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Milí přátelé,

nedávno jsem byla těhotná, a tak jsem 
mohla na „vlastní kůži“ okusit, jak za 
devět měsíců vzrostlo ovoce naší lásky. 
„Ovoce“ má téměř rok, a mě stále fasci-
nuje, jak Bůh vymyslel schopnost plodit 
a množit život, který nám dal. Nejde je-
nom o děti , Bible jasně říká, že stejně to 
funguje i na vyšší rovině. 
Naše duše je jako půda, do které mů-
žeme sázet dobré, nebo špatné věci. 
A děláme to každý den, každým skut-
kem nebo myšlenkou. Galatským 6 nám 
říká, že pokud zasadíme tělo a jeho žá-
dost, zplodíme v konečném důsledku 
hřích a smrt. Druhou možností  je sázet 
místo toho Božího Ducha, a pak to stojí 
za to ☺. Ovocem Ducha toti ž je: láska, 
radost, pokoj, ti chost, dobroti vost, dob-
rota, věrnost, krotkost, středmost (Gal 
5:22-23). Proti  těmto není žádný zákon, 
to znamená, že nejsme ani pod žádným 
soudem. 
Zjisti la jsem, že pokud někdo chodí Du-
chem, je to dokonce nakažlivé. Takový 
člověk rozdává ovoce Ducha – lásku, 
radost atd., všude kolem sebe, aniž by 
o tom zvlášť věděl. A já pak, zasažená 
tí mto dotekem Božího Ducha, dostanu 
touhu nechat se Jím naplnit také. Mimo-
volně tak začnu dělat i já to samé vůči li-
dem ve svém okolí. A „epidemie“ se šíří 
dál a dál…☺. 
V tomto letním čísle Přikrytí  Vám při-
nášíme články, které nás oslovily nebo 
nám jejich téma položil Bůh na srdce. 
Setkáte se s radami a povzbuzením 
v oblasti  manželství a výchovy svých 
dětí . Doufáme, že Vás budou inspirovat  
recenze DVD o výpravě Dougha Phillip-
se a jeho syna Joshuy na Galapážské os-

trovy i svědectví o Božím jednání v ob-
lasti  mluvení či na teenagerském táboře 
v Mančicích. Také jsme pro Vás připravi-
li rozhovor s babičkou a Boží služebnicí 
Nancy Campbell. A dětem zas prozra-
díme, jak se mohou naučit létat ☺. Vě-
řím, že i na těchto stránkách se nasytí te 
z Božího Ducha a dá Vám to chuť sázet 
a plodit Ho ve svém životě. Kéž se pak 
Jeho dobré ovoce rozmnožuje všude 
kolem Vás.

Linda Čapčíková

Brky svými přikryje tě 
a pod křídly Jeho 
bezpečen budeš.

Žalm 91:4
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Interview 
s Nancy Campbell
Sestra Nancy, ti chá, a přitom neuvěři-
telně silná paní, která povzbuzuje ma-
minky a ženy na mnoha konti nentech, 
teď sedí na druhé straně telefonu. Naše 
slova letí  přes vesmír od jedné k druhé 
a jen je mi líto, že na papír neumím pře-
nést ten její milý, teplý hlas ... 

Dobrý den, paní Campbellová. Jsem velice ráda, že s Vámi mohu hovořit. Na počátku 
vydávání časopisu Přikrytí  nás hodně inspiroval právě Váš časopis Above Rubies. Narazili 
jsme na něj asi před deseti  lety ve Spojených státech a byli jsme nadšeni. Jak Vaše práce 
začala a jak jste vlastně zjisti la, co po Vás Bůh v životě chce?

I když se to zdá neuvěřitelné, Above Rubies vznikl před více než 32 lety, v roce 1977. Není 
mnoho časopisů, které existují tak dlouho. Začali jsme s ním na Novém Zélandu, kde jsme 
tehdy bydleli, jsme původem Novozélanďané. Potom jsme se na deset let přestěhovali do 
Austrálie a pak do Spojených států. Zde bydlíme už asi 19 let. 
Už jako mladá maminka se šesti  dětmi jsem vnímala působení feminismu a humanismu a 
také tlak, aby matky odcházely ze svých domovů, věnovaly se kariéře a opusti ly své vysoké 
povolání k mateřství. Cíti la jsem proto, že je potřeba založit nějaký časopis, který by vy-
cházel pravidelně a přinášel maminkám povzbuzení, posilu a ujištění, že plynou v souladu 
s dokonalou Boží vůlí. Aby věděly, že stojí přesně na místě, které pro ně Bůh naplánoval. 
Bůh vám nedává dítě proto, abyste ho předali do péče někomu jinému. Dává ho VÁM! 
Je to Boží dar pro VÁS! Maminky potřebují povzbudit – vždyť být doma se svými dětmi 
je tou nejnádhernější a nejmocnější věcí, kterou maminky mohou udělat! Protože pokud 
maminka zůstane s dětmi doma, aby je vychovala, vyučila, připravila, naostřila a vylešti la 
jako šípy*, vychová Boží děti , které jednou vyjdou a ovlivní celý národ pro Boha, naplní zemi 
Jeho slávou a budou kazit skutky ďábla. 
Satan ví, že tou nejmocnější věcí na zemi je Boží semeno, Boží děti , potomstvo z Božích 
rodin, které naplní zemi Jeho láskou, Jeho spasením a Jeho slávou. To je něco, co ďábel 
nenávidí, a chce to zničit. Je si vědom toho, že pokud se mu podaří dostat maminky pryč 
z jejich domovů, může se pak zmocnit jejich dětí  a eliminovat Boží símě! 
Uvědomila jsem si, že je důležité, aby se maminkám dostalo povzbuzení a ujištění. Proto 
jsem začala s vydáváním časopisu. Neměla jsem ani ponětí  o tom, jak se taková věc dělá, 
ale pusti la jsem se do toho. Měla jsem jen obrovskou touhu, kterou mi dal Duch svatý, a 
tak jsem ji proměnila ve skutek. Přemýšlela jsem tehdy, kolik výti sků bych měla vyti sknout. 
Připadalo mi správné, aby se za časopis plati lo pouze na bázi dobrovolných příspěvků. 
Říkala jsem si toti ž, že opravdoví křesťané rádi zaplatí  za časopis, s jehož obsahem souhlasí 
a kterému také věří. Chtěla jsem však, aby se tento časopis dostal ke každé rodině v naší 
zemi, do každé rodiny na světě, i k těm, kteří si ho nepřejí – k feministkám, lesbičkám, 
humanistům. Věřila jsem, že je potřeba, aby se tyto informace dostaly i k nim. Bylo mi 

* Pozn.: „Jako střely v ruce udatného, tak jsou dítky zdárné.“ Žalm 127:4
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jasné, že si takový časopis sami neobjednají a nebudou za něj plati t, a tak jsem si řekla, že 
jim ho prostě dodáme a budeme věřit Hospodinu. 
Měla jsem velikou odvahu a rozhodla jsem se časopis vyti sknout v nákladu 15 ti síc výti sků. 
Tenkrát mi to číslo připadalo tak obrovské! Colin, můj manžel, mi tenkrát řekl: „Nancy, 
s tí m na mě nechoď, máme už i tak hodně výdajů.“ Vydala jsem se tehdy ke křesťanskému 
nakladateli u nás ve městě a řekla mu – dnes mi to připadá neuvěřitelné – že mám vizi 
vydávat časopis, který by posílil rodiny v tomto národě. Vysvětlila jsem mu, že mi tuto 
záležitost položil na srdce Bůh, a že já sama nemám žádné peníze a že se časopis zaplatí  z 
dobrovolných příspěvků. Že v tom věřím Bohu a jestli by mi ho mohl vyti sknout. Dokážete 
si to představit?! Dnes musím disponovat penězi dopředu. Musel v tom být Bůh. Bůh dal 
tomuto člověku dar víry, a on hned souhlasil. Skoro jsem tomu nemohla uvěřit. 
Časopis vyti skli, a když vše bylo hotové, mluvila jsem o něm na konferenci pro ženy. Podělila 
jsem se o svoji vizi a povzbudila posluchačky, aby časopis šířily a daly jej každému, koho 
potkají, každému, kdo si jej bude ochoten vzít. Nabádala jsem je, aby jej daly svým přátelům 
a lidem v církvi, aby ho zanesly do čekáren k dětskému lékaři, k zubaři, k právníkovi, do 
kadeřnictví, do schránek – aby jej vzaly prostě všude tam, kam půjdou. Pak jsem se vráti la 
domů ke své malé rodině a říkala si, zda se vůbec bude ještě něco dít. Ale začaly nám chodit 
dopisy z celého Nového Zélandu, od severu k jihu. Lidé děkovali za časopis a za ujištění v je-
jich přesvědčení. A ti to lidé dávali fi nanční příspěvky, a najednou jsem měla na zaplacení 
ti sku! Dokážete si představit, jakou z toho v nakladatelství měli radost. A pak jsme vydali 
další číslo – o 5000 výti sků víc, a další, v pořadí třetí  číslo vyšlo v počtu 25 ti síc exemplářů. 
Během tří let jsme na tom našem malém Novém Zélandu, který tehdy obývaly pouze 3 
miliony obyvatel, dosáhli počtu 100 ti síc výti sků. Zasáhli jsme celý národ, lidé tento časopis 
rozdávali všude, kde to bylo možné. Pamatuji se na jednu situaci – zašla jsem k zubaři, 
bylo to zrovna v době, kdy vyšlo nové číslo, a všichni v  čekárně četli Above Rubies! Bylo 
to neuvěřitelné, prostě jsme tí m zaplavili celou zemi. Pamatuji si, že jsme dvakrát obešli 
naše rodné městečko a zanesli náš časopis do každého domu. Další roky jsme pak prostě 
pokračovali, a v dnešní době je Above Rubies čten ve více než sto zemích na světě. Starám 
se o něj tady ve Státech.

Vzpomínáte si na nějakou první inspirující zkušenost, která Vás nasměrovala a pomohla 
Vám porozumět tomu, co od Vás Bůh jako od ženy, maminky, očekává? 

Ne, vůbec nic takového nebylo. Vyrůstala jsem ve zbožném domě, kde byly nastavené Boží 
principy, a také jsem milovala Hospodina. V osmnácti  letech 

Nancy a Collin Campbell:

●  jsou svoji od roku 1963
●  vychovali spolu 6 dětí  a mají (zatí m ☺) 34 vnoučat
●  v roce 1977 založili neziskový mezinárodní časopis Above  
 Rubies
● v časopise, na konferencích a seminářích sestra Nancy povzbu- 
 zuje křesťanská manželství, mateřství a rodinný život
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jsem s Bohem prožila neuvěřitelnou zkušenost a od té doby jsem Ho začala hledat celým 
svým srdcem. Trávila jsem čas čtením Písma a na modlitbách, což byla určitě důležitá 
příprava na můj další život. Dalo by se říct, že jsem vždy hledala Boha a Jeho pravdu, ale 
nikdy jsem neviděla mateřství jako hlavní náplň svého života. 
Nicméně jsem se vdala a měli jsme děti . Tenkrát se nečekalo, děti  se prostě dostavily, když 
se dostavily. Bůh mi pak POSTUPNĚ zjevoval svoji pravdu a svůj pohled na mateřství, svoji 
vůli, záměr a plán pro manželky a matky. Nejednalo se o nějakou jednu velkou zkušenost – 
když jsem Ho hledala a studovala Jeho Slovo, učila jsem se a pomalu se mi dostávalo Jeho 
zjevení a porozumění z Jeho Slova. Je to Jeho Slovo, které nám ukazuje cestu. Jeho Slovo 

je pravda a Jeho Slovo nás vysvobozuje a uvádí do plnosti  
toho, jak máme žít. 
V době, kdy jsem začínala s Above Rubies, jsem ještě 
stále neměla plné zjevení Boží pravdy, co se týče rodiny a 
mateřství. Získávala jsem ho kousek po kousku během let. 
Pořád se učím a Bůh mi ukazuje stále víc a víc. Když jsme 
se přestěhovali do Austrálie, tenkrát už vycházel Above 
Rubies, měla jsem velikou touhu se modlit a volat k Bohu, 
aby mi ukázal svoji pravdu a zachránil mě před podvodem. 
Přestože jsem s Bohem chodila celý svůj život, volala jsem 
tehdy k Němu, aby mi ukázal svoji pravdu a vedl mě v ní. 
Tuto modlitbu jsem se modlila celé měsíce. Nyní vidím, 
že po této době mi Bůh začal ukazovat mnohem více 
o mateřství a o Jeho plánu. Začala jsem těmto záležitostem 
rozumět o hodně jasněji. Celé moje porozumění Božímu 

záměru pro vychovávání dětí  se postupně prohlubovalo. Jsem si jistá, že mi stále má hodně 
co ukázat, kousek po kousku. Bůh nás vyučuje stejným způsobem, jakým my vychováváme 
své děti  –  postupně, pravidlo za pravidlem. 

