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Vzácní čtenáři,

držíte v rukou nové číslo Přikrytí , které 
i tentokrát vzniklo v naději, že je možné 
do něho ukrýt inspiraci a povzbuzení 
pro Vaši mysl i srdce.

Bezpochyby se Vám už někdy stalo, že 
jste pro životní okolnosti  nebo přímé 
Boží zastavení dospěli do okamžiku, 
kdy jste si uvědomili, že věci, které do 
té doby měly ve Vašich očích vysokou 
hodnotu, se najednou zdají nepodstat-
né či marné. Žádné materiální bohat-
ství a prosperita, nevšední zážitky, kari-
éra ani sláva toti ž nedokážou nahradit 
spravedlnost, pokoj a radost. A možná 
jste si položili otázku: „Není svět a ži-
vot o něčem jiném, než se mi doposud 
zdálo?“

Taková otázka či úvaha je požehnáním 
a blízko pravdě — vždyť Bible mluví 
o království, které není z tohoto světa: 
„Opět podobno jest království nebeské 
pokladu skrytému v poli, kterýž nalezna 
člověk, skrývá, a radostí  pro něj odejde 
a prodá všecko, což má, a koupí pole 
to.„ (Mat 13:44-46). A abychom neby-
li na pochybách, znovu opakuje: „Opět 
podobno jest království nebeské člověku 
kupci, hledajícímu dobrých perel. Kterýž 
nalezna jednu velmi drahou perlu, od-
šel a prodal všecko, což měl, a koupil ji.“ 
(Mat 13:45). Pravá podstata je skrytá a 
je vzácná. Ale to ještě není vše. Musí se 
toti ž najít někdo, kdo hledá. Někdo, kdo 
má srdce, které se nespokojí s obyčej-
nými a lacinými věcmi. Někdo, pro koho 
je ta skrytá podstata natolik vzácná, 
že je ochoten se vzdát všeho, co nabí-
zí království tohoto světa. A tí m získat 

moudrost a moc toho skrytého Božího 
království.

Přejeme Vám, našim čtenářům, aby 
i Vaše srdce bylo to, které bude pilně 
hledat skryté, a přesto Bohem nabízené 
bohatství. Kéž Vás i příspěvky obsažené 
v tomto čísle Přikrytí  moti vují k získání 
pokladů, které přidají podstatu, radost 
a vnitřní krásu Vašim životům a Vašim 
rodinám.

Roman Oulický

Brky svými přikryje tě 
a pod křídly Jeho 
bezpečen budeš.

Žalm 91:4
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1. Korintským 1:2: „Církvi Boží, kteráž jest v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným 
svatým, spolu se všechněmi, kteříž vzývají jméno Pána našeho Jezukrista na všelikém mís-
tě…“

Věděli jste, že o prvotních křesťanech se mluví jako o těch, kteří „vzývají jméno Pána naše-
ho Jezukrista“? Další zmínky najdete ve Skutcích 9:14, 21 a ve 2. Timoteovi 2:22. 
Myslíte si, že Boží lid má dnes takové svědectví? Je vzývání Pánova jména tak běžným zvy-
kem v našich životech, že jej bezbožní použijí pro naši charakteristi ku? Znají nás naši souse-
dé jako ty, kteří vzývají jméno Pána Ježíše? Kolikrát během dne vyvyšujeme Pána a vzýváme 
Jeho jméno?

Začalo to na počátku. Zatí mco pokolení Kaina usilovalo o materiální statky a světské zále-
žitosti , Adam a Eva zplodili jinou zbožnou linii. V Genesis 4:25-26 se říká: „Poznal pak ještě 
Adam ženu svou, i porodila syna a nazvala jméno jeho Set; nebo řekla: Dal mi Bůh jiné símě 
místo Abele, kteréhož zabil Kain. Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. 
Tehdáž začalo se vzývání jména Hospodinova.“ Historie říká, že Enos byl prvním z osmi ka-
zatelů spravedlnosti , z nichž tí m osmým byl Noe. 

Tato nová generace začala vzývat Boží jméno v modlitbě, díkůvzdání a uctí vání. Tehdy zača-
lo veřejné uctí vání. Začali být známí jako lidé, kteří vzývají Boží jméno.

Nás jako Boží lid odlišuje od pohanů způsob života. Bezbožní nevzývají Boží jméno. Zbožní 
ano. To určuje, ke kterému táboru patříme.

Nedávno mě oslovily verše v Jeremiáši 10:25: „Vylí hněv svůj na ty národy, kteříž tebe ne-
znají, a na rodiny, kteréž jména tvého nevzývají.“ Tento verš mluví o rodinách – ne o círk-
vích, ale o rodinách. Toto by nás mělo zaujmout, protože se to týká nás. Je usvědčující, 
když zjistí te, že rodiny, které se společně nescházejí, aby vzývaly jméno Pána Ježíše, jsou 
přirovnány k pohanům! Ouvej!

Kolik „křesťanských“ rodin je ve skutečnosti  pohanských? Nescházejí se každý den ke spo-
lečné modlitbě a uctí vání. Jsou příliš zaneprázdnění. Program je nabitý od rána do večera. 
Tak co nás odlišuje od světa?

I já mám život naplněný od rána do večera. Proto si musíme vytvořit čas na vzývání Božího 
jména. Když si ho nevytvoříme, nestane se to. Ustanovili jsme si doma ranní a večerní mod-

Rodiny, kteréž jména Jeho 
(ne)vzývají

Nancy Campbell
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litby, kdy se společně sejdeme jako rodina, čteme Bibli a vzýváme Boží jméno. Nedovolíme 
žádné narušení tohoto zvyku. Protože pokud se nesejdeme, nemůžeme vyznat, že jsme 
Boží lid. Boží lid vzývá Jeho jméno.

Co znamená slovo „vzývat“? Není to oddrmolená modlitba ani rychlé: „Bože, požehnej 
dnes naší rodině,“ s tí m, že si jdeme dál vesele svou cestou. Hebrejské slovo je gara, a to 
znamená „křičet, volat nahlas, řvát, volat o Boží pomoc“.

Když vzýváme jméno Pána Ježíše, vyjadřujeme svou závislost na Něm. Víme, že to nezvlád-
neme vlastní silou, jak říká předchozí verš, verš 23: „…není v moci člověka cesta jeho, aniž 
jest v moci muže toho, kterýž chodí, aby spravoval krok svůj.“ Potřebujeme Boha, aby nám 
ukázal cestu.

Morálka našeho národa se velmi rychle zhoršuje. Od dob Roe 
v. Wade jsme před Bohem vinni za vraždu padesáti  milionů 
miminek (Roe v. Wade je případ Nejvyššího soudu Spojených 
států amerických, který se týkal zákazu interrupce ve Spoje-
ných státech – pozn. překladatele). Ateismus, nemorálnost a 
homosexualita jsou běžné. Nemusí to dlouho trvat, a naše ná-
rodní fi nanční zdroje selžou. Jak můžeme jít slepě dál, zatí m-
co se náš národ ubírá cestou převrácenosti ? Copak nemáme 
srdce, abychom křičeli k Bohu? Pro rodiny je naléhavá hodina, 
aby se sešly k modlitbě, večer i ráno. Bůh zaslíbil, že když se 
pokoříme a budeme k Němu volat, On nás vyslyší a spasí naši 
zem. (2. Paralipomenon 7:14)

Zaplatí me jako rodiny tu oběť, abychom viděli Boží vysvobození, nebo si půjdeme slepě a 
vesele dál svojí cestou? (Římanům 10:13)

MODLITBA:

„Otče, prosím, zachraň mě, abych nežil jako pohané. Prosím, pomoz nám, naší rodině, vy-
hradit si čas, abychom vzývali Tvoje jméno pro naše vlastní spasení a spasení tohoto náro-
da. Amen.“

PROHLÁŠENÍ:

Budeme známí jako rodina, která vzývá jméno Pána Ježíše.

Nancy Campbell
Above Rubies Ministry
PO Box 681687
Franklin, TN 37068-1687

htt p://www.aboverubies.org/index.php?opti on=com_content&view=category&layout=b

Nás jako Boží 
lid odlišuje od 

pohanů způsob 
života. Bezbožní 
nevzývají Boží 
jméno. Zbožní 

ano. 
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Tak děti , všichni v pořádku? Máte čisté nohy? Opravdu? Tak dobře, pojďme se pomodlit: 

Hospodine, chválíme Tě za to, že jsme se tady mohli sejít živí a zdraví. A prosíme Tě, abys 
mluvil k našemu srdci. Prosíme Tě, Pane, abys přišel ve svém Duchu a konkrétně k dětem 
mluvil. Požehnej jim, Hospodine. Naprav je, vyuč je. Očisti  je, Pane. Prosím Tě, abys omyl 
jejich nohy. Amen. 

