
РАЗБИРАНЕТО НА ДРУГИЯ В СЪВРЕМЕННАТА И  
В ПРАВОСЛАВНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Съвременният свят прави все повече и повече в опитите си 
да опознае психиката на човека. В никоя друга епоха до сега не е 
съществувал такъв огромен интерес към вътрешния свят на от-
делната личност. До преди едно-две десетилетия този интерес се 
ограничаваше в рамките на научните среди, а днес психология-
та става занимание за масовия читател и зрител. Потребността 
от психологически познания се провокира и задоволява от спи-
сания и игрални филми, от телевизионни реалити и ток-шоута. 
В тях се показват, коментират и прогнозират реакции, чувства, 
взаимоотношения. В резултат на това човешкото съзнание и 
самосъзнание се разголва, като се стига до абсурден душевен  
ексхибиционизъм…

От една страна хората получават все по-обширна теоретич-
на и популярна информация от областта на психологията. От 
друга – те с интерес и готовност участват в раз-
лични обучителни тренинги и терапевтични 
групи: за решаване на конфликти, за подо-
бряване на климата в колектива, за постигане 
на себепознание и лична ефективност. Една от 
целите, поставяна в тях е, да се усвоят комуни-
кативни умения и общуването да се направи 
максимално безпроблемно. 

Но въпреки тези знания, въпреки възмож-
ностите да изкажат и обяснят усещанията и 
мислите си, да правят психологически ана-
лизи, хората все по-малко разбират другите 
и все по-често се чувстват неразбрани. Най-
близките взаимоотношения се раздират от 
противоречия и конфликти. Агресивността, 
депресивните състояния, отчуждението са  
факти, с които се сблъскваме ежедневно. Като 
че ли разбирането на другия се изплъзва тол-
кова повече, колкото по-неистово съвременно-
то човечество желае да го постигне и се превръ-
ща в една от многото съвременни химери… 

                                                            * * *
Общата способност за разбиране е част от разумната приро-

да на човека. Като разчитане на смисли и значения то е сродно 
с тълкуването и интерпретацията. Но не разбирането по прин-
цип е тема на нашите разсъждения тук, а само тази негова стра-
на, която е свързана с взаимодействието между хората и която 
прави възможна комуникацията между тях – разбирането на 
другия1. Човешките взаимоотношения също така, както и по-
знанието, се основават на способността ни да схващаме и про- 
умяваме. Но за разлика от научните знания, разбирането на 
другия не се преподава и никой не прави проверки доколко 
точно сме схванали неговите „правила“.

Как усещаме, че човекът, с когото общуваме, ни е разбрал? 
Едновременно с думите, които потвърждават това и показват 
съчувствие, загриженост и готовност за помощ, ние подсъзна-
телно възприемаме и множество невербални индикатори. Спо-
собността за вярното им дешифриране вероятно е заложена 
генетически. Те се определят и разграничават по-трудно от вер-
балните, но имат съществена роля за формирането на вътреш-
ното ни усещане, че сме разбрани. Ние не винаги можем да ги 
назовем с точност, но те ни влияят в много по-голяма степен от 
думите, особено когато противоречат на смисъла на казаното. 
Най-информативни са погледът, изражението на лицето и по-
зата на тялото. За да показват разбиране, те би трябвало да съот-
ветстват на общия смисъл и на емоционалния фон на разговора. 

Какво означава да проумеем другия човек, неговите прежи-
вявания, мисли и чувства, т.е. да го разберем? Можем да отгово-
рим по различни начини: 

- това означава да видим проблема от гледната точка на 
другия, да погледнем света през очите му;

- означава още да разпознаем уникалността на човека до 
нас, да признаем различието му;

- да го възприемем така, както той възприема себе си;
- да узнаем действителните му подбуди и мотиви.
Следователно разбирането не е само съчувствие, и съвсем 

не е задължително да бъде съгласие. То е преди всичко опит 
правилно да дешифрираме чуждата гледна точка, опит да пре-
върнем чуждите мисли и чувства в свои, опит да се поставим 
поне за малко на мястото на другия човек. Ето защо най-много 

се доближаваме до тези, които обичаме. Ние 
лесно се идентифицираме с тях и няма пречки 
да приемем различието, защото в любовта то е 
по-малко „ застрашаващо”.

