Conte 3
Una avia explicava a la seva neta un somni que havia tingut la nit passada:

– Havia somiat que estava al cel i que un àngel em servia de guia fins una
porta on es llegia un cartell que deia «Registre d’entrada». Hi havia molts
àngels enfeinats i el guia va explicar que era el lloc on es rebien les
peticions fetes a Déu de totes les parts del món.

Vam seguir fins un altre saló on en un cartell anunciava «Aquesta és la
secció d’empaquetament i envio». L’àngel va aclarir que , allí, les gràcies i
les benediccions que són sol·licitades passen una revisió abans de ser
entregades. També tots els àngels estaven molt enfeinats, doncs eren
moltes les concessions que enviaven a la terra.

Finalment ens vam aturar davant la porta d’una habitació molt petita i, per
sorpresa meva, només hi havia un sol àngel assegut i amb poca feina. En
veure la meva sorpresa l’àngel entristit, em va aclarir: “Aquest és el lloc de
confirmació i rebut”. -I per què tens tant poca feina? L’àngel va sospirar
dient: -És molt trist, però quan les persones reben les gràcies o
benediccions que han sol·licitat, molt poques envien la confirmació de
rebut.

Després de rebre aquest aclariment vaig preguntar: -De quina manera es
pot confirmar el rebut d’una benedicció?.
-És molt senzill, només has de dir… “Gràcies, Déu meu”.

Reflexió:

Si tens menjar a la nevera, roba a l’armari, sostre i un lloc on dormir…

Si portes diners a la bitlletera i monedes per poder prendre un cafè, o
diners al banc, o sota la rajola per poder gaudir-los…

Si t’alces cada matí amb més salut que malaltia…

Si no tens por al què diran i si no sents soledat…

Si encara viuen els teus pares i pots rebre el seu amor, el seu consell o la
seva dedicació i gaudir d’ells…

(Ben segur que hi ha altres si… però dels esmentats:)

Envia el justificant de recepció amb un simple… “Gràcies, Déu meu”.

