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Každý z nás je drahokamom nezaplatiteľnej ceny, stvorený na to, aby nechal cez seba svietiť
svetlo, ktoré vychádza z Boha – z jeho srdca a tak ukazoval Jeho svetlo ešte vo väčšej kráse v
spleti najrôznejších farieb, na ktoré sa Jeho svetlo pri prechode našou dušou premieňa... Každý
z nás je originálnym jedinečným diamantom, ktorý prepúšťa svetlo Svetla svojím
neopakovateľným spôsobom.

Ak sa takýto drahokam zanesie špinou, smolou, či asfaltom niekedy až natoľko, že ho naša
vlastná ruka nedokáže vyčistiť, stráca svoju trblietavosť, stráca svoju originalitu, stráca svoj lesk
a krásu. Pre mnohých okolo stráca hodnotu a tak mnohé pod špinou skryté diamanty mnohí
obídu, odhodia do koša na odpadky. Pre toho, kto nevie, čo sa ukrýva vnútri, je to len bezcenný
kus kameňa ako každý druhý. Iba ten, kto napriek všetkej špine verí, že kdesi vnútri sa skrýva
diamant, iba ten ho dokáže s pomocou Najvyššieho očistiť do pôvodnej krásy.

Každý človek má stále nevyčísliteľnú hodnotu napriek zlu, ktoré vidno navonok, napriek
pokrivenosti jeho charakteru, či postihnutia tela alebo duše, napriek starobe, či mladosti,
napriek bohatstvu či chudobe, napriek moci, či bezmocnosti - stále je to človek – diamant
nezaplatiteľnej ceny, ktorý bol stvorený prepúšťať cez seba svetlo zo Svetla, či už v tomto živote
tu na zemi, alebo vo svete, ktorý nás iba čaká po našej smrti. Pretože ako povedal L. N. Tolstoj:
„Každý človek je drahokam, ktorý môže sám seba očistiť ale aj nemusí. V takej miere, v akej je
očistený, svieti cez neho večné svetlo. A tak hlavnou úlohou pre človeka nie je svietiť, ale snažiť
sa sám seba očisťovať...“

Kde stojíš? Vo tme, tak aby ťa Jeho svetlo nemohlo nájsť? Alebo si úplne zanesený špinou tak,
že cez ňu nič nevidno? Nežiariš, nemáš zmysel existovania, napriek tomu, že si diamant, vo
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tme a v špine nevidno tvoju krásu akokoľvek by si sa namáhal. Snažíš sa čo najviac priblížiť ku
Svetlu? Potom priamoúmerne s blízkosťou svetla žiariš viac a viac a tvoja krása rastie... Sme
stvorení prebývať v blízkosti Svetla, nenechajme sa oklamať, že Svetlo nás chce zničiť a
obmedziť. Ak totiž Svetlo túži po tom, aby sme sa nešpinili špinou hriechu a zla, aby sme sa
očisťovali napriek tomu, že je to niekedy veľmi bolestivé, tým všetkým nás Svetlo neobmedzuje
- týmto všetkým sa iba snaží, aby sa ešte viac zaskvela a zatrblietala naša krása...

Odovzdaj sa teda do Majstrových rúk, on najlepšie vie, ako ťa obrúsiť, ako ťa očistiť, aby si v
jeho rukách opäť zažiaril neopakovateľným leskom a trblietaním, akým nikto nikdy nežiaril ani
žiariť nikdy nebude. Si jediný originál. Nikto ťa nahradiť nemôže, ak stratíš svoj lesk, žiaru a
krásu, svet sa stane temnejším, chudobnejším o nádheru, o zážitok krásy Večného Umelca...
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