Mám zde otázku týkající se Vašich vnoučat. Jak prakti cky trávíte čas s vnoučaty? Je 
zřejmé, že jste velmi zaměstnaná žena. 

Ano, nyní máme 34 vnoučat a modlíme se za mnoho dalších. Dalo by se říct, že jich máme 
čtyřiatřicet a doufáme, že další přibudou ☺. Jak jste řekla, je obtí žné trávit spolu opravdu 
hodně času, ale trávíme jej spolu a děje se to přirozeně. Tak to v rodinném životě chodí, 
věci se dějí přirozeně. Většina vnoučat žije v naší blízkosti  a sem a tam se u nás objeví ve 
dveřích. Většinu z nich vidím každý den. Pozdravíme se, přitulíme a trochu si popovídáme. 
Děti  u nás různě zůstávají. Dvě děti  si vezmeme třeba na večeři a ty starší, které je přivedou, 
si s námi sednou na kus řeči. Život běží přirozeným způsobem s dětmi a taky s vnoučaty. 
Jste spolu při  každodenních povinnostech, pracujete spolu. Například potřebujete zrovna 
zalít zahradu, děláte to a ono, a děláte to spolu. Stejně jako to děláte v rodině, tak to pak 
děláte i s vnoučaty. 

A jako babička, vyučujete je Božímu slovu? Uděláte si čas, abyste ho společně trávili 
nad Písmem? 

Děti  se tomu učí v rodinách. Samozřejmě chodí na shromáždění a samozřejmě všechny 
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naše děti  vyučují své děti  Božím cestám. Já sama nemám nějak určený čas na takovou 
výuku, o to se starají rodiče. Já mám na starosti  pouze starší děti  – v dohodnutou hodinu 
probíráme biblické základy. Řekla bych, že je to opět stejné jako vše jiné v životě. V Bibli 
není napsáno, že musíte mít s dětmi nebo s vnoučaty stanovenou biblickou hodinu. Bible 
nám říká, že máme být přičinliví v tom, abychom vyučovali své děti  Boží slovo, když s nimi 
jdeme po cestě, když si sedneme i když uléháme. Je to součást života. 

To je pravda. Ještě bych se chtěla zeptat na výchovu dětí  v období puberty. Máte nějakou 
radu, jak je vychovat, na co si dávat pozor, čeho se vyvarovat? Věříte vůbec na něco ta-
kového, jako je puberta?

Ne, já na pubertu nevěřím. Myslím, že se projevuje u dětí , které chodí do veřejných škol a 
jsou silně ovlivněné svými spolužáky. Obecně na světě převládá názor, že existuje něco jako 
puberta ve věku, když jsou děti  -nácti leté.  Avšak v Božích rodinách by tomu tak nemělo 
být. Osobně mám zkušenost, že se něco takového v Božích rodinách nevyskytuje. Tady ve 
Spojených státech a na Novém Zélandu a také v Austrálii mám možnost vidět mnoho rodin, 
které skutečně vítají každé dítě, které jim Bůh dá. Pokud jim Bůh žehná, mají šest, sedm, 
osm, devět dětí . Když na svět přichází další malé děti , starší dospívající děti  se toho účastní, 
jsou součástí  rodiny. Děvčata se učí, jak se postarat o dům, o mladší děti , a kluci se učí všem 
těm věcem, kterým se muži musí naučit. Jsou vyučováni od nejmladšího věku až do doby, 
kdy dosáhnou dospělosti . 
Proč by měla existovat léta, kdy nejsou ani dětmi, ani dospělými? Víte, taková ta bláznivá 
léta. Tato myšlenka je zcela humanisti cká. Nemělo by tomu tak být. Myslím si, že mnohé 
z našich křesťanských dětí  jsou ovlivněné pubertou, protože jsou ovlivněné svými vrste-
vníky. Nemusí tomu však tak být, pokud dáte dětem vyšší vizi a děti  porozumí, že ne-
musí plynout spolu s proudem a účastnit se takového přemýšlení. Dokonce se ani nemusí 
účastnit akti vit některých skupin křesťanské mládeže, protože mnohé jsou příšerně „pu-
bertální“, hloupé, plné záletů, strašlivě ubohé a nedospělé. 
Víte, u nás v časopisu máme hodně dobrovolníků. Jinak bych všechnu tu práci vůbec 
nestí hala. Tak máme misijní pomocníky, kteří jezdí například na misijní cesty do Argenti -
ny, na Haiti , do Afriky, a občas místo na misii přijedou k nám do Tennessee a pomáhají 
ve službě v Above Rubies. Většina děvčat končí své vzdělání v domácí škole, a než se 
rozhodnou dělat jiné věci, většinou zůstávají na pár 
měsíců u nás. S manželem si vždy říkáme, že máme doma 
světovou elitu. Jsou to nádherná mladá děvčata z Božích 
rodin.Nejsou připravená na pubertu, ale jsou připravená 
na mateřství, na život ve zbožnosti . Nejsou to puberťačky 
– přijíždí k nám třeba šestnácti letá nebo sedmnácti -
letá děvčata a chovají se, jako by jim bylo přes dvacet 
let, tak jsou dospělá. Je radost je mít doma. Nechovají 
se puberťácky, jsou zodpovědná, umí se krásně starat 
o děti  a jsou připravená na život. Postupně dorůstají do 
dospělosti , neprocházejí však tí m zvláštním obdobím 
puberty. Toto období se obvykle objevuje, pokud se 
děti  zapojí do veřejného systému vzdělávání anebo jsou 
ovlivněné vrstevníky s pubertálním přemýšlením. 

Jedno z mnoha vnoučat sestry Nancy 
- Meadow (11)
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Na Vaši odpověď navazuje další otázka – jak se díváte na hudbu, fi lmy a módu v životě 
-nácti letých? Zdá se mi však, že jste na ni už vlastně odpověděla. 

Přece jen bych k tomu ještě něco málo dodala. Každá domácnost je jiná a já doma nezaváděla 
striktní zákony. Takže v době, kdy naše děti  dorůstaly, jsme měli televizi, ale limitovanou 
televizi. Pravdou je, že program tehdy nebyl takový, jak je tomu nyní, našim dětem je dnes 
už přes čtyřicet. V dnešní době je televizní program tak příšerný, že to nedokážu ani zap-
nout. Máme sice televizi, ale není zapojená. Máme však DVD přehrávač.  Naše nejmladší 
dcera stále bydlí s námi doma a ona a jiní mladí lidé si o víkendu mohou pusti t nějaký 
fi lm. Přes týden na to absolutně není čas, protože studují nebo pracují. Když se však na 
něco dívají,  jedná se o fi lmy, které jsme my sami koupili a které schvalujeme. Hudba 
u nás hraje téměř neustále od rána až do večera. Dovolujeme děvčatům, aby si vybrala styl 
hudby, který sama chtějí, nicméně musí být povznášející a zbožný. Mladí lidé musí mít ve-
selo a plno života, jsou rádi ve společnosti  a musí mít kolem sebe přátele. O víkendu u nás 
hodně lidí přespává. Je to úžasná situace, protože máme doma pracovníky z Above Rubies a 
všechna svá vnoučata. Jednoduše spoustu lidí. A jim ta společnost prostě stačí. Mladí mají 
rádi zábavu, tu nejlepší, co lze najít. 

Čili mají zábavu, dobré rodinné zázemí a Boží společnost. 

Ano, přesně tak. Myslím si, že děti  nechtějí mít domov plný nařízení a omezení, kde se nesmí 
dělat to a nesmí se dělat tamto. Z takových domácností  děti  utí kají. Boží způsob není záko-
nictví, je to přece radost, život, štěstí . Máme pořád spoustu večírků a oslav. Spoustu zábavy.

Mohla byste říci něco o módě a o způsobu, jakým se v dnešní době mladí lidé oblékají? 

Ano. K tomu bych určitě ráda něco řekla. Často je mi z toho smutno. Žijeme na území, 
kterému se říká Biblický pás Spojených států. Přestěhovali jsme se z Austrálie, kde jsme 
bydleli poblíž oceánu, a dokonce naše církev se nacházela u pobřeží. Když se tehdy někdo 
chtěl nechat pokřtí t,  vzali jsme ho do moře. Když jsme  cestou k moři procházeli pláží, bylo 
potřeba zavřít oči, lidé tam byli oblečeni opravdu velmi spoře. Bylo to skutečně příšerné. 
Pak jsme přijeli do Států a žasli jsme nad tí m, že styl oblékání i přemýšlení je zde opravdu
o dost konzervati vnější. Bylo to úžasné. Ale tak tomu bylo před 20 lety, v současné době 
jdou věci k horšímu dokonce i tady. Všude, kam se podívám, chodí lidé nevkusně oblečeni, 
je to prostě norma. Je to tak smutné. Dokonce ani já už někdy nevím, kam se mám kou-
kat, a to ani nemluvím o mladých mužích, ta 
nahota se na ně musí valit ze všech stran. 
Myslím si, že je důležité podporovat naše 
dcery, aby se vždy chovaly cudně. Můžou 
chodit oblečené moderně a je důležité vy-
padat krásně. Když se podíváte na ženu 
popsanou v 31. kapitole Přísloví, zjistí te, že 
není oblečená nevkusně, ale má na sobě to 
nejkrásnější oblečení. Osobně si myslím, že 
bychom měli své dcery povzbuzovat, aby se 
oblékaly jako princezny. Měly by ukazovat, 
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že mají královský původ, jsou dcerami Krále králů. Měly by se oblékat krásně, ale cudně. 
Neměly by nosit veliký výstřih nebo krátké sukně. Měly by se oblékat krásně, barevně, ale 
vkusně a cudně. Alespoň tak to vidím já.

Mám ještě poslední otázku, už jste se jí dotkla na začátku. Ženy v současné době, obzvláště 
ženy ve střední Evropě, mají tendenci si myslet, že pokud zůstávají doma s dětmi, život 
jim utí ká mezi prsty. Chcete k tomu něco dodat?

Zcela určitě! Že jim život utí ká mezi prsty? To snad ne! Co jim zůstane na konci tohoto života? 
Co jim zůstane, až budou vstupovat na věčnost? Budou něco mít? Nic si nevezmeme, nebu-
deme mít s sebou žádný majetek. Žádný dům ani auto ani úspory nebo kariéru. Jediná věc, 
která nám zůstane, bude naše vykoupená duše a vykoupené duše našich dětí ! Bude tam však 
velmi mnoho žen, které budou stát s prázdnýma rukama. Nebudou mít děti , možná budou 
mít dvě, avšak nebudou mít už ty další děti , které jim Bůh chtěl dát, protože si raději zvolily 
kariéru, kterou není možné vzít s sebou do nebe a která je vám na věčnosti  k ničemu. Je to 
jenom pomíjivá, marná věc. Tyto ženy jsou oklamány, aby daly svůj život něčemu, co po-
mine. Máme přijímat děti , které Bůh pro nás má, a vlévat svůj život do nich. Jedná se přece 
o živé duše, které budou žít navždy. Mateřství je vlastně něco, co trvá až na věky. Každé dítě, 
které od Něj přijmeme, pro které otevřeme svoji náruč, je Jeho darem. Je to duše, která 
bude na věky žít. Našim úkolem je dávat mu život, který je v nás, vyučit je pro Boha. Aby tyto 
děti  mohly naplnit zemi. Docela by mě zajímalo, kolik procent z žen ve vašem národě jsou 
křesťanky? Naplňuje Boží pravda, spasení a Jeho sláva vaši českou zem? 

Ne, to ne. 

Ne. Protože chybí Boží símě! Víte, kdyby křesťané přijímali od Boha děti , které pro ně má, 
kdyby je vychovávali a vyučovali pro Něj – jen si představte ten dopad na vaši zem! Ten do-
pad ve věčném měřítku. Satan je nadšený z žen, které opustí  domovy a budují své kariéry. 
Činí přesně to, co po nich ďábel chce. I když o sobě říkají, že jsou křesťanky, jednají podle 
ďáblova plánu, ne podle Boží vůle. Omezují rozměr svých rodin, což je potřeba udělat, 
pokud jdou ženy do práce. Musí to nějak zařídit, aby už neměly děti  – většina pak volí 
pilulky, což je aborti vní metoda anti koncepce, některé volí nitroděložní tělísko nebo Depo-
Proveru…, takže vlastně potrácejí děti  a jdou do práce. Padají tak do ďáblovy léčky. Ďábel 
nenávidí život, nenávidí děti  vychované podle Božích standardů a snaží se zamezit životu 
všemožným způsobem. Je to přesný opak Božího plánu! Co říká Sulamitská žena v Písni 
Šalamounově 1:6? „…postavili mne, abych ostříhala vinic, a vinice své nehlídala jsem.“ Tolik 
žen si myslí, že musí budovat kariéru, musí se vypracovat na ředitelku společnosti , musí 
dělat to a ono … Starají se však o svoji vlastní vinici? Ne, jejich vlastní dům, jejich manželství, 
jejich vinice, jejich vlastní rodina není budována, ony jen budují království někoho jiného. 
 