Dneska jsem si s vámi chtěl povídat o jedné zvláštní věci, kterou Pán Ježíš udělal. Je to věc, 
kterou možná děláme každý den, aniž bychom nad ní přemýšleli. Právě proto jsem se na 
začátku ptal, kdo z vás má pocit, že má čisté nohy. Co to je za otázku, viďte. Taková skoro 
ostudná, že? Zeptám se tedy jinak, děti . Myjete si občas nohy? Čas od času by to chtělo, že? 
Proč si je myjete? To mi vysvětlete. Davídku, proč si myješ nohy? 
„Protože abychom je měli čistý.“ 
Protože abychom je měli čisté? Hm. Ale když si je jednou umyjete, tak už jsou čisté, ne? Už 
jsou čisté a už si je mýt nemusíte. Je to tak? Johanko?
„To nejde, to si je zašpiníš znovu.“
Zašpiníš si je znova? Takže si je musíš znova umýt, protože se zase zašpiní.
Chodíte někdy v létě v sandálech bez ponožek? 
„Jó.“
Stane se vám potom, že když se podíváte na nohy, máte je od prachu? Hodně, že? Teď si 
představte, že v Izraeli tak chodili v podstatě pořád. I Pán Ježíš. Měli sandály, takové s těmi 
pásky. 

Teď teda ten příběh. Je o tom, jak jednou Ježíš, když už 
končil svoji práci tady na zemi, umyl Petrovi a učedníkům 
nohy. Myje vám někdo nohy, děti ? 
 „Někdy máma.“
Někdy. Čím dál míň, viď. Tobě, Šimůnku, někdy rodiče myjí 
nohy?
„Jo.“
Myjí, viď. Malým dětem se ještě myjí nohy. Ale velkým 
dětem… Šárko, myje ti  někdo nohy? Ne? Ty si je myješ 
sama? Aha. Jaký by to byl pocit, kdyby ti  náhodou někdo 
myl nohy? Takový trochu zvláštní, že –  to jsou moje nohy 
a moje špína a můj smrad ☺, zrovna se mi moc nechce 
s tí m za někým chodit. Člověk by se trochu styděl, kdyby 
mu někdo měl mýt nohy, je to tak? Zvlášť velkým dětem. 

To jsou moje nohy a To jsou moje nohy a 
moje špína... zrovna moje špína... zrovna 

se mi moc nechce se mi moc nechce 
s tí m za někým s tí m za někým 

chodit. Člověk by se chodit. Člověk by se 
trochu styděl, kdyby trochu styděl, kdyby 

mu někdo měl mu někdo měl 
mýt nohy, je to mýt nohy, je to 

tak?tak?
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Teď si představte dospělého Petra, který přes den chodí rybařit, a najednou Pán Ježíš, sám 
Pán Ježíš, mu chce umýt nohy. To přece ne! To je ten příběh, o kterém si přečteme. 
Co se tam tedy ten den stalo? Představte si, že v Janovi ve 13. kapitole se píše, že Ježíš věděl, 
že mu Otec všechno dal a že jde zase zpátky k Bohu, tak po večeři vstal a složil své roucho, 
vzal rouchu, to jako ručník, a přepásal se. Přišel k Šimonovi Petrovi, že mu umyje nohy. Petr 
Mu řekl: „Ty mně chceš mýt nohy? To ne, Ty mně mýt nohy nebudeš! To jsou moje nohy, 
moje špína! Ty jsi Pán, Ty jsi Pánem a Králem všeho vesmíru, a mně budeš umývat nohy? To 
ne, to ne!“ Řekl: „Pane, ty mi chceš nohy mýti ?“ Ježíš mu odpověděl: „Co teď dělám, tomu 
nerozumíš, ale potom to pochopíš. Je hodně důležité, abys to pochopil, nech mě, abych ti  
umyl nohy. To není jenom tak.“ Ale Petr Mu říká: „Ty mně nohy mýt nebudeš nikdy! Ty jsi 
Pán!“ Tady se píše: „Nebudeš ty mýti  noh mých navěky.“ Rozumíte mi? Představte si, že by 
sem přišel premiér nebo prezident umýt vám nohy! 
Kdo je víc, Pán Bůh, nebo pan prezident?
„Pán Bůh.“
Pán Bůh. Najednou se k vám Pán Bůh skloní a myje 
vám nohy – tomu Petrovi. Petr říká: „To není možné, 
to nejde! To nejde, aby mi Bůh myl nohy!“ Ježíš mu 
na to řekl: „Petře, pokud tě neumyji, pokud ti  neumyji 
nohy, nebudeš mít se mnou podíl.“ Takže, děti , to zna-
mená, že pokud nám Ježíš neumyje nohy, nemůžeme 
s ním mít žádný podíl na Božím království. Hm. To je 
zvláštní, že, Johanko. 
„Si sami sobě vyhrožovali trošku.“
Že si sami sobě vyhrožovali trošku? ☺ No, Ježíš Pet-
rovi tak trošku vyhrožoval, protože mu říkal: „Petře, 
když si ode mě nenecháš umýt nohy, když tu špínu 
nepřineseš ke mně, abych s ní naložil, tak se mnou 
nemůžeš mít díl.“ Petr byl pyšný, že? Říkal: „Já to nechci nikomu ukazovat, to jsou moje 
nohy. Schovám si to, ať to nikdo nevidí, postarám se o to sám.“ Ale když Petr slyšel Ježíšovu 
odpověď, řekl: „Ne, ne, Pane, v tom případě mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu. Celého 
mě umyj! Protože chci s Tebou mít podíl.“ Petr byl vždycky takový, že? Vždycky horlivý – na 
jednu stranu, pak na druhou – horlivý, že nebude, horlivý, že bude… Pán Ježíš mu v jednu 
chvíli říkal: „To ti  zjevil sám Bůh,“ a jindy ho zas musel napomenout. Někdy jste někteří 
taky takoví, že? Horliví pro Hospodina a pak horliví pro nějakou vylomeninu. Horlivost je 
dobrá. Ale musíme ji podmanit Bohu, tak jako se to naučil Petr. A řekl mu Ježíš: „Kdo je 
umyt, nepotřebuje, než by nohy umyl. Neboť čist jest všechen, i vy čisti  jste, ale ne všichni.“ 
Takže mu říká: „Petře, celé tělo, to si myješ jednou za čas…“ Stalo se vám, že jste šly třeba 
někde na dovolené v sandálech a měly jste nohy od písku? Byl tam takový kohoutek, ke 
kterému jste přišly, umyly si nohy od písku a od prachu a otřely je? Je to tak? Kvůli tomu se 
nemusím koupat celý, ne? Ježíš říká: „Já už jsem vás očisti l, Petře.“ V 15. kapitole Jana se 
píše: „Vy čisti  jste pro to Slovo, které jsem vám mluvil.“ A tak když slyšíte Slovo, které vám 
kážou rodiče, když se obrátí te k Pánu Ježíši, když se necháte pokřtí t, Bůh vám říká, že jste 
čisti . Nemusíte se pokaždé znova obráti t a znova se nechat pokřtí t a znova se obráti t. To 
bychom se obraceli a znova křti li každý den dvakrát. Je to tak? Ježíš říká, že to není potřeba. 
Ale je potřeba, abyste vyznali svoje hříchy, abyste přišli a nechali se obmýt. On moc dobře 
věděl, že je mezi nimi jeden, kvůli kterému říkal: „Ne všichni jste čisti , jeden je nečistý.“ 

Nemusíte se pokaždé Nemusíte se pokaždé 
znova obráti t a znova se znova obráti t a znova se 
nechat pokřtí t a znova nechat pokřtí t a znova 
se obráti t. ...Ježíš říká, se obráti t. ...Ježíš říká, 

že to není potřeba. že to není potřeba. 
Ale je potřeba, abyste Ale je potřeba, abyste 

vyznali svoje hříchy, vyznali svoje hříchy, 
abyste přišli a abyste přišli a 
nechali se obmýt.nechali se obmýt.



