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                      Велики пост је почео у понедељак и трајаће седам 

недеља (рачунајући и Страсну седмицу). Завршава се Васкрсом, 

Празником над празницима! Верници се често у оваквим 

приликама обраћају својим свештеницима за савет и постављају 

питања: шта је то пост, чему служи, како постити, колико дуго, 

шта се сме а шта не сме јести... 

Међутим, сва та питања  се  највише односе на спољашњу страну 

поста, у оно што је видљиво и опипљиво, а његова духовна страна, 

која је много значајнија,  остаје занемарена. Зато, у почетку поста, 

ево неколико савета и поука које су проистекле из богате 

светоотачке мисли. 

Као прво, хришћански пост води порекло од Исуса Христа. Он је 

сам постио, говорио о посту и рекао да ће његови ученици 

постити. Наравно, то се односи на све Његове следбенике, па и на 

нас. Циљ хришћанског поста је очишћење тела, јачање наше воље 

и уздизање душе изнад тела, а највише од свега прослављање Бога 

и поштовање Његових светих. 
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Прави пост има две стране, телесну и духовну и састоји се како  у 

уздржавању од мрсне и прекомерне посне хране, тако и у 

уздржавању од рђавих  мисли,  жеља  и  дела.  Кратко  речено: 

уздржавање тела од мрсних и прекомерних јела, и душе од злих 

дела. Свети оци и подвижници би рекли да се о Божанским 

стварима не размишља лако са пуним стомаком. Зато је пост 

израз љубави у коме се, зарад небеских, жртвују земаљска добра. 

Савремена медицина каже да је пост веома добар за здравље 

човеково, те лекари, све чешће, уместо разноразних дијета 

прописују пост својим пацијентима као телесну али и духовну 

терапију. 

Пост није сврха самоме себи - да нас принуди на некакве 

формалне обавезе, тј. на испуњавање одређених спољашњих 

прописа, шта се сме а шта не сме јести, већ да нас доведе у такво 

духовно стање да осетимо глад и жеђ за Богом и потребу да 

живимо  у заједници са Њим. За постизање тог духовног циља 

телесни пост нам се даје само као средство,  а не као циљ. О овоме 

свети Јован Златоуст каже:  „Не говори ми колико си дана постио, 

ниси јео ово или оно, ниси пио вино, ишао си у грубој хаљини; 

него ми кажи да ли си ти од гневнога постао тих, и од жестоког 

добросклон. Ако си испуњен злобом, зашто си тело мучио“. Пост, 

као уосталом и све друго што хришћанин чини за  спасење своје 

душе у овоземаљском животу, добија свој пуни смисао у светом 

Причешћу, сједињењу са Телом и Крвљу Господа Исуса Христа. 

Зато је духовна страна поста  много  важнија  и  претежнија  од  

самог уздржавања од мрсне хране. 

На  недељном  Вечерњу  уочи  поста, сви православни  

свештеници,  монаси  и  верници замолили су једни друге за 

опроштај. Измирење са ближњима - узајамно праштање,  почетак 

је истинског  духовног узрастања. Христос нас о  томе овако 

саветује: „Ако опраштате људима грехе њихове, опростиће и вама 

Отац ваш небески...“ Порука је веома јасна. Сутра започињемо 

пост и пред свето причешће доћи ћемо на исповест и замолити за 



опроштај грехова. Господ ће нам опростити  грехе, наравно ако се 

искрено кајемо, али Он тражи један услов: да и ми опростимо 

погрешке које су наши ближњи учинили према нама. Баш као 

што се и молимо у молитви Господњој: „Опрости  нам дугове 

наше као што и ми опраштамо дужницима нашим...“ Услов није 

тежак. Опростиће нам се ако опростимо. Што значи да је Божја 

милост у нашим рукама. 

Прави пост је такође неминовно везан са молитвом. Али ни 

молитва неће бити услишена ако јој не претходи измирење са 

ближњима. 

„Опраштајте у срцима својим, ако нешто имате против, иначе труд 

ваш биће узалудан. Јер не може бити услишена молитва, 

изговорена устима која се истовремено моле Богу за опроштај, и 

хуле и проклињу брата свог...“, каже Христос. Уз  молитву,  пост  

је  један  од  најбогатијих дарова људском роду пред којима се, 

наизглед огромни и нерешиви проблеми, отварају као латице 

цвета а душа, очишћена правим духовним постом, смело приступа 

и куца на сама врата раја. 

Сам Христос нам је дао пример својим дугим постом:  пре  него  

што  ће  победити  искушење ђавола, постио је четрдесет дана. 

Након тога, анђели приступише и служаху Му. 

Наступио је Часни пост. Анђели чекају, спремни су и нама да 

приступе. 
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