От какво зависи адекватното разбиране? 
Според една сравнително нова психологи- 
ческа теория то е тясно свързано с т. нар. емо-
ционална интелигентност (ЕИ)2. Хората с ви-
сок коефициент на ЕИ, имат добре развити 
умения да общуват, алтруисти са и са опти-
мистично настроени. Те притежават качества 
като способност за емпатия3, дружелюбност, 
приспособимост, настойчивост. Осъзнават по-
добре от останалите собствените си чувства и 
поради това по-точно разпознават и чувствата 
на другите хора. Способността за правилно 
възприемане и преценка на другия човек, т.е. 
за адекватно разбиране, зависи от това как и 
доколко са били развити характеристиките 
на ЕИ в детството чрез примера и взаимоот-
ношенията в семейството. Голяма част от про-

блемите в общуването се дължат на това, че на потребността 
на децата от близост и подкрепа родителите отговарят неадек-
ватно – с противоречиви послания, свръхопека, авторитарност 
или пренебрегване. За да се приспособят, децата изработват 
неправилни, но съответстващи на ситуацията, реакции и мо-
дели на интерпретация. Погрешното схващане и тълкуване на 
чувствата и поведението на другия са част от социалната неком-
петентност, имат голям психопатологичен потенциал и ако не 
се коригират в по-нататъшния опит на човека, могат да доведат 
до дезинтеграция на личността. Те са в основата на агресивност-
та, депресията и социалната изолация, при които действията и 
намеренията на другите хора се приемат най-често като враж-
дебни и злонамерени.

В ежедневното съзнание разбирането се свързва с доброжела-
телното отношение, приятелството и любовта, а липсата му – с 
конфликтите, завистта, омразата. Усещането, че някой те приема 
такъв, какъвто си, е сред най-удовлетворителните лични прежи-
вявания. То е в основата на създаването на близки и трайни връзки 
– приятелските и семейните. Неразбирането също има огромен, 
но отрицателен емоционален заряд. То може да бъде източник 
на стрес и да провокира психосоматични заболявания. Едно от 
най-тягостните и болезнени душевни състояния е свързано с усе-
щането, че близките ни не искат или не са в състояние да схванат 
нашата гледна точка. Мъчително безсилие изпитваме и тогава, 
когато ние също не можем да проумеем тези, които обичаме. 
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На пръв поглед разбирането трябва да присъства винаги, 
когато хората имат нещо, което да ги сближава – сходни зани-
мания, интереси, убеждения. Но съществуват твърде много 
примери и за обратното. Противоречия и вражди се появяват 
често, въпреки това, че хората са близки, живеят заедно или 
имат обща дейност. И така, защо понякога ни се струва, че за да 
се разберем, не са нужни никакви обяснения, а друг път – дори 
всички думи на света не могат да ни помогнат? Нещо се проме-
ня във взаимоотношенията и ние ослепяваме за това, което само 
преди малко сме виждали пределно отчетливо. Какво става? 
Отслабват възприятията ни или разумът ни се замъглява? 

При отговора на въпросите, свързани с ограничената ни спо-
собност да вникваме в света на другия, психологията използва 
като обяснителен материал индивидуалните различия – тем-
перамент, самооценка, нагласи, ценности и др. Тези понятия 
могат да помогнат за изясняването на конкретните случаи, но не 
могат да установят причините за проблема като цяло. Ето защо 
разглеждането на погрешното възприемане и интерпретиране 
при общуването, трябва да излезе извън рамките на психологи-
ческата теория.4 

                                                            * * *
По-нататък ще се опитаме да намерим отговора на въпро-

сите, свързани с разбирането, чрез православното учение за 
природата на човека. Моделът на съвременната психология за 
човека е непълен и в някаква степен – неточен, защото в поя-
снителния ѝ апарат липсват такива понятия като греховност и 
страсти. Не се взема предвид и връзката на човека с Бога и ду-
ховния свят. Разбирането на другия като елемент от общата спо-
собност на човека да опознава света, не може да не е засегнато и 
повредено от грехопадението и също така, не може да не е полу-
чило възможност за изцеление чрез изкуплението с кръстната 
смърт на Спасителя. Светиите, според мярата на очистването си 
от греховете и възхождането си към Господа, са получавали дара 
на свръхестественото виждане. Човекът, дошъл при тях да търси 
помощ или наставление, не е трябвало да обяснява нищо. Бог 
е давал на светците тъкмо това знание, което им е било нужно, 
за да подкрепят и упътят хората за тяхно добро. В житията, в 
древните патерици и в разказите за живелите в по-ново време 
Божии угодници има многобройни примери за това как този 
дар на разбирането, сходен с прозорливостта, служи за духовна 
полза, как чрез него може да се обърне сърцето на човека към вя-
рата и покаянието. За подобни чудеса четем в Евангелието, кога-
то само една дума на Господа е била достатъчна, за да преобърне 
живота на непокаяли се грешници. Вероятно и на нас ни се дава 
да разбираме другия в по-голяма степен от обикновеното едва 
тогава, когато това е за негово и за наше добро.

