Czy łatwo być dobrym?

Bycie dobrym człowiekiem w dzisiejszych czasach nie jest łatwe, ale możliwe. Wiadomo, że nasz
współczesny świat jest pełen przemocy i nienawiści. Ludzie coraz częściej rozwiązują swoje
konflikty siłą i używają wulgaryzmów. Media ciągle zasypują nas informacjami o wojnach,
zamachach terrorystycznych, czy morderstwach. Dlatego na świecie powinni być dobrzy ludzie,
którzy mogą wyeliminować zło z naszego otoczenia.
Aby czynić dobro, nie trzeba uczestniczyć w wielkich akcjach, o których mówią bez końca radio i
telewizja. Wystarczy zacząć od małych rzeczy, które często są równie ważne. Można pomóc chorej
sąsiadce nieść ciężką torbę z zakupami albo wyręczyć mamę w myciu podłóg. Oczywiście dobroć
nie ogranicza się tylko do niesienia pomocy ludziom. Na świecie nie brakuje prześladowców
zwierząt, którzy zadręczają te biedne istoty dla zabawy. Każdy z nas pewnie kiedyś widział
bezpańskie psy błąkające się po mieście. Przechodzimy obok nich obojętnie, nie myśląc wcale o
tym, jak znalazły się na ulicy. Takie zwierzęta kiedyś miały swoje domy, kochających właścicieli,
którzy z niewiadomo jakiego powodu zwyczajnie je porzucili. By im pomóc, możemy dokarmiać
je, próbować szukać domu lub po prostu adoptować. Wtedy na pewno zwierzak, któremu
okazaliśmy dobroć, odwdzięczy się i będzie nam wierny do końca życia.
Do bycia dobrym nie trzeba wiele. Przede wszystkim trzeba być bezinteresownym i odważnym.
Nie powinno się zwracać uwagi na opinie innych osób i wytykanie palcami, bo przecież nie można
wstydzić się pomagania. Żyjemy w czasach, w których na pierwszym miejscu zawsze stoją
telefony komórkowe i komputery, a większość społeczeństwa, spośród możliwości ,, łatwe'' czy
,,dobre'', z pewnością wybierze pierwszą opcję. Ludzi wcale nie obchodzą inni, szczególnie
potrzebujący. Przecież łatwiej jest przejść obok człowieka, który potrzebuje pomocy, niż mu ją
ofiarować. Myślę, że teraz każdy z nas powinien zadać sobie pytanie - ,,Czy ostatnio zrobiłem coś
dobrego?". Jeśli tak, gratulacje, oby tak dalej, bo można w ten sposób polepszyć życie wielu osób.
Jeśli nie, to postaraj się zrobić jakiś dobry uczynek, nawet dla samej satysfakcji. Gdy już nauczysz
się pomagać, każdy uśmiech osoby, której ofiarowałeś wsparcie, będzie dla ciebie wart więcej,
niż każda nagroda, jaką mógłbyś za nie otrzymać.
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