
                                           "Стремежът ни към справедливост" 

 
   В днешно време справедливостта е сред основните ценности, които липсват на 

човешкия хоризонт. Обаче има и хора, които не са честни към други и не отдават 

заслуженото на различния. Все пак съществуват и множество институции и закони, които 

правят света по - благоустроен и справедлив. В обществото има и голяма група от хора, 

които пренебрегват законите, защото идеалите им са напълно различни. Но защо тази 

промяна води да гръмки последствия? Какво ще се случи с човечеството, ако липсваха 

всякакви видове правила? Отговорите на тези, но и на други въпроси, ще разберете в 

следващите редове. 

Когато някой наруши свободата на друг, това е сред основните забрани в човешкия 

живот. Всеки човек притежава равни права, но за някои правата са безполезни и хората 

правят винаги каквото си пожелаят. За тях светът е нисшо същество, което е много добре 

благоустроено за несправедливите характери. Когато аз накърня достойнството на мой 

близък приятел, съвестта в мен винаги проговаря. Тук тя се явява като най - сериозният 

осъдител, който може да промени множество светове и съдби. В първата половина на XX 

век се появява едно чудовище, наречено националсоциализъм. Това политическо 

движение, ръководено от Адолф Хитлер, премазва човешките патриархални ценности и 

превръща човека в низша твар. Хитлер си играе със свободата на невинните, които нямат 

право на никакъв глас. По този начин свободата на невинния бива манипулирана. Това не 

Ви ли прилича на сегашното положение в нашето отечество - България?! Ситуацията тук и 

днес е кошмарна, защото престъпниците се измъкват с помощта на материалните блага 

(чекове, пари в брой, рушвети, подкупи). Тях не ги интересува, че може да отнемат 

човешки живот или че поставят невинната съдба на сериозен кръстопът. Институциите 

правят всичко по силите си, за да се противопоставят на тези подмолни постъпки, но 

влиянието на парите днес е много по - голямо. Но, хора, не мислете, че парите определят 

кой е прав и кой крив! Възмездието съществува тук и сега... 

 Възмездието е истинският път към справедливостта. Когато даден човек усети, че 

прави грешка след грешка, той започва да чувства срам, защото е накърнил човешката 

свобода на друг невинен по душа човек. Срамът показва наяве каква е ценностната 

система на този човек. 



 Примери много, с които да се докаже "силата на справедливостта". Още един 

такъв пример е кризата в България по време на турското робство. Принудени да плащат 

непосилни данъци и такси, нашите съотечественици решават да търсят правдата по пътя 

на оръжието и саможертвата. През този ужасяващ период това е бил единственият път към 

промяна на статуквото. В свои произведения Ботев и Вазов описват случилите се събития 

в родината ни, като чрез своето творчество, тези поети показват героизма на родните ни 

братя, които милеят за справедливостта в родината. Макар да не сме победители в 

кръвопролитното Априлско въстание, този бунт прави сероизен отзвук сред 

чуждестранните медии и висшето общество. Множество журналисти, писатели, критици и 

политици застават на страната на българите, с което се разбира истината. До тази истина 

се стига изключително трудно, но все пак справедливостта възтържествува. На света няма 

ненаказано зло! Всеки получава своето възмездие макар то да се случи доста по - късно.  

 В днешно време истината се разбира много по-лесно, защото съществуват 

институции със сериозно влияние в обществото - полицията и съдът. Хората, които 

работят в тези учреждения, са длъжни да защитават правата и свободата на човешкия 

индивид. В правото има една максима "Не съди, за да не бъдеш съден", която обяснява, че 

Бог е над всички същества и че той е бариерата между доброто и злото. Бог винаги е 

справедлив и хладнокръвен, но за някои това е само мит. Но не забравяйте, че за да 

достигнете до истината, е нужно да преминете през доста перипети. Задължението на 

адвокатите е да подберат достатъчен брой свидетели, факти и доказателства, които да са 

достоверни и обстоятелствени. Съдията в повечето случаи е безкомпромисен и се влияе от 

достоверността на изложените факти. Той е един от факторите на справедливостта - 

винаги готов да промени съдбата на човек, но по честен начин. Съдията винаги застава на 

страната на честността и правдата!  

Всички ние искаме да живеем в една "свята и чиста република", където светът да е 

честен и хората в него да са солидарни и истински. Това не винаги се случва, защото всеки 

човек е изграден от различни елементарни частици, които описват неговия характер и 

светогледа му. Но не забравяйте, че справедливостта всеки ден тропа на входната врата и 

е готова да променя човешки съдби. Ние сме длъжни да преосмислим нашите постъпки, 

защото те може да ни доведат до пълен провал - да загубим близките си, да погубим 

образованието и целите си.    
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