KEĎ SA ŠÍRI (NE)POKOJ

Predstavme si, že by sme mali vo farnosti človeka, ktorý by stále šíril nepokoj.
Zastavoval by ľudí na chodníku, v obchode a stále dookola by rozprával, aká je zlá doba,
čo sa robí, že sa robí zle, čo sa nerobí...to je zlé. Všetko
je zlé. On sám by nič nerobil, len by šíril zlé správy. Ľudia
by neskúmali jeho polopravdy a nikto by mu ani
neoponoval...vypočuli by si ho, neraz by mu dali za
pravdu a s nepokojom by odchádzali od takého to
človeka. Táto zloba by sa prenášala do domovov a šírila
by sa ďalej po farnosti. Aké budú tieto domovy, aká to
bude farnosť?
Predstavme si, že by sme mali vo farnosti človeka,
ktorý by stále šíril pokoj. Zastavoval by ľudí na chodníku,
v obchode a stále dookola by rozprával len dobré správy.
Pýtal by sa ľudí, ako im pomôcť. Chválil by druhých za
to, čo robia a ak by sa niekomu nedarilo, on by ho
povzbudil, no nekarhal by tých, ktorí sú menej šikovní,
nenadával a nesťažoval by sa. Robil by starým ľuďom nákupy, mladým by radil. Kde by
bolo potrebné udobriť susedov, On sám by tam šiel, aby ich udobril. Kde by potrebovali
niečo urobiť, On by tam šiel a pomohol. Táto dobrota by sa prenášala od človeka
k človeku, od domu do domu. Tento pokoj by bolo cítiť v celej farnosti.
Je pravdou, že zlo sa ľahšie šíri. Vidíme, že najviac čítané sú tie časopisy a tie
noviny, kde je najviac špiny. Najviac sú sledované tie relácie, kde je najviac zla. Noviny,
webové stránky, kde sa nepíše o zákernostiach, haváriách, hádkach, rozvodoch, nevere,
krádežiach, vraždách majú problém prežiť, lebo ľudia ich nekupujú. Prežívajú vo väčšine
len tie, kde sa píše o ľudskej zlobe. Ale to kto číta a kto pozerá toto zlo?
Čo čítam...čo pozerám a čo šírim medzi ľuďmi ja?

ŽIVOT JE OZVENA...
Chlapec bol prvý krát so svojím otcom v horách na výlete. Ako tak kráčali, zrazu zakopol, spadol
a zakričal: „Aaaaa!“ Okrem svojej bolesti však započul i hlas, ktorý zakričal: „Aaaaa!“ Zo
zvedavosti sa spýtal: „Kto si?“ A dostal odpoveď: „Kto si?“
Potom zakričal: "Ja ťa počujem, ale kto si ty?" A hlas odpovedal: "Ja ťa počujem, ale kto si ty?"
Rozhnevaný chlapec znova zakričal: "Hlupák!" A dostal odpoveď: "Hlupák!"
Vtedy sa chlapec pozrel na svojho otca a spýtal sa ho: „Oci, čo to má znamenať?“
Otec sa usmial a odpovedal: „Synček, teraz ma pozorne počúvaj.“ A na to otec zakričal: „Ty si
najlepšíííí!“ Jeho hlas odpovedal: „Ty si najlepšíííí!“
Dieťa bolo prekvapené a vôbec tomu nerozumelo. Tak mu otec začal vysvetľovať: „Ľudia tomu
hovoria ozvena, ale v skutočnosti je to ŽIVOT. Život je ako ozvena. Vracia ti to, čo povieš i čo
urobíš. Život nie je ničím iným ako odrazom našich skutkov. Ak si praješ viac lásky na svete,
musíš najprv vytvoriť viac lásky v tvojom srdci. Pokiaľ chceš, aby ťa ľudia rešpektovali, musíš
ich najprv rešpektovať ty. Tento princíp musíš vložiť do všetkého v tvojom živote. Život ti vráti
iba to, čo dáš ty jemu.“

