
Luca 18: 9-14
Fapte 27: 33-37
Neemia 9: 1-3



CUM SĂ ÎNCEPEȚI POSTUL

Cum începeți și tineti postul va determina în mare măsură succesul 
vostru. Urmând acești șapte pași de bază ai postului, veți face ca 
timpul vostru cu Domnul să fie mult mai semnificativ și mai plin de 
satisfacții spirituale.

PASUL 1: STABILEȘTE-ȚI OBIECTIVUL

De ce postești? 
Este pentru reînnoirea spirituală, pentru îndrumare, pentru 
vindecare, pentru rezolvarea problemelor, pentru un har special ca 
să poți face față unei situații dificile.

Cere-i Duhului Sfânt să-și clarifice călăuzirea Lui în viața ta și 
obiectivele Lui pentru postul și rugăciunea ta. Acest lucru îți va 
permite să te rogi mai specific și strategic.

Prin post și rugăciune ne smerim înaintea lui Dumnezeu, astfel că 
Duhul Sfânt ne va cerceta sufletele, va trezi biserica și ne va vindeca 
pământul în conformitate cu 2 Cronici 7:14. Fă din astea o prioritate 
în postul tău.

PASUL 2: IA-ȚI UN ANGAJAMENT

Roagă-te pentru felul de post pe care trebuie să-l ții. Isus a sugerat 
că toți urmașii Lui ar trebui să postească (Matei 6: 16-18; 9: 14,15). 
Pentru El a fost o chestiune când să postim, nu dacă să postim. 

Înainte de post, decide următoarele lucruri:



- Cât timp vei posti - o singură masă, o zi, o săptămână, câteva 
săptămâni, patruzeci de zile (începătorii ar trebui să înceapă încet și 
să se ridice la posturi mai lungi).
- Tipul de post pe care Dumnezeu vrea să-l tii (cum ar fi, numai cu 
apă, apă și sucuri, ce fel de sucuri vei bea și cât de des)
- De la ce activități fizice sau sociale te vei reține.
- Cât de mult timp vei dedica în fiecare zi rugăciunii și Cuvântului 
lui Dumnezeu

Stabilirea acestor angajamente înainte de post, vă vor ajuta să 
perseverati în postul vostru când ispitele fizice și presiunile vieții vă 
vor ispiti să abandonați.

PASUL 3: PREGĂTEȘTE-TE DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL

Temelia care stă la baza postului și a rugăciunii este pocăința. Păcatul 
nemărturisit va opri rugăciunile tale. Aici sunt câteva lucruri care te 
vor ajuta să îți pregătești inima.
- Cere-i lui Dumnezeu să te ajute să faci o lista completă a păcatelor 
tale.
- Mărturistește fiecare păcat pe care Duhul Sfânt ți-l amintește și 
acceptă iertarea lui Dumnezeu (1 Ioan 1:9).
- Cere iertare tuturor acelora față de care ai greșit și iartă-i pe toți 
aceia care te-au rănit. (Marcu 11:25; Luca 11:4; 17:3,4).
- Cere restaurare așa cum Duhul Sfânt te conduce.
- Cere-i lui Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt conform cu 
porunca Lui din Efeseni 5:18 și promisiunea Lui din Ioan 5:14,15.
- Predă-ți viața pe deplin lui Isus Hristos ca și Domn și Stăpân și 
refuză să asculți de vechea ta natură lumească (Romani 12:1,2)



- Meditează  la atributele lui Dumnezeu, la dragostea Lui, 
suveranitatea, puterea, înțelepciunea, credincioșia, harul, 
compasiunea Lui etc. (Psalmii 48:9,10, 103:1-8, 11-13)
- Începe timpul tău de post și rugăciune cu o inimă plină de așteptări 
(Evrei 11:6).
- Nu subestima opoziția spirituală. Satan câteodată intensifică 
bătălia naturală dintre trup și duh (Galateni 5:16,17).

PASUL 4: PREGĂTEȘTE-TE DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC 

Postul de asemenea cere să fii precaut și rezonabil. Consultați 
mai întâi un medic, mai ales dacă luați medicamente pe bază de 
prescripție medicală sau aveți o boală cronică. Pregătirea fizică 
face ca schimbarea drastică a modului în care mănânci să fie mai 
ușoară astfel că tu vei putea să-ți concentrezi atenția pe Dumnezeu 
în rugăciune.
Nu te grăbi atunci când postești.
Pregătește-ți mai întâi corpul. Înainte să începi să postești începe să 
manânci mese mai mici. Evită alimentele bogate în grăsimi și zahăr.
Mănâncă fructe și legume crude timp de două zile înainte de a 
începe un post. 