Дотолкова, доколкото духовното познание е опитно позна-
ние, то се получава не чрез обучение, а чрез борба със страстите. 
Избягването на греха и стремежът към постигане на добродете-
ли са единствено възможните (и допустими) средства за натруп-
ването на това познание. Едва когато духовното зрение на човека 
се проясни, а това става, щом той прогледне за собствените си 
немощи, той може да се докосне до душата на другия човек. 
Покаянието ни помага да вникнем в собствените си страсти и в 
човешката природа изобщо. А липсата на покаяние и гордостта 
водят до осъждане. Думите: „Аз не бих постъпил така, т.е. не съм 
способен да направя нещо толкова лошо и да падна толкова ниско!“ – 
са думи на човек, който не проумява, че е способен на всякакво 
зло и че само Бог е този, който го пази от това. 

Самолюбието, гневът и егоизмът са страсти, които издигат 
собствения ни Аз в единствен, нетърпящ корекции, критерий. 
Те променят възприятията ни и ни пречат да се доближим ис-
тински до човека край нас. И обратно – до него ни приближават 
пренебрегването на себе си, милосърдието и най-вече любовта. 
В схващанията на православната психология разбиране без 
търпение, състрадание и любов не може да има. Само когато 
се стремим да постигнем тези добродетели, недостатъците и 
слабостите на другите хора не предизвикват у нас недоволство 
и осъждане, а приемащо и милостиво отношение, защото гре-
ховете са душевна повреда, за която можем единствено да се мо-
лим и да скърбим.

За съжаление, и тук са възможни подмени и изкривявания. 
Злото, което няма собствена същност, а е липса на добро, е мно-
голико и изменчиво. То е способно на имитация, може да при-
еме образа на добро, като използва познанието на вътрешния 
свят за постигане на цели, които са положени извън човека, за 

да бъде принуден той да направи някакъв избор или да дейст-
ва по определен начин, т.е. да бъде манипулиран. Разбирането, 
което се е давало на светиите, е служило единствено за добро и 
е имало за цел благото, усъвършенстването и спасението на хо-
рата. Разбирането с цел манипулация, превръща човека в сред-
ство и подтиска, парализира и сковава волята му. Критерий за 
преценка тук може да бъде отношението към уникалността на 
другия човек като образ Божий. Зачитането, уважението и при-
знаването на свободата му, са необходим елемент на истинското 
разбиране, а унижението, неглижирането, обезличаването – са 
белег за духовно насилие. 

Трудно е да се повярва, но и сред православните христи-
яни такава злоупотреба с разбирането е възможна. Властта, 
която спекулира с авторитета на Църквата, а служи за лични 
цели, в крайна сметка не води до нищо добро. Могат не само 
да се деформират понятията за духовен живот, но и да се уни-
щожи другият човек психически. Псевдоразбирането, което 
използва назидателно изобличаване и фатализиране на чуж-
дите слабости, обвинения в неизлечима греховност, насажда-
не на чувство за вина, разрушава устоите на личността и води 
човека до духовна безизходица. Това са похвати, които нямат 
нищо общо с деликатното, продиктувано от любов разбира-
не на истинските Божии угодници. Похвати, чрез които може 
да се нахълта в най-интимните пространства на душата, там, 
където само Бог и човешката съвест имат право да пребивават. 
Доверието и беззащитността на човека, който е положил себе 
си в ръцете на подобен узурпатор, правят тази злоупотреба 
още по-чудовищна. Да опознаеш някого, само за да го подчи-
ниш, е във висша степен зло. Още по-ужасното е, обаче, че в 
затворени групи, където няма корективи, подобен пример на 
отношение към човека е заразителен. Възприет безкритич-
но, той може да се мултиплицира и понякога дори жертвата 
се превръща в „духовен” насилник. Характерното в случая е, 
че тази подмяна не само не се осъзнава като нещо лошо и не-
редно, а се счита за помощ и благодеяние. Ето защо това яв-
ление по същността си се приближава до духовната прелест.  
                                                                   * * *