PŘIKRYTÍ         Září 2010

6

Protože nepřijal Slovo. Nenechal se omýt. Seděl 
tam mezi nimi, slyšel všechny příběhy, ale přesto 
je nepřijal a nebyl čistý, i když to tak vypadalo. 
Jak se jmenoval? Kdo ví, jak se jmenoval ten, kdo 
s nimi seděl u večeře, ale nebyl čistý, protože to 
Slovo nepřijal. 
„Jidáš.“
Jidáš Iškariotský. Takže pozor. Kdybychom 
Slovo náhodou nepřijali, nebyli bychom 
vůbec čistí . Musíme se úplně nechat ob-
mýt Slovem. A teď je to zajímavé: Když 
pak umyl nohy jejich – takže všech – a vzal 

na sebe roucho své, posadiv se za stůl, řekl jim: „Víte, co jsem vám udělal? Víte, 
co jsem to tady dělal? Vy mi říkáte Mistře a Pane. Že jsem váš Učitel a váš Pán. 
A dobře říkáte. Ano, jsem váš Učitel a Pán. Poněvadž tedy já umyl jsem nohy vaše, Pán a 
Mistr, i vy máte jeden druhému nohy umývati . Takže jsem vás naučil, že když já jako Pán a 
Mistr jsem vám myl nohy, máte si i vy umývat nohy navzájem. Příklad zajisté dal jsem vám, 
abyste, jakož jsem já učinil vám, i vy též činili.“ Dělejte to, co vidíte, že dělá Ježíš. Myjete si 
někdy navzájem nohy ? 
„Jo.“
Takže, děti , dovedete si představit takové mytí  nohou? Možná si to ukážeme. Teto, máš 
tady na to nějaké nářadí? Já si někoho vyberu – kdo z vás je nejstarší, děti ? Šárka asi, 
že? Šárko, tady se pěkně posaď, klidně si sundej boty a ponožky. Teď někdo, třeba nějaká 
holčička – kdo chce umýt Šárce nohy? Anička. Aničko, pojď, tady se přepásej ručníkem. Jsi 
ráda, že nejsou moc urousané, že, Šárko? Že je ráno, že jsou čisté. Tak, dívejte se, Anička 
se přepáše ručníkem, vyhrne si rukávy, aby si je nenamočila. A teď vezme nohu a pěkně ji 
umyje. Tak. Jaké to je, Šárko, co? 
„Divné.“
Divné viď? Já vím, že to je divné. Proč se ti  to zdá divné? Že ti  někdo cizí myje nohy? 
„Hm.“
Radši by sis je umyla sama? Připadalo by ti  to takové normálnější? To je jak ten Petr, že? Je 
zvláštní, že čím je člověk starší, tí m se mu to zdá div-
nější. Není to úplně tak, že by se nám to líbilo, že by 
nám to bylo příjemné. Nejspíš bychom neřekli: „Jé, 
to se mi líbí, kdo mi ještě umyje nohy?“ Protože se 
stydíme. Po právu, že? Za špinavou nohu se trochu 
stydím, tu bych nejradši schoval. To je moje noha, je 
to tak? Tak, děti , nebudeme dnes mýt nohy všichni 
všem. Je to jenom symbol. Pán Ježíš nás určitě neučil 
jenom hygienu. Takže děkujeme děvčatům.  Teď si 
představte, že Ježíš umyl po večeři nohy všem učed-
níkům. To bylo, co? Kolik jich tam bylo? 
„Dvanáct.“
Dvanáct. Všem jim umyl nohy. Děti , o čem je ten ob-
raz? Když Boží slovo říká, že jsme čisti  pro to Slovo, 
tak máme chodit za Pánem Ježíšem, aby co? Aby 

Takže se naučte chodit Takže se naučte chodit 
k Pánu Ježíši a vždycky k Pánu Ježíši a vždycky 

Ho poprosit: „Pane Ježíši, Ho poprosit: „Pane Ježíši, 
já jsem si dneska nějak já jsem si dneska nějak 

urousal nohy. Jak jsem si urousal nohy. Jak jsem si 
povídal s těmi kamarády povídal s těmi kamarády 
a kamarádkami, tak se a kamarádkami, tak se 

cítí m nějaký špinavý. cítí m nějaký špinavý. 
Potřeboval bych Potřeboval bych 

umýt.“umýt.“
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nás očisti l. Stává se vám někdy, že chodíte přes den po 
světě a… Co děláte, školu? Matemati ku? Dějepis? Ze-
měpis, tělocvik? Občas něco řešíte? Stane se vám, že 
ve škole, domácí nebo jiné, vám někdo něco řekne, a 
vám se to nelíbí? Trošičku bojujete s nějakou urážkou 
nebo s tí m, že nad něčím přemýšlíte – že nestí háte do-
mácí úkol, že vás něco trochu trápí nebo že jste si něco 
nepěkného pověděly?
„Jo.“
No a to je to ušpinění. Jak tak jdete dnem, tak i když ne-
chcete, nakupujete, všichni okolo něco řeší, pomeranče 
a banány a zaplati t hypotéku ☺ a naučit se u toho do 
školy. Zjistí te, že přes den se na vás ty věci nalepí. Na-
lepí se na vaše nohy, že? Nohy mluví o našem chození 
dnem. Pán Ježíš říká: „Pokud nebudete chodit ke mně, 
abych vám umyl nohy, tak se mnou nebudete mít díl.“ 
A tak musíme k Bohu přijít a vždycky Mu říct: „Pane Ježíši, Ty to vidíš. Co o tom říká Tvoje 
Slovo? O té mojí kamarádce, která si se mnou nechce hrát nebo mi nepůjčila bagr – spíš asi 
kamarád by nepůjčil bagr. ☺ Nebo ve  škole toho je moc a já jsem dostal dvojku místo jednič-
ky. Nebo trojku z diktátu. Jak to vidíš, Pane Ježíši, jak Ty se na to díváš? Co o tom říká Tvoje 
Slovo?“ Tak musím znova a znova přicházet k Božímu slovu a nechat si očisti t hlavu. Stane 
se vám někdy, že se třeba na někoho nebo na něco nebo na sebe zlobíte, a přijdete k Bohu, 
zavřete dveře, vezmete Boží slovo, Bibli, a Bůh vám začne hovořit? Začne vám říkat, jak to 
vidí On? Najednou jako kdyby vás obmyl. Najednou to vidíte úplně správně a říkáte si: Co já 
jsem se o tu sušenku tahal, vždyť Pán Bůh to vidí, Pán Bůh mě má rád. Pán Bůh vidí i toho 
člověka jinak. Nepřipadáte si najednou čistí ? Když učiníte pokání? Vyjdete a zase můžete 
mít úsměv na tváři. Řeknete si: Bože, já jsem s Tebou a Ty jsi se mnou. Je to tak? Jak často 
se takhle musíme mýt? Jak často si myjete nohy, děti ? Vždycky v létě před táborem? Nebo 
dokonce před letním a zimním táborem? Nebo vždycky před shromážděním v neděli? Ještě 
častěji? Aha, ještě taky před středečním shromážděním? Ne? Jozífk u, jak často si myjete 
nohy? Denně, viď? Vždycky vás máma s tátou naženou do koupelny umýt, že ano. Denně.  
Když jste někdy urousaní, někde jdete v sandálkách, tak někdy i dvakrát denně, třikrát den-
ně, že. Opláchnete nohy, abyste je neměly úplně špinavé. A tak Pán Ježíš chce, děti , abyste 
za Ním pravidelně chodily. Abyste vždycky přišly, aby vás očisti l svým Slovem. 

Na tom skončíme. Někdy příště můžu zase 
povyprávět, co máte dělat i sobě navzájem. 
Takže se naučte chodit k Pánu Ježíši a vždyc-
ky Ho poprosit: „Pane Ježíši, já jsem si dneska 
nějak urousal nohy. Jak jsem si povídal s těmi 
kamarády a kamarádkami, tak se cítí m nějaký 
špinavý. Potřeboval bych umýt. Trochu se sty-
dím ukázat Ti ty svoje špinavé nohy.“ Možná 
i trošku smrdí ty naše postoje, je to tak? Ale je 
třeba s tí m přijít a říct: „Pane Ježíši, prosím Tě, 
já bych potřeboval, abys vzal své Slovo a abys 
mi umyl nohy.“ 

Stane se vám někdy, Stane se vám někdy, 
že se třeba na někoho  že se třeba na někoho  
nebo na něco nebo na nebo na něco nebo na 
sebe zlobíte, a přijdete sebe zlobíte, a přijdete 
k Bohu, zavřete dveře, k Bohu, zavřete dveře, 

vezmete Boží slovo, vezmete Boží slovo, 
Bibli, a Bůh vám začne Bibli, a Bůh vám začne 

hovořit? Začne hovořit? Začne 
vám říkat, jak to vám říkat, jak to 

vidí On? vidí On? 



Když přichází pokušení

David Wilkerson
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„A posti v se čtyřidceti  dnů a čtyřidceti  nocí, potom zlačněl. A přistoupiv k němu po-
kušitel, řekl: Jsi-li Syn Boží, rciž, ať toto kamení chlebové jsou.“ (Matouš 4:2–3) 

Ďábel přišel se svým pokušením právě ve chvíli, když byl Ježíš nejvíce fyzicky vyčerpaný.

