3D - dostať, dať, ďakovať
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V dnešný deň sme boli mnohí obdarovaní. Mnohí sme dostali nejaké drobnosti, darčeky od
našich Mikulášov... A určite nás to potešilo.
Trochu som sa pohrala so slovíčkom DAR:
Dostať
A
Radovať sa
Dať
A
Radovať sa
D(ˇ)akovať
A
Radovať sa
Z tejto slovnej hry môže pozostávať dnešná naša modlitba alebo reflexia: Opakuje sa nám tu
slovíčko „radovať sa“. Možno si ešte spomenieme na Filipa Neriho, ktorý hovoril o radosti, ktorá
vedie k svätosti. Môžeme sa dnes tak trochu viac zamyslieť pri zháňaní darčekov na Vianoce,
nad všetkým, čo sme v živote už dostali. Či už od svojich blízkych ale tiež od Boha. Či už sú to
materiálne alebo duchovné dary. Skúsme si uvedomiť, čo sme dostali, a čo z toho by sme mohli
dávať aj ďalej? Buďme vďační za každú maličkosť, lebo nie je to taká samozrejmosť; nič nie je
samozrejmé, všetko je to dar. Žijeme v dobe, keď je mnoho vecí 3D. Skúsme aj náš život
spraviť ako 3D – dostať, dať, ďakovať.
Dnešný spomínaný svätý – svätý Ján Bosco – je všeobecne známy. Známy je svojou
činnosťou, ktorou zasvätil svoj život mládeži, mladým ľuďom, ale tiež je známy svojim milým
prístupom k nim. Mal neuveriteľný dar, že dokázal svojim správaním, svojou osobnosťou
pritiahnuť mnohých mladých. Bezpochyby je to dar. On si bol vedomý, že veľa dostal, dával to
do služby a bol vďačný za všetko Bohu.
V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí o múdrom a hlúpom mužovi, ktorý obaja stavali dom, len
jeden si postavil základy na piesku a druhý na skale. Jeden postavil zlé základy, jeden dobré
základy. Postavme si i my dobre, pevné základy nášho života a skúsme ich postaviť práve na
vďačnosti Bohu a blížnym.
Vďaka, Ti Pane, za dar dnešného dňa...
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