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Ahoj, kamaráti!
– Vydržali ste byť hore do polnočného odrátavania nového roka? A čo ste si priali či
povinšovali?
– Ja túžim po tom, aby sme sa v novom roku
mohli viac stretávať s kamarátmi, Svetlúšik. Počas pandémie to veľmi nejde.
– To som si prial aj ja, Dobromilka. A aby
sme sa viac radovali a menej naháňali.
– Ako vlastne vznikajú tieto naše túžby
a priania? Prečo sú dôležité?

Ako všetci potrebujeme dýchať,
jesť a piť, tak podobne hľadáme
napĺňanie našich túžob po láske,
prijatí, bezpečí, po uskutočňovaní
svojich talentov.

Túžby nás volajú
a hýbu nami
Túžby súvisia s tým, čo potrebujeme, ale aj s tým,
kam chceme rásť. Pohýnajú nás k činom. Roz
hodujeme sa podľa túžob.
Rozmanitosť našich túžob závisí aj od náš
ho veku, povahy a talentov, od podmienok,
v ktorých rastieme, od vzťahov a vzorov, ktoré
na nás vplývajú, aj od toho, či sme sa narodili
ako chlapec alebo dievča; od skúseností, ktoré
sme už zažili.
Túžby vyvierajú zo srdca, z nášho najhlbšieho
vnútra – a to miesto je u každého veľmi špeciál
ne – preto aj mnohé naše túžby sú originálne.
No sú túžby, ktoré máme skoro všetci ľudia
na svete podobné. Čo si myslíš, aká túžba by
mohla byť práve taká? Obrovská, silná, spája
júca ľudí po celom svete?

sú túžby, ktoré nám dokáže úplne
naplniť jedine Boh. Len on nám
dokáže dať takú lásku, také
objatie a prijatie, taký pokoj,
po akom túži naše srdce.

Vieš, ako to opísal svätý
Augustín, keď premýš
ľal nad najhlbšími
ľudskými túžbami?

„Nespokojné
je naše srdce,
kým nespočinie
v tebe, Bože.“

Priania a túžby
Túžby sú dôležitou súčasťou nášho ja. Isto si
všímaš, že túžby máme rozmanité. To, po čom
túži tvoj spolužiak, je niekedy celkom iné než
to, čo by si si prial ty. A to ešte neporovnávame
túžby tvojej mamky, ocka, starkého, babky či
bratanca vysokoškoláka☺.
Niekto túži vedieť hrať výborne futbal, iný
sa túži stretnúť s obľúbeným spevákom, niekto
baží po čvachtaní v mori, iný by tú chvíľu hneď
vymenil za čítanie napínavej knihy. Niekto túži
stať sa vedcom, ďalší zachraňovať chorých, iný
túži po krásnych farbách, ktorými by namaľoval
Božiu krásu.

Sú túžby, ktoré si vieme splniť sami; potom také,
ktoré nám pomôžu naplniť druhí ľudia – aj to
len čiastočne; ale

???

Najhlbšie túžby
Túžime po láske –
aby nás niekto ľú
bil. Aby sme boli
prijatí druhými.
Aby sme mohli
žiť v bezpečí, isto
te, v mieri.
Túžime po
tom, aby nás oce
nili, keď sa snaží
me a niečo sa nám
podarí. Potrebujeme
spravodlivosť, túžime po pokoji.

Po čom teraz túžiš
ty? Privádza ťa táto
túžba bližšie k Bohu
alebo skôr ťa od neho
vzďaľuje?
Ako môže tvoje srdce „spočinúť“ v Bohu
a nájsť spokojnosť?
Nabudúce si posvieti
me viac na prameň na
šich túžob. A pozor, aj sa
príjemne zamočíme☺.
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