Není přece nic hříšného na tom, když má někdo hlad. O co tu tedy dooprav-
dy šlo? Satan provokoval Ježíše: „Jestli jsi opravdu Bohem, potom máš v sobě Bo-
ží moc. A právě teď jsi ve velmi svízelné situaci. Proč tedy nepoužiješ tuto Boží 
moc, aby sis pomohl? Copak ti  ji Bůh nedal proto, abys ji v pravý čas použil?“ 

Je to jedno z nejzákeřnějších pokušení, kterému čelí opravdově zbožní lidé. Stejně jako 
tvůj vzor – Ježíš, jsi naprosto zanícený pro Boha. Rozhodl ses ve svém srdci být Mu plně 
oddaný. Potom tě Pán přivede na poušť a po krátké době vyvstanou pochybnosti .  Znejis-
tí š a začneš pochybovat o Božím záměru s tvým životem. A když 
se pokoušíš modlit a zvítězit, satanova pokušení ti  připadají hro-
zivější než kdykoli předtí m. 

Nepřítel si přeje, aby sis počínal nezávisle na Otci. Ďábel říká: „Tu 
bolest ti  nedal Bůh. Nemusíš se tí m prodírat. Díky Svatému duchu 
máš v sobě Boží moc. Řekni slovo – zachraň se! Uspokoj svůj hlad.“ 

Satan měl především v plánu navodit selhání Boží moci. Měl na-
ději, že Bůh nevyslyší Ježíšovu prosbu o chléb, pokud by o něj 
požádal. Kdyby se nedostavila pomoc z nebe, možná by  Kristus 
začal pochybovat o svém božství a odvráti l by se od svého věčné-
ho záměru na zemi. Za druhé, satan věděl, že Ježíš byl seslán proto, aby činil Otcovu vůli. 
Snažil se proto přesvědčit Krista, aby neuposlechl a hledal vlastní dobro. Pokud by Ježíš 
zneužil svoji moc a vyhnul se utrpení, mohl by totéž udělat později a obejít kříž.

Takže jak čelil Ježíš ďáblovu pokušení? „Psánoť jest: Ne samým chlebem živ 
bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.“ (Matouš 4:4) 
V podstatě Kristus řekl: „Nepřišel jsem na svět, abych se staral o své potře-
by, bolesti  a pohodlný život. Přišel jsem se rozdat lidem, a ne sebe zachovat.“ 

Ježíš ani ve svém nejtěžším trápení neztrati l z očí svůj věčný cíl. A když se náš Pán naučil 
důvěře a slitování skrze zkušenost pouště, určitě Ho můžeme následovat.

Ježíš ani 
ve svém 

nejtěžším 
trápení 

neztrati l z očí 
svůj věčný cíl.
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„Jeden otec si 
kdysi do svého 
deníku pozname-
nal: ,Nudný den, nic 
moc se nestalo.‘ Jeho 
syn napsal: ,Nejlepší 
den mého života. Hráli 
jsme s tátou basket a šli 
jsme spolu na dlouhou 
procházku.‘ Je možné, že 
jsem to opravdu napsal 
já? Na co jsem myslel?  Co jsem 
měl tak důležitého? Musí nás pot-
kat neštěstí , abychom si udrželi správné 
pořadí priorit?  Není divu, že Bůh chce získat 
naši pozornost.“ (World Magazine, str. 37) 
Bohužel, často děláme stejnou chybu. 
Vyhradíme si zvláštní čas na rodinu, protože 
vnímáme, že je to třeba, a pak prohlásíme: 
„Dneska jsem nic neudělal.“ Především 
pro rodiče, kterým se nedostalo výchovy 
v křesťanské rodině, je šance vychovat vlastní 
děti  způsobem, jakým by sami chtěli být vycho-
váni, mimořádně důležitá. Každý den máme 
příležitost dětem předat životně důležité rady, 
které je budou provázet celým jejich životem. 

(Efezským 
6:4; Gene-
sis 18:19) 
Každý den 

jim můžeme 
říci něco, co 

ovlivní jejich 
život. Máme tak 

šanci vyzbrojit je 
pro doby, kdy budou 

čelit pokušení, vyzrávat, 
rozeznávat mezi dobrem a 

zlem. (Židům 5:14) Nepromarněme 
příležitost dát jim odpověď pokaždé, když 

ji budou hledat. Pamatujme, že každým dnem 
se krátí  čas, který se svými dětmi strávíme. 
Rodiny nezůstávají navždy, máma s tátou tu 
nebudou věčně. Každý den se zkrátka blížíme 
k okamžiku, kdy se budeme muset rozloučit 
(„Jáť půjdu k němu, ale ono se nenavrátí  ke 
mně.“ – 2. Samuelova 12:23). Naše děti  zes-
tárnou bez nás, ale každý den až do našeho 
odchodu jim můžeme být příkladem v tom, 
jak si jako křesťané poradíme s odpovědností , 
povinnostmi vůči rodině, neúspěchy, špatnými 
zprávami, stářím a smrtí .

Deti jsou požehnáním
Lydia NecováDěti jsou požehnáním
autor neznámý
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Flywheel  [,fl aiwi:l] znamená česky setrvačník ☺ 

 Chtěla bych Vás povzbudit ke zhlédnutí  fi lmu, který Vás nejen rozesměje i rozpláče, ale 
navíc Vás nasměruje a povzbudí ke změně ve vlastním životě. Nechybí v něm ani trocha 
napětí  a určitě bude bavit celou rodinu. Jedná se toti ž vpravdě o křesťanský fi lm, v němž 
jednu z hlavních rolí hraje Bůh a Jeho jednání s člověkem.

Jay Austi n je majitelem autobazaru a začíná sklízet ovoce své nepocti vé cesty. Nedaří se 
mu splácet hypotéku, doma to skřípe a chození do církve se stává nepříjemnou povinností . 
Díky sérii drobných „náhod“ si Jay postupně začíná uvědomovat neutěšenost svého stavu.

Pod názvem fi lmu na obálce stojí psáno: „V životě každého člověka někdy přijde rozhodující 
okamžik.“ 

Vy se můžete při sledování fi lmu stát svědky zlomového období v životě hlavního hrdiny a 
vidět dopad správného rozhodnutí  na jeho vlastní život, na životy jeho nejbližších, a dokon-
ce i na celou místní komunitu. 

„Flywheel“ je prvním z fi lmů z dílny bratří Kendricků, tvůrců snímků „Vzepřít se Obrům“ a 
„Fireproof“ (před časem jsme Vám je na stránkách tohoto časopisu přiblížili).  Přestože je 
fi lm natočen v amatérských podmínkách, nijak si s dalšími dvěma snímky hloubkou myšlen-
ky ani kvalitou provedení nezadá. Doporučuji Vám pořídit si novější vydání „Director’s cut“, 
které obsahuje mezi tuctem ti tulků v různých jazycích i ti tulky české, což jistě mnozí ocení. 
Určitě  si nezapomeňte prohlédnout rovněž inspirati vní bonusové materiály, které Vám dají 
nahlédnout do zákulisí natáčení. ☺
 
 Mám ráda křesťanské fi lmy tohoto druhu, protože jsou trochu jako podobenství, kterými 

RECENZE DVD
Marti na Oulická
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se můžete nechat inspirovat. Biblické principy 
v nich nastí něné můžete aplikovat ve svých 
vlastních okolnostech a potom čekat, jakým 
způsobem se Boží věrnost prokáže při Vás. ☺
 
 Film Flywheel dokonce přímo s takovým podo-
benstvím pracuje. Je to podobenství „o setrvač-
níku“. Setrvačník dodává hybnost potřebnou 
k nastartování motoru, aby auto mohlo jet, aby 
mohlo dělat to, k čemu bylo vyrobeno. Když 
chybí setrvačník, auto prostě nejede. Tohle 
všechno se Jay Austi n dozvěděl od svého věřící-
ho automechanika, když mu svěřil opravu své-
ho krásného veterána. Nakonec automechanik 
získal setrvačník zdarma od přítele. Stačilo si 
o něj říct… 

Pokání, změna smýšlení, rozhodnutí  působí 
stejně jako setrvačník. Pokání a Boží odpuštění 
(které je zdarma, stačí poprosit) dává do pohybu 
věci v životě člověka, uvolňuje Boží moc k řeše-
ní zapeklitých situací, k činění malých i velkých 

zázraků. O tom všem 
se Jay Austi n přesvěd-
čil na vlastní kůži. Ale 
POZOR – platí  to ne-
jen ve fi lmu! Obrátí -
me-li svá srdce cele 
k Bohu a srovnáme-li 
s Ním krok, On je více 
než schopen zahýbat 
věcmi v našich živo-
tech a činit i zázraky 
podobné Petrovu ry-
bolovu.

