CHRAŇTE
SVÉ RODINY
V lidské rodině se předává Boží záměr z generace
na generaci. V ní se šíří Boží láska a jeho slovo
napříč generacemi.

POKŘIVIT RODINU ZNAMENÁ
POKŘIVIT BOŽÍ OBRAZ
Každá rodina je svatou rodinou, protože je k obrazu
trojjediného Boha. Pokřivit rodinu znamená pokřivit Boží
obraz. Zhroucení rodiny znamená zborcení Božího záměru
s lidstvem. Rodina předává pochodeň a Knihu z generace na
generaci, aby svět byl stále osvícen Pánovým světlem.
Rodina je vláknem, které propojuje jedny s druhými
napříč dějinami. Pokud bude toto pouto přeťato a lidstvo se
odpojí od svých dějin, celé generace budou ztracené bez dějin
a bez identity. Rodina dává lidstvu jeho lidskou identitu
a otiskuje do ní Boží obraz. Střeží lidskou paměť. Lidé
bez rodiny jsou jako lidstvo bez paměti. Člověk bez paměti
bloudí v kruzích. Lidstvo bez paměti uvázne v dějinách a umírá.
Rodina je základem v Pánově záměru a všechny síly zla se
soustřeďují na to, aby ji zničily, protože vědí, že zničením rodiny
otřesou samotnými základy Božího záměru. (Sv. Šarbel † 1898)
Více k tématu naleznete na www.vira.cz

ĎÁBEL SE SNAŽÍ ZNIČIT RODINU
Válka Zlého je válkou vedenou proti rodině. Je podstatou
jeho války proti Pánu, protože rodina je obrazem Božím. Od
začátku stvoření tohoto vesmíru se Zlý horlivě snaží zničit
rodinu, základ Božího záměru.
Rodina je místem, kde člověk vstupuje do rozhovoru
s Bohem a se svými blízkými. Bez ní by tyto vztahy byly
zničeny a nic by ji nemohlo nahradit. Pokud by se ji člověk
snažil opravit lidskými silami, stala by se křehkou
a nevyváženou a společně s ní by celé lidstvo utrpělo
bolest, která by ho přivedla k nevyhnutelné smrti.

UDRŽUJTE SVÉ RODINY A CHRAŇTE JE
Udržujte své rodiny a chraňte je před záští Zlého pomocí
Boží přítomnosti. Chraňte je a udržujte je modlitbou
a rozhovorem, dobrými vztahy a odpuštěním, upřímností
a věrností a ze všeho nejdůležitějším - nasloucháním.
Naslouchejte jedni druhým ušima, srdcem, ústy i dlaněmi.
Ochraňujte teplo rodinného krbu, protože ho nemůže
nahradit ani vřelost celého světa.
(Sv. Šarbel † 1898)
Se svolením zpracováno podle knížky: Hanna Skandar, Myšlenky svatého
Šarbela, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

„Církev na jedné straně neúnavně potvrzuje krásu rodiny,
a současně se snaží dát konkrétně pocítit svoji mateřskou
blízkost těm, kdo žijí ve vztazích rozbitých anebo bolestně
a namáhavě udržovaných. Způsob, jak jedná Bůh se svým
nevěrným lidem – tedy s námi – nás učí, že raněná láska může
být Bohem zahojena skrze milosrdenství a odpuštění.
Modleme se k němu!“
(Papež František 7. října 2018)
Více k tématu naleznete na www.vira.cz