Děkuji, sestro Nancy. Jsme na konci našich otázek. 

Bůh vám moc požehnej a zavolejte zase kdykoliv. Bůh vám žehnej.

Kristýna Klusoňová
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Všem malým 
holčičkám se líbí to, 
co je krásné. Krásu 

ale stvořil Hospodin. 
A nám dal za úkol 
obklopit tou krásou 
naše okolí. Neříkám: 

vezměte dětem 
panenku Barbie. 
Říkám: vyměňte ji 
za jinou. Obklopte 
je prostředím, ze 

kterého bude čišet 
Boží charakter. Dejte 

jim hračky, které 
ukážou krásu toho, 

být matkou.
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Panenka Barbie jako nástroj zlého?

Mnoho už bylo napsáno o tom, jak se 
rozličné režimy snažily ovlivňovat nejmladší 
generaci, aby sdílela, nesla a hlásala 
ideály komunismu, nacismu nebo třeba 
militantního islamismu. Za všemi těmito 
zrůdnými hnutí mi stojí ale jeden autor – 
ďábel sám, a ten se mladé generace nehodlá 
vzdát. Bohužel mu k tomu napomáháme 
svou nepozorností  i my, věřící rodiče. 
Jedním z jeho nástrojů jsou hračky. 
Kupříkladu obyčejná panenka Barbie. 
Dovolte nám citovat několik pasáží z článku, 
na který jsme narazili a který velmi výsti žně 
vyjadřuje naše vlastní myšlenky. 
„Hravost dětí  je skutečně důležitá pro jejich 
intelektuální rozvoj. Děti  se hrou dostávají 
do světa dospělých, v této hře mají panenky 
bezpochyby nezastupitelnou roli. Dnes je 
ovšem tvořivost dospělých, kteří vyrábějí 
hračky, větší, než tvořivost dětí . Děti  jsou 
tedy pouze konzumenty hraček, ne tvůrci 
zábavy. Typickým příkladem je právě Barbie. 

Nejprve se panenka objevila v Německu 
v kreslených vti pech, poté se stala maskotem 
dálkových řidičů, pro které představovala 
ideální ženu. Stačilo panenku obléknout, 
a pro malé holčičky se stala vzorem a 
miláčkem. Dokonale upravená, dokonale 
krásná a stále mladá Barbie.“
Opravdu jsme přesvědčeni, že předmět 
oplzlých kreslených vti pů o blondýnách a 
sti mul žádostí  dálkových řidičů je přijatelnou 
hračkou, byť oblečenou?  Máme snad pocit, 
že na tom nezáleží, že obyčejná panenka 
nemá moc formovat názory a pohled na 
svět našich děvčátek? Bohužel je to tak. 
Čtěme dále. 
„Dnešní holčičky nebaví chovat, přebalovat 
a starat se o miminko, baví je měnit šaty a 
upravovat panenku Barbie. Tímto si vytváří 
zcela unikátní vztah ke svému tělu. Barbie 
zcela změnila ženské myšlení. 
Barbie je obklopena spoustou věcí: zvířátka, 
auta, mnohapokojový dům, skútr, člun 
i bazén… Má okolo sebe okruh přátel, 
tradiční rodinné vazby však ne. Svatba, 

Vliv hraček 
aneb 
panenka Barbie

Marti n Klusoň

„Synu můj, nechť neodcházejí ty věci od očí tvých, ostříhej zdravého naučení 
a prozřetelnosti .“ Přísloví 3:21… To je moje modlitba nejen za mého syna, ale 
za všechny naše děti . Co jsou ale „ty věci“, které nemají odcházet od jejich 
očí? A na co se oči našich dětí  naopak nemají dívat? Podstatnou část vývoje 
našich nejdražších ovlivňují jejich hračky, plakáty na stěnách, knihy a fi lmy. 
Máme tak jedinečnou příležitost obklopit děti  věcmi, které jim pomohou 
„ostříhat zdravého naučení a prozřetelnosti “. 
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manželství a mateřství je pro Barbie přežitek. 
Neurčitou roli hraje v jejím životě také Ken. 
Ten však pouze stojí opodál a připomíná 
i mužskou část světa, ale během hry je zcela 
nevýznamný. Barbie se tak stává vzorem 
na sebe upřené a rafi nované ženy, která 
podobně jako všechny hrdinky z televize 
dobývá srdce svalovců. Televizní Bárbínky z 
masa a kostí  hypnoti zují svět a smějí se na 
nás ze seriálů z Hollywoodu, Beverly Hills a 
Dallasu.“
Chceme učit naše děti  soběstřednosti , mar-
nivosti  a pohrdání tradičními hodnotami 
manželství, mateřství a bohabojnosti ? Jak 
chceme našim dětem na shromáždění před-
kládat verše z Přísloví 31:30 
o tom, že „oklamavatelná 
jest příjemnost a marná 
krása; žena, kteráž se bojí 
Hospodina, tať chválena 
bude“, a zároveň je nechat, 
aby si hrály s panenkou 
Barbie? Co potom udě-
lají s veršem z 1. Timote-
ovi 2:9? „Takž také i ženy 
aby se oděvem slušným 
s stydlivostí  a s středmostí  
ozdobovaly, ne strojením 
a křtaltováním sobě vlasů, 
neb zlatem, anebo perlami, 
anebo drahým rouchem.“ 
Máme před sebou dva 
vzory. Ženu, která se bo-
jí Hospodina, a panenku Barbie. Žena 
z Přísloví 31 je prototypem ženy statečné a 
nad perly je její cena, jak praví Písmo. Barbie 
je naopak, jak pokračuje článek, „…prototyp 
moderní ženy. Je emancipovaná, nezávislá, 
obdivovaná, úspěšná, slavná a krásná. Mla-
dičké dívky sní o světě královen krásy, modelek, 
hereček, televizních hlasatelek a sex-symbolů. 
Ty dívky, které nemají proporce jako Barbie, se 
pak trápí nejrůznějšími dietami. Každá žena si 
v dětství vytvoří obraz svého prince, který je 
později formován a upravován za pomoci 
svalovců z televize, a ten má pak vliv při 

výběru budoucího partnera. V opravdovém 
životě je pak model „šťastného“ manželství 
nejčastějším případem pro rozvodové práv-
níky, psychology, psychiatry a léčebná za-
řízení. Přestože Barbie má věk na to, stát se 
maminkou i babičkou, nikdy se jí nestala ani 
nestane. Panenka Barbie vytváří představu 
o lidském štěstí , které jí dává spousta věcí 
a lidí, které podle libosti  vyměňujeme a 
odkládáme.
Mladé ženy očekávají od života víc, než být 
manželkou a matkou. Zabývají se především 
samy sebou. Kult dokonalé postavy, mla-
distvého vzhledu a děti nského chování 
provází přestárlé holčičky dál. Dnešní svět 

je plný synteti ckých iluzí, 
krásy bez vady a vrásek. 
Příjmy salónů krásy a klinik 
plasti cké chirurgie se zvět-
šují.“
Je velmi obtí žné obhájit si 
v takto formovaném pro-
středí konzervati vní hodno-

ty. Mnohokrát jsem byl 
konfrontován ohledně 

výchovy dětí  a obyčej-
né příběhy z naší do-

mácnosti  zněly jako po-
hádky z říše snů. Dnes 
není normální, aby 
se děti  staraly jedno 
o druhé. Zrovna dnes 
ráno jsem se probudil 
a zjisti l, že prostřední 

dcera stojí u postýlky té 
nejmladší a poti chu si s ní hraje. Záhy jsem 
pochopil, že tam je už skoro hodinu. Beze-
lstně a s úsměvem mi řekla, že chtěla, ať 
se můžeme vyspat, a hlavně, že ji moc baví 
o někoho se starat. Jak dosáhneme toho, že 
z našich holčiček vyrostou schopné hospo-
dyňky, pro které práce nebude utrpení, ale 
radost? Že je tou prací obklopíme a ukáže-
me jim, že je to radost, že je to povolání, pro 
které je Bůh stvořil a vybavil. A mimocho-
dem v našem domě nemá a nikdy neměla 

Barbie se tak stává 
vzorem na sebe upřené 

a rafi nované 
ženy, která 

podobně jako 
všechny 
hrdinky 

z televize 
dobývá srdce 

svalovců.
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panenka Barbie místo. Proč? Čtěme spolu dále.
„Skoro čtyřiceti letá historie panenky Barbie představuje 
prototyp ženské soběstačnosti  a marnotratnosti . Malé 
holčičky dostávají první lekce materialismu a emancipace 
v době, kdy je jejich mysl velice tvárná. Před dvaceti  lety 
byla anorexie a bulimie prakti cky neznámým pojmem. 
Dnes čím dál častěji potkáváme vyhublé ženy na ulici. 
Celkový počet dodnes vyrobených Bárbínek přesáhl 
miliardu panenek a každou vteřinu se někde prodají dvě 
další. Firma Matt el utrží každoročně jen za Bárbínky víc 
než 1,7 miliardy dolarů. Jen málokterá fi rma si tak přísně 
střeží své vývojové a návrhářské oddělení. Barbie již oblékla 
ti síce šati ček. Návrháři a výrobci důsledně dohlížejí, aby 
dívky neobtěžovaly žádné stereotypy ženského světa. 
Tradiční život ženy není pro Barbie komerčně přitažlivý. 
Malé holčičky si s panenkami, které vypadají jako živá 
miminka, přestaly hrát. Tato situace by nás měla nuti t k 
zamyšlení, do jaké míry může ovlivnit výběr hraček myšlení 
a chování dětí .“
Všem malým holčičkám se líbí to, co je krásné. Krásu ale 
stvořil Hospodin. A nám dal za úkol obklopit tou krásou naše 
okolí. Neříkám: vezměte dětem panenku Barbie. Říkám: 
vyměňte jim ji za jinou. Obklopte je hračkami, knihami a 
prostředím, ze kterého bude čišet Boží charakter. Dejte 
jim hračky, které ukážou krásu toho, být matkou. Matkou, 
pro kterou je radost být obklopená dětmi, přebalovat, 
vařit, jezdit s kočárkem a vyučovat svoje vlastní děti . 
Ať si děti  hrají na reálný život. Na život, do kterého 
chcete, aby jednou vstoupily. Na skutečnou krásu musíte 
děti  upozornit. Všimli jste si už, že když jste dětem něco 
s nadšením ukázali, jak si to pak dlouho pamatovaly a 
ještě vám připomínaly, že se vám to líbilo? Děti  vám věří, a 
tak pokud dáte dětem panenku Barbie, pochopí to tak, že 
je krásná, že se vám líbí a že chcete, aby i ony jednou byly 
také takové. Vezmou vás za slovo a pochopí dlouhonohou 
„krasavici“ jako vzor tělesného ideálu krásy. Mimochodem, 
víte, že kdyby Barbie byla opravdovou ženou,  zlomila by 
se v pase? Neuměla by běhat! Tělo takové ženy je stejně 
nereálné jako i život, který ji obklopuje. Čím chceme, aby 
se jednou obklopovaly naše dcery? Můžeme to ovlivnit, 
začněme už dnes!

Podstatnou část 
vývoje našich 
nejdražších 

ovlivňují jejich 
hračky,...

Máme jedinečnou 
příležitost 
obklopit je 

věcmi, které jim 
pomou ostříhat 

„zdravého naučení 
a prozřetelnosti“.
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Mančice 2010

Co to vůbec jsou „Mančice‘‘? Původně je to název vesni-
ce. Pro nás „Mančičáky‘‘ to ale neznamená jen pár chalup, 

ale akci, která se tento rok konala už podruhé. Jde o to, být 
spolu a s Bohem. Takže bylo hodně shromek na různá témata, jako třeba 

Iš a Išša (otázky), učili jsme se něco z řečti ny, byla i chválicí a modlitební shromka. Také jsme 
trochu pracovali, nechyběl ani výlet na nedaleký Sion. Nejezdí s námi soukromá kuchařka 
☺ — vaříme všichni, každý veze nějaké potraviny. 
Myslím, že tentokrát vám rozhodně máme co říct, Bůh k nám mluvil. Proto se několik z nás 
rozhodlo podělit o svá svědectví s vámi. Doufáme, že vám to požehná a povzbudí vás to.

