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Terapeutyczna wartość postu w chrześcijaństwie 

Współcześnie, zauważyć można, że chrześcijanie coraz mniej uwagi zwracają na 

ascetyczną praktykę postu. Powszechnie promowana konsumpcja przyczynia się do 

zatracania umiejętności rozróżniania pomiędzy tym, co zbędne, a tym, co rzeczywiście jest 

konieczne dla człowieka. Różnego rodzaju głodówki i diety coraz bardziej stają się 

przedmiotem komercji i nie mają żadnego powiązania z życiem duchowym. Faktem jest, 

że powstrzymywanie się od pokarmów stanowi jeden z istotnych elementów wschodnich 

praktyk religijnych, co widoczne jest zwłaszcza w buddyzmie czy islamie. Zaraz na 

wstępie należy podkreślić wyjątkowość i specyfikę chrześcijańskiej praktyki postu. 

Wynika ona z pojmowania człowieka jako osoby stworzonej na obraz i podobieństwo 

Boże, osoby skłonnej do popełniania grzechów, a zarazem odkupionej przez Chrystusa i 

uświęcanej przez Ducha Świętego. W celu zrozumienia istoty postu pożyteczne jest 

odwołanie się do staro-cerkiewno-słowiańskiego pojęcia podwig, które zazwyczaj 

tłumaczy się jako zmaganie duchowe. Pojęcie to składa się z przedrostka po– oraz rdzenia 

–dwig, oznaczającego: podnosić, dźwigać, wspierać. W chrześcijańskim pojmowaniu postu 

istotne jest wskazanie na to, że stanowi on odpowiedź całej osoby ludzkiej na uprzednie 

działanie Boga, który wychodzi do człowieka oraz pragnie go uzdrowić i zbawić. Poprzez 

czasową abstynencję od pokarmów czy też ograniczenie ilości przyjmowanego pożywienia 

człowiek staje się zdolny do większej koncentracji na Bogu, który stał się człowiekiem. W 

wyniku Wcielenia ludzkie ciało (gr. sarks) zostało uzdolnione do upodobnienia się do 

Ciała Jezusa Chrystusa. Post przyczyniający się do fizjologicznej odnowy ciała w 

perspektywie chrześcijańskiej jest nierozerwalnie związany z modlitwą, gdyż Bóg zawsze 

pragnie przemieniać, uzdrawiać i zbawiać całą osobę ludzką. O ile post oddziałuje na 

ciało, o tyle modlitwa, czerpiąca swą moc ze Słowa Bożego, stanowi terapię ludzkiego 

ducha. 

Postu, zatem, nie należy traktować jako praktyki ascetycznej odnoszącej się jedynie 

do ciała, lecz raczej, jako działanie nierozerwalnie związane również ze sferą duchową 
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osoby ludzkiej. Post jest rzeczywistością o charakterze relacyjnym, odnoszącą się do Boga, 

złych duchów, innych ludzi, samego siebie oraz otaczającego środowiska. Post zarówno 

wspomaga naszą modlitwę, jak też w sposób terapeutyczny oddziałuje na nasze serce, 

duszę i ciało. Post jest działaniem człowieka, jak również darem Boga. Ścisłe jego 

przestrzeganie zobowiązuje nas do wysiłku, który bywa czasem bolesny, wymaga 

pewnego stopnia samowyrzeczenia. Zatem należy modlić się również o to, aby Bóg 

zmotywował nas do uczynienia postu regularną praktyką naszego życia. 

1. Fizjologiczne aspekty postu 

Powszechnie wiadomo, że praktyka powstrzymywania się od spożycia pokarmów 

bardzo pozytywnie wpływa na kondycję psychosomatyczną człowieka. Z badań 

klinicznych wynika, że stosowanie postu jest bardzo pomocne w leczeniu wielu chorób 

przewlekłych, m.in. alergii, zapalenia stawów, astmy, cukrzycy, chorób serca i przewodu 

pokarmowego. W wyniku abstynencji od pokarmów energia, którą zwykle organizm 

zużywa do trawienia, jest przekierowywana do układu odpornościowego, wskutek czego 

następuje wzmocnienie jego odporności na zagrożenia pochodzące ze środowiska 

zewnętrznego. Przechowywane w tłuszczu niebezpieczne dla organizmu substancje 

toksyczne są uwalniane i wyrzucane z organizmu. Co więcej, post, oprócz tego, że 

powoduje szybką, bezpieczną i długotrwałą utratę wagi, umożliwia oczyszczenie nerek, 

wątroby, krwi, a nawet polepszenie wzroku. 

