14. dan: DVOM JE KOT ?RV

»Pazi!« je zaklical mali angel nekemu gospodu, ki je stopil na cesto in ni pogledal ne na levo ne na desno.
»Kaj nimaš o?i?« je strogo vprašal policist gospoda, ki je za las ušel nesre?i.
»Ja, imam,« je zamišljeno odgovoril moški.
»Potem jih pa uporabljajte. Skoraj bi vas podrl avto,« je nadaljeval policist.
»Nisem ga videl, se opravi?ujem,« je dejal moški in s sklonjeno glavo odšel naprej.
Serafin?ek je pohitel za njim.
»Zakaj ga nisi videl?« je vprašal zamišljenega gospoda.
»Ah, ravno sem razmišljal in nisem pazil, kje hodim,« je ta zama-hnil z roko.
»O ?em si pa tako mo?no razmišljal?« je zanimalo Serafin?ka.
»O svojih dvomih,« je ta odgovoril.
»O svojim dvomih?« se je za?udil Serafin?ek. »Kakšni pa so ti dvomi?«
»Sprašujem se, ?e se sploh spla?a živeti.«
»Zakaj se to sprašuješ?«
»Vse življenje sem delal in se trudil biti pošten. Nikogar nisem izpodrival ali izkoriš?al. Sedaj se mi pa vse vra?a tako, da so me v službi
izpodrinili tisti, ki sem jih jaz sam u?il in uvajal v delo. Name-sto hvaležnosti so mi pokazali vrata. Ostal sem brez službe.«
»Saj boš našel drugo?«
»Seveda jo bom. Vendar me pa boli krivica. Ali naj bom v življenju še kdaj pošten? Saj se dobrota ne izpla?a. Na koncu zmagata ?loveška
grobost in grabežljivost,« je grenko razlagal moški in skoraj spregle-dal rde?o lu? na semaforju.
»To pa ne drži,« je ugovarjal Serafin?ek. »Brez dobrote, Božje dobrote ne bi bilo ne sveta in ne ljudi na svetu. Brez dobrote ne bi bilo nobenega
napredka. Brez dobrote ljudje sploh ne bi mogli živeti. Vsak ?lovek je v svojem bistvu dober.«
»Res? Jaz sem doživel ravno nasprotno.«
»Veliko ljudi doživi takšno usodo. Vendar Bog vse vidi.«
»In kaj potem, ?e Bog vse vidi?«
»?e ti ljudje ne znajo z dobroto odgovoriti na tvojo dobroto, bo dobri Bog to prav gotovo storil,« mu je zagotovil Serafin?ek.
»Kaj pa potem še ?aka?«
»Bog ni neu?akan kot ljudje. On pozna le tri odgovore na naše prošnje.«
»Katere?«
»Potrpi, je prvi. Ne še, je drugi. Nekaj boljšega imam zate, je pa tretji.«
»In zakaj ravna tako?« je zanimalo gospoda. »Potrpljenje je božja mast, gorje pa tistemu, ki se z njo maže, pravi pregovor.«
»Ljudje ste sestavili veliko pregovorov, ki pa niso vsi pravilni. Vsaj v Božjih o?eh ne.«
»Pa mi razloži, kaj naj storim sedaj,« je izzval gospod angela.
»Poiš?i si drugo delavno mesto in bodi vesel, da si lahko pomagal ljudem, ki so krivi, da si izgubil službo.«
»To je pa ?uden nasvet. Delo bom našel, o hvaležnosti pa ni? ne obljubim.«
»Sedaj ne, ko pa boš videl, da bo novo delovno mesto še boljše, boš vesel, da se je tako izteklo. V?asih moramo iti preko razo?aranja in
bole?ine, da pridemo do lepše sedanjosti.«
»Bom videl,« je zamrmral gospod in sedel v svoj avto.
Naloga: Ob oltar?ku zmoli molitev sveti angel za vse brezposelne.
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