Iva

Peťula

Blaženka

Štěpánka

Daniel

Samuel

Majda

Jáchym

Lucka

Řečtina

Práce :)

Hry

Povídání si
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„…My jsme byli ,divní‘, jiní, všichni to věděli. Všichni nás znali a věděli, že jsme věřící. 
A byli i tací, kteří šli přímo proti  nám. Nemyslete si: Ale teď je přece jiná doba. Ano, je jiná 
doba. Ale vy můžete být také takoví. Můžete být známí tí m, že znáte Bibli a že jste ,divní‘. 
Máte být jiní. Jinak nesvítí te…“ Bratr Marti n kázal tu hodinu, která nám zbyla mezi pozdní 
snídaní, vařením oběda a úklidem, tak nějak naléhavě. Skončil. Po tomhle slově jít dělat 
oběd… a jet domů?? Ne, říkám si, to přece nejde. Napadlo mě: „Ne samým chlebem živ 
jest člověk…“ – že bychom se na ten guláš vykašlali? Za chvíli jsem dostala papír s otáz-
kou: Co kdybychom ten guláš nedělali? Více lidí napsalo ano. Když bratr Marti n skončil, 
Klusoňovi se zvedli, že se jdou balit…, a kdyby někdo něco potřeboval, ať přijde. Seděli 
jsme, nikdo nezveřejnil naše rozhodnutí . Začali jsme se dohadovat, kdo jim to půjde říct. 
A Peťula povídá: „Jestli se chceme změnit, musíme teď.“ Ano, to je přesně to, co jsem 
cíti la. Rozhodnuto, delegace se šine po  schodech. ☺
Sedíme kolem stolů a koukáme na sebe: Tak co budeme dělat? Blaženka se ozvala, že 
bychom zase mohli mít papírky, čepici – prostě otázky a odpovědi. Začaly se na to shá-
nět věci, já osobně z toho moc nadšená nebyla, nenapadlo mě, na co bych se zeptala. 
Představovala jsem si to shromko jinak. Bratr Marti n řekl, že by se ještě pomodlil, než 
začneme, a kdo by se chtěl přidat, může. Nevím už, kdo se modlil. Modlila jsem se v du-
chu a bojovala, abych se pomodlila nahlas. Modlila jsem se, aby mi Bůh pomohl překo-
nat se…, nejhorší je vůbec začít. Už jsem tam v Mančicích jednu příležitost prošvihla… 
A teď jsem věděla, že tu poslední prošvihnout nechci. Aspoň mně to tak připadalo – teď, 
anebo nikdy. A pak, ano, pak jsem se modlila. Mimo jiné i za křest Duchem svatým. Bratr 
Marti n se mě zeptal, jestli chci, aby se za mě modlili. Přikývla jsem. Modlili se…, a teď už 
můžu zpívat: „…Ducha svatého mi neodnímej.“ (Dříve jsem zpívala: „…Ducha svatého mi, 
prosím, dej.“)
Takže mám zkušenost, že NE SAMÝM CHLEBEM (GULÁŠEM) ŽIV JEST ČLOVĚK – tentokrát 
se mi to rozhodně vyplati lo.

Ne samým gulášem 
živ jest člověk

Iva Oulická

Ale tohle zdaleka není jediné svědectví, které jsem si z Mančic přivezla. První večer jsme 
si udělaly z postelí leti ště a povídaly si. O hodně věcech a hlavně o zkušenostech s Bo-
hem. Chtěla jsem Blažence říct o jednom svém problému, ale pak mi přišlo: „Neříkej to 

Byl tam Duch Boží...
Iva Oulická
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...a Bůh ke mně 
promluvil

Petra Oulická

Jednou večer jsme měli shromáždění. Chválili jsme a já jsem cíti la Boží přítomnost. Na-
jednou jsem si při těch chválách uvědomila, že Bůh je opravdu blízko, a začala jsem něco 
očekávat. Prostě jsem věděla, že se Bůh chystá něco udělat. Měla jsem zavřené oči a 
uviděla jsem Boha, jak jde ke mně. Nevím, jak vypadal, nevybavuji si Ho, ale vím, že to 
byl Bůh. Přišel ke mně a já jsem uslyšela Jeho hlas. Řekl mi pouhé dvě věty, které mě 
povzbudily. 
Bylo to něco, nad čím jsem v poslední době docela přemýšlela. Tehdy jsem se trápila 
s některými věcmi a také jsem říkala Bohu, že chci opravdu vědět, že Bůh je a zajímá se 
o mě. A Bůh ke mně promluvil. Měla jsem obrovskou radost, bylo to poprvé, kdy ke mně 
Bůh takto živě promluvil. Chvála pomalu končila a moje nadšení mě neopouštělo. Podí-
vala jsem se dychti vě po ostatních, jestli taky něco neprožili s Bohem. Byla jsem toho tak 
plná a nechtěla jsem to prožívat sama, sama mít radost.
Když doznělo poslední slovo písně, začala mluvit sestra Linda. Říkala, že při té chvále 
viděla Boha, jak přišel ke každému z nás, ukázal prstem do našeho srdce a každému řekl 
něco, co měl jen pro něj. Když jsem to uslyšela, hlavou mi blesklo: Ano, ke mně přece 
opravdu přišel!
To zjištění mě naplnilo pokojem, že to bylo opravdu z Boha, že jsem byla schopna slyšet 
Boha a upřít na Něj svůj zrak, když pro mě něco měl. 
Přemýšlela jsem, jestli to mám říct nahlas všem. Ale přišlo mi, že nikdo jiný nic takového 
necíti l, a tak jsem se neodvážila to říct. To byla na jednu stranu sice moje prohra, ale poz-
ději jsem nad tí m zvítězila. Jsem ráda, že vám mohu své svědectví předat teď. 
Doufám, že vás to povzbudí, abyste byli opravdu na shromáždění, když jsme na shromáž-
dění. Ne aby bylo na shromáždění jen naše tělo, a mysl létala kdovíkde. Bůh pro nás něco 
má, ale my se Mu musíme otevřít. 
Pokud se Mu neotevřeme, mineme, co pro nás Bůh měl. Ale nebojte, Bůh má trpělivost 
a přichází znovu a znovu. Takže neplačte nad promarněnými příležitostmi, otevřete se 
Bohu a upřete svůj zrak na Něj. 
Udělejte to teď!

jí, řekni to mně.“ Zarazila jsem se a řekla si: No jo, proč jsem to už dávno neřekla Jemu?? 
Neřekla jsem Blažence nic a měla jsem z toho radost. Věřím, že to bylo dobře.
I když jsme ráno spíš nevstávaly než vstávaly a večer mi padala víčka, byla jsem strašně 
ráda, že jsme si tak povídaly. Hodně mě to povzbudilo. Ráno na shromku pak mluvil mezi 
chválami bratr Radek. Dotkl se tolika věcí, o kterých jsme večer mluvily, že jsem si říkala:  
To skoro vypadá, jako by nás odposlouchával. ☺ Ale pro mě to bylo ujištění, že tam byl 
Duch Boží. 
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Těšíme se příště...:)

Mančičáci

Stalo se to vlastně všechno díky tomu, že jsme dokázali odtrhnout 
zrak od pozemských věcí a upřít svůj pohled na Boha.
To bylo tak…Byl poslední den Mančic. Museli jsme si rozvrhnout čas, 
který nám zbýval, tak abychom sti hli uklidit, sbalit se, chtěli jsme mít shromáždění a ještě 
uvařit oběd. Bylo toho celkem dost. Zjisti li jsme, že na shromáždění nám zbývá jenom asi tak 
hodina. Ten den měl toti ž být k obědu guláš, a ten zabere docela dost času, než se uvaří. Po 
obědě jsme museli hned odcházet na nádraží.
Po snídaňové poradě jsme se odebrali do společenské místnosti  na shromáždění.  Bratr Mar-
ti n měl takové naléhavé slovo, něco o tom, že se nemáme za Boha stydět a opravdu s ním žít, 
chodit, že si máme srovnat svoje priority. Říkal při tom spoustu svých svědectví. Hodně se mě 
to dotklo. Najednou ke mně dokoloval nějaký papír, na kterém stálo: Co kdybychom ten guláš 
nedělali? Pomyslela jsem si: Ano, to je ono, to je první krok ke změně!
Potom bratr Marti n domluvil a dospělí se odešli balit, byl už čas. Jen my -nácti letí  jsme dál 
seděli, každý nad tí m asi přemýšlel. Pak jsem řekla: „Jestli se chceme změnit, musíme začít 
teď!“ Nejspíš bychom se vůbec nerozhodli a neudělali to, kdyby Blaženka neřekla: „Tak jim to 
pojďte říct!“ Ona také napsala ten papírek.
Požádali jsme tedy dospělé, jestli by nemohlo pokračovat shromáždění, že ten guláš dělat 
nebudeme. Zní to možná zvláštně, možná dokonce legračně, ale pro nás to bylo určité roz-
hodnutí , sebezapření, srovnání priorit. 
Shromáždění tedy pokračovalo. Bratr Marti n se začal modlit. Po něm jsme se po jednom 
modlili i my. Skoro pro každého měl Bůh nějaké slovo a moji sestru pokřti l Duchem svatým. 
Měla jsem obrovskou radost, vím, že se za to modlila. Také jsem toužila, aby mě Bůh naplnil 
svým Duchem. Ale nechtěla jsem to říct, požádat o modlitby. Říkala jsem si, že si možná bu-
dou myslet, že je to jenom kvůli tomu, že Ho přijala moje sestra. Ale to nebyla pravda. Pak 
mě Blaženka povzbudila a já si řekla: Přece nemůžu promarnit tu příležitost! Rozhodně jsem 
se tedy zvedla, šla jsem k sestře Kristýně a poprosila o modlitby. Tak se za mě modlili a Bůh 
mě opravdu naplnil svým Duchem a hodně mě povzbudil. Měla jsem obrovskou radost. Je 
příjemné být pořád s Bohem. A proto se opravdu vyplatí  srovnat si správně svoje priority a 
upřít zrak na Boha a odtrhnout jej z těch pozemských věcí, které pominou!

Místo guláše křest 
Duchem svatým

Petra Oulická





Dokumentární fi lm s názvem „The Mysterious Islands“ je opravdu zdařilý počin skupiny od-
daných křesťanů z VisionForum Ministries, USA. Nejedná se vpravdě o klasický dokumen-
tární fi lm, jako spíše o velmi akční zdokumentování expedice, kterou podnikl Doug Phillips 
spolu se skupinou vědců a kameramanů na Galapážské ostrovy s cílem ukázat divákům 
nedotčenou okouzlující přírodu, zvířata, a hlavně rozplést myšlenky, které tento tajuplný 
kousek země společnosti  přinesl. Na místo nejen krásné, ale také kultovní. Jak pro evoluci-
onisty, tak pro křesťany. 

Z mého pohledu je to snímek, který je hoden předního místa na vašich DVD poličkách. 
Oplývá bohatstvím informací, které my, křesťané, tak těžce hledáme, natož 

pak obhajujeme, je inspirati vní ve svém profesionálním zpracování, 
ale hlavně je neobyčejným svědectvím o vztahu otce – Douga 

Phillipse a jeho šestnácti letého syna Joshuy. 
Koneckonců přečtěte si sami nepřekonatel-

nou recenzi autorů:

Recenze DVD

Kristýna Klusoňová
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Někde až na konci světa, tam, nad mohutnou tektonickou 
deskou v oceánu, leží zvláštní a neobvyklý řetězec ostrovů.
Je to svět souostroví Galapág. Svět mořských leguánů, 
nelétajících kormoránů a obřích želv, které žijí i přes 150 
let. Je to také kolébka darwinismu. Zde roku 1835 začal 
mladý Charles Darwin formulovat teorii, která obráti la 
svět vzhůru nohama. Ještě po téměř jednom a půl stole-
tí  tyto záhadné ostrovy zůstávají v centru diskuse, která 
formovala způsob myšlení, kterým lidé nahlížejí na vědu, 
náboženství, kulturu a život jako takový. Zatí mco křesťa-
né hledí k Jeruzalému a muslimové k Mekce, evolucio-
nisté hledí ke Galapágám jako duchovnímu centru jejich 
vědecké víry. Unikátní prvky přírody, které se na Galapá-
gách nalézají, způsobily, že mnozí z  Darwinových odda-
ných následovníků ostrovy pojmenovali jako „Darwinův 
ráj“ nebo také „laboratoř evoluce“.
K dvoustému výročí narození Charlese Darwina a 150. 
výročí jeho životního 

díla „O vzniku druhů“ vede Doug Phillips tým křesťan-
ských vědců a badatelů do tohoto epicentra výbuchu 
světonázorů. Očima šestnácti letého Joshuy Phillipse, 
který doprovází svého otce a výše zmíněné badatele, 
jako například Dr. Johna Morrise z Insti tutu pro výzkum 
stvoření, jsou „Záhadné ostrovy“ příběhem hledání od-
povědí na chlapcovy otázky o největším sporu moderní-
ho světa. Je to povzbuzující dobrodružství otce a syna, 
které je protkáno úžasnými fi lmovými záběry, nad nimiž 
se tají dech.
Mysterious Islands jsou objevnou cestou po stopách 
Charlese Darwina za setkáním s neuvěřitelnými živočichy, 
které Darwin popsal ve svých bádáních. Cílem expedice je 
zjisti t, zda jsou Galapágy skutečně laboratoří evoluce, jak 
tvrdí darwinisté, anebo jsou příkladem biblického kreaci-
onismu. 
Tento překrásný devadesáti minutový dokument zavádí di-
váky hluboko pod vlny oceánu mezi stovky dlouhoplout-
vých žraloků, do sopečných kráterů za obřími ještěry a na 
pobřeží mezi podivné tereje modronohé. 
Mysterious Islands zachycují jediný tým kreacionistů a 
křesťanských vědců, který pracoval a natáčel na Galapá-
gách v roce 2009 – v roce 200. výročí narození Charlese 
Darwina. Přináší nám novou perspekti vu na evoluční te-
orii a představuje rozsáhlý fi lmový dokument o jednom 
z nejodlehlejších, nejopuštěnějších a nejvíce fascinujících 
míst na zemi.

www.the mysteriousislands.com
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Víte, proč jsem chtěl tu písničku zpívat? Pro-
tože když se díváme na hory, řeky a krásnou 
přírodu, můžeme zjisti t, že Bůh je Bohem. 
A že je Ten, který nám všechny tyto věci dal, 
abychom se něco naučili. 