Ако сега се върнем към въвеждащите редове, само духовната 
перспектива, струва ми се, може да ни помогне да си обясним 
всеобщата липса на разбиране в съвременния свят. То все повече 
се превръща в нещо, което всички търсят и никой не намира, за-
щото се дава на човека според степента на приближаването му 
до Господа и отдалечаването му от греха. Когато не се разбираме 
с някого, освен психологическите причини – различия във въз-
питанието, темперамента, убежденията, трябва да потърсим и 
духовните причини – егоизма, завистта или гордостта си. Ние 
сме ограничени същества и нашето вникване във вътрешния 
свят на другия също е ограничено, непълно. Ето защо, дори да 
се обучаваме и да развиваме комуникативните си умения, кое-
то само по себе си не е излишно, ако не използваме наученото 
с любов и снизхождение, това познание може само да навреди.  
И на нас включително. 

В заключение можем да кажем, че разбирането е една от 
най-същностните човешки способности. То е присъщо на чове-
ка като част от съзнанието. Въпреки това, не е даденост, а може 
и трябва да се развива. Това, обаче, не е обикновен процес на 
обучение и усвояване на знания. Единствено според мярата на 
откъсването от греха е възможно адекватното възприемане на 
човека до нас. 

Маргарита Бонева
 

1„Разбиране” е понятие по-скоро от ежедневния език. Поради многозначност-
та, с която се употребява, в психологията рядко се използва като термин. За-
мества се от понятията възприемане, декодиране, тълкуване и др., но нито 
едно от тях, струва ми се, не покрива изцяло смисъла му.
2 Понятието емоционална интелигентност е въведено през 1990 г. от Пи-
тър Салови, професор от Йейлския университет и според него включва: 
способност да се разбират и управляват собствените чувства; развитие на 
самосъзнанието; способност за силно мотивиране и стремеж към самоусъ-
вършенстване; разпознаване на емоциите на другите и способност за емпа-
тия; контрол над взаимоотношенията.
Друг американски специалист по въпросите на емоционалната интели-
гентност Даниел Голман я определя като „ключов набор… от качества 
като способност за мотивация и устойчивост към фрустрация; контрол 
над импулсите и отлагане на търсенето на удовлетворение; контрол над 
собствените настроения и умение да не допускаме неуспехите да потиснат 
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ХЛЪЗГАВО ВРЕМЕ
Беше хлъзгава декемврийска утрин. Отец Александър вър-

веше по заледените улици на града, с тежка и бавна крачка, 
превил гръб, с наведена глава. Не че бе много смирен. Просто 
се страхуваше да не се озове в спешното отделение на местната 
болница със счупен крайник. „Господи, моля Те, пази ме да не 
падна!” – помоли се той. „Ти, май, само за тялото си се безпо-
коиш!” – упрекна го вътрешният му глас. „Аз се страхувам, за-
щото имам тяло, ако нямах тяло, от какво щях да се 
страхувам?” – заропта с думите на древен китайски 
мъдрец ветхият човек в него, но отец Александър 
тутакси се осъзна и се завърна в християнското си 
благочестие: „Господи, пази ме от всякакви пада-
ния – и телесни, и духовни!” „Това е друго нещо!” 
– похвали го вътрешният глас. И така, в мир със себе 
си, отец Александър стигна до гробищния парк, къ-
дето предстоеше да отслужи опело на една ревност-
на, както го увериха роднините ѝ, християнка. Тъй 
като ковчегът беше затворен, той се взря в снимката 
на некролога ѝ. Не разпозна в нея своя енориашка. 
„Сигурно снимката датира от по-ранни години. 
Както и да е, мое задължение е да я изпратя в отвъд-
ното по християнския обичай, а как ще я посрещне 
Господ и каква участ ще ѝ отреди, това вече си е Негова грижа!”

Към гробищния храм имаше и хор на разположение, съста-
вен от мъже в пенсионна възраст, бивши хористи и солисти от 
състава на местната опера. Един от тях, който беше по-сладко-
думен и се представяше пред опечалените за диригент на хора, 
макар да не беше такъв, ги уговаряше, ако желаят, да се насладят 
на певческите им усилия и да изпратят достойно покойника. 
Свещениците го наричаха „главния преговарящ”. В повечето 
случаи той успяваше да убеди близките, но сега не му се удаде. 
„Покойната не беше музикална” – пресякоха певческия му ус-
трем опечалените.