www.flywheelthemovie.com

  PRVNÍ VLAŠTOVKA

Flywheel je plně amatérský • 
fi lm. Ve fi lmu hráli a natočili jej 
členové místní církve v Albany, 
kteří jej nesli na modlitbách 
a obětovali mu svůj volný čas 
i peníze. Veškeré náklady fi lmu 
byly pokryty z dobrovolných 
sbírek místních křesťanů. Tak 
tomu bylo i u následujících 
dvou fi lmů.
Několik dní před prvním pro-• 
mítáním fi lmu v místním kině 
kamarád A.Kendricka zakopl 
o kabeláž a shodil harddisk 
s hotovým sestříhaným sním-
kem na zem. Z hotového fi lmu 
se podařilo zachránit jen suro-
vý nenastříhaný materiál. Film 
byl znovu sestříhán a připraven 
k promítání  v den původně 
ohlášené premiéry v 6:30 ráno 
po několika nocích práce.
Tvůrci viděli fi lm poprvé v celku • 
až na premiéře společně s divá-
ky.
Film se v místním kině promí-• 
tal 6 týdnů v kuse, pak ve dvou 
dalších městech.
Odvysílání na sedmi křesťan-• 
ských TV stanicích otevřelo fi l-
mu cestu k rozšíření na DVD po 
celých Spojených státech. 
Film získal v roce 2004 7 cen • 
na nezávislých fi lmových festi -
valech. 
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Když ďábel zatahá za tvůj 
provázek 

Ron Hutchcraft 

Když máte malá vnoučata, zaručeně se ocitnete zpátky mezi hračkami. Věřte tomu, že 
máme skříň plnou hraček, které, navzdory určitým zlomyslným pověstem, nejsou moje. 
Jsou pro naše vnoučata, která je pokaždé, když k nám přijdou na návštěvu, rychle přemístí  
ze skříně do obýváku. Jednou z nich (hraček, nikoli vnoučat) je chlupatá modrá loutka s vy-
pouklýma očima – je to starý dobrý Cookie Monster ze slavné Sesame Street. Tahle loutka 
má na zádech provázek. Když za něj zataháte, loutka začne přežvykovat, zahýbe rukama a 
pronese svou typickou hlášku: „Sušenku. Já chci sušenku!“ Zataháte za provázek znova, a 
loutka řekne to samé. Bez ohledu na to, kolikrát za provázek zataháte, loutka vždy pronese 
svůj „sušenkový“ proslov!
Taháte za provázek a loutka na to reaguje vždy stejně. Smutné je, že přesně tak to funguje, 
když satan zatahá za náš provázek – chováme se jako jeho loutka. Reagujeme téměř vždy 
stejným starým hříšným nebo ničivým způsobem – dokud ten jeho provázek neustřihne-
me. V 1. Samuelově 17, od verše 16, našem dnešním slově ze Slova Božího, máme určitý 
návod, jak to udělat. 
Židovská a fi listi nská armáda jsou na mrtvém bodě a každá z nich zabírá svůj kopec na opač-
né straně údolí. Filisti nští  každý den posílají svého devět stop vysokého obra, aby vyzýval 
Židy k vyslání nějakého šampióna, se kterým by se utkal – s tí m, že lid poraženého bude 
sloužit lidu vítěze. Každý den se je ten obr snaží zastrašit; každý den se židovští  vojáci utí kají 
schovat. Goliášova takti ka ve skutečnosti  odráží takti ku našeho nepřítele, a tak zde může-
me odhalit, jakým způsobem vás satan přiměje udělat cokoliv, co chce, kdykoliv zatahá za 
ten starý provázek. 
Verš 16 říká: „I přicházel ten Filisti nský ráno a večer, a stavěl se po čtyřidceti  dní.“ Takti ka 
číslo jedna, jak vás udržet ve stavu porážky – neustálé útoky. Satan prostě stále a stále tahá 
za provaz, který vždycky fungoval, zaplavuje, pokouší a překrucuje vaše pocity tak dlouho, 
až nakonec opět uděláte to, co jste udělali vždycky. A tady je druhý způsob, jak vás váš ne-
přítel často přinutí  udělat to, co chce on – Goliáš ve verši 9 říká: „Pokud nad ním zvítězím 
(to znamená nad kýmkoliv, koho Židé proti  němu pošlou) a zabiju ho, budete naši poddaní.“ 
Druhá nepřátelská takti ka – zvyšování sázek. Ďábel dosahuje svého tí m, že říká: „Podívej se, 
co všechno ztratí š, když se nepodvolíš. Tentokrát je sázka příliš vysoká na to, abys to udělal 
Božím způsobem.“ 
Nuže, mladý David konečně vystoupil, aby se postavil nepříteli, ale jeho starší bratři, kteří byli 
součástí  té ustrašené armády, ho obvinili, že je „domýšlivý“ a „bezbožný“ a že přišel se špat-
nými moti vy. Dokonce i král řekl: „Jsi jenom chlapec.“ Takti ka číslo tři: odrazování ze strany 
spolubojovníků. Zbabělost, kriti ka a negati vita jsou nakažlivé a jsou satanovým oblíbeným 
nástrojem k tomu, aby zastrašil věřícího – jiného věřícího. Nepadněte kvůli tomu. Je ještě 
jeden provázek, za který váš nepřítel moc rád tahá: lži o tom, kým jste. Když se David obru 
postavil, obr zesměšňoval jeho mládí, jeho ubohé zbraně a řekl: „Dám tvé tělo ptákům.“ (verš 
44) Satan vás znova a znova přinuti l udělat to, co chce, když jste uvěřili lžím o tom, kdo jste. 
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SOUTĚŽ o nejlepší překlad!!!

Umíte anglicky? Máte příležitost si to vyskoušet v 
naší soutěži o nejlepší překlad textu písně s náz-
vem „Brave enough“ napsaný paní Pearl Barreto-
vou (vpravo na fotografi i spolu s její rodinou). 
Připravte si tužku a papír...a možná na pomoc 
i nějaký ten slovník...a začínáme ☺!
Překlady prosím zasílejte na naši e-mailovou 
adresu: prikryti @patmos.cz nebo poštovní adresu 
Přikrytí , U Potoka 26, 252 65 Tursko. Nejpozději však do 5.11.2010.
Nejlepší překlad písně odměníme a uveřejněníme v dalším čísle Přikrytí . 

Už jste na satanovo popotahování za stejný starý provázek reagovali dost dlouho. Udělejte 
to, co udělal David – nepoddávejte se. Vzdorujte svému nepříteli! David mu řekl: „Ty jdeš 
proti  mně s mečem a kopím a s pavézou, ale já jdu proti  tobě ve jménu Hospodina zástupů.“ 
(verše 45, 47) Bůh říká: „Vzepřete se ďáblu, a on od vás uteče.“ (Jakub 4:7) Je čas, abyste 
tomu nepříteli vzdorovali ve vítězném Ježíšově jménu. Je načase, abyste řekli: „Jen do toho, 
zatahej za můj provázek! Ale protože mám na své straně Ježíše, neudělám to, co jsem do-
sud vždycky udělal. Už nejsem tvojí loutkou!“

Brave enough

I know how to give a piece of my mind,
Practi ce makes perfect, I don’t have to try
It comes easy for me,
But I’ll admit it’s not working that well,
I think I’ve come to the end of myself,
So I’m fi nally listening to that sti ll small voice
Urging me to make choices to be…

CHORUS:
Brave enough to be meek,
Bold enough to be sti ll,
Wise enough to learn to hold my tongue
When my words just want to spill
Big enough to forgive
Strong enough to submit
Yeah, brave enough to let these hardened 
parts
Turn to gentleness.
Brave enough!

I know God’s ways are higher than mine,
The wisdom of man is foolishly blind,
Now I see clearly.
I know I’ve got some new habits to learn,

I need to build back the bridges I’ve burned
For I very nearly lost the one that I love,
So here I am asking for help from above to 
be…

CHORUS:
Brave enough to be meek,
Bold enough to be sti ll,
Wise enough to learn to hold my tongue
When my words just want to spill
Big enough to forgive
Strong enough to submit
Yeah, brave enough to let these hardened 
parts
Turn to gentleness.
Brave enough!

So turn me around,
Turn me upside down,
Mold the core of me
Into what you are naturally.

Nancy Campbell
Above Rubies Ministry
PO Box 681687
Franklin, TN 37068-1687
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Recept na sladký domov

Linda Čapčíková

Díky mým různým povinnostem a zaměstnáním se mi občas stane, že to večer doma 
vypadá jako po boji. Znáte to – manžel se vrací z práce a musí překračovat hory hra-
ček, vysypaných krabic a rozházených bot, aby se dostal do kuchyně, kde ho teprve čeká 
výbuch špinavého nádobí, zbytků jídla na podlaze a nervózní manželka, která ne a ne 
dodělat tu rajskou omáčku… Do toho všeho se ozývá ryk dětí , kterých si máma nevšímá. 
Pokud si táta v tu chvíli připadá jako hasič, který po celém dni přichází hasit další velký 
požár, není moc daleko od pravdy ☺. Chceme ale pro naše muže takový domov? Nešlo 
by to i nějak jinak?