Zeptám se vás: Chtěly byste se naučit létat? 
☺ Já taky. ☺  Povím vám sen, který nám 
kdysi vyprávěla teta Kristýna. V tom snu 
byla ve škole. Představte si školu, ne domá-
cí, ale normální velkou třídu se spoustou 
lavic a židlí, kde sedí děti . Vepředu obvykle 
stojí paní učitelka. V této třídě ale nebyly 
žádné děti , jenom teta Kristýna. Věděla, že 
je to letecká škola. Škola, ve které se žáci učí 
pilotovat letadlo. Vepředu stál pan učitel a 
kreslil nějaké obrázky. Nebyly to ledajaké 
obrázky, ale příběhy z Bible a příroda. Bylo 
to trochu zvláštní, a tak se ho teta Kristýna 
zeptala, proč obrázky kreslí. „Protože to je 
jediný způsob, jak se můžeš naučit létat,“ 
odpověděl pan učitel. „Tomu nerozumím,“ 
divila se teta Kristýna. „Jak se můžu naučit 
létat, když se budu dívat na obrázky?“ A pan 

učitel jí jen znovu zopakoval: „Přesně tak, 
dívej se na tyto obrázky. Jinak se opravdu 
létat nenaučíš.“

Víte, děti , kdo byl ten pan učitel? Kdo to 
byl? Byl to Pán Ježíš, který nás chce něče-
mu naučit. Chce nás naučit létat. Myslíte, 
že létat je normální? Když tuto tužku pustí m 
z ruky, spadne na zem. Na naší Zemi toti ž 
působí gravitace, síla, která všechny před-
měty přitahuje ke středu země. Kdyby gra-
vitace neexistovala, tužka by nespadla a 
jen tak by létala ve vzduchu. Díky gravitaci 
by tedy všechny předměty měly zůstat na 
zemi. Ono to tak ale úplně není, že? Ne 
všechno vždy zůstává na zemi. Například le-
tadlo nebo ptáci. Jak je možné, že můžeme 
nasednout do letadla a vzlétnout?  Myslíte, 
že gravitace někdy působí, a když zrovna na-
sedneme do letadla, tak nepůsobí? 

Gravitace působí neustále. Dokonce i leta-
dlo je bez přestání přitahováno dolů k zemi. 
Kromě zákona gravitace existují ale ještě jiné 

Dobré ráno, děti . Jak se dnes máte? Dobře? To jsem rád. Mohli bychom si zazpívat jednu 
písničku? Je anglicky, ale vy ji určitě znáte. „The mountains declare that He is Lord.“

Chcete se naučit létat?

Oliver Čapčík

 „The mountains declare that He is Lord.“

The mountains declare that He is Lord.
The valleys proclaim that He is Lord.
All nature shows His glory, 
as it stretches out before me.
And I will never doubt it,
my heart wants to shout it,
that the Lord, He is God, He is God.

Hory prohlašují, že On je Pán.
Údolí vyhlašují, že On je Pán.
Celá příroda kolem mne
ukazuje Jeho slávu.
Nebudu o tom nikdy pochybovat,
moje srdce chce křičet,
že On, Pán, je Bůh, On je Bůh.
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zákony. Jednomu říkáme dynamický vztlak. 
Když se letadlo rozjede dostatečně rychle, 
nad křídlem a pod křídlem vzniknou jakoby 
vzduchové bubliny, které letadlo vytáhnou 
nahoru. Skoro jako kdybyste nad letadlem 
zapnuli obrovský vysavač. Takový „vysavač“ 
umí překonat gravitaci, o které jsme mluvili, 
protože je silnější. 

A přesně to nás chce naučit i Pán Ježíš.  Chce 
nás naučit létat.  Chce nás naučit dělat věci, 
které nejsou normální. 

V dnešní době se často 
setkáte s tí m, že když 
dítě něco chce, umíně-
ně si to vymáhá, tře-
ba i křikem a pláčem. 
A rodiče si myslí, že je to 
normální. Nebo když dítě 
nechce jíst něco, co by jíst 
mělo, připadá jim normální 
nechat ho dělat, co chce. Je 
normální, že děti  běhají po 
ulici, mluví ošklivě a k do-
spělým se nechovají ucti vě. Potom když je 
jim deset, patnáct roků, začnou dělat bláz-
nivé věci. A jejich rodiče na to řeknou, že je 
to normální – vždyť jsou v pubertě. 

Jenomže s Bohem je to jinak. Víte, mám 
moc rád jedenáctou kapitolu knihy Židům. 
Kdybyste někdy byli smutní, přečtěte si 
ji. Uvidíte, že na jejím konci budete volat: 
„Chvála Pánu!“ Píše se tam toti ž o tom, co 
všechno je s Bohem možné. ☺ Píše se v ní 
o lidech, kteří nedělali to, co je normální, 
běžné, ale dokázali udělat spoustu úžasných 
věcí jenom proto, že věřili Bohu. To zname-
ná, že klíčem je víra v Boha. 

Podívejte se třeba na Daniela. Daniel věřil 
Bohu, a Bůh lvu nedovolil, aby Daniela se-
žral. V tu chvíli na to lev neměl právo. Nebo 
třeba Ježíš. Chodí po vodě a ani se nenamo-
čí! Proč? Protože věří Bohu. Víra vás toti ž 

naučí „létat“. Dělat věci, které nejsou nor-
mální. Vzpomeňte si na Noema. Bůh Noe-
movi řekl, aby postavil koráb. V době, kdy 
na zemi předtí m nikdy nepršelo, Noe začal 
stavět koráb. Obrovskou loď. Lidé kolem něj 
ani nevěděli, co to je „pršet“. Noe stavěl ko-
ráb několik desítek roků,  možná sedmdesát 
let. Představte si, že by Noe byl váš známý. 
„Co dělá dnes Noe? „Staví koráb.“ A další 
den: „Co dělá dneska?“ „Staví koráb.“ „A co 
bude dělat zítra?“ „Zítra má nějakou práci, 
musí vydělávat peníze, aby mohl nakoupit 
další materiál na koráb.“ „A co dělá v nedě-

li?“ „Ráno bude na shromáž-
dění a pak staví koráb…“ ☺ 
Uvědomte si, děti , znovu, že 
do toho okamžiku nikdy ne-
pršelo. Všichni kolem se mu 
smáli. To je víra! Co by se sta-
lo, kdyby Noe nevěřil Bohu? 
Nebyl by nikdo zachráněn. 
Ale co se stalo, když Bohu 
věřil? Zázrak! Noe „vzlétl“.  

Víte, v Bibli se píše, že ti , kteří 
věří Bohu, dokážou zdolat království. Může 
jeden člověk přemoct království? Normálně 
asi těžko, že? Pojďme si ale přečíst Židům 
11:33-34: „Kteříž skrze víru vybojovávali 
království, činili spravedlnost, docházeli za-
slíbení, zacpávali ústa lvům, uhašovali moc 
ohně, utekli ostrosti  meče, zmocněni bývali 
v mdlobách, silní učiněni v boji, vojska za-
háněli cizozemců.“  Neznamená to, že oheň, 
cizozemci, mdloby a boje už nejsou, ale že 
Bůh je schopen jejich účinek na vás zastavit. 
Oheň vás najednou už nespálí. Vzpomínáte 
si na příběh Sidracha, Mizacha a Abdenága? 
Byli hozeni do ohnivé pece, ale oheň se jich, 
dokonce ani jejich šatů, nedotkl. Nebo když 
David porazil Goliáše. Jak to bylo? Představ-
te si to: Obr Goliáš má víc než tři metry a 
David je zrzavý mládeneček. Přišel za Goliá-
šem a říká: „Věřím, že Bůh mi dal, abych tě 
dnes porazil.“ Goliáš se směje: „Ty mě chceš 
porazit? Tak malý klučina?“ Ale David mu 

Pán Ježíš 
nás chce 

„naučit létat“. 
Chce nás naučit 
dělat věci, které 
nejsou normální.
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odpovídá: „Ano, věřím, že můj Bůh mě na-
učí ,létat‘.“ Je to normální? Není.  Normální 
je, že Goliáš Davida zašlápne. 

Stejně je to i s námi. Normální je, že du-
chovní obři, se kterými bojujete ve svých 
životech, po vás budou šlapat. Budete ne-
poslušní, neucti ví, sobečtí , nesamostatní 
a líní. Víte, děti , člověk se s něčím narodí. 
Jsou to různé věci. Možná, že se vám někdy 
nechce dělat domácí práce, i když víte, jak 
velmi jsou potřeba a jak pomůžou. Možná 
jste někdy tvrdohlaví. 
Nebo vzpurní. Normální 
je, že si člověk řekne, že 
je „prostě takový“. Nebo 
že je to normální. Že ně-
kteří jsou poddajnější, a 
druzí méně. Že někteří 
jsou línější, a druzí méně. 
Dávejte si pozor, protože 
lidé ve světě vám řek-
nou, že neposlušnost, 
vzpoura a lenost nejsou 
hříchy. Pro svět je nor-
mální s těmito a jinými 
hříchy nebojovat. Nenormální ale je se těm-
to obrům vzpírat a nenechat se napálit. Ne-
normální je, když takový charakter už není 
vaším charakterem. Místo tvrdohlavosti  a 
vzpoury jste poslušní, místo netrpělivosti  
trpěliví. Ti, kteří někdy nebyli laskaví k dru-
hým, byli sobečtí  a zajímali se jenom o svoje 
vlastní pohodlí, dnes jeden druhého před-
bíhají, komu dalšímu by mohli požehnat. A 
mění životy kolem. 

A tak Bůh říká, že když se budete dívat na to, 
co dokázali bratří před vámi, jako třeba Moj-
žíš nebo Eliáš, Bůh vás vezme do své náruče 
a vy s ním budete „létat“. Když budete věřit 
Bohu a poslouchat Ho, můžete dělat věci, 
které mají obrovský dopad, obrovský úči-
nek. Někdo třeba poslechl jen v maličkosti  a 
byl možná sám, a přesto to způsobilo něco 
obrovského. Vzpomenete si na nějaký pří-

běh, kdy jeden člověk udělal něco, co mělo 
obrovský dopad? 

Například královna Ester, že? Co by se stalo, 
kdyby si Ester řekla: Nepůjdu ke králi, moh-
la bych tam přijít o život. Protože ke králi 
nemohl člověk přijít jen tak. Musel být po-
zvaný. A Ester už docela dlouho k sobě král 
nezavolal. Klidně ji mohl za tu opovážlivost 
nechat zabít. Ester ke králi opravdu nejdřív 
nechtěla jít, protože se bála o svůj život. 
Myslíte si, že Ester věděla, že když nepo-

slechne, všichni zemřou? 
A že věděla, že když po-
slechne, budou všichni žít? 
Vůbec to nevěděla. Dokonce 
si možná myslela, že když 
Boha a svého strýce Mar-
dochea neposlechne,  nic 
strašného se nestane. Mu-

síme si dávat velký pozor, 
protože někdy když Boha 
neposlechneme, může 
to mít obrovský dopad. 
Nebo se naopak může 
stát, že budete poslou-

chat, a někdo bude žít. 
Například celý národ Izraelců. ☺ 

Někdy to bude jenom o malinké poslušnosti . 
Bůh například řekne: „Vezmi kousek chleba 
a dej ho tam tomu člověku.“ A my tí m tomu 
člověku možná zachráníme život, i když na 
začátku vůbec nevíme, proč to máme udě-
lat. Ale Bůh ví. On ví, proč k nám mluví. 
Dávejme si proto velký pozor, protože Bůh 
možná dnes něco „malého“ požaduje od 
nás. Děti , dávejte si pozor, abyste to uslyše-
ly a uvěřily Mu. Abyste mohly létat. Proč? 
Protože z vás má přijít na svět spasení. Jak? 
Skrze poslušnost a skrze víru v našeho vše-
mocného Pána. 