Отец Александър, и без помощта на хористите, отслужи, 

както трябва, опелото. След като буците пръст затрополиха 
по капака на ковчега, а близките, като по команда се обърнаха с 
гръб, както повеляваше „бабешкото богословие”, по-далечните 
започнаха да си тръгват. Отец Александър дочу разговор между 
две, както подразбра по-късно, колежки на починалата, които 
вървяха след него.

– Голяма лицемерка беше, Бог да я прости! – каза едната.
– Да, наистина. Веднъж съзря една жена, която 

влезе в офиса, и ми прошушна: „Дано тази да не 
дойде при мене, непоносима досадница е!”, но же-
ната се насочи точно към нея. „Ах, колко се радвам 
да Ви видя!” – възкликна нашата приятелка, а после 
след като въпросната жена ѝ отне почти час, ми спо-
дели: „Едва я изтраях!” „Защо не я отряза още в на-
чалото?” – попитах я. „Мъжът ѝ е директор на една 
елитна гимназия. Може да изпратим внучето да 
учи там”. А внучето ѝ беше още в детската градина.

Отец Александър побърза да се отдалечи от две-
те бивши колежки на починалата. Не му се слуша-
ха такива разговори. Гробищните алеи бяха хлъзга-
ви и заледени, но той забрави за страховете си. 

Янчо Михайлов*
*Янчо Михайлов е рожденото име на иконом Йоан Карамихалев, дългого-

дишен свещеник в столичния храм „Св. София“, богослов, църковен писател, 
поет, белетрист и преводач. Негови авторски и преводни богословски, публици-
стични и поетични трудове са публикувани в редица авторитетни църковни 
и светски издания. Член e на Съюза на българските писатели и на дружество-
то „Бургаска писателска общност“. През юни 2022 г. излезе от печат най-но-
вата му книга – сборникът с разкази „Хлъзгаво време”. Мотото на книгата, 
даващо ключ към подтекста на заглавието, е стих от Първо послание до ко-
ринтяни на св. ап. Павел: „Който мисли, че стои, нека гледа да не падне“. В ду-
ховния живот няма статично положение: ако не вървиш нагоре, падаш. Затова 
този, който си мисли, че е постигнал някакъв напредък във вярата, нека не се 
превъзнася над останалите, за да не изпадне в прелест.

способността ни да мислим; склонност към емпатия и надежда“. (Даниел 
Голман, Емоционална интелигентност, Кибеа, 2000, с. 71)
3 Емпатия е понятие, въведено от хуманистичната психология и по-точно 
от Карл Роджърс. Според него емпатията е „навлизане в личния свят на дру-
гия, деликатно пребиваване без оценяване и осъждане...”, а също и „постоянна 
чувствителност към променящите се преживявания на другия...”. (Карл 
Роджърс, „Емпатията, неоценен начин на съществуване”, Психология, Про-
света, София, 1992, с. 231)
4 Границите и възможностите на разбирането се разглеждат и от фи-
лософската херменевтика и феноменология. Х.-Г. Гадамер, най-яркият 
представител на съвременната херменевтика пише следното: „Когато 

се стремим да разбираме, ние сами изпитваме границата в свободата 
на разбирането. Едва с това, че свободата на разбирането трябва да се 
ограничи, то наистина достига до своята действителност – именно 
там, където то се отказва от себе си, т.е. пред неразбираемото. (...) Тук 
опитът ни учи, че нищо друго не стои на пътя на едно истинско разби-
рателство между Мен и Теб, освен когато някой издигне претенцията 
да разбира другия в неговото битие и в неговото мнение. Да изпревариш, 
„разбирайки” всеки отговор на другия, наистина не служи за нищо друго 
освен да се отклони претенцията на другия.” (Ханс-Георг Гадамер, Про-
блемът за историята в най-новата немска философия, Философия, Хро-
нологична антология, Анубис, София, 2001, с. 294)

С НОВИ КАЛЕНДАРИ НА ХРАМ „СВ. ВМЧК ГЕОРГИ“ ПОСРЕЩНАХМЕ 2023 ГОДИНА
В последните години сме свидетели на множество иници-