Samozřejmě, že šlo! Ale začátek je v nás – manželkách, maminkách a hospodyňkách. 
Pojďme se vzepřít všemu, v čem jsme byly vychované, i tomu, co říká svět. Pojďme se 
vzepřít své vlastní sobeckosti  a udělejme z našich domovů „ráj na zemi“ pro naše milé! 
O domu ctnostné ženy se píše: „Dověřuje se jí srdce muže jejího; nebo tu kořistí  nebude 
nedostatku. Dobře činí jemu a ne zle, po všecky dny života svého.“ (Př 31:11-12) Dejme 
svým manželům domov, který pro ně bude útočištěm, kde budou moct načerpat hojnost 
síly a požehnání, domov, kam se budou vždy rádi vracet.

Neříkám, že je to snadný úkol, ale nemluví snad Bible 
o tom, že máme být ženy statečné ☺ a dělat všechno jako 
Pánu a s dobrou myslí? (Př 31:10, Ef 6:7) Takže pokud jste 
se spolu se mnou rozhodly jít do toho, vězte, že Bůh je na 
vaší straně a požehná vám! A to je dobře, protože recept 
na sladký domov vyžaduje ze všeho nejvíc Boží požehná-
ní, které vychází z naší poslušnosti  vůči Němu. Není to 
o penězích ani o velikosti  bytu či domu, nezáleží na počtu 
dětí . Je to o naší lásce k Hospodinu a k naší rodině, je to 
o lásce, která naplní náš domov a stane se tajnou přísa-
dou, která bude naše milé přitahovat vždy zpátky domů.  

Zde je pár rad a nápadů, které ke stvoření příjemného domova můžou přispět:

Kvalita převyšuje kvanti tu1. 
 Přichystejte manželovi jednou za čas výjimečný večer, na který nezapomene. Připrav-

te se.  Promyslete to. Nakupte si dopředu a požehnejte mu. Uvařte jeho oblíbené jíd-
lo, upravte sebe i děti , přečtěte mu oddíl s Písma, který ho povzbudí. Bůh je kreati vní 
a stvořil krásné a na pohled příjemné věci –  modlete se, aby vás vedl a dal vám ty 
správné nápady, které vašeho muže potěší.  

...recept na sladký 
domov vyžaduje 
ze všeho nejvíc 
Boží požehnání, 

které vychází z naší 
poslušnosti  vůči 

Němu. 
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Zapojte děti 2. 
 Naučte děti  přivítat tatí nka – není nad to, když táta přijde z práce domů a jako první 

se mu dostane vřelého přivítání od celé domácnosti  s vámi v čele. Nebo si připrav-
te s dětmi krátké vystoupení, které tátovi před 
spaním předvedou. Větší děti  mu mohou  třeba 
uspořádat hudební koncert. Když je čas jídla, 
ustrojte děti  jako malé číšníky či servírky obslu-
hující tátu – uvidíte, že je to bude bavit.

   
Máma je klíč3. 

 Všimli jste si, že děti  opakují přesně to, co vidí 
u svých rodičů? Když se máma často usmívá, má 
usměvavé děti . Když se mračí a stěžuje si, fun-
guje to stejně. Využijte toho a staňte se vůdcem 
spokojené a usměvavé rodinné atmosféry. Konec 
konců, neuklizený byt či připálenou večeři člověk 
snese mnohem lépe než „dusno“ doma.

Krb4. 
 Když je venku škaredě a chladno, zpříjemněte si 

rodinné večery praskajícím ohněm v krbu nebo 
zapalte voňavé svíčky. Při čtení příběhů z Bible nebo společných modlitbách se zachu-
mlejte do dek. 

Není jídlo jako jídlo5. 
 Když připravujete manželovi jídlo, dbejte na úpravu. Obyčejný pokrm může s trochou 

fantazie vypadat úplně jinak. Formičkami na cukroví vykrojte chléb a sýr do tvaru 
hvězdiček a srdíček nebo vytvořte na talíři ze zeleniny smajlíka. Prostřete hezky stůl a 
nezapomeňte na ubrousky, ubrus a svíčky.

Zeptejte se ho…6. 
 Chcete-li, aby bylo vašemu muži doma příjemně, zeptejte se ho, co konkrétně má 

či nemá rád. Možná zjistí te zajímavé věci. Třeba můj muž mi poradil, že není nutné, 
abych měla vždy „vysmejčený dům“, ale stačí udělat jen takzvanou povrchovou úpra-
vu. Nemusím mít umyté nádobí, ale srovnané vedle dřezu. Nemusím mít vytřený 
prach nahoře na kuchyňské lince, ale po zemi by se neměly válet věci. To byl pro mě 
objev ☺. Je zajímavé se učit na věci dívat jeho pohledem…

Duchovní pokrm7. 
 Nezapomeňte na to nejdůležitější, co váš manžel potřebuje – Hospodina. Modlete 

se za něj, když si na něj během dne vzpomenete. Nechte Boha, ať k vám hovoří svoje 
slovo, které bude světlem i pro kroky vašeho muže. Pomozte mu udělat si čas na 
duchovní pokrm, který je důležitý pro jeho duchovní zdraví, a uvidíte, jak váš domov 
bude vzkvétat ☺.      

  

Není to o penězích 
ani o velikosti  bytu či 

domu, nezáleží na počtu 
dětí . Je to o naší lásce 
k Hospodinu a k naší 

rodině, je to 
o lásce, která naplní náš 
domov a stane se tajnou 

přísadou, která bude 
naše milé přitahovat 
vždy zpátky domů.  



Překvap někoho v rodině tí m, že mu připravíš nečekané pohoštění: může to být tácek 
s ovocem, čaj a pěkná kyti čka, sušenka s mlékem, dobrá knížka atd.

Jdi přivítat nové sousedy. Přines jim třeba květi ny nebo bochník chleba. Přivítej je ve 
vašem sousedství a nabídni jim svou pomoc, než se zabydlí.

Tomu, kdo k tobě byl pohosti nný, napiš karti čku s poděkováním.

Napiš si seznam akti vit, které můžete dělat, když jsou u vás na návštěvě děti  (např. pře-
číst jim knížku, ukázat jim koně za vesnicí atd.) Ponechej si seznam po ruce, ať jej můžeš 
kdykoliv použít.

Pokud tvoje rodiče navští ví jiná rodina s malými dětmi, pomoz těmto malým dětem, 
aby se u vás cíti ly jako doma, zatí mco si rodiče povídají. Až návštěva odejde, napiš si, co 
všechno jsi s dětmi dělala. Prokazovala jsi jim opravdovou pohosti nnost?

Nacvič si pohosti nnost ve své vlastní rodině. Pozdrav vždy všechny členy rodiny, když se 
vrátí  domů. Pečuj o rodiče a sourozence, když jsou nemocní nebo unavení – připrav jim 
jejich oblíbené jídlo, udržuj si kvůli nim pořádek a čistotu ve svém pokojíčku, rovnej jim 
peřiny … Můžeš jim na polštáři nechat třeba překvapení ☺ nebo jim připravit snídani do 
postele. Udělej si znovu seznam nápadů a každý den si zapiš alespoň dvě věci, kterými 
jsi záměrně prokázala pohosti nnost svým rodičům a sourozencům.

Pozvi někoho dospělého na večeři. Bude to tvůj vzácný host. Třeba dědeček, učitelka, 
trenér… Pomoz navrhnout menu večeře, připrav stůl a při večeři začni konverzaci.

Prostuduj si pasáž z Lukáše 14:12-14 a pozvi někoho, kdo ti  nemůže návštěvu oplati t. 
Někoho, koho bys normálně nepozvala. Přemýšlej o někom, kdo žije sám, kdo má něja-
kou potřebu atd.

16

Pohosti nná žena

Najdi si a přečti  následující verše:

Matouš 10:42
Lukáš 14:12-14
Římanům 12:13

Galatským 6:10
Židům 13:1-2
1. Petrova 4:9

Pohosti nnou ženu poznáte podle toho, že její dům je často plný hostů, cizinců 
nebo dětí . Ať je zima, či je léto. Ať jsou peníze, či ne... Je to Boží ctnost, která 
nezáleží na okolnostech, ale na srdci. Povzbuďme v ní sebe i své dcery!
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Napiš si, jak být připravena na nečekanou návštěvu. Zamysli se nad jídlem, akti vitami, 
místem, kde návštěvu uložit k spánku atd.