... když se budete dívat 
na to, co dokázali 

bratři před vámi, jako 
třeba Mojžíš nebo 

Eliáš, Bůh vás vezme 
do své náruče a vy 

s ním budete 
„létat“.
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Mott o, které připojuji ke svému podpisu, když s lidmi různě komunikuji po internetu, je 
vždy stejné: „Měj ti chý hlas a způsoby jemné.“ Zdá se, že tato věta nenechává lidi netečné, 
protože se mě často ptají, odkud je. Je to první verš z níže uvedené básně, která pro mě 
vyjadřuje mnohé z toho, jaká bych chtěla jako žena být:

Měj ti chý hlas
a způsoby jemné,
buď srdce laskavého
a ruce ať jsou něžné.

Buď radostná jak jitro
a jako soumrak pokojná,
a objevíš, že Boží láska 
se v tobě znovuzrodila.

Tato báseň mi neustále připomíná, jaká bych měla být. Samozřejmě, že selhávám častěji, 
než bych si přála, ale za ta léta na mě těchto pár veršů mělo hluboký vliv. Vzpomínám si, jak 
jsem si na prahu dospívání zakládala na svém břitkém důvti pu, kterým jsem dokázala lidi 
setřít, když byli hloupí či nechápaví. A po pravdě řečeno, kdybych svůj jazyk nedržela pevně 
na uzdě, i dnes by mi z úst občas vyskočil trefný rozbor něčího jednání, vti pný komentář 
nebo názor. Pracuji na tom, abych takových nevlídných slov zbavila nejen svůj jazyk, ale 
doufám, že i mé srdce vykáže takové myšlenky jako nehodné. Neznamená to, že bych měla 
přestat vidět chyby druhých, ale neměla bych mít potřebu se jimi donekonečna zabývat a 
pociťovat nutkání na ně poukazovat jinak než skrze velkou lásku a způsobem, který druhé 
neponíží, ale pomůže jim.
Všichni známe lidi, kteří s oblibou „říkají věci na rovinu“, „nazývají věci pravými jmény“ 
nebo: „říkám ti  to, protože tě mám rád, ale to, co děláš je…,“ a tak dále. Nazývat věci 
pravými jmény je užitečné, pokud jde třeba o nářadí, ale lidé jsou přeci něco trochu 
jiného. V Bibli najdete nespočetně citátů, které vyjadřují Boží touhu po tom, abychom 
mluvili laskavě, uvážlivě a bez zlého úmyslu či dokonce hněvu. Zde je jen pár příkladů pro 
ilustraci:

Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti . (Žalm 34:14)

Kdo miluje čistotu srdce, a v čích rtech jest příjemnost, takového král přítelem bývá. (Přísloví 
22:11)
Ó  ať jsou slova úst mých tobě příjemná, i přemyšlování srdce mého před tebou, Hospodine 

Měj ti chý hlas…

Eva H.
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skálo má, a vykupiteli můj. (Žalm 19:15)

Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli pocti vé, kterékoli spravedlivé, které-
koli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, 
o těch věcech přemyšlujte. (Filipenským 4:8)

Žádná řeč mrzutá nevycházej z úst vašich, ale ať jest každé promluvení dobré k vzdělání 
užitečnému, aby dalo milost posluchačům…  Všeliká hořkost, a rozzlobení se, i hněv, i křik, 
i rouhání buď odjato od vás, se vší zlostí . (Efezským 4:29,31)

 Ještě jsem nedosáhla cíle, ale dělám pokroky. Když jsem před několika lety učila na střední 
škole, studenti  mě hodnoti li slovy: „vždycky má dobrou náladu“ a „má takovou trpělivost“. 
Byla jsem ráda, že nemají možnost během jednotlivých dnů nahlédnout do mého srdce, 
protože jsem se mnohdy cíti la netrpělivá. Přesto jim moje slova a způsob, jakým jsem mlu-
vila, ukazovaly alespoň odraz něčeho krásnějšího. A věřím, že to „něco“ byl Pán, který ve 
mně pracoval.
Pán ode mě samozřejmě vyžaduje spolupráci na Jeho velkém díle, které ve mně koná, a ně-
kdy mi to připadá hodně těžké. Nedávno jsem však dostala nečekanou odměnu v podobě 
malého zrcadla. To mi vlastně připomíná další citát z Písma:

Synu můj, bude-li moudré srdce tvé, veseliti  se bude srdce mé všelijak ve mně; 
A plésati  budou ledví má, když mluviti  budou rtové tvoji pravé věci. (Přísloví 23:15-16)

Ve svých dvou a půl letech je můj syn v mnohém ohledu zrcadélkem. Rád nám pomáhá, 
rád napodobuje, co děláme, ba co víc, když promluví, slyšíme s manželem svá vlastní slo-
va, která se nám vracejí jako ozvěna. Platí  to o drobných frázích, jako třeba: „Jej, ten tam 
sedne!“ když skládáme puzzle, dokonce i o intonaci mého „mhm“, které někdy zamručím, 
když chci dát najevo souhlas s tí m, co manžel říká, a přitom 
mu neskočit do řeči.
Když jsem nedávno upusti la sklenku s pomerančovým džu-
sem a z úst mi vyšel zoufalý výkřik a konstatování: „Nemožná 
máma!“ zjisti la jsem, že si radostně opakuje: „nemožná, ne-
možná máma,“ a musela jsem se pousmát. Uvědomila jsem si, 
že „nemožná máma“ je nejspíš nejsprostší slovo, které může 
v našem domě pochyti t. A ještě „stupidní počítač“, což užívám 
ve stavu svého nejvyššího zoufalství výhradně pro přístroj ležící 
přede mnou, když odmítá fungovat. Přesto bych ráda i toto ze 
svého slovníku vyřadila. Vůbec není třeba, aby můj syn začal 
označovat věci za „stupidní“ jen proto, že jsem netrpělivá, když 
se mi zasekne počítač.
Ale je naprosto úžasné, když slyšíme naše slovní zrcadélko, 
jak říká třeba: „Jak se máš, zlatí čko?“ když přijde táta domů. I 
když se smějeme a vysvětlujeme mu, aby říkal: „Jak se máš, tati ?“ uvědomujeme si, že slo-
va, která doma pochytí , jsou projevy lásky. Že písničky, které doma slyší, jsou chvály, dětské 
říkanky, Berlioz – zkrátka písně mající smysl a melodii a které může opakovat před každým, 
aniž bychom se museli červenat.

Dostává se mi teď 
odměny, o které 
se mi ani nesnilo, 

když vidím, jak 
můj synek opakuje 
naše laskavá slova 

a napodobuje 
naše chování 
k ostatním. 
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Dostává se mi teď odměny, o které se mi ani nesnilo, když vidím, jak můj synek opakuje 
naše laskavá slova a napodobuje naše chování k ostatním. Je mu dva a půl a je to divoch 
a neposeda, kluk kypící energií, ale v jeho gestech se často projeví taková jemnost, že mi 
nezbývá než Boha chválit za to, co působí ve mně a naplňuje v mém synovi.

htt p://www.ladiesagainstf eminism.com/?p=496#more-496

V rámci svého každodenního čtení Bible jsem si ráno četla šestou kapitolu Skutků. Cíti la 
jsem, jak ke mně Duch svatý promlouvá skrze první tři verše. Mnoho lidí tehdy přijalo Pána. 
Očividně bylo mezi nimi i hodně vdov, o které bylo třeba pečovat. Nicméně helénistům* se 
nelíbilo, že hebrejským vdovám se dostává více pozornosti  při přidělování jídla než vdovám 
z řad helénistů. A proto si stěžovali. Dvanáct apoštolů se shromáždilo a rozhodli, že vybe-
rou sedm mužů dobré pověsti  a charakteru, plných Ducha svatého a moudrosti , kteří by 
přisluhovali u stolů.
Páni! K tomu, aby přisluhovali u stolů, museli být naplněni Duchem svatým! K podřadné 
práci! Přesně tak tomu ale je. Být naplněn Duchem svatým, když se připravuje jídlo, vytí rá 
podlaha, čistí  záchody a vyměňují špinavé plínky, je stejně důležité, jako být naplněn Du-
chem, když kážeme evangelium.
Milá maminko, usiluj, abys byla každý den naplněna Duchem svatým. Je to zapotřebí 
k tomu, abys posloužila své rodině. Já to potřebuji také. Musíme mít svá srdce naplněná 
Duchem svatým, jinak budeme všechno činit s nechutí .  Na svou službu budeme pohlížet 
jako na dřinu. Budeme si stěžovat. Ale pokud budeme naplněné Duchem svatým, budeme 
pracovat s radostí , bez ohledu na to, co děláme. Každý úkol se nám stane posvěceným.
Před pár dny mě upoutala čtvrtá kapitola Skutků. V osmém verši se píše: „Tehdy Petr, jsa 
pln Ducha svatého, řekl jim…“ To je pro mě výzva. Potřebuji být naplněna Duchem svatým 
ještě před tí m, než promluvím. Jakou by tohle přineslo změnu do mého domu, když telefo-
nuji, anebo vždy, když s někým mluvím!
Matky, když sloužíme ve svých domovech, buďme naplněné Duchem svatým a dělejme 
s radostí  i ty nejšpinavější práce. Buďme naplněné Duchem ještě před tí m, než promluví-
me. Řekla bych, že to je pro nás asi největší výzva, že?

* Pozn.překladatele: Helénisté byli Židé rozptýlení mezi řecky mluvícími národy, kteří přijali řecký jazyk a obyče- 
 je těchto národů. Hebrejové byli Židé palesti nští , mluvící aramejsky  a zachovávající tradiční zvyklosti  země. 

Ve svých každodenních 
povinnostech potřebuji Boha

Nancy Campbell
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Loni v létě si náš dvanácti letý syn Josef postavil u cesty stojánek na prodej květi n. Každý 
den brzy zrána jsme si pak společně, on a já, užívali na zahradě zpěv ptáčků a trhali květi ny, 
které jsme aranžovali do kyti c.
Navečer jsme pak došli ke stojánku a vybrali z pokladničky penízky, co tam lidé naházeli 
za květi ny, které si odvezli. Největší radost nám udělalo, když jsme našli stojánek prázdný. 
Když se všechny květi ny prodají, bude mít Josef za svou práci velkou odměnu!
Ale jak léto ubíhalo, zjisti li jsme, že prázdný stojánek nutně neznamená plnou pokladničku. 
Někteří lidé si zjevně brali kyti ce, a nic za ně nezaplati li. Nakonec jsme nashromáždili i do-
statek důkazů o tom, že někdo krade peníze přímo z pokladničky.
Josef chtěl často práci vzdát. Proč se dřít, když si někdo jiný přivlastní jeho zisk? Šourali 
jsme se smutně cesti čkou zpátky k domovu, zklamaní z hříšného přístupu druhých. Když 
jsme se tak vraceli, připomněl se nám Žalm 37: „Nehněvej se příčinou zlostníků, nechtěj 
záviděti  těm, kteříž páší nepravost.“ (Žalm 37:1)
Povzbuzovali jsme Josefa, aby vydržel, a nechal výsledek na Bohu. Kdyby přestal u cesty 
prodávat své květi ny, přiznal by ďáblu vítězství. A sám by přišel o příležitost vyrůst ve svém 
charakteru, což mu časná ranní práce s květi nami přinášela. Kdyby ji Josef opusti l, připravil 
by tak mnohé čestné lidi o potěšení z nádherných květi n.
„Doufej v Hospodina, a čiň dobré; přebývej na zemi, a živ se spravedlivě. Těš se v Hospo-
dinu, a dá tobě žádosti  srdce tvého. Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, 
onť zajisté všecko spraví.  A vyvedeť spravedlnost tvou jako světlo, a nevinu tvou jako 
poledne.“ (Žalm 37:3-6)
Také jsme Josefovi připomínali verš, kde se říká: „Chutný jest někomu chléb falše, ale po-
tom ústa jeho pískem naplněna bývají.“ (Př 20:17) Ukradené peníze pravděpodobně ne-
přinesly tomu, kdo je utrati l, mnoho užitku. Nakonec i ten zloděj bude jednou stát před 
soudnou stolicí Boží.
Bůh přece může požehnat, co Josefovi po vší práci zbylo. Bůh to umí vzít a   uskutečnit vše, 
čeho by Josef dosáhl, kdyby měl své pocti vě vydělané peníze všechny.
Josef měl přirozeně chuť se zlodějům za svou ztrátu pomstí t. Stejně i jeho bratři, kteří ho 
podporovali. Začal si tedy představovat, jak to provést. „Nedovol, aby tě něčí hřích pokou-
šel také hřešit,“ radili jsme mu a znovu jsme mu ukazovali přikázání z 37. žalmu:
„Mlčelivě se měj k Hospodinu, a očekávej na něj pečlivě. Nekormuť se příčinou toho, 
jemuž se daří na cestě jeho, příčinou člověka, kterýž provodí, cožkoli umyslil. Pusť mimo 
sebe hněv, a zanech prchlivosti ; nezpouzej se tak, abys zle činiti  chtěl.“ (Žalm 37:7-8) 
Josef spolu s tatí nkem nakonec na pokladničku vymysleli důmyslnější zámek, s nímž by si 
poradil jen velmi otřelý zloděj. A Josef dál dával kyti ce do stojánku. Stále trati l na těch, kteří 
se rozhodli vzít si květi ny, a nezaplati t, ale penízky v pokladničce již byly v bezpečí. Na konci 
léta se zdálo, že Josef přišel celkem o 100 dolarů.

