
Пост 



Какво е пост? 
 

     Пост означава въздържане от храна – 
това е пост телесен.  

  

    Пост означава също и очистване на 
душата от злото – това е пост духовен. 
 



 
 
 
 
 

Първият пост 
 

   Първият пост е 

установен още в 

райската градина. Бог 

забранил на първите 

хора, Адам и Ева, да 

ядат от плодовете на 

дървото за познаване 

на добро и зло. 



     За да ни покаже 

важността на поста, 

Господ Иисус Христос 

след  Своето Кръщение 

постил в продължение 

на 40 дни преди да 

тръгне на проповед 

сред народа. 



      Свети Йоан 

Кръстител живеел в 

пустинята, където се 

хранел с див мед. 

. 



   Света Петка живяла в 

Йорданската пустиня 

години наред и се 

хранела с диви треви. 



   Свети Антоний, 
свети Йоан Рилски и 
всички отшелници се 
хранели с оскъдна 
постна храна. 

      От древни времена 
всички християни 
спазват постите, 
установени от 
църквата. 

 

 



Какво се яде и какво не се яде по 

време на пост? 

 Църквата е установила по време на пост да не се яде 
блажна храна — месо, риба, млечни продукти и яйца. 

  

 По време на пост се ядат само постни храни. Постните 
храни са приготвени от растения.  

 

 За постни храни се считат мидите, охлювите и раците. 

 

 По време на пост не трябва да преяждаме и да си 
угаждаме с вкусни постни храни! 

 



Постни храни 



Постите в православната църква 

 Църквата е установила по-продължителни пости 

четири пъти в годината. 

 

 Велик пост (преди Великден),  

 Петров пост (преди Петровден),  

 Богородичен пост (преди Успение Богородично),  

 Рождественски пост (преди Рождество Христово).  

 

    

 



   Краткотрайни са постите в сряда и петък всяка 

седмица. В сряда постим, за да изразим верността си 

към Господ Иисус Христос, защото в този ден 

противниците Му вземат решение да Го погубят. В 

петък постим, за да почетем Разпятието Христово, 

станало в петъчен ден.  

 
 

 

 

   За дните, в които се пости и 

в които не се пости, можем да 

проверим в църковното 

календарче. 
 



  Пост се изисква от християните и във 

всеки неделен и празничен ден до 

свършване на светата литургия.  

  Само на гладно може да се вземе Свето 

Причастие и нафора – късчета осветен хляб за 

здраве.  

   



  Постите се спазват от православните 

християни, които са в добро здраве. За болните, 

за бременните и децата постът е облекчен. 

 



Какъв е смисълът на поста? 

     В основата на поста е очистването на 

душата от  злото. За това  помага и  въздържането 

от храна.   

            Следователно постът е време да разгледаме 

всичките си постъпки, думи, чувства и да 

видим дали те са добри.  

            Постът е време за покаяние, време да 

започнем борба с лошите си навици и да се 

стремим да ги заменим с добри. 



Как постът да бъде спасителен? 

Да не ходим на увеселения и зрелища 

     По време на пост е добре да посещаваме 

богослуженията в храма, да слушаме внимателно 

и да вникваме в посланията на евангелските четива 

и проповедите. 

 



Да избягваме празнословие и разсейване 

      Вместо празни разговори по телефона, игри 

на компютъра, развлечения, да четем всеки ден 

от евангелието и житията на светиите. Това 

ще ни помогне да осмислим истините на 

Христовото учение, което е единствено 

спасително за нас.   

 



Да се борим с лошото в себе си 

     По време на поста, като призоваваме Божията 
помощ, с всички сили трябва да се борим с лошото в 
себе си:   

 непослушанието към родители и учители,  

 грубите думи и обиждането на другите, лошите 
мисли за тях,  

 присмехът над чуждите грешки,  

 завист към другите за добрите неща, които 
притежават или за добрия им успех,  

 отказването да окажем помощ на другите,  

 възгордяването с това, което притежаваме или с 
това, че сме по-умни от другите, 

 и всичко друго, в което ни изобличава съвестта.  
 



Постът е време за добри дела 

  По време на пост се стараем да бъдем учтиви и 

добри, помиряваме се с враговете си, посещаваме болни, 

помагаме на бедни, правим милостиня.  

  Но трябва да помним, че добрите дела се вършат 

скришно, за да не се възгордяваме. 

     Бог вижда всичко, което вършим и винаги ще ни 

помага в доброто.  

    



Молитвата да съпътства поста 

      По – добре е да се усамотяваме по време на 

пост и да пребиваваме по-често в молитва. Да 

молим Бог да ни открие нашите грехове, за да 

поведем борба с тях. Да се обръщаме за помощ 

и към Божията Майка, ангела пазител и 

светиите да ни укрепват в подвига на поста. 

 



Великопостната молитва на  

свети Ефрем Сирин 

       

            Господи и Владико на моя живот, не 
ми давай дух на безделие, униние, 
властолюбие и празнословие. 

 

            Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, 
търпение и любов дарувай на мене, Твоя раб. 

 

            Да, Господи Царю! Дай ми да виждам 
моите прегрешения и да не осъждам моя 
брат, защото си благословен во веки веков. 

            Амин.  



  Постът е велико благо за християните. Затова 

не трябва да страним от него, а да се стремим към 

него. Постът няма да навреди на здравето ни. 

Напротив - той обновява и тялото, и душата.  

         Постът ни смирява, приближава ни до Бога и ни 

помага да Го следваме. 