ÎN TIMP CE POSTEȘTI

Timpul tău de post și rugăciune a sosit. Te abții de la alimentele 
solide și ai început să îl cauți pe Dumnezeu. Aici vei găsi câteva 
sugestii care te vor ajuta dacă le vei lua în considerare:



- Evită consumul de medicamente și remedii homeopate. 
Medicamentele ar trebui retrase numai cu recomandarea medicului 
dumneavoastră. 
- Limitează-ți activitățile.
- Fă exerciții fizice doar moderat.
- Mergi pe jos 1-3 km dacă îți este convenabil și confortabil.
- Odihnește-te atât cât programul îți permite.
- Pregătește-te pentru disconfort temporar ca și nerăbdare, anxietate 
și iritare
- Așteaptă-te la disconfort fizic în special în a doua zi de post. Te 
vei confrunta cu dureri ale stomacului cauzate de foame și amețeli. 
Abținerea de la cofeină și zahăr poate cauza dureri de cap.
- Supărările fizice pot include, de asemenea, slăbiciune, oboseală, 
insomnie.
- Primele două sau trei zile sunt de obicei cele mai grele. Dar pe 
măsură ce continui să postești, vei începe să experimentezi o stare 
de bine atât din punct de vedre fizic cât și spiritual.
- Oricum, atunci când simți dureri de stomac e recomandat să crești 
consumul de lichide.
 
PASUL 5: STABILEȘTE-ȚI UN PROGRAM  

Pentru a obține rezultate maxime, pune-ți timp deoparte pentru a 
petrece timp singur cu Dumnezeu. Ascultă îndrumările Lui. Cu cât 
petreci mai mult timp cu El, cu atât semnificația postului tău va fi 
mai mare.

DIMINEAȚA
Începe ziua cu laudă și închinare.
Citește și meditează la Cuvântul lui Dumnezeu, preferabil în 
genunchi.
Invită-L pe Duhul Sfânt să lucreze în tine și să faci totul după buna



Lui plăcere Filipeni 2:13.
Invită-L pe Dumnezeu să te folosească. Roagă-L să îți arate cum 
poți influența lumea din jurul tău, familia ta, Biserica din care faci 
parte, comunitatea, țara în care locuiești și chiar mai mult.
Roagă-te pentru viziunea Lui pentru viața ta și împuternicirea de a 
face voia Lui.

PRÂNZ
Întoarce-te la rugăciune și la Cuvânt.
Fă o scurtă plimbare în care să te rogi.
Petrece timp în a mijloci pentru comunitatea din care faci parte 
și liderii politici ai națiunii tale, pentru milioanele de oameni 
neevanghelizați încă, dar și pentru nevoile speciale ale familiei tale.

SEARA
Ia-ți singur un timp în care nu te grăbești pentru a căuta Fața lui 
Dumnezeu.
Dacă sunt și alte persoane care postesc împreună cu tine, întâlniți-
vă împreună pentru rugăciune.
Evită televizorul sau alte distrageri care ți-ar putea lua concentrarea 
spirituală.
Atunci când este posibil, începe și termină ziua pe genunchi 
cu soțul/soția ta pentru un timp de laudă și mulțumire la adresa 
lui Dumnezeu. Perioadele mai lungi de rugăciune și studierea 
Cuvântului sunt deseori mai bune atunci când le petrecem singuri 
cu Dumnezeu.
O rutină alimentară este de asemenea bună. Dr Julio C. Ruibal- 
nutriționist, pastor și specialist în post și rugăciune sugerează un 
program zilnic și o listă de sucuri pe care le puteți găsi hrănitoare 
și satisfăcătoare. Modificați acest program și băuturile pe care le 
consumați potrivit circumstanțelor în care vă găsiți și gusturilor 
dumneavoastră.



 5 a.m. – 8. a.m.
Sucuri de fructe, de preferință proaspăt stoarse sau amestecate și 
diluate în proporție 50% apă plată dacă fructul este acid. Se preferă, 
în general, mere, pere, grapefruit, papaya, pepene verde sau alte 
sucuri de fructe. Dacă nu puteți să faceți sucuri proprii, cumpărați 
din magazin sucuri fără zahăr sau aditivi.
  
