Amelia Głuszak, klasa 7a
„Służmy poczciwej sławie”
W dzisiejszych czasach wielu ludzi jest pochłoniętych własnymi sprawami, lubi żyć
wygodnie, nie martwiąc się o los innych osób, widzi tylko to, co chce widzieć, pomijając wartości
wewnętrzne, czyli uczucia drugiego człowieka. Dla tych ludzi najważniejsze są rzeczy materialne,
jak na przykład modne, drogie ubranie, marka samochodu, piękny dom, czy spędzone wakacje
za granicą w najlepszym hotelu. I tylko przez pryzmat tych dóbr oceniają często ludzi, a one
przecież nie odzwierciedlają prawdziwej osobowości człowieka godnego zaufania.
Nie można jednak być podejrzliwym. Należy wierzyć w słowa i czyny drugiej osoby, która
chce dla nas i innych jak najlepiej. Od dziecka prawie każdy człowiek ufa rodzicom. Kochamy
i wierzymy im, zdajemy się na ich miłość i pomoc. Ufamy lekarzowi, że nam pomoże, kiedy
idziemy do niego chorzy, a także nauczycielom, że nas nauczą i przekażą wiedzę potrzebną w
dalszym naszym życiu. Nie można oceniać po wyglądzie, rzeczach materialnych, nie znając
zamiarów i intencji innych otaczających nas ludzi.
Jeśli chcemy, by dobre imię po naszym odejściu zostało, nie wystarczy działać tylko
na rzecz nas samych. Jan Kochanowski mówi nam, że gdy ktoś może, niech „ku pożytku dobra
spólnego pomoże”.
Sądzę, że w życiu każdego człowieka jedną z najważniejszych wartości jest zaufanie. Gdyby
nie ono, ludzie byliby nieszczęśliwi, bardzo ostrożni i nastawieni negatywnie na nowe znajomości.
Oczywiście nie wszyscy kłamią, dlatego moim zdaniem warto zaufać innym, nie bać się pomóc,
gdy ktoś czegoś potrzebuje, na przykład wytłumaczyć zadanie. Nie można zdradzać przyjaciół.
Nie należy również mówić nieprawdę o innych osobach, które nam zaufały. Takie nieuczciwe
zachowanie może doprowadzić do utraty tej bliskości.
Bóg dał ludziom rozum i umiejętność porozumiewania się, których zwierzęta i rośliny nie
mają w takim stopniu rozwiniętych. Obdarzył człowieka tym, ponieważ nie chciał, by żył jak bestia.
Niestety, niektórzy nie dają tego po sobie poznać. Piją za dużo, jedzą obficie i zachowują się jak
dzikie stworzenia. Dlatego powinniśmy służyć dobrej sławie, dawać przykład i świadectwo o sobie,
pokazać na co nas stać, walczyć o swoją wiarę i poglądy oraz być uczciwą i ufną osobą, gdyż z tego
wszystkiego Bóg nas będzie potem osądzać.
Uważam, że życie człowieka nie polega tylko na zdobywaniu rzeczy materialnych. Istnieją
inne wartości, które można zauważyć poprzez zanurzenie się w głąb własnej duszy. Dzięki temu
stajemy się lepszymi ludźmi i łatwiej nam „służyć poczciwej sławie”. W swoim życiu należy
pamiętać o tym, że „dobrze widzi się tylko sercem, bo najważniejsze jest niewidzialne dla oczu”,
czyli nie oceniać po wyglądzie i ilości pieniędzy, gdyż one nie świadczą o prawdziwym wnętrzu
człowieka.