Pro manželky, 
které to vzdávají

Pam Forster
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Za podzimních dešťů již nebylo květi nkování tak příjemné. 
S potěšením jsme sledovali vytrvalost, se kterou Josef hle-
dal poslední pěkné, housenkami neokousané jiřiny, aby je 
mohl dát do stojánku.
Jednoho dešti vého večera vybral Josefův tatí nek poklad-
ničku cestou domů z práce. Přišel do kuchyně a v ruce dr-
žel obálku, kterou tam někdo nechal. V obálce byl dopis.
Stálo v něm, že jeho pisatelka si nikdy z Josefova stojánku 
u cesty žádné květi ny nekoupila, ale vždy se potěšila je-
jich krásou. A to hlavně za oněch šedivých dešti vých dnů, 
pro Oregon tak typických! Chtěla Josefovi poděkovat a do 
obálky přiložila 100 dolarů!
Byli jsme ohromeni. Bůh je věrný. Laskavě vráti l Josefovi 
vše, co mu bylo ukradeno.  Pro Josefa to byla dobrá lekce 
o poslušnosti .

Verš z žalmu 37:37 říká: „Pozor měj na pobožného, a viz upřímého, žeť takového člověka 
poslední věci jsou potěšené.“ 
Hebrejské slovo zde přeložené jako „pobožný“ znamená „dokonalý“ nebo také „čestný a 
pocti vý“.  Jinými slovy: pozorujte člověka, který hledá, jak poslouchat Boha, který se ne-
poddává svým přirozeným hříšným touhám, ale rozpoznává, že jeho dokonalost je v Kristu, 
a poddává se Duchu svatému. Hebrejský originál nám prozrazuje, že budoucnost nebo od-
měna takového člověka je „šalom“ – (kralicky „věci potěšené“). Takový člověk bude užívat 
bezpečí, prosperitu, zdraví a pokoj. 
Toho dne jsme nově pochopili, že Bůh je věrný a plní svá zaslíbení. On vždycky udělá, co 
říká. Možná jen nedodrží slovo způsobem, jakým si to my představujme nebo jak po tom 
toužíme. Dokonce dopustí , aby se vzpurnému člověku dařilo, zatí mco bohabojného člově-
ka s láskou prozkouší. Ale On splní svá zaslíbení.
Některým z vás, čtenářek, se může zdát, že to už nemá cenu. Modlíte se za svého manžela, 
a přitom v jeho životě nevidíte žádný viditelný růst. Nevidíte ani, že by byl oddaný úkolu, 
který mu Bůh svěřil. Není vůdcem, kterým ho Bůh chce mít. Možná není ani věřící. Nebo 
prohlašuje, že věřící je, ale ve skutečnosti  žije ve vzpouře a v rozporu se záměrem, který 
s ním Pán má.
Pokouší se o vás zoufalství. Myslíte si, že není důvod, proč 
byste měla věrně sloužit rodině, když váš manžel své po-
vinnosti  opusti l. Třeba si myslíte, že vaše úsilí vychovávat 
děti  v Boží poslušnosti  je marné. Třeba se o vás pokouší 
hněv a hořkost, když váš manžel tvrdohlavě odmítá zastá-
vat svou roli.
Ale Hospodin nás v Galatským 6:9 napomíná: „Činíce pak 
dobře, neoblevujme; nebo časem svým budeme žíti , ne-
ustávajíce.“ Žena byla povolána, aby byla věrná svým po-
vinnostem bez ohledu na manžela.

Je povinna poslouchat Boží slovo.• 
Je povinna prokazovat manželovi úctu jako hlavě, kte-• 
rou jí a její rodině dal Hospodin. 

Toho dne jsme nově 
pochopili, že Bůh 
je věrný a plní svá 

zaslíbení. On vždycky 
udělá, co říká. 

Možná jen nedodrží 
slovo způsobem, 
jakým si to my 

představujme nebo 
jak po tom toužíme.
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Je odpovědná poddat svou duši Božímu duchu a v ti chosti  přijmout vedení, které jí • 
manžel nabízí, ať už je jakékoliv.
Je odpovědná poslouchat raději Boha než člověka v případě, že ji manžel žádá, aby se • 
účastnila prokazatelného hříchu. (Žena by si ovšem neměla přidávat k Božímu slovu a 
vytvářet svůj vlastní seznam hříchů, který není v souladu s Biblí.)
Je odpovědná se za svého manžela modlit, aby její rodina mohla „vést ti chý a pokojný • 
život ve vší zbožnosti  a šlechetnosti “. (1Tim 2:2b)
Je povinna ucti vě konfrontovat svého manžela, pokud je v hříchu. Ale nesmí se stát • 
ustavičně kapající vodou, o které se píše v Přísloví. Její žádost má být doprovázena 
„zbožným chováním se svatou bázní“, aby „byť pak kteří i nevěřili slovu, skrze zbožné 
obcování žen bez slova získáni byli“. (1Petr 3:1-2)
Je odpovědná pečlivě vychovávat své děti  a „spatřovat obcování čeledi své“. • 
(Př 31:27a)

Žena má mnoho odpovědností , ale není zodpovědná za to, 
aby změnila svého manžela. Hospodin mění srdce.
Žena musí plně důvěřovat Hospodinu. Musí věřit Bohu a po-
slouchat Ho, bez ohledu na viditelné výsledky nebo zjevné 
příkoří. Musí si pamatovat, že její úkol je přinést slávu Bohu. 
„Bůh zajisté jest, kterýž působí v vás i chtění i skutečné či-
nění, podle dobře libé vůle své.“ (Fil 2:13)
Jen Bůh ví, že ta žena, která bohabojně ponese utrpení a 
zklamání, Mu přinese větší slávu než ta, která by žila v poko-
ji, pohodlí a bez problémů.
Žena také musí mít na paměti , že okolnosti  a lidé se mění. 
Žádná zkouška netrvá věčně. Také si musí připomínat, že její utrpení není ojedinělé. Bůh 
každého z nás v životě zkušuje a říká nám, že „pokušení vás nezachváti lo, než lidské. Ale 
věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí  vás pokoušeti  nad vaši možnost, ale způsobíť s pokuše-
ním také i vysvobození, abyste mohli snésti “. (1Kor 10:13)

Když se žena poddá Boží vůli, zakusí pokoj, který „převyšuje všeliký rozum“. Dokonce i upro-
střed těžkých okolností . Odloží svá břemena na nebeského Otce a On se stane jejím útočiš-
těm a silou. Žena, která se účastní Kristova utrpení, bude znát svého Pána hlouběji. „Abych 
tak poznal jej a divnou moc vzkříšení jeho, a společnost utrpení jeho, připodobňuje se 
k smrti  jeho.“ (Fil 3:10)
V životě je hodně požehnání. Dokonce i v časech zkoušek a zklamání. Když budeme mít 
vděčné srdce a zacílíme se spíše na Pána než na okolnosti , začneme si těch požehnání více 
všímat...

Pam Forster 
z „As Unto the Lord“ 
nakladatelství Doorposts

Žena má mnoho 
odpovědností , ale 
není zodpovědná 
za to, aby změnila 

svého manžela. 
HOSPODIN mění 

srdce.
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Žít život podle biblického učení je pro dnešní křesťanskou ženu těžším úkolem, než tomu 
bylo kdy v minulosti . Časopisy, televizní programy, billboardy, učebnice, fi lmy i noviny 
povětšinou předkládají názory, které tí m či oním způsobem snižují biblickou roli ženy. 
Kniha Na druhé straně zahrady je napsána z biblického pohledu jako proti váha vůči pře-
vážně humanisti ckému náhledu na ženství, kterému jsou v dnešní době ženy vystaveny. 
Věřím, že si Bůh použije to, co jsem napsala, aby podpořil znovuvydání se Jeho Slovu a 
povzbudil křesťanské ženy žít své životy jako svědectví o dokonalosti  Božího plánu. 

Jedna kdysi populární píseň začínala slovy: „Kam se vytrati la láska ze starých časů?“ V této 
písni zpěvák touží po lásce, která by ho provázela dobrými i zlými časy; po tom druhu lásky, 
která by přetrvala až do stáří – po lásce, které se těšili jeho prarodiče. Někdy tuto píseň 
ještě slýchávám a mé srdce lituje všechny moderní páry, které touží po „lásce, jaká bývala 
za starých časů“, ale nezakoušejí ji. 

Proč je tradiční láska v současných manželstvích tak vzácná? Možná proto, že většina párů 
očekává, že raná emocionální přitažlivost, kterou vůči sobě zpočátku cíti li, potáhne jejich 
manželství pořád. Lidé začali věřit, že pravá láska je romanti cká a kouzelná – zasněné po-
bláznění s hlavou v oblacích. Po několika letech manželství často zažívají kruté zklamání, 
když zjistí , že „kouzlo“ je pryč a zůstávají jenom problémy a děti . 

Zdá se, že současní muži a ženy vůbec netuší, že k tomu, aby láskyplné manželství vzkvétalo, 
je třeba, stejně jako u jakékoliv jiné hodnoty, které chceme v životě dosáhnout, bezvýhrad-
ného vydání se a obětavého úsilí. Mladí lidé nehledí na skutečnost, že to, co jejich praro-
diče měli, byla síla charakteru – mravní integrita, díky které cti li své závazky bez ohledu na 
cokoliv. Naši prarodiče věděli, že milovat znamená dělat a chtí t pro druhého to nejlepší, ne 
se dožadovat toho, co uspokojí nás samé. Je smutné, že dnes 
mnozí lidé koncept tradiční lásky odložili a vyměnili ho za něco 
povrchního a bezcenného. Vzdali se rozvíjení jednoty v man-
želství a nahradili ji samotou vlastních zájmů. Odložili závazek 
a sebeuspokojení se stalo kritériem jejich rozhodnutí . Tím, že 
chtějí být nezávislí, nadřadili sami sebe nad všechny ostatní, a 
dokonce argumentují tí m, že na to mají „právo“. Hledají napl-
nění bez závazků vůči komukoliv jinému (včetně Boha), ale ne-
nacházejí ho. Stejně tak dobře by mohli hledat led na slunci. 

Lidé často vstupují do manželství prostě proto, že jsou k sobě 
fyzicky nebo emocionálně přitahováni. Nicméně manželství 

Kam se vytratila 
tradiční láska?

Virginia Ruth Fugate

Naši prarodiče 
věděli, že milovat 
znamená dělat a 
chtí t pro druhého 
to nejlepší, ne se 
dožadovat toho, 
co uspokojí nás 

samé. 
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založené pouze na přitažlivosti  je povrchní a vratké. Pokud 
počáteční přitažlivost nedozraje do hlubšího vztahu, brzy 
vyprchá. Hluboký vztah lásky je výsledkem neotřesitelné 
oddanosti  vůči sobě navzájem a sahá daleko za fyzickou 
či emocionální přitažlivost. Lidskými slovy nelze dostateč-
ně vyjádřit bezpečí, které žena může zakoušet ve vztahu 
opravdové lásky. Ale protože takovou lásku znám osobně, 
pokusím se o to. 

Vztah opravdové lásky je založen na tom, že se dva lidé vy-
ladí do jednoty myšlení a bytí . Takovou jednotu je možné 
vybudovat pouze v průběhu dlouhého časového období. 
Ve vztahu takovéto úrovně jsou slova „já“, „mě“, „moje“ 
nahrazena slovy „my“, „nás“ a „naše“. Uvažování v tom 
smyslu, že potřeby druhého jsou důležitější než moje 
vlastní, se stává přirozeným a snadným, protože oba partneři jednají jako jedna, ne jako 
dvě nezávislé enti ty. Tato úroveň vztahu je jádrem tradiční lásky, po které touží každá vdaná 
žena. 

Neexistuje náhrada za přátelský vztah a sounáležitost mezi dvěma lidmi, kteří spolu sdílejí 
roky prožitků: stejné lidi, místa, hudbu a události . Páry, které se společně staraly o děti , 
mají vzpomínky, které tu jsou dlouho potom, co děti  vyrostou. Hřejivé vzpomínky – jako 
třeba když se smáli tomu, jak jejich prvorozené dítě řeklo, že má „pinavé nožty“ (špina-
vé nožky) poté, co si hrálo v blátě – které se časem upevňují tí m, že si tuto frázi říkají 
mezi sebou, když pracují na zahradě. Ve vztahu lásky se jednota projeví často tí m, že jeden 
o druhém ví, co cítí , jak přemýšlí, po čem touží či co potřebuje, aniž by bylo řečeno jediné 
slovo. Dokonce mohou i dokončit větu toho druhého. 