Post nie tylko pozytywnie wpływa na fizjologię człowieka, lecz również jest pomocny 

w leczeniu niektórych chorób psychicznych człowieka, a w szczególności depresji. 

Powstrzymywanie się od spożycia pokarmów wzmacnia wolę osoby ludzkiej, uzdalniając 

ją do bardziej świadomego podejmowania decyzji, a tym samym do przezwyciężania 

lęków oraz poprawy relacji międzyludzkich.  

2. Post jako ekspresja relacyjności człowieka 

 Usta są bardzo ważne z biologicznego, komunikacyjnego i uczuciowego punktu 

widzenia. Służą nie tylko do przyjmowania pokarmów, wypowiadania słów, ale również do 
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wyrażania uczuć poprzez pocałunki. Usta w sposób symboliczny wyrażają jedność i 

całościowość tego wszystkiego, czym człowiek żyje. Usta są zatem organem, który 

wskazuje na integralne powiązanie postu z modlitwą. 

 Poprzez usta dokonuje się pierwszy kontakt niemowlęcia z otaczającym światem. 

Początkowo nowo narodzone dziecko utożsamia mleko matki z samą matką. Z mlekiem 

wyssanym z piersi swej rodzicielki niemowlę „jakby wchłania” w siebie głosy, zapachy, 

kształty i oblicza, w wyniku czego kształtuje się jego osobowość, rozwija się jego 

uczuciowość i zdolność do budowania relacji. Już pierwsze doświadczenia przyjmowania 

pokarmów jednoznacznie wskazują na to, że nie da się go odłączyć od wchodzenia w 

relacje. Poprzez odniesienie do pokarmu człowiek stopniowo i coraz bardziej świadomie 

odkrywa istotę i znaczenie ludzkiej wolności. W ramach tej swojej stworzonej wolności 

podejmuje decyzje czy i w jakim stopniu ten pokarm przyjmować lub od niego się 

powstrzymać. W gruncie rzeczy ta decyzja nie dotyczy tylko jego samego, ale również ma 

odniesienie do Boga, bytów duchowych, innych ludzi i całego kosmosu. 

Post: człowiek a Bóg 

 Św. Atanazy Wielki nauczał, iż Bóg stał się Człowiekiem, aby człowiek mógł stać 

się bogiem. Poprzez przyjęcie ludzkiego ciała, Bóg wszedł w intymną relację z 

człowiekiem. Jego pragnieniem było również, aby człowiek mógł doświadczyć Jego 

miłości w sposób bardzo konkretny. Wcielenie Przedwiecznego Słowa w szczególny 

sposób podkreśla wielkie znaczenie ludzkiego ciała. Tak, jak Bóg poprzez ciało wszedł w 

relację z człowiekiem, tak też człowiek powołany jest do tego, aby być w relacji ze swoim 

Ojcem i Stwórcą nie tylko w poziomie ducha, lecz również poprzez swoją cielesność. Św. 

Paweł Apostoł nauczał, iż ludzkie ciało jest Świątynią Ducha Świętego (por. 1 Kor 6,19). 

Post zatem pomaga człowiekowi w sposób cielesny wyznawać wiarę w Trójjedynego 

Boga, a więc wejść z Nim w osobową relację. Co więcej, post ‘dynamizuje’ naszą 

modlitwę. Jeśli modlitwa jest miłosnym dialogiem człowieka z Bogiem, to post połączony 

z modlitwą pozwala nam odczuwać głód nie tylko na poziomie fizjologicznym, lecz 

również doświadczyć głodu duchowego, czyli głodu samego Boga, żarliwego pragnienia 

Jego obecności i miłości. Błogosławieństwo Niebiańskiego Ojca sprawia, że w wyniku 
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postu nasze serca ociężałe „wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych” (Łk 21,34) 

odzyskują lekkość jaka jest udziałem serc dzieci Bożych. 

Według prawosławnego metropolity Kalistosa (Ware’a) post jest swego rodzaju 

ofiarą, którą człowiek składa Bogu. W takim ujęciu ofiara oznacza nie tyle oddawanie, co 

dawanie. Główny nacisk pada nie na to, czego sobie odmawiamy, lecz na to, co ofiarujemy 

Bogu i naszym bliźnim. Skutkiem składania Bogu daru - daru przez Boga później 

przyjmowanego - jest przywrócenie osobowej więzi pomiędzy nami a Nim. Post 

rozumiany jako ofiara przywraca pierwotną więź człowieka z Bogiem. 

