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Kdo je zares reven?
—

Neki dobro situiran človek je hotel sina poučiti, kaj po-
meni biti reven. Poslal ga je za nekaj dni k neki kmečki 
družini. To so bili za fanta čudoviti dnevi. Ko sta se z 
očetom vračala domov z avtom, ga je ta vprašal:
»Torej, kakšna se ti je zdela ta izkušnja?«
»Zelo lepa in zanimiva.«
»In česa si se naučil?«
Sin je odgovoril, da so nanj napravile vtis mnoge stva-
ri. In začel jih je naštevati:
1.  Mi imamo enega psa, oni jih imajo štiri.
2.  Mi imamo lep bazen, ki pokriva skoraj polovico 

našega vrta, medtem ko imajo oni reko, ki je brez 
konca, polna kristalno čiste vode, kjer plava veliko 
rib.

3.  Mi uvažamo luči z vzhoda, da osvetlimo naš vrt, 
oni pa imajo na tisoče zvezd ter belo, ogromno in 
lepo luno.

4.  Naše dvorišče sega do konca ograje, njihovo do ho-
rizonta.

5.  Mi kupujemo hrano, oni pa jo sejejo in nato pobe-
rejo.

6.  Mi poslušamo CD-je, oni pa poslušajo neskončno 
simfonijo žab, kolibrijev, taščic, slavčkov in drugih 
živalic. Da ne pozabim še starega kmeta, ki, med-
tem ko dela na polju, nenehno prepeva.

7.  Mi kuhamo na električnem štedilniku, vse, kar pa 
oni pojejo, ima okus po peči in lesu.
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8.  Za varnost smo obkroženi z zidovi, oni pa imajo 
odprta vrata. Varuje jih prijateljstvo in spoštovanje 
sosedov.

9.  Mi živimo povezani z mobilnim telefonom, raču-
nalnikom in televizijo, oni pa so povezani z življe-
njem, nebom, soncem, vodo, zelenimi gorami, se-
meni, svojo družino …

Oče je bil zelo presunjen. Otrpnil pa je, ko je sin zak-
ljučil: »Hvala, oče, da si me naučil, kako revni smo!«

… »Kjer je namreč vaš zaklad,  
tam bo tudi vaše srce.«

 Jezus (Lk 12,34)
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Na kavi s prijatelji
—

Na neki šoli tega sveta je med uro filozofije profesor 
brez besed vzel velik in prazen steklen kozarec in ga 
začel polniti z žogicami za golf. Nato je vprašal učen-
ce, ali je kozarec poln. Vsi so odgovorili z glasnim in 
jasnim da. Profesor je vzel vrečko glinenih kroglic in 
jo izpraznil v vazo. Isto vprašanje, isti odgovor. Nato je 
vzel škatlico drobnega peska in ga stresel v vazo. Pro-
fesor je nadaljeval svoje predavanje. Vzel je skodelico 
kave in jo zlil v posodo. Študentje niso mogli razumeti 
in so se začeli smejati. Profesor je bil zelo resen:
»Hočem, da razumete zakaj. V zaporedju opravljenih 
dejanj je skrit življenjski nauk, za katerega upam, da 
vam bo nekoč koristil. Steklena posoda je ogledalo 
vašega življenja. Žogice za golf so najbolj pomembni 
elementi: Bog, družina, prijatelji. Glinene kroglice so 
druge zelo pomembne stvari: delo, dom, avto. Pesek 
predstavlja vse drobne stvari, ki se nam dogajajo iz 
dneva v dan. Za trenutek pomislite: Če bi stresel v ste-
kleno posodo pesek, ne bi bilo prostora za žogice za 
golf in kroglice. Enako se zgodi z našim življenjem. Če 
ga napolnimo z drobnimi stvarmi, ne bo več prostora 
za bolj pomembne.«
Profesor je nadaljeval svoj »življenjski nauk« s prak-
tičnimi in zelo konkretnimi primeri: vzeti si čas za 
duhovne stvari, zabavati se z domačimi, odkriti prave 
prijatelje, ukvarjati se z najljubšim športom, spoštova-
ti okolje. Zaključil je:
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»Vedno bo čas za drobne stvari, a ne pozabite: žogice 
za golf morajo vedno zavzeti prvo mesto. Vse drugo 
pride pozneje.«
Neki učenec, ki je bil še posebno pozoren, je dvignil 
roko in vprašal, kaj pomeni skodelica kave:
»Čestitam. Postavil si mi zares zanimivo vprašanje. 
Skodelica kave je zato, da dokažem, da ni pomembno, 
kako je naše življenje polno mnogih obveznosti. Ved-
no je treba najti čas, da gremo na kavo s prijatelji.«

… »Vse ima svojo uro,  
vsako veselje ima svoj čas pod nebom.« 

 Iz knjige Pridigarja (Prd 3,1)
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