Modli se za příležitost, kdy bys mohla někoho spontánně pozvat na návštěvu. (Ujisti  se 
nejdřív, že s tí m tvoji rodiče souhlasí.)

Zamysli se, jakou hru byste si mohli zahrát, aby se lépe poznali všichni, kdo se u vás na 
návštěvě moc neznají.

Prostuduj si pravidla slušného chování:
Jak někoho pozdravit, jak lidi navzájem představit, jak pomoci někomu s kabátem a jak 
lidi obsloužit u stolu.

Společně jako rodina pozvěte na návštěvu misionáře, kteří se vráti li z cest. (Můžeš jim 
nabídnout i svůj pokoj na spaní.) Udělej, co bude ve tvých silách, aby se cíti li jako doma 
a abyste se dozvěděli co nejvíc o zemi, ve které slouží, o jejich službě a potřebách.

Když vaše rodina čeká návštěvu:
Pomoz uklidit dům, vymyslet večeři, připravit jídlo a pomoz po návštěvě uklidit.

Nabídni přátelství malým dětem v sousedství a ve shromáždění. Buď k nim pohosti nná 
tak, že si s nimi budeš hrát, povídat a že jim budeš pomáhat.

Udělej si doma speciální „dětský koutek“ pro své malé návštěvníky. Dej tam košík s kníž-
kami, hračky a pohodlné polštáře. Když přijdou na návštěvu děti , společně si čtěte a 
hrajte.

Zamysli se nad tí m, u koho se na návštěvě cítí š dobře. Co takový člověk dělá nebo říká, 
že se tam cítí š dobře? Napiš si to a inspiruj se.

Prostuduj si 1. Petrovu 4:9. Jak může žena neochotně prokazovat pohosti nnost?  Co ji 
k tomu vede, ba doslova pokouší?

Najdi si v Bibli příklady pohosti nnosti . Kdo „hosti l anděly“? Kdo hosti l Ježíše? Kdo pro-
roky? Kdo zvědy? Vzdálené příbuzné? Napiš si, kdo koho hosti l. A k tomu cokoliv, co 
následovalo a mohlo být výsledkem pohosti nnosti  daného člověka. Jakou roli hrály v ta-
kových případech ženy?

Porovnej si pohosti nnost Marie a Marty v Lukášovi 10:38-42 a v Janovi 12:1-8. Jak se 
každá z nich chovala k hostům? Jaká byla Ježíšova odpověď?

Napiš si seznam rychlého občerstvení, které umíš připravit pro nečekané hosty. Udělej 
si na všechny potřebné ingredience speciální místečko ve spíži.

Popřemýšlej, jak se liší role manžela a manželky, co se týká pohosti nnosti . Napiš si, jaké 
si myslíš, že má každý z nich povinnosti .

17



PŘIKRYTÍ         Září 2010

18

Jak manželčina ochota a schopnosti  podporují manžela 
v jeho povolání? Popovídej si o tom se svým tatí nkem. 
Popovídej si o tom také se svou maminkou.

Prostuduj si verše Přísloví 15:17 a Přísloví 17:1. Jakou 
mohou mít souvislost s pohosti nností ? Je to, co bude 
k večeři, nejdůležitější součástí  návštěvy? Prober to 
s rodiči.

Prostuduj si v Písmu příklady pohosti nnosti . Byly to plá-
nované události , nebo neplánované? Co se z toho mů-
žeš naučit?

Napiš krátkou esej nebo příběh o čistém a uklizeném 
domě a ochotě či neochotě ženy přijímat hosty.

Pro rodiče:

Bůh nám prokázal pohosti nnost tí m, že nás pozval do svého domu víry, „když jsme ještě byli 
cizinci“. A přikazuje nám prokazovat stejnou lásku ostatním tí m, že jim máme otevřít srdce a 
své domovy.
Pohosti nná žena vybuduje pohosti nný domov – domov, který je otevřený všem, kdo potřebu-
jí povzbudit, kdo se potřebují sdílet, kdo potřebují péči a lásku. Opravdově pohosti nná žena 
se natáhne a přivede domů lidi bez ohledu na menu večeře a navzdory pavučinám.
Maminka má být svým dětem příkladem svou láskou a laskavostí . Má vytvářet spořádanou a 
laskavou atmosféru, která bude radostně zasahovat i ostatní lidi mimo rodinu.
Jako rodiče se musíme v této oblasti  stát příkladem. Musíme pomoci svým dcerám, aby si 
vybudovaly takové postoje a schopnosti , které učiní z jejich současných i budoucích domovů 
útočiště pokoje na zemi.

Projděte si s dcerou následující otázky:

Přidá se k vám, když vítáte hosty?
Připojí se, když si doma povídáte s návštěvou, nebo se dál věnuje svým zálibám?
Odloží své plány, když k vám přijede nečekaná návštěva?
Udržuje si svůj pokojíček uklizený, takže se nemusíte stydět, když k vám přijdou hosté?
Prokazuje laskavost malým návštěvníkům? Snaží se, aby se u vás cíti li šťastní, zatí mco si do-
spělí povídají?
Dělí se ráda o hračky s návštěvou?
Zapojí se ucti vě do konverzace dospělých?
Iniciuje konverzaci s návštěvou?
Chová se u stolu slušně?
Poslouží nejprve ostatním?
Cítí  zodpovědnost pomáhat s přípravou na návštěvu a s pozdějším úklidem?
Chápe, že svou pohosti nností  vlastně slouží Kristu?
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„Dobře si uvědomuji, že Boží slovo je mojí každodenní potravou.  Ale kde mám na čtení 
Písma vzít čas, když mám všechny ty malé děti ?“ ptáte se.
Jako mladá maminka jsem rovněž řešila toto dilema. Vždycky jsem Boží slovo četla moc 
ráda. Předtí m než se nám narodily děti , byla jsem zvyklá na začátku každého dne trávit 
tři hodiny čtením Božího slova a na modlitbě. Zapisovala jsem si mnoho stran zjevení a 
porozumění, která jsem přijala, když mi Bůh ukazoval úžasné věci ze svého vzácného Slova. 
Ty deníky vázané v tvrdých deskách mám dodnes schované. Ale když jsem vstoupila do 
nového dobrodružství zvaného mateřství, najednou jsem tento čas nemohla najít. Musela 
jsem hledat jiný způsob. A když se chce, tak to jde.

Využij drobné příležitosti 

Nejdřív jsem hořekovala, že nemohu trávit hodiny s Bohem v soukromí, jenže brblání nad 
tí m, co nemohu dělat, nepomáhalo. Přišla jsem na to, že Bůh není omezený na má něko-
likahodinová zti šení s Ním, ale že velmi stojí o to, aby byl součástí  mého života, který žiji 
jako matka. Chtěl, abych s ním zůstávala a přebývala v Jeho přítomnosti  během vaření, když 
jsem přebalovala, čisti la toalety atd. Zjisti la jsem, že mohu načerpat tak zoufale potřebnou 
výživu z Božího živého Slova, když využiji drobné příležitosti , které se tu a tam během dne 
vyskytnou. Mohu si číst během kojení (když zrovna nečtu příběhy ostatním dětem ) a ulovit 
veršík ze Žalmu se dá i při chvilce na toaletě. ☺
 Jedna z mých Biblí vždy ležela na okenním parapetu nad kuchyňským dřezem, kde jsem 
trávila hodiny přípravou jídel a mytí m nádobí. Měla jsem 
ji otevřenou v knize Žalmů nebo Přísloví, abych mohla tu 
a tam vzhlédnout od práce, přečíst si veršík a přemýšlet 
nad ním.
Vzpomínám na jednu situaci ze svých mateřských časů na 
Novém Zélandu. Když jsem v kuchyni u dřezu myla nádo-
bí, vydala jsem se ve své mysli na sebelítosti vý výlet. Slzy 
mi tekly po tvářích! Vtom jsem vzhlédla. Moje Bible leže-
la otevřená na Žalmu 103 a já četla: „Dobrořeč duše má 
Hospodinu, a všecky vnitřnosti  mé jménu svatému jeho. 
Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všec-
ka dobrodiní jeho, kterýž odpouští  tobě všecky nepravosti , 
kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé, kterýž vysvobozuje od zahynutí  život tvůj, kterýž tě 
korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním …“
 Usvědčilo mě to a okamžitě jsem vyznala svůj hřích. „Lituji toho, Pane. Činím pokání z těch 
podvodných sebelítosti vých myšlenek. Vzpírám se jim ve jménu Ježíše. Děkuji Ti za všech-