W Kazaniu na Górze ubodzy w duchu zostali przez Chrystusa nazwani 

szczęśliwymi. Do nich bowiem należy Królestwo Niebieskie (por. Mt 5,3). Św. Paweł 

dodaje, iż „Królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, 

pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17). Jeśli więc postrzegać post jako pewnego 

rodzaju przyzwolenie człowieka na własne ogołocenie (gr. kenosis), to powstrzymywanie 

się od pokarmów jest pomocne w otwieraniu się serca człowieka na przyjęcie od Boga 

duchowych darów i charyzmatów. W ten sposób osoba ludzka ma możliwość 

skuteczniejszego urzeczywistnienia powołania i misji powierzonych jej przez Boga. Post 

otwiera duchowe oczy serca człowieka (por. 1 P 3,4), dzięki czemu łatwiej rozpoznaje on 

co jest dobre, a co jest złe oraz uwrażliwia na potrzeby innych. 

Post: człowiek a inni ludzie 

Post pomaga nam uniżyć siebie i ukorzyć się przed Bogiem, a zarazem podnieść 

tych, którzy są prześladowani i doświadczają różnorodnych trudności. W tradycji 

chrześcijaństwa wschodniego powszechne jest przekonanie, że osoby są o wiele 

ważniejsze od reguł postu. Na dowód tego przywołuje się słowa św. Pawła mówiące o tym, 

że „pokarm nie zbliża nas do Boga” (1 Kor 8,8). To, co ma znaczenie, to nie rygoryzm 

przestrzegania przepisów odnośnie do pożywienia, lecz stopień okazywanej przez nas 

wrażliwości na utrapienia i nieszczęścia bliźnich. Post bez miłości jest postem 

demonicznym. Jaki jest pożytek z naszej abstynencji, pytał św. Bazyli Wielki, jeśli zamiast 

jeść mięso, pożeramy naszego brata czy siostrę okrutnymi plotkami? Zatem post oznacza 

nie tylko ofiarę, nie tylko misję, ale też wzajemną miłość. Celem postu jest przełamywanie 

barier, abyśmy mogli w pełni dzielić nasze życie z Bogiem i ze sobą nawzajem. Już prorok 
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Izajasz przestrzegał, by nie pościć „wśród waśni i sporów i wśród bicia niegodziwą 

pięścią” (Iz 58,4). Warunkiem skuteczności postu jest powiązanie go z naprawą 

niewłaściwych relacji z innymi. Dopiero bowiem, gdy zdecydujemy się na rozerwanie 

kajdan zła, rozwiązanie więzów niewoli, wypuszczenie wolno uciśnionych i połamaniu 

wszelkiego jarzma, jak również gotowości do dzielenia swego chleba z głodnymi oraz do 

wprowadzenia w dom biednych tułaczy, przyodziania nagich i przygarnięcia 

współziomków (por. Iz 58, 6-7) – post odnoszący się do potrzeb ciała nabierze 

terapeutycznego i zbawczego znaczenia. To „decentralizacja”, przeniesienie upadłego „ja” 

z centrum koncentracji na sobie, uzdalnia serce do otwarcia się na innych ludzi, a zarazem 

przybliżenia się do Boga, będącego naszym Stwórcą i Zbawicielem.  Szczególnie w 

liturgicznym okresie Wielkiego Postu Słowo Boże uświadamia chrześcijanom, że 

przemiana osoby ludzkiej, a więc jej leczenie i zbawienie, dokonuje się we wspólnocie. 

Zatem postu, jako rzeczywistości terapeutycznej, nie można redukować jedynie do 

poziomu indywidualnej praktyki ascetycznej. W Kościele, będącym Ciałem Chrystusa (1 

Kor 12,27), to, co się dzieje z jednym jego członkiem, ma wpływ na kondycję całej 

wspólnoty. Apostoł Narodów wyjaśnia, że „gdy cierpi jeden członek, współcierpią 

wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, 

współweselą się wszystkie członki” (1 Kor 12,26). Poprzez post, pojmowany po 

chrześcijańsku, możliwe staje uwalnianie człowieka od bycia zdominowanym przez 

egoizm i żądzę posiadania, tak powszechnych w społeczeństwie konsumpcyjnym. 

Ponadto, post może być też ofiarą, która potęguje naszą modlitwę wstawienniczą za 

innych, a poprzez to staje się nie tylko darem mającym odniesienie do Boga, lecz także 

darem względem sióstr i braci. 

Już pierwsi chrześcijanie łączyli modlitwę i post z „dawaniem jałmużny” (gr. 

eleimosyni). Taka postawa wynikała z głębokiej refleksji nad Dobrą Nowiną. Z Ewangelii 

bowiem jednoznacznie wynika, że podczas swojego powtórnego przyjścia w chwale Pan 

nie będzie rozliczał z modlitw i postów, lecz z konkretnych i praktycznych czynów miłości 

i miłosierdzia wobec bliźnich (por. Mt 25,31-46). 

