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Благовещение -
ден на търпението

129 ОУ „Антим I“



Търпението за мен е:

„Според мен, търпението е спокойствие и 
разбиране.“

Антон, 4 клас



Търпение. Какво значи това? Какво значи тази прекрасна дума, 
която често забравяме, която малко от нас помнят? Търпение е синоним на 
„Обичам те“, „Ти си ми приятел“, „Харесваш ми“, „Уважавам те“.

Търпението е основата на всяка връзка. Без търпение, отношенията 
между хората рухват.

Търпението е сила. Самообладание. Доброта. Човечност.
Търпението е магия, която само умните владеят. Наука, която само 

ученолюбивите усвояват. Книга, която само благородните сърца прочитат.
Защо благородни ли? Защото в книгата има приказки, а приказките учат 
само на добро. 

Търпеливият знае как да слуша, без да прекъсва. Да гледа, без да 
коментира. Да мълчи, знаейки, че така и трябва. Все по-малко хора 
разбират истинското значение на търпението. Накрая то почти ще изчезне, 
ще стане една малка искра, едва забележима, но във всяко сърце. Искра, 
която винаги може да стане пламък.

Поддържайте жив пламъка в себе си! Изучете тази наука! Овладейте 
тази магия! Търпението не уважава знанието, а умението и постоянството.



Да си търпелив е сила на характера. 

Да калиш духa си, да подчиниш егото си, да замълчиш, 
когато ти идва да крещиш, са капчиците смелост, които 
откриваш в Себе си всеки път, когато проявиш търпение.То 
не означава, че трябва да стоиш на едно място, да стискаш 
зъби и да не предприемаш нищо. Означава, че е нужно 
просто да се отпуснеш, да повярвaш в добрия резултат и да 
знаеш, че в крайна сметка търпението побеждава всичко.

Търпиш, когато се раждаш. И поемаш първата глътка въздух 
пак с търпение.Търпиш, когато страдаш. И знаеш, че 
времето лекува всичко (най-вече душата). Търпиш, когато си 
влюбен, чакайки минутките бързо да се изтърколят и да 
видиш отново любимия. Защото любовта е търпение.Когато 
откриеш своята половинка, също търпиш. 
Защото семейното щастие преди всичко се основава на 
доверие, уважение, любов и голяма доза търпение.

Търпиш, когато довеждаш на бял свят собствените си деца. 
И пак с много обич, грижа и търпение ги отглеждаш.Търпиш, 
когато си болен. Защото търпението е лекарство.



Търпението е едно от хубавите качества, които човек може 
да притежава. Вярно е, че да си търпелив е трудно. 

Търпението е необходимо в сфери като работата и хобитата. 
Например, ако се занимаваш с рисуване и искаш да получиш 
красива картина, ти ще трябва да действаш с търпение, за 
да получиш нещо красиво накрая, в което е вложено 
старание. Друг пример е като имаш някаква мечта и искаш 
да я осъществиш, ти ще трябва да си търпелив, защото пътят 
до осъществяването й е дълъг и труден.

За да има търпение човек, той трябва да е спокоен, 
ентусиазиран и мотивиран. 

Ако не си търпелив, това може да ти изиграе лоша шега в 
живота. Като за пример: уговорил си се с някой приятел да 
се видите, обаче той закъснява и ти вече не издържаш да го 
чакаш. След това му се обаждаш по телефона и му се караш. 
Приятелят ти най-вероятно ще се засегне и така може да 
развалите отношенията си само заради негативните емоции, 
които си имал в този момент и липсата на търпение.
Като заключение това да си търпелив е сериозно изпитание 
за всички, но ако се научим да бъдем такива, това ще ни 
помага за напред в живота.



Камен Лазаров, 
6Б клас,  

„Търпението като 
добродетел“ :

Търпението е нещо, което може да бъде усъвършенствано, 
независимо човека и не попада в категорията способности или 
таланти. Всеки по един или друг начин е бил учен да бъде 
търпелив, като малък. Това не е случайно. Нашата природа е 
такава, че без търпение човек не успява в живота. Ще дам пример, 
без да назовавам конкретен човек: 

Млад мъж , току що завършил престижен университет се 
отправя в търсенето на добре-заплатена работа с рационално-
организиран и без много натоварване, график. Това звучи, като 
доста взискателно желание. Обаче е постижимо. Особено със 
високото образование, завършено от младежът. Остава само едно-
да чака… и чака… и чака. Не е важно, колко чакаш, важен е 
крайният резултат от това дълго чакане. В случаят човекът успява 
да намери своята мечтана работа след седем месеца чакане. 

След, като прочетохте примера ми за младия човек, е време 
за кратък анализ на причината, довела до успехът му. Тя е много 
проста-търпение. 

Търпението може да доведе до най-големите успехи в 
живота, когато е комбинирано с надграждане и голям труд!
За щастие има много примери за търпеливи и работливи хора 
постигнали целите си.

„Човек, който е господар на търпението е господар на всичко останало“
Джордж Савил



Търпението е нещо много скъпо и ценно. Търсено в другите хора. Нещо, което не вески има, 

но се опитва да намери. Без да го осъзнаем с едно кратко изречение като :,,Няма проблем!" 

можем да оправим деня на някой. Не можем да знаем кой през какво минава, но най-

малкото нещо, което сме способни да направим е да дадем подарък на другите. Подарък, 

жадуван от всеки, дори и най-гордия човек на Земята-търпение. То се намира в дребни 

жестове като прощаване, когато някой те настъпи, сдържане на тембъра, когато те ядосат, 

даже и в извинението. Търсим го в учителите при непредано домашно и при родителите, 

които се притесняват къде сме в късните часове.

Разбира се не всички имат този дар. Сигурно ще има хора, които в мига, в който видят това 

есе няма да имат търпението да го четат. Има моменти когато цялото търпение в теб, като че 

ли изтича и, който се блъсне в теб на улицита или в училище си изкарва несъбрания гняв, 

който не може да се спре. В ситуации като тези всичко, което жадуваш в този момент е малко 

търпение. Да успееш да се сдържиш.

Търпението като добродател се изявява във добрите действия, които извършваш. Всичко 

опира до теб. Дали ще имаш търпението, за да помогнеш на някой старец, качващ се в 

трамвая или нямаш време за това.

Както вече казах-решението е твое, но поне на деня на търпението нека всички се опитаме да 

оправим деня на тези, които срещнем с малко доброта и търпение.



Търпението е едно от важните качества 
на човека. Ако си търпелив с другите и те ще са 
по-търпеливи и по-толерантни с теб. Ако 
проявяваш търпение към другите, ще имаш 
повече приятели. Ти си търпелив, значи си и 
добър. А добрите хора никога не са били 
отхвърляни от обществото. 

Търпението е добро качество. То е 
равносилно с уважението и спокойствието, 
толерантността и подкрепата, разбирателството 
и постоянството. Това са все добри качества.

Търпението е също толкова важно, 
колкото добротата и толерантността. За да си 
добър, трябва да си търпелив. Търпението е 
едно от добрите качества. 
За това то е истински добродетел.



„Научете изкуството на търпението. Прилагайте дисциплината към 

мислите си, когато те се безпокоят от резултата от дадена цел. 

Нетърпението поражда безпокойство, страх, обезсърчаване и неуспех. 

Търпението създава увереност, решителност и рационална перспектива, 

което в крайна сметка води до успех. "

Брайън Адамс


