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            Доброто и злото следват човека през целия му живот. Те са две противоположни 

сили. Бог неслучайно е допуснал съществуването им на Земята, защото те имат своята 

цел. Доброто трябва да даде смисъл на човешкия живот. А злото само предизвиква 

унижение и завист, разрушава дори и малкото постигнато на този свят. 

Противоборството им продължава още от самото начало на света. Може би за първата 

проява на зло научаваме от библейския разказ за Каин и Авел – синове на Адам и Ева. 

Духовното изграждане на човек се крие в избора му – дали да е добър или да позволи 

лошото да го управлява. 

Доброто и злото са като два бряга, свързани с мост. Тези светове се извисяват над бурна 

река с ежедневни проблеми. Ако могат да се онагледят с природна намеса на човека, то 

,,злият’’ бряг ще даде представа за изсечени дървета, замърсени въздух и води. А 

отсрещният бряг – „добрият”, ще е огромна зелена градина, обагрена с пищни цветя и 

дръвчета, отрупани с плодове. Там всички хора ще са щастливи на фона на птичите песни 

и няма да имат никакви грижи. 

Ще е прекрасно, а другият бряг изобщо няма да е сигурно място за живеене, защото злото 

е нетрайно. 

Човек прави своя избор – трябва да върви бавно, но упорито по моста към доброто, без 

да се връща, когато срещне някаква трудност. Защото, за да станеш добър, трябва да 

направиш много жертви, да поемеш много рискове, да отправиш към себе си 

предизвикателства и да се справиш с тях. Пътят по този мост ще трае месеци, дори 

години, докато човек не разбере защо наистина отива там и дали го заслужава. Но аз 

вярвам, че всеки го заслужава! 

Стигнете ли в тази паралелна вселена на доброто, на хармонията и щастието ще 

осъзнаете колко сте нужни на целия този свят, на всичките ви близки хора и ще оцените, 

че си струва да преживявате всеки един миг  както никога до сега.  

Защото вече сте в плен на Доброто – господарят на човешкото сърце! 

 