Post: odkrywanie na nowo własnej tożsamości 
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Post nie zmienia Boga, lecz zmienia nas. Post nie jest potrzebny Bogu, ale post jest 

potrzebny nam. Post jest swego rodzaju sposobem współpracy człowieka z Bogiem. 

Praktykując post uczymy się właściwej postawy wobec naszego ciała, dzięki czemu lepiej 

rozumiemy jego potrzeby oraz umiejętniej ukierunkowujemy jego popędy. Celem postu 

nie tyle jest poskromienie ciała, co jego terapeutyczna przemiana. Pozbawienie ciała przez 

pewien czas pokarmu nie jest walką przeciwko ciału, lecz walką o ciało. Poprzez 

ascetyczną powściągliwość w spożywaniu pokarmów potwierdzamy materialność naszego 

ciała, ale jednocześnie staramy się tę materialność uduchowić. 

Warto również zauważyć, że post jest kluczem do głębszego przebudzenia 

duchowego, co w modlitwie wyraża się narastającym pragnieniem uwielbiania Boga. Post 

wyostrza duchowy słuch, przy pomocy którego możemy, słysząc głos Boga, rozeznawać 

Jego wolę i podejmować właściwe decyzje. W Dziejach Apostolskich czytamy o tym, jak 

prorocy i nauczyciele usłyszeli głos Ducha Świętego odnośnie do dalszej misji Barnaby i 

Szawła dopiero po tym, jak odprawili nabożeństwo i pościli (por. Dz 13,1-3). Poprzez post 

połączony z opłakiwaniem popełnionych grzechów człowiek wierzący w Boga osiąga stan 

głębokiej skruchy (gr. katanyksis). Już w czasach Starego Przymierza Bóg, za 

pośrednictwem proroka Joela, nakazuje Narodowi Wybranemu, aby nawrócił się do Niego 

„całym swym sercem, przez post i płacz, i lament” (Jl 2,12). Zatem, poprzez post i skruchę 

serca, w chrześcijaninie o wiele szybciej może się dokonać przemiana myślenia (gr. 

metanoia), mająca swe źródło w słuchaniu Słowa Bożego. Dzięki postowi doświadczyć 

można nowych jakości w odkrywaniu tajemnicy własnego człowieczeństwa. Jest to nie 

tylko poczucie lekkości w sferze fizjologii, ale także pogłębiona uważność i czujność. 

Wówczas głębiej można wniknąć w słowa Jezusa nakazujące miłość do samego siebie 

(por. Mt 22,39). 

Post: człowiek a świat stworzony 

Przywracając za pośrednictwem postu właściwe odniesienie do naszych ciał, 

odzyskujemy również właściwy stosunek do całego stworzenia. Wskutek grzechu człowiek 

w sposób egocentryczny zaczął traktować świat stworzony. Poprzez zbawienie w 

Chrystusie stał się bytem eucharystycznym, tzn. powołanym do radosnej wdzięczności 
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Bogu za cały wszechświat. „Bądźcie wdzięczni” – zachęcał Apostoł Narodów (Kol 3,15), 

bowiem „cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7). Z tego też powodu w misterium 

Eucharystii przynosimy Bogu we wspólnocie oraz ze wspólnotą – chleb i wino. Bóg zaś z 

miłością przemienia (gr. metabole) owe dary, symbolizujące cały świat, w Misterium 

Spotkania. Niestety dla współczesnego człowieka znak chleba i wina staje się coraz 

bardziej trudny do odczytania. Chleb bowiem traktowany jest jako jeden z wielu 

produktów spożywczych. Natomiast sam fakt wypiekania chleba oraz produkcji wina 

przestał być znakiem, bezpośrednio odnoszącym się do Eucharystii, symbolem życia i 

relacyjności, lecz stał się powodem komercyjnej rywalizacji, przyczyną ludzkich ambicji. 

Aby na nowo spojrzeć na przyrodę jako dar Boży konieczne jest odwołanie się do postu, 

gdyż dzięki niemu uczymy się postawy milczenia i podziwu dla wielkich dzieł Boga, a 

także właściwego korzystania z dóbr tego świata. Innymi słowy, post uczy dyscypliny, 

która nie ogranicza, lecz prowadzi ku większej wolności… Wyraża się to miłością do 

całego stworzenia, na wzór Stwórcy, który Sam jest Miłością (por. 1 J 4,8). Poprzez 

praktykę postu łatwiej możemy dostrzec w stworzeniu nie tylko miejsce, gdzie został 

„postawiony” człowiek, lecz także przestrzeń, ukazującą Chwałę Boga: „Niebiosa głoszą 

chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon” (Ps 19,2). 