ативи, които ни подтикват към творчество, иновативен подход 
и новаторство. Понякога този подход изглежда доста наивен – 
та нима човечеството е способно винаги да намира нещо ново 
по отношение на нещо старо или вече утвърдено? Не можем 
да твърдим това с увереност по принцип, но едно е сигурно – 
новаторският подход не оскъднява по отношение на вече тра-

диционния календар, украсяван с 
различни изображения на храма 
„Св. вмчк Георги“ в Каварна. И тази 
година календарите са налице. И 
тази година има нещо ново – името, 
авторът, използваната техника. Един 
и същи обаче остава изпълнителят 
на тази идея – каварналията Атанас 
Димитров – АтаДим, за когото род-
ният град е пристанище, а храмът – 
истински дом.

Не е нещо ново и ентусиазмът, 
с който се търсят решения при из-
готвянето на ежегодните календари, 
както и готовността на творческия 
екип да създаде красиво и уникално 
произведение. И тук не можем да не 
отдадем благодарност и възхвала на 

нашия Бог и Творец – на Този, който ни създаде от небитието 
да съществуваме и Който ни подари възможността самите ние 
да ставаме творци. На Този, заради Когото някога имащият 
всичко според земните разбирания и стандарти воин Георги се 
е отказал от почести, слава и дори от самия си живот, за да насле-
ди Царството Божие и Неговата слава, за да бъде и до днес по-
кровител и закрилник на всички, прибягващи до помощта му. 
Подвиг, който увлечени в ежедневните грижи не можем докрай 
нито да проумеем, нито да оце-
ним. Затова пък можем докрай 
да се насладим на чудотворство-
то на светеца, което не секва и до 
днес и което ни уверява в една 
истина – вярата дава живот ве-
чен, а преплетената с нея любов 
е извор на надежда и доброта.

Тези послания сякаш са 
скрити навсякъде в скромния, 
но любим за каварналии – а и не 
само – храм. Затова не е и чудно, 
че през изминалите години тол-
кова талантливи творци дадоха 
своя принос в изобразяването 
му и превръщането му в символ 
на времето – непреходен в пре-



Постът не е цел сам по себе си, а средство чрез кое-
то да стигнем до същността. Коя е същността? Любо-
вта, простотата, смирението. Да обикнем Бога, себе си 
и ближния. Това е целта на поста. Вместо обаче да се 
обърнем към същността на нещата, ние продължаваме да 
се придържаме към закона и да изопачаваме смисъла му. 
Кога постът губи смисъл?

1. Когато бъркаш поста с диета. 
2. Когато се придържаш просто към един храните-

лен режим без покаяние и борба със страстите. С други 
думи, когато въобще не се променяш.

3. Когато не ядеш месо, но „изяждаш“ околните с 
критиката си. 

4. Когато липсва радост и блясък в очите ти.
5. Когато не се радваш, че постиш, а завиждаш на 

другите, че ядат, оплакваш се, ядосваш се и си нещастен. 
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„Св. вмчк Георги“ укра-
си два календара – сте-
нен и джобен – и една 
картичка. Художничка-
та на големия календар 
е Долорес Дилова – забе-
лежителен творец, кой-
то живее и работи в Со-
фия, но с голяма любов 
и често рисува Каварна и морето. Долорес е дъщеря на художника 
Дило Дилов – един от най-изявените представители на импреси-
онизма в българското изкуство. Самата тя е наследила светоусе-
щането и таланта на своя баща и от малка е лауреат на автори-
тетни конкурси, а по-късно участва в редица изложби в страната 
и чужбина. Завършила е Националната художествена академия 
– София, със специалност „Живопис” при проф. Иван Кирков. 
Дизайнът на календара отново е дело на Глория Ангелова.

За картичката и джобното календарче – което продължава 
да бъде единственото издавано от извънстоличен храм с упът-

ване кога и как се пос-
ти през годината – е 
използван съвсем друг 
подход. С помощта на 
съвременните техноло-
гии една снимка е об-
работена и превърната 
във феерия от светлина 
и цветове, които се пре-
ливат и създават усеща-
нето за празничност, 

веселие и топлота. Това превъплъщение е дело на Костадин 
Маджаров – дългогодишен сподвижник в храмовите дизайнер-
ски начинания.

