
МОЯТА ИСТОРИЯ ЗА ДОБРОТО 

 
 Есе 

 
Всеки човек в своя живот се стреми към доброто. Някои го намират 

под формата на добра постъпка, други – в човека до себе си. Но никой не 
го търси случайно, защото доброто е това, което осмисля живота ни. То ни 

дава вяра в хората и в самите нас. 
В живота идва момент, в който детството отминава и идва ред  на по-

сериозни връзки. Тогава човек се запитва какви цели има: дали иска да 
помага на другите, или просто да търси най-подходящия вариант за себе 

си. В основата на всичко обаче стои доброто. То ни подтиква да намерим 
своето място в света.  

Доброто се проявява в различни аспекти за различните хора. То 
притежава многообразието на природата. Учените отдават целия си живот, 
за да изследват всички страни и тайни на заобикалящия ни свят. Нещо 

подобно се случва и в ежедневието ни. Стремим се да го опознаем до най-
малките детайли, но това е  непостижимо. Съзнанието на всеки човек е 

различно като отделна вселена. Всеки има свои собствени ценности и 
принципи. Едно и също качество се проявява по различен начин при 

различните хора. Защо тогава и доброто да не значи едно и също за всички 
нас? 

С всеки нов ден научаваме нещо ново за себе си. И с всяка следваща 
стъпка, и с всяко ново преживяване научаваме повече. Научаваме как да се 

държим с околните, с хората, които обичаме. Научаваме се да правим 
добрини, не само на самите себе си. И все пак се оказва, че цял живот не 

стига, за да бъдем толкова добри, колкото ни се иска. Доброто е необятна 
вселена, която всеки от нас си мисли, че познава.  

Търсейки доброто в живота си, ние успяваме да намерим неговата 

красота. Не е ли това същността му – качество, което краси всички ни, 
макар и по различен начин.А да правим живота на другите по-красив, 

трябва да бъде една от главните ни цели.  
Защото без доброто животът не е толкова прекрасен. 

 
Даниел и Теодор Петрови,  

ученици от 7 а клас на ОУ”Пенчо Славейков” - Димитровград 
 

 
 


