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За прошката 
 

Ирина Ризова   

преподавател по български език и литература   

 

 

В християнската  и в мюсюлманската традиция Денят на 

прошката предшества идването на пролетта. Тогава краят и началото 

се сливат и всеки край се превръща в ново начало. Хората, още в 

далечното предхристиянско време, се подготвят за пречистването чрез 

вярата си в силата на огъня. 

Един път в годината той се изнася от храмовете. Празнува се 

срещата между земния и небесния огън и подчинението на материята 

пред Духа. По-дълбокият смисъл на ритуалите ни отвежда към 

символите на пречистването на душата и тялото, на вечната борба 

между силите на мрака и светлината, към победата на Доброто над 

Злото. Тяхно ритуално превъплъщение са нестинарските танци и 

детската игра с „покладници” – въртящи се над главата запалени факли.  

Според религиозното съзнание, праведни са всички, които вярват в Бога  

Творец, баща на всичко живо – Аллах, Яхве, Саваот...И не само вярват, но 

и чрез добротворство на дело показват, че са Божии чеда. Затова в 

Корана можем да прочетем следното: „Те, благочестивите, дават от 

имането си в името на Аллах, както през бедни, така и през богати 

години. Те смиряват своя гняв и прощават на хората. Аллах обича 

добродетелните.”  

Има върху какво да се замисли човечеството. И Христос 

предупреждава, че на брата си трябва да простиш не седем, а 

седемдесет пъти по седем. И сам, от кръста дава пример за надмогване 

на болката и за всеопрощение: „Отче, прост им, защото те не знаят, що 

правят!” 

Да дадем прошка, означава да си спомним кои сме, от къде идваме, 

накъде сме тръгнали. 

Да дадем прошка, означава да осъзнаем единството си като народ и 

като човечество.  
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Лесно ли е да поискаш и дадеш прошка през 

очите на учениците от пети клас 

 
 

 
 

Десислава Борисова - V д  клас 

 

Да поискаш прошка е трудно, защото трябва да  преглътнеш 

достойнството си, да се разкаеш за постъпките си и добре да си 

осмислил грешките си. Да дадеш прошка е още по-трудно. Ако душата ти 

е накърнена, а достойнството потъпкано, ще ти е много трудно. Но 

това е от жизнена важност са хората и взаимоотношенията между 

тях. От друга страна е лесно, ако сте осмислили постъпките и се  

чувствате длъжни да помолите да ви простят. Запитайте се, вие бихте 

ли поискали прошка, ако не сте осъзнали постъпките си. Лесно е да 

дадете прошка, ако вярвате, че човекът си е взел поука от грешките си.  

Аз бих простила много трудно. Ще се питам: „Той поучи ли се от 

стореното и това ще се повтори ли отново?”Но когато давам прошка, аз 

чувствам някаква топлина, че съм помогнала на човека да забрави всички 

тези тревоги. Все пак, ти би ли се сърдил на някой, който още не се е 

осъзнал?В действителност,  много ме е срам, когато искам прошка. Срам 

ме е от себе си и от деянията ми. Хубаво е да си прощаваме и да искаме 

да ни простят, защото всеки един от нас допуска грешки. 
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Габриела Челебиева – V д клас 

 

 

Всеки човек трябва да получи своя втори шанс. Всеки прави грешки 

и затова трябва да му бъде простено. Но за да можеш да дадеш прошка, 

се изисква доброта, искреност и мъдрост. Когато човекът до нас ни е 

простил грешката, ние винаги ще помним и своята грешка и неговата 

прошка – тя ще тежи на сърцето ни цял живот. Ние прощаваме, защото 

обичаме и сме човеци. И така трябва да бъде! 

Да дадеш прошка не е толкова лесно, но трябва да разберем, че 

човекът е осъзнал грешката си. А да поиска извинение -  за това също се 

иска много смелост и доблест.  

От друга страна този, който прощава, е бил много наранен. Иска се 

сила, за да преодолееш обидата. Той ще прости, защото така е правилно, 

но никога няма да я забрави. Когато срещнете човека, който ви е наранил, 

след двадесет години, той още помни вашата грешка.  

И все пак прошката е нужна, защото от нея зависи по-

нататъшната ни съдба.  

 

 

 

 

 

Михаела   Иванова - V в клас 

 

Разбира се, че е лесно да се дава прошка. Лесно е и да се иска 

прошка, но трябва да я поискаш със сърцето си - с нищо друго. Също 

така трябва да знаеш защо точно я искаш и какъв е смисълът да я 

получиш.  

Лесно е, но трябва наистина не само на думи да простиш, а и със 

сърцето си. Не е трудно да се иска прошка - само трябва да бъдеш 

искрен, както със себе си, така и с човека, на когото даваш прошката си. 

Трябва да се дава прошка, защото само така между хората ще има 

разбирателство, ще бъдат по-смирени и добри помежду си. 
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Лейдис    Исмаилова  -  V д клас 

 

Лесно е да поискаш прошка, ако не си обидил този, който искаш да 

ти прости. Трудно е да поискаш прошка, ако си обидил човека отсреща. 

