
Láska k človeku 
 
 

 Pozrite sa okolo seba. Ste v škole, sedíte na stoličkách, vo vreckách máte 

mobily, ste oblečení, nie ste hladní alebo smädní a z umývadla tečie voda.  

 Nič nezvyčajné? To si ale nemôže povedať dieťa v Afrike. Škola im nič 

nehovorí, sedia na zemi, o mobile ani len nesnívali, okolo pása majú prepletenú 

starú špinavú plienku. Nejedia, lebo nemajú čo. Nepijú, lebo voda nie je pitná. 

A nemyslím si, že na miestach, kde ľudia nemajú čo jesť a piť, existuje niečo ako 

umývadlo. Smutné na tom je, že si za to tí ľudia nemôžu sami. Nikto nemôže za to, 

do akej rodiny sa narodí. 

 Takíto ľudia potrebujú pomoc. Na to sú tu nadácie, ktoré pomáhajú ľuďom 

v núdzi. Stavajú školy, nábytok, ukazujú ľuďom tretieho sveta moderné technológie, 

starajú sa o jedlo a pitnú vodu. Pomôcť im môžete aj vy. Na diaľku tým, že im cez 

nadáciu pošlete peniaze, jedlo alebo oblečenie (v supermarketoch je toho doslova 

vyše hlavy). 

 Môžete však pomôcť aj osobne, čo už je ale o trocha zložitejšie. A práve to by 

som chcel robiť ja – pomáhať ľuďom, ktorí majú ťažké životy. Nevadí mi, že 

nedostanem žiadne peniaze, že ma dopichajú všelijakými látkami proti africkým 

chorobám, a nevadí mi ani to, že sa „uvarím“ na horúcom slnku. Pocit, že práve ja 

som ten, kto podal fľašu vody dieťaťu zomierajúcemu od smädu, alebo že som ten, 

kto podal vyhladovanému človeku tanier s jedlom, musí byť ten najkrajší pocit na 

svete.  

 Láska. Láska k človeku. Existujú ľudia, ktorí majú zbytočne veľa áut, obrovské 

domy, chaty na rôznych miestach v krajine a na dovolenku chodia každý mesiac. 

Naozaj to potrebujú k životu? Keby predali jedno zo svojich áut a peniaze venovali 

na charitu, mohli by tým zachrániť množstvo životov. Podľa mňa je to rozhodne lepší 

spôsob ako minúť peniaze. Človeka nerobia peniaze a majetok, človeka robia skutky. 

Dobré skutky robia dobrého človeka. 

 Pomáhať je určite dobrý skutok, preto chcem pomáhať aj ja. Rozdávať lásku, 

chrániť životy a robiť ľudí šťastnými. Lebo v tomto temnom svete treba trocha 

svetla. A práve láska je svetlo, ktoré rozžiari naše srdcia a ukáže nám, aký je život 

krásny, nech je to v akýchkoľvek podmienkach. 

 
        


