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            Доброто и злото са двете лица в нашия свят. Войни за власт, убийства, глад за 

бедните, пари са основни човешки действия, на които се гради светът в 21 век.     Любовта 

е непозната за много хора, вероятно защото все още не са отворили сърцата си за нея.  

Изнервеният  работен ден, умората и забързаността на света кара хората да бъдат 

неспокойни и невнимателни с всичко,  което ги заобикаля. Превръщат се в безчувствени, 

мислят, че живеят пълноценно, но в същото време са едни „роботи, които дори не се 

усмихват“. Понякога, като се кача в автобус рано сутрин и погледна хората, не виждам 

нито една усмивка на лицата им. Те са студени, замръзнали и намръщени от новия ден, 

еднакъв като другите.  Къде е доброто в техния живот? Нима е изчезнало или никога не 

го е имало?!  

Смятам, че то се крие в сърцето, докато злото, мрачните мисли и всички онези 

неща, които ни карат да се чувстваме безполезни са в ума на хората. Те са вирус, който 

можем да излекуваме само ако отворим сърцето си и започнем да обичаме, да бъдем 

щастливи и да бъдем добри. Много по-лесно е да помогнеш на някого, без да очакваш 

нищо в замяна. Защото доброто идва от сърцето, нещо те подтиква да го направиш, а 

това е щастието, чакащо да се събуди. 

Веднъж четох една книга, в която се казваше, че колкото по-голям става човек, 

толкова той затваря сърцето си, а разумът му расте. Поради определени обстоятелства 

той замръзва вътрешно. Това не трябва да е така, защото единствено и само любовта 

може да ни стопли. За това ние сме длъжни да правим тези неща, които ни карат да сме 

живи. Правенето на добро е един от основните мотиви и  в библията. В нея Исус 

съживява починал човек, връща зрението на друг. Той показва на хората, че когато 

правят добро, техният  живот ще бъде по-щастлив. Исус е „ангел от небето“, който 

проповядва правенето на добро. Затова смятам, че хората, които дават нещо добро от 

себе си, също са „ангели“ като него. 

 

 За да бъде светът по-добър, хората трябва да се обичат и да се усмихват 

повече, да не мислят зло, а само Добро!  

 

 


