ANDĚL STRÁŽNÝ
NENÍ ILUZE,
NÝBRŽ SPOLEČNÍK
Bůh dal každému z nás anděla, aby nám byl po
boku a chránil nás. Kdyby si někdo myslel, že může jít
životem sám, velmi by se mýlil a upadl by do
ošklivého omylu, kterým je pýcha: domníval by se, že
je velký a soběstačný.

POKUŠENÍ KARIÉRISMU A NEZÁVISLOSTI
Ježíš učí apoštoly, aby byli jako děti. Učedníci se totiž
mezi sebou přeli, kdo z nich je největší. Už první
biskupové tak prožívali pokušení kariérismu: „Já se stanu
větším než ty.“ Není to dobrý příklad, který nám dali, ale
taková je realita. A Ježíš své učedníky učí pravému
postoji, totiž být jako děti, učí poddajnosti, umění
nechat si poradit a pomoci. Dítě je totiž vlastně
znamením potřeby pomoci a poddajnosti, aby mohlo jít
vpřed. Toto je cesta a nikoli předhánění se, kdo je větší.
Ti, kdo jsou nejblíže postoji dítěte, otevřeným
a poddajným srdcem naslouchají andělu strážnému.

HLAS SPOLEČNÍKA, KTERÝ NÁS DOPROVÁZÍ
My všichni máme u sebe anděla, který nás chrání
a dává nám vnímat různé věci. Nezřídka máme pocit:
„Neměl bych to dělat takto. To nejde. Buď obezřetný...“
Je to hlas společníka, který nás doprovází na cestě.
Buďme si jisti, že nás svými radami dovede k cíli našeho
života, dopřejme proto sluchu jeho hlasu
a nevzpouzejme se... Protože vzpouzení, snaha být
nezávislí, je něco, k čemu máme sklon všichni. Je to
tatáž pýcha, kterou měl náš otec Adam v pozemském
ráji. Nevzpouzej se, drž se rad svého anděla. Není to
nějaká fantaskní nauka o andělech, nýbrž realita. Řekl
to Bůh: „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě
chránil na cestě.“ (srov. Ex 23,20)

VZTAH K ANDĚLU, KTERÉHO MI BŮH POSLAL
Jaký mám vztah ke svému andělu strážnému?
Naslouchám mu? Říkám mu ráno: „Dobrý den“?
Říkám mu: „Opatruj mne ve spánku“? Mluvím s ním?
Žádám jej o radu? On je po mém boku. Každý z nás si
dnes může odpovědět na tuto otázku: „Jaký mám
vztah k andělu, kterého Pán poslal, aby mne chránil
a doprovázel na cestě, a který stále hledí na tvář
nebeského Otce?“
Podle promluvy papeže Františka z 2.10.2014.
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