 10:30 a.m.- prânz
Suc de legume proaspete din salată verde, telina și morcovi împărțiți 
în trei părți egale.
        
  2:30 p.m.- 4 p.m.
Ceai de ierburi cu o picătură de miere. Evitați ceaiul negru sau      
orice ceai cu cofeină.
  
  6 p.m. - 8:30 p.m.
Bulion din cartofi fierți, țelină și morcovi fără sare. După fierbere 
aproximativ o jumătate de oră, se toarnă apa într-un recipient și se 
bea.

Câteva sfaturi pentru postul cu sucuri
 Atunci cînd bei suc de fructe durerile cauzate de foame vor 
scădea, iar sucul îți va oferii o anumită energie din zahăr natural. 
Gustul și creșterea de energie te va motiva și încuraja să continui. 
Cele mai bune sucuri proaspete sunt cele din pepene verde proaspăt, 
lămâi, struguri, mere, varză, sfeclă, morcovi, țelină sau legume verzi. 
În sezonul rece, vă puteți bucura de un bulion de legume cald.
        Sucurile acide (portocale și roșii) se amestecă cu apă pentru 
binele stomacului tău.
     Evitați băuturile cu cofeină. Evitați guma de mestecat sau   
bomboanele, chiar dacă respirația este rău mirositoare. 



ÎNTRERUPEREA POSTULUI 
   Când perioada stabilită pentru post s-a terminat, vei începe să 
mănânci din nou. 
  Dar cum întrerupeți postul este extrem de important pentru 
bunăstarea fizică și spirituală.
  
 
PASUL 6: ÎNTRERUPE POSTUL TREPTAT

Începe să manânci treptat. Nu mânca alimente solide imediat după 
terminarea postului. Introducerea bruscă a alimentelor solide în 
alimentația ta va avea un efect negativ asupra stomacului și sistemului 
digestiv, chiar consecințe periculoase. Începe cu mai multe mese 
mici sau snack-uri într-o singură zi. Dacă termini postul gradual, 
beneficiile fizie și spirituale obținute se vor vedea printr-o bunăstare 
continuă.

Aici vei găsi câteva sugestii pentru a termina postul într-un mod 
potrivit
Prelungiți consumul de lichide și după finalizarea postului (suc de 
pepene verde)
Continuând să beți sucuri de fructe sau legume, adăugați 
următoarele:
Prima zi: Adăugați o salată brută.
A doua zi: adăugați cartofi fierți sau copți, fără unt sau condimente.
A treia zi: adăugați o legumă aburită.
După a treia zi: Începeți să reintroduceți dieta normală.
Treceți treptat la mese regulate cu mai multe gustări mici în primele 
zile. Începeți cu o supă mică și fructe proaspete, cum ar fi pepene 
verde și pepene galben. Continuă cu câteva linguri de alimente 
solide, cum ar fi fructele și legumele crude sau o salată crudă și 
cartofi copți.



UN CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

PASUL 7 AȘTEAPTĂ REZULTATE

Dacă te-ai smerit sincer înaintea lui Dumnezeu, te-ai pocăit, te-ai 
rugat și ai căutat fața lui Dumnezeu, dacă ai meditat constant la 
Cuvântul Lui, vei experimenta o conștiență înaltă a prezenței Sale. 
(Ioan 14:21) Încrederea și credința ta în Dumnezeu vor fi întărite. 
Te vei simți reîmprospătat atât mental, spiritual cât și fizic. Vei vedea 
de asemenea răspunsuri la rugăciunile tale.

Totuși, un singur post, nu este suficient. Așa cum avem nevoie să fim 
umpluți de Duhul Sfânt zilnic, la fel avem nevoie de noi momente/
perioade de post. Un post de 24 de ore săptămânal este cu adevărat 
o binecuvântare pentru mulți creștini.

Îți ia timp să îți formezi mușchii spirituali ai postului. Dacă eșuezi 
la prima încercare, nu fii descurajat. Poate că prima dată când ai 
vrut să postești ți-ai stabilit o perioadă de post prea lungă, sau poate 
ai nevoie să îți întărești înțelegerea și obiectivul. Cât mai curând 
posibil, implică-te într-un nou post, până ce reușești. Dumnezeu 
te va onora pentru credincioșia ta. Te încurajez să mi te alături în 
post și rugăciune, din nou și din nou, până când vom experimenta 
cu adevărat trezirea în casa noastră, în biserica noastră, în națiunea 
noastră iubită și în toată lumea.
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