Nic nepojí pár k sobě tak, jako když prochází nemocemi a rodinnými krizemi. Žádná láska 
se nevyrovná té, která byla prozkoušena až na hranici svých možností , a v důsledku toho 
posílila. Lásky si víc váží ti , kteří prožili trápení, které jako by ani nemělo polevit, a přesto 
jím nějak prošli. 

Bezvýhradný závazek oddanosti  je pojítkem, které ve všech vzletech i pádech života drží 
manželský pár pohromadě. Taková oddanost rozvíjí lásku, kterou nelze zničit. Nesobeckou, 
laskavou, obětující se. Není to soběstředné vynucování si věcí. Odměnou pro ty, kdo pra-
cují na takovém vztahu, je hluboká láska, která vynahradí jakoukoli vynaloženou bolest či 
námahu. Je nádherné ho slyšet, jak vám po všech letech společného překonávání těžkostí  
denně vyznává svoji lásku. Je rozkošné políbit lysinku na temeni jeho hlavy. A pro něho 
zase přehlédnout vaše vějířky vrásek od smíchu a říct, že se mu vaše šediny vážně líbí. Je 
utěšené stárnout společně a zakoušet lásku, která roste den za dnem. 

To nejlepší období začne, až když jsou soběstředné moti vace mládí nahrazeny láskou 
k druhému, která převyšuje lásku k sobě samému. Ve zralé lásce vládne pokoj, protože 
všechny bitvy skončily vítězstvím a otázka, zda ve vztahu brát či dávat, je již zodpovězena. 
Je uklidňující vědět, že spolu plynete jako dvoumístná kanoe v mírném proudu a oba 

Máte naprostou 
jistotu, která plyne 
z vědomí, že když 
se dostanete do 
peřejí, bezpečně 
jimi proplujete 

díky tomu, že jste 
se naučili spolu 

veslovat jako jedna 
bytost. 
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pádlujete stejným směrem. Máte naprostou jistotu, která 
plyne z vědomí, že když se dostanete do peřejí, bezpečně 
jimi proplujete díky tomu, že jste se naučili spolu veslovat 
jako jedna bytost. 

Může křesťanská žena žít v dnešním světě biblický život 
a zakoušet tradiční lásku? Nejenže může, ale lidé, které 
miluje, jsou závislí na tom, že to udělá. Její manžel ji po-
třebuje jako biblickou manželku a její děti  se učí z jejího 
příkladu. 

Povstanouce synové její, blahoslaví ji; manžel její také 
chválí ji, říkaje: Mnohé ženy statečně sobě počínaly, ty 
pak převyšuješ je všecky. Oklamavatelná jest příjemnost a 

marná krása; žena, kteráž se bojí HOSPODINA, tať chválena bude. (Přísloví 31:28-30)

Tato i budoucí generace naléhavě potřebují křesťanské ženy, které svým životem odráží 
Boží pravdy – ženy, které Bohu důvěřují natolik, že žijí podle Jeho pravidel. 

Abyste byli bez úhony a upřímí synové Boží, bez obvinění uprostřed národu zlého a převrá-
ceného. Mezi kterýmižto svěťte jako světla na světě, slovo života zachovávajíce… (Filipen-
ským 2:15-16a).

Když budete číst tuto knihu, prožijete nejspíš různé emocionální reakce. Občas budete in-
spirovány čistotou Božího slova. Jindy se budete trápit nad těžkostí  každodenní reality. Ale 
stejně tak jako je vztah opravdové lásky zdrojem štěstí , je i „zachovávání slova života“ zdro-
jem nezměrné radosti . Modlím se, aby si Bůh použil tuto knihu k tomu, aby vás pozdvihl 
nad těžkosti  všedního dne a abyste poznaly, jaké uspokojení plyne z toho, když žena svůj 
život prožije v souladu s principy biblického ženství.

Virginia Ruth Fugate

z „On the other side of the Garden“ 
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Výchova dětí  je proces, kterým rodiče • 
dítěti  pomohou dosáhnout cíle výchovy. 
Z biblického pohledu obsahuje takový 
proces jednak omezování dítěte, tak aby 
nebylo poddáno své přirozené tenden-
ci hřešit, jednak vyučování správnému 
způsobu života (Přísloví 22:6). Vytouže-
ným cílem je, aby se dítě naučilo Boží 
slovo, a jeho známost ho pak bude smě-
rovat celým životem. K dosažení tohoto 
cíle Boží slovo rodičům přikazuje, aby do 
svých dětí  vští pili Boží principy (Deute-
ronomium 4:10; 6:6,7; 11:19). Řádně vy-
chované dítě získá kvalitnější charakter, 
než jaký by mělo, kdyby bylo ponecháno 
samo sobě, a vyrostlo tak pod vlivem 
své hříšné přirozenosti .
Hříšná přirozenost, se kterou se každé • 
dítě narodí, jej usiluje zotročit prostřed-
nictvím neustálého pokušení naplňovat 
svoji vlastní vůli a silné touhy (Žalm 51:5; 
58:3). Dítě pod vládou této přirozenosti  
je zcela soběstředné. Nutně potřebuje, 
aby mu rodiče pomohli získat vládu nad 
hříšnou přirozeností  (Přísloví 29:15; 1. 
Samuelova 3:13).
Získat vládu nad přirozenými sklony • 
dítěte vyžaduje uplatnění rodičovské 
moci, síly nebo dostatečného tlaku, aby 
to dítě přimělo vydat se v poslušnosti  

cestou, kterou ho rodiče směrují (Pří-
sloví 29:15; 1. Samuelova 3:13). Rodiče 
musí od svých dětí  vyžadovat poslušnost 
proto, aby jim mohli účinně vládnout.
Poslušnost se stává realitou až tehdy, • 
když dítě důsledně poslouchá, co je mu 
přikázáno, i když je to v rozporu s jeho 
vlastní vůlí nebo touhami (Kolossen-
ským 3:20). Poslušnost pomůže rodičům 
ochránit dítě před újmou jak fyzickou, 
tak i psychickou. Je to také základ, na 
němž stojí úcta dítěte k rodičovské auto-
ritě (Efezským 6:2).
Rodičovská autorita je Bohem dané prá-• 
vo nadřadit vůli rodičů vůli dítěte a při-
kázat mu, aby se poddalo jejich vládě. 
Je to moc, kterou rodiče mají k výkonu 
spravedlnosti , trestání neposlušnosti  a 
odměňování za poddajnost. Rodičov-
ská autorita v sobě nese sílu potřebnou 
k vyřešení konfl iktu, který nevyhnutelně 
nastane, když se dítě vzepře rodičovské 
vládě. Zde jsou některé verše podporu-
jící rodičovskou autoritu: Exodus 21:15, 
17; Deuteronomium 21:18-21; 27:16; 
Přísloví 30:17; Matouš 15:4; Kolossen-
ským 3:20; Efezským 6:1.
Vzpoura je akt otevřeného nebo cílené-• 
ho vzdoru či odporu vůči jakékoli autori-
tě nebo omezující síle. Dítě se bouří po-
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Bible 
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každé, když vědomě a záměrně nadřadí 
svoji vůli nad vůli svých rodičů. Vzpouru 
dítěte lze ovládnout pouze silou spočí-
vající v užití  výplaty.
Výplata, v kontextu výchovy dětí , zna-• 
mená použití  proutku s cílem způsobit 
bolest dostatečnou ke zvládnutí  vzpoury 
dítěte nebo k odvrácení od záměrné ne-
poslušnosti  (2. Samuelova 7:14; Přísloví 
13:24; 19:18; 22:15; 23:13,14; 29:15; Ži-
dům 12:6,7).
Proutek je Bohem určený nástroj, kte-• 
rým rodiče kázní vzpurné děti . Bůh spe-
cifi cky ustanovil proutek jako symbol lid-
ské autority (2. Samuelova 7:14; Přísloví 
13:24; 19:18; 22:15; 23:13,14; 29:15). 
Rodiče přimějí dítě k poslušnosti  a k re-
spektu vůči svému slovu tí m, že budou 
řádně používat proutek. Dítě musí re-
spektovat slovo svých rodičů, dříve než 
může být vyučováno.
Výuka dítěte je primární cíl výchovy dětí . • 
Dítě je třeba naučit sebeovládání. Nau-
čí-li se to, nebude již potřebovat vnější 
vládu rodičů. Je třeba ho také vyučit pra-
vidlům přijatelného chování a důvodům, 
které za nimi stojí (Přísloví 22:6).
Standardy je třeba dětem vští pit, jakmi-• 
le jsou schopny pokynům rodičů porozu-
mět. Poněvadž autorita je dána rodičům 
od Boha, pravidla, která nastavují, by 
neměla být v rozporu s Božími standar-
dy (Deuteronomium 4:10, 6:6,7; 11:19). 
Když dítě poruší pravidlo, je nutné, aby 
je rodič napomenul, a tí m odhalil spá-
chanou špatnost.
Napomenutí  dítěte znamená, že rodiče • 
označí určitý skutek za špatný a nepři-
jatelný. Napomenutí  staví provinění do 
světla a usvědčuje provinilce (Jan 3:20; 
16:8; Efezským 5:13).
Vina je • skutečnost, že byla spáchána 
špatnost, nikoli jen pocit. Existují pou-
ze tři způsoby, jak jednat s proviněním: 
ospravedlnit spáchané zlo, přesunout 
vinu na někoho nebo něco jiného nebo 

učinit doznání (uznat a souhlasit) vůči 
patřičné autoritě. Doznání je nutné 
k odstranění ničivých účinků provinění. 
Děti , které jsou vědomě neposlušné, se 
cítí  odcizené od svých rodičů a zoufale 
se potřebují navráti t do jejich obecen-
ství a přijetí .
Doznání je upřímné přiznání se k vině • 
(Leviti cus 26:40a; Žalm 32:5). Když dítě 
dozná svoji vinu a rodiče mu odpustí , 
začne to očišťovat jeho duši a připravu-
je ho to na přijetí  trestu. Doznání dítěte 
také zabraňuje tomu, aby se na straně 
rodičů vybudovala nějaká nevraživost, 
a umožní jim odpusti t neposlušnost dí-
těte.
Když dítě dozná svou vinu, odpuštění • 
by mělo být okamžité a bezpodmínečné 
(Izaiáš 43:25; Jeremiáš 31:34b; 1. Jano-
va 1:9). Rodiče by měli dítě ujisti t o své 
lásce a obnoveném přijetí . Odpuštění 
nadále odstraňuje účinky viny z dětské 
duše. Nyní je připraveno na poslední 
krok výchovného procesu – trest.
Trestem je míněno uvalení posti hu • 
k nápravě přestoupení. Přiměřený trest 
je úměrný množství nebo druhu platby, 
která bude náhradou za učiněné zlo. (Le-
viti cus 24:17-22; Římanům 13:4). Když 
dítě dostává trest za porušení pravidla, 
dochází k završení očištění jeho duše od 
viny. 

Závěr

Kniha Co říká Bible o výchově dětí  se pokusila 
co nejdůkladněji vysvětlit biblické koncepty 
a principy výchovy dětí . O výchově dětí  by 
se toho dalo napsat mnohem více, zvláště 
v oblastech jako jsou: vyučování, poziti vní 
morální pokyny, vyučování dětí  o Bohu, roz-
poznání specifi ckých rolí otce 
a matky a nastavení priorit 
ohledně církve, manželství a 
práce. Avšak než je možné se 
takovými věcmi zabývat, je 
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nutné položit základ elementárních metod, 
jako jsou vládnutí  dětem a jejich vyučování.
Je možné, že většina materiálu obsaženého 
v této knize je pro čtenáře nejen nová, ale 
i dramati cky odlišná od většiny ostatních 
teorií, které se dnes vyučují. Nenechte se 
odradit, pokud se vám doposud nepodařilo 
všechno pochopit. Přečtěte si knihu znova, 
a celý systém výchovy se vám stane srozu-
mitelnějším. Některým čtenářům pomůže 
studium knihy ve studijní skupince pod ve-
dením zkušeného křesťanského rodiče, kte-
rý byl úspěšný ve výchově svých vlastních 
dětí  až do věku dospělosti . Ti rodiče, kteří si 
knihu četli opakovaně každý rok nebo dva, 

dosáhli, zdá se, ve výchově svých dětí  nej-
většího úspěchu. Děti  rostou a rok od roku 
se mění. To, čemu dnes nepřikládáte velký 
význam, spatříte mnohem jasněji příští  rok.
Poznání, které jste získali, by vám mělo 
poskytnout dostatečnou dávku jistoty při 
jednání s vašimi dětmi. Měli byste se cíti t 
mnohem pohodlněji než kdy v minulosti , 
co se týče vašeho postavení autority. Měli 
byste být schopni vyjadřovat svým dětem 
vyváženou lásku, lásku, která je založena na 
standardech spravedlnosti  a spravedlivosti . 
Také již víte, jak lásku prokazovat dokonce 
i takovými prostředky, jakými jsou zákazy a 
výplata. 
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