
Денят на 

прошката 



“Колко хубаво и колко приятно е 

братя да живеят заедно!” (Пс.132:1) 

 

 

 Така Бог изразява радостта си, когато хората 

живеят в мир и разбирателство, като родни братя. 



Колко е хубаво, когато ни свързват приятелски 

чувства. 



Хубаво е, когато имаш приятел до себе си. 



     Бог дарява 

приятелите с много 

хубави мигове заедно. 



“Обичай ближния си като себе си” 

(Мат.22:39) 

 

 

Любовта между хората - Господ Иисус Христос я 

поставя като една от най-важните сред Божиите 

заповеди. 



 От времето на Адам и Ева дяволът воюва с 

нас. Той не може да търпи разбирателството и 

любовта между хората. 

 Непрекъснато крои лоши планове как да 

скара добрите приятели, родителите и децата, 

съпругите и съпрузите.  

          Ако се поддадем на дяволските внушения, в 

живота ни идват много злини..... 

 



 ...грозно поведение на децата... 



.........  присмех и обиди............... 



....раздори между родителите.... 



......агресия и побои.... 



  

 И така на доброто приятелство се слага 

край. Край на усмивките, край на доброто 

настроение, край на щастливите мигове заедно. 

 А вместо това - тъга, огорчение, самота. 

 



 Ние като православни християни знаем,че 

трябва да пазим сърцето си чисто, за да не влизат 

в него лоши чувства.  

 Но всеки може да сгреши. Лошо е тогава, 

когато не искаме да поправим грешката си. 

  



Лошо е когато не желаем да простим. 



   

Да поискаме прошка! 

 
Прошката разпръсква враждата, връща мира и 

разбирателството, радостта и щастието. 



Прошка, 

  радост,    

  щастие. 



 Господ ни учи: 

"Ако не простите на човеците съгрешенията 

им и вашият небесен Отец няма да прости 

съгрешенията ви." (Мат.6:15) 

  

 Това означава, че ако ние простим на другите 

техните грехове към нас и Господ ще прости нашите 

грехове.  

 Но ако не простим и Той няма да ни прости. А 

всички ние имаме толкова много грехове и така ще се 

лишим от Царството Божие. 

  



Православната църква е установила един ден за 

опрощение –  

Денят на прошката 
 

Това е денят на Сирни заговезни. В този ден ние 

искаме прошка от родители и роднини, от приятели 

и от врагове. Така заличаваме грехове, защото 

Господ ни прощава, заради нашата прошка. 



“Почитай баща си и майка си” 
(Мат.19:19) 

 

     Това е друга важна заповед на Бога, за която 

трябва да си спомним в Деня на прошката.  

     Ние никак не бива да огорчаваме своите родители 

с лошото си поведение, с непослушанието и 

капризите си.  

      В Деня на прошката трябва първо при тях да 

отидем и да ги помолим да ни простят. 

 



    В Деня на прошката младите трябва първи да 

поискат прошка от по-възрастните. 



Простено! – Прости! 
 

      С тези думи ние показваме, че сме готови да 

простим на другите и искаме от тях също да ни 

простят.  

       На никого не бива да отказваме да дадем 

прошка, ако поиска да му простим. С това ще 

докажем,че сме истински християни. А да простим, 

означава да проявим милост. 

      Да поискаме прошка не ни прави по-слаби, но 

дава велика сила.   



Сирни заговезни 

 

 

  
 

 Сирни заговезни е денят, в който за последно преди 

Великия пост хапваме сирене, яйца, мляко.  

След този ден православните християни постят до 

деня на Христовото Възкресение – Великден. 



    Сирни заговезни е подвижен празник, както и 

Великден - през различните години е на различни 

дати. През 2018 година Сирни заговезни е на 18 

февруари. 



    Всеопрощението в Деня на прошката ще ни 

даде сили, за да преминем Великия пост в 

душевен мир и с радост да срещнем 

Христовото Възкресение! 


