
                                                               СемействоТо  

ТО – Семейството,   е всичко за мен, колкото и обикновено да звучи това… .То е  най- 

важно от всичко съществуващо в необятния  свят. То е рамото ,на  което винаги можеш 

да поплачеш и  винаги можеш да се опреш в труден момент. То е топлина, уют, 

подкрепа – все малки думички , който изпълват сърцето ти с радост и умиление!  

А у дома са и твоите най- добри приятели- родителите, които никога  няма да те 

предадат, да те обидят и забравят. На тях може да излееш чувствата си и да споделиш 

най- дълбоката си тайна. Всъщност… никак  не е хубаво да имаш тайни от тях! Всеки 

греши – волно или неволно ,но дори да си направил, каквато и да е  пакост , родителите 

първи трябва да узнаят.Те ще ти дадат най- правилния съвет, ще те разберат и ще 

простят и най-голямата ти грешка.  

За жалост не всеки има такъв късмет да живее в  семейство , в което да го изслушват и  

го подкрепят безрезервно.Много често липсата на топлина в семейството провокира 

недоволство , гняв и агресия у децата .Имам такива съученици , които не получават 

разбиране и подкрепа вкъщи и се държат грубо и агресивно в училище. 

 Не бива да  се сърдим на родителите си ,когато ни правят забележки, те го правят 

съвсем  добронамерено.  Целта им  е да ни превърнат в достойни  мъже и жени, които 

няма да повторят грешките им.А на нас не ни остава нищо друго освен да ги почитаме , 

да им вярваме и да ползваме ценния опит , който те са натрупали през годините. 

Вече пета година посещавам часовете по религия в училище и нито за миг не съм се 

съмнявала в това , което съм научила , а то е , че  семейството  е мястото , където 

децата се възпитават на най-светите  добродетели - вяра, благочестие, уважение към по-

възрастните ,грижа към по-малките и човеколюбие към всеки! 

За мен си остават любими  моментите, когато аз, мама и тате се съберем в кухнята и 

вечеряме заедно.Вечерята не е просто вечеря за нас, тя е съкровен момент за нашето 

семейство , защото всеки споделя как е минал неговия  ден, и какво му се е 

случило.Това ни сближава , сплотява и създава искрени взаимоотношения помежду 

ни.И когато се налага да отсъствам от дома си мечтая точно за тези моменти – да се 

върна , да споделя , да прегърна , да ме прегърнат ….  

Ще съм щастлива , ако всяко дете расте в семейство , което го подкрепя , разбира и 

обича.Така Земята ще бъде  едно наистина  по- добро място ! 
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