И отново да отбележим – самото календарче се издава най-
вече, за да напомня за силата и значението на поста не като тра-
диция, а като средство за очистване на душата. Като част от пътя 
към Бога и Неговия непостижим промисъл за всеки от нас. Като 
възможност да станем и по-добри, и по-силни, и по-просветени. 

На многая и благая лета! Амин!
д-р Ивана Радонова

Книжка-албум по православна живопис, посветен на 
българските светии бе издадена от презвитера Калина Куне-
ва – лектор по православие и традиции към ЦПЛР – Бургас, 
в Неделното училище „Св. Пимен Зографски“ в бургаския 
кв. Крайморие, и в ДГ „ЧайкаОт осем години работи с деца. 
Съпругът ѝ е свещеник Стелиян Кунев, с когото имат три 
прекрасни деца. 

През настоящата година НУ „Св. Пимен Зо-
графски“ празнува 10-годишен юбилей. На Въз-
кресение – ако Бог е рекъл – ще има голямо тър-
жество, подготовката, за което е започнала още 
през декември месец на отминалата година. Ин-
тересно е да се отбележи, че част от дейността на 
неделното училище е провеждането на благотво-
рителната инициатива „Деца помагат на деца“. 
Изделията изработени от децата се продават на 
благотворителни базари, а средствата се даряват 
за лечение отново на деца. Идеята възниква спон-
танно при дискусия по време на занятие в недел-
ното училище и е подкрепена от родителите. 

Водена от вярата си в Бога и любовта към 
Него и към хората – особено към децата – Калина 
подготвя изображенията и адаптира текстовете 
за житията, така че да са разбираеми за най-мал-
ките. Ето какво споделя самата тя за изготвения от нея албум: 

„Той е вдъхновен от работата ми с децата в неделно училище 
„Св. Пимен Зографски“. Те с радост приемаха скиците, които рису-
вах, за да онагледя уроците по вероучение. Особено внимание обръщаха 
на детайлите на бронята на св. вмчк Георги Победоносец, украсата 
по дрехата на св. Софроний епископ Врачански, нежността на света 
Злата Мъгленска.

Чрез езика на иконопистта децата лесно усвояваха истините на 
вярата и съпреживяваха евангелските събития. Исках Божието слово в 
образи да достигне до всяко дете, което има интерес към Христовата 

вяра. У мен се оформи идеята за помагало, което да включва графична и 
текстова част. Направих опит да адаптирам текста и той да бъде по-
разбираем за децата, да се онагледи примерът на светите угодници или 
как да живеем по Бога. С благословията на Сливенския митрополит 
Йоаникий започнах работа. Той стана и мой редактор. Имах възмож-
ността да се докосна до неговия опит и да получа духовно наставление.

Албумът по православна живопис пренася чита-
теля през вековете българска история. Показва как 
Христовата вяра е повлияла върху духовното фор-
миране и развитие на българския народ, проследявай-
ки историческата линия – от проповедта на св. ап. 
Андрей Първозвани, през различните исторически 
периоди на възход и национална борба до жертвата 
на светите мъченици от Батак и Ново село. Изклю-
чително интересна е ролята на Българската право-
славна църква, която по волята Божия се превръща 
в носител на веровите истини за народите населява-
щи земите на днешните държави Русия, Украйна, 
Румъния, Сърбия.“

Книжката за светиите, разпространили със 
слово и богоугодни дела християнското учение 
по нашите земи, отскоро се дарява в храмовете на  
украинските деца бежанци.

ВД

АЛБУМ ЗА СВЕТИИТЕ ПО НАШИТЕ ЗЕМИ

КАК ПОСТЪТ МОЖЕ ДА ЗАГУБИ СМИСЪЛА СИ
6. Когато чувстваш, че правиш нещо или си някой, 

защото постиш и „успяваш“. 
7. Когато в края на поста не си заобичал дори и малко 

повече Христос. 
Постът означава глад за Бога, за любовта, за светли-

ната, за красотата. Търся да намеря смисъла на живота, 
отговор на „защо съществувам“. Да постя означава да 
съм гладен, за да се заситя с нещо друго, по-голямо и по-
истинско… Единственото истинско – Христос. 

Да постя означава да успокоя тялото и да отворя ду-
шата си.  Да премахна тежките храни, да ям малко и да 
преобразя страстите. Стоя гол пред Бога и викам към 
Него – „нямам нищо свое, облечи ме Ти…“.

Отец Харалампос Пападопулос 
Превод от гръцки език: Радина Райкова 
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