Така ти се притесняваш и се чудиш дали той ще ти прости. Лесно е да 

дадеш прошка, ако човекът, който ти иска прошката, не те е обидил. 

Трудно е да дадеш прошка, ако с този, който ти я иска, сте били в трудни 

взаимоотношения.  

Така може да се окаже лесно и трудно да се поиска и да се даде 

прошка.  

Според мен трябва да се дава прошка, защото всеки човек прави 

грешки. А ако простиш на някого, той  трябва да запомни грешката си. 

Да дадеш прошка според мен е по-трудно отколкото да я поискаш. Така, 

когато прощаваш, трябва да се замислиш дали човекът си е взел поука. А 

когато някой ти прости, трябва да се замислиш защо го прави. Така няма 

да повториш грешката си. 

 Общо взето трябва да си прощаваме, защото всички правим 

грешки. Когато искаш прошка от някого, той се замисля, че може би ти 

си добър човек. Така вече знае, че искаш да поправиш грешката си. 
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Микаела Милчева - V д клас 

 

  Опрощаването между близките е един вълнуващ момент, защото 

показва великодушието на хората. Когато искаш прошка, трябва да 

излъчваш доброта, искреност и мъдрост. Това се отнася, както за 

човека, който желае да му се прости, така и за човека, на когото се 

прощава.  

Българите  християни имат празник на прошка. Най-често младите 

молят за прошка по-възрастните  като знак на уважение. Името на този 

празник е Сирни заговезни. Той е няколко дни преди Великден. Тогава е 

лесно да поискаш прошка, защото може и да не си сгрешил пред човека, 

от когото я искаш. 

  Хората искат прошка, за да прочистят душите си от чувството за 

вина и продължат живото си по-спокойно и уверено. 
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Мария Тончева – V г клас 

 

 

Прошката е нещо свято! Тя може, както да се даде, така и да се 

вземе. Всеки е склонен да си я поиска, но не всеки е склонен да я даде. При 

всяко противопоставяне  прошката е важен участник. Разбира се, 

защото във всеки един случай има виновен и невинен. Но оставам с 

впечатление, че понякога виновният надделява над скромността на 

невинния. 

 Винаги е по-трудно да я дадеш, отколкото да я вземеш. За мен не е 

важно колко пъти е изречена, а дали е от сърцето и дали е чиста пред 

лицето на Господ. Склонна съм, както да я взема, така и да я дам, но не и 

ако съм изкарана виновна, само и само виновният да излезе чист от 

калта! Не, това няма да го позволя!  

Прошката не се отнася само за конфликтни ситуации. Според мен 

ние трябва да използваме едничкия ни ден, даден в календара, за да кажем 

на любимите си хор: „Прости ми!” Може да си огорчил някого напълно 

неволно в процеса на общуване. Така човекът срещу теб ще  усети твоята 

добронамереност.  

На всички пожелавам да не се бавят с искането на прошка, за да не 

стане твърде късно да я получат! Трябва да уважаваме прошката, 

защото така хората ще уважават и нас! 
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Никол Даниелова – V б клас 

 

Според мен е лесно, както да поискаш, така и да дадеш прошка. 

Колкото и да си сгрешил, ако поискаш прошка, човекът, когото си обидил, 

ще разбере, че за теб това не е маловажен проблем. А когато даваш 

прошка, ще знаеш, че човекът, който е сгрешил, се чувства щастлив. 

Когато искаш прошка, ти изпитваш срам и си мислиш, че няма да ти 

бъде простено. Когато даваш, се чувстваш, сякаш даваш нов живот.  

Трябва да се иска и да се дава прошка, защото и в двата случая 

душата ти се освобождава от товара, който носи.  

 

 

 

 

Анатоли Атанасов – V б клас 

 

 

Да поискаш и дадеш прошка е лесно и трудно. Лесно е, защото 

когато се извиниш на човека, когото си обидил или просто поискаш да ти 

прости, на теб ти олеква - вече няма защо да криеш това, което си 

направил. Но пък е и трудно, защото зависи каква е била постъпката ти 

и човекът да не може и да не иска толкова лесно да ти прости.  

Защо трябва да се дава прошка? 

Да се дава прошка е хубаво, защото така знаеш, че на този, който е 

сгрешил, му става леко на сърцето. Но аз не бих простил на приятел, 

който говори зад гърба ми, използва ме, прави се, че не ме познава и не ме 

подкрепя. 
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Стелияна Асенова – V в  клас 

 

 

 

Според мен е лесно, както да дадеш, така и да поискаш прошка. 

Когато поискаш прошка, човекът ще осъзнае, че съжаляваш и ще се 

чувстваш доволен, когато ти прости. А да даваш прошка е лесно, защото 

разбираш, че това е важно за този, който е осъзнал грешката си и той 

наистина съжалява. Но не бих простила на хора, които ме удрят или 

нагрубяват без причина. 

Когато давам прошка, аз се чувствам щастлива. Прошка трябва да 

се дава, за да може да олекне и на твоята, и на чуждата душа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