Post: człowiek a demony 

Z Ewangelii dowiadujemy się, że Apostołowie nie mogli wyrzucić złego ducha z 

człowieka chorego na epilepsję. Gdy zapytali się Jezusa o przyczynę, dla której nie mogli 

go wyrzuć, On odpowiedział im, że ten rodzaj demonów można wyrzucić tylko modlitwą i 

postem (por. Mk 9, 14-29). W tym kontekście rodzi się pytanie, dlaczego post połączony z 

modlitwą jest tak bardzo skuteczny w przepędzaniu duchowych wrogów człowieka… 

Odpowiadając na powyższe pytanie trzeba odwołać się do podstaw chrześcijańskiej 

antropologii, a mianowicie do faktu, iż człowiek jest rzeczywistością duchowo-

fizjologiczną. Jako osoba stanowi nierozerwalną jedność duszy i ciała. Jeśli cały, a więc 

poprzez modlącą się duszę i poszczące ciało, zwróci się do Boga o pomoc w walce z 

demonami, to Bóg wyrzuci te złe duchy, gdyż nie będą miały w człowieku swego oparcia. 

Bóg, będąc najlepszym Ojcem, szczególnie troszczy się o bezpieczeństwo tych Swoich 
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dzieci, które powierzają się Mu zarówno w sferze swego ducha, jak i w sferze swej 

cielesności. 

Post czyni człowieka bardziej ufnym wobec Opatrzności Bożej. Poprzez post 

chrześcijanin ogałaca się ze wszystkich swoich zabezpieczeń, aby z ufnością przylgnąć do 

swego Pana. Doświadczając ogromnej Bożej mocy, która przejawia się w jego ludzkiej 

słabości (por. 2 Kor 2,10), staje się prawdziwie pokorny. Co więcej, post jest pomocny na 

drodze pokory i przebaczenia. Według Księgi Kapłańskiej post jest utożsamiany z 

upokorzeniem swojej duszy (por. Kpł 16,29-31). Nawrócony Szaweł, przyszedłszy do 

Damaszku, „przez trzy dni […] ani nie jadł, ani nie pił” (Dz 9, 9). W dalszym życiu, tak 

bardzo doświadczał w sobie niemocy i poniżenia, iż odważył się nazwać siebie 

najmniejszym ze wszystkich Apostołów, bluźniercą, prześladowcą i oszczercą, a nawet 

płodem poronionym (por. 1 Kor 15,9; 1 Tm 1,12; 1 Kor 15, 5-8). Innymi słowy, św. Paweł 

stanął w prawdzie o własnej tożsamości, egzystencjalnej prawdzie o tym, że mimo z 

zażyłości z Chrystusem pozostaje grzesznikiem. Ta właśnie świadomość Apostoła 

Narodów świadczy o jego pokorze. Pokory zaś najbardziej boją się demony, gdyż dotyka 

ona Serca Boga i zjednuje człowiekowi Jego miłosierdzie, przebaczenie i litość. 

Ponadto, post wzmacnia chrześcijanina w walce duchowej, pomagając mu w 

osiąganiu koncentracji na uzdrawiającym Słowie Boga, które „niczym miecz obosieczny” 

(Hbr 4,12) zwalcza wszelkie argumenty demonów, które pojawiają się w naszej 

świadomości, w postaci wyobrażeniowych pożądliwych myśli. Jak trudna jest walka z 

demonami świadczy czterdziestodniowe zmaganie się Jezusa z nimi poprzez post i 

modlitwę na pustyni (por. Łk 4, 1-13). Poświadcza to św. Jan Apostoł, wyznając, iż „Syn 

Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła” (1 J 3,8). A jeśli tak, to można 

powiedzieć, iż najważniejszym zadaniem zbawczej misji Chrystusa było uwolnienie 

człowieka od krępujących więzów zła i  przywrócenie mu daru pierwotnej wolności. 

Dzięki temu człowiek może z radością wejść w relację miłości z Bogiem oraz z innymi 

ludźmi. Pamiętajmy również, że Najświętsza Dziewica Maryja, w licznych objawieniach 

na całym świecie, nie przestaje zachęcać ludzi do tego, aby swoje żarliwe modlitwy do 

Boga połączyli z praktyką chrześcijańskiego postu. 
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