Když se chce, tak to jde

Nancy Campbell

Přišla jsem na to, že 
Bůh není omezený na 
má několikahodinová 

ztišení s Ním, ale že 
velmi stojí o to, aby byl 
součástí mého života, 
který žiji jako matka. 
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no, čím jsi mi požehnal. Děkuji ti  za to, že jsi mě spasil. Děkuji Ti za svůj domov. Děkuji Ti 
za svého muže. Děkuji Ti za skvělé děti , které jsi mi dal. Jsem požehnaná žena.“ Když jsem 
začala chválit a děkovat Pánu, mé negati vní naladění se rozplynulo. Problémem nebyly mé 
okolnosti ! Bylo to mé podvodné přemýšlení! A co mě vysvobodilo? Mocné Boží slovo!
Loni jsme byli v Palmerston North na Novém Zélandu, kde jsem před 25 lety začínala se 
službou Above Rubies. Naši přátelé připravili slavnostní oběd na připomínku této událos-
ti . Když různí lidé dávali k lepšímu své vzpomínky z počátků Above Rubies, šokovalo mě 
množství těch, kteří si mě pamatovali jako mladou maminku s Biblí na okenním parapetu. 
Ovlivnilo to jejich život a začali to dělat stejně. Překvapilo mě, jak velký vliv může mít tako-
vá drobnost a může se stát jednou z nejživějších vzpomínek po tolika letech.
Pokud toužíte být naplněny živým Božím slovem, určitě také objevíte netradiční způsoby, 
jak ho číst uprostřed té škály úkolů, které mateřství a domácnost přináší. Vždycky se najdou 
zvláštní příležitosti , které můžete využít. Vzpomínám si, jak jsem jednou měla silnou potře-
bu strávit čas s Pánem. Vzala jsem pár hraček a tu droboti nu s sebou do ložnice a poklekla 
jsem vedle postele se svou Biblí. Strávila jsem úžasný čas s Pánem. Děti , které po mně lezly, 
jsem téměř nevnímala, když tu se ozvalo rázné zaklepání na dveře se slovy: „Mohla byste 
ty děti  trochu zklidnit?“ Náš nájemník přišel domů z práce a necíti l se dobře. Nemohl spát 
kvůli rámusu, který děti  v ložnici dělaly, a já jsem o ničem nevěděla. Vaše „zti šení“ možná  
nebude vždycky ti ché, ale my maminky se můžeme naučit slyšet Boží hlas i uprostřed klub-
ka dětí  a všeho toho rozruchu kolem nás.
Mám moc ráda příběh o Zuzaně Wesleyové, která měla ve zvyku si vždy přes hlavu přehodit 
zástěru, když potřebovala mluvit s Pánem. Když ji děti  viděly se zástěrou na hlavě, věděly, 
že je ve své svatyni!

Poznamenej si to!

Když si čtu Slovo, čtu ho ve víře. Čtu ho a věřím, že ke mně Bůh promluví. Očekávám na 
Boha, že ke mně promluví každým veršem. Když mi bylo asi tak dvanáct čtrnáct let, četla 
jsem Jeremiáše 30:2: „Spiš sobě do knihy všecka slova, kterážť jsem mluvil.“ Vzala jsem si 
to slovo osobně a začala jsem si od té doby zapisovat všechno, co mi Bůh zjevil a co jsem 
se z Božího slova naučila.

Když přišly děti , přestala jsem na to mít čas. Ale kde je vůle, 
najde se i způsob. Jak bych to mohla vyřešit? Začala jsem 
s myšlenkou, ve které pokračuji dodnes. Vždycky na začátku 
roku si pořídím diář, který má na každý den jednu stránku 
(nebo stránku na dva dny). Potřebujete tolik místa, abyste 
si tam mohly napsat aspoň jeden verš. Tento diář nepou-
žívám k plánování svého rozvrhu, ale zapisuji si tam verše 
z Písma. Vlastně mám na plánování jenom malý tenký diář 
a druhý větší v pevné vazbě na to nejdůležitější – abych si 
mohla zapisovat, co ke mně osobně každý den Bůh mluví. 
Když si čtu, hledám veršík, který ke mně nejvíc promlouvá, 
a zapíšu si ho na tu stránku. Když tam ještě zbude místo 

a mám čas, připíšu pár vět o tom, jak to ke mně osobně mluví, a modlitbu jako odpověď 
Pánu.
Milé zaměstnané maminky, to netrvá moc dlouho. Můžete si najít čas k přepsání JEDNOHO 

Když si čtu Slovo, čtu 
ho ve víře. Čtu ho a 

věřím, že ke mně Bůh 
promluví. Očekávám 
na Boha, že ke mně 
promluví každým 

veršem.
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VERŠÍKU! A přinese vám to velké požehnání. Pomůže vám to, abyste si zapamatovaly, co 
jste četly. Kdybyste se mě na konci dne zeptaly, co mi Bůh ráno řekl, přiznávám, že bych si 
to většinou nepamatovala. Kdybych si to ovšem nezapsala. Psaní mi pomáhá, abych si to 
zapamatovala. Koncem roku mám plný diář veršů, které Bůh dal mně osobně! Moc ráda se 
k nim vracím a pročítám si verše z uplynulých let. Jsou mi životem a rémou.

Košík k zamyšlení

Ještě jeden dobrý nápad. Co takhle košík k zamyšlení? Do vhodného košíku ukládejte vše, 
co vás inspiruje během vašich zti šení (i kdyby to byla ta halasnější s dětmi kolem). Dejte si 
do něj také jednu ze svých Biblí a nějaký sborník úvah ke 
každodennímu čtení dle vaší volby (zrovna píšu jeden pro 
maminky, určitě ho budete chtí t, až ho vydáme), možná 
nějaký jiný překlad Bible, než který běžně čtete, a starý 
zpěvník (opravdu stojí za to si přečíst některé z těch sta-
rých písní pro inspiraci k chození s Pánem), a samozřejmě 
váš diář v tvrdých deskách, do něhož si budete psát nejdů-
ležitější verš, který vám toho dne Bůh dal. Nezapomeňte 
tam přidat dvě nebo tři pera (nebo i víc, pokud mají ten-
denci rychle mizet), abyste měly po ruce něco na psaní, 
když přijde zjevení.
Svůj košík k zamyšlení mějte na místě, kde nejraději s Pá-
nem sedáváte, nebo si ho můžete vždycky odnést, kam 
zrovna potřebujete – někam v domě nebo ven pod strom, 
když hlídáte děti  při hraní, nebo kam zrovna jdete. Vše potřebné máte v košíku. Nemusíte 
pobíhat kolem a shánět to, když někde najdete další útulné zákoutí . 
Čím více se budete syti t živým Božím slovem, tí m více budete vyživené, posilněné a uspo-
kojené. Budete naplněné, až budete oplývat a krmit svou rodinu životodárnou pravdou.

Nancy Campbell
Above Rubies Ministry
PO Box 681687
Franklin, TN 37068-1687

Čím více se budete sytit 
živým Božím slovem, 

tím více budete vyživené, 
posilněné a uspokojené. 

Budete naplněné, 
až budete oplývat a 
krmit svou rodinu 

životodárnou pravdou.

„Být matkou je nejdůležitější povolání na světě. 
Nikdo nestojí na pozici takové moci a vlivu. Ona 

drží ve svých rukou osudy národů!“

-Hannah Whitall Smith-
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Už samo slovo dospívající naznačuje,      
že se jedná o určitý přechodový věk 

mezi dítětem a dospělým. Není divu, že do-
spívající se cítí izolováni během tohoto znač-
ně neohrabaného věkového období. A bude 
lépe, když je od tohoto okamžiku budeme 
spíše nazývat mladí dospělí. Automaticky je 
tím vyjádřena myšlenka, že se někam ubírají 
– k dospělosti.

To, co následuje, jsou moje osobní myšlenky, 
určené rodičům mladých dospělých. Dou-
fám, že budou užitečné:

Jak vybudovat zralost

Ponechte svým dětem dostatek prosto-1. 
ru pro pády. Nesnažte se jim zajistit svět 
bez selhání. Nechte mladé dospělé udě-
lat pár chyb a nechte na ně dopadnout 
přirozené důsledky jejich selhání (pokud 
to samozřejmě nehraničí s nebezpečím). 
Nechť líné dítě dostane pětku z písemky 
z matematiky. Nechť se shodí nafoukané 
dítě, které se chlubí před svými přáteli. 
A svéhlavému chlapci ponechte dosta-
tečně „dlouhý provaz“ na to, aby se do 
něj sám chytil. Rodiče, kteří své děti ne-
ustále chovají jako „ve vatě“ (to zname-

ná, že jim buď nedopustí selhat, nebo je 
od přirozených důsledků jejich selhání 
odstíní, anebo hledají omluvu pro hřích, 
který mohl selhání zapříčinit), totiž 
v podstatě podporují jejich věčnou ne-
zralost. Myslím, že v dnešní době máme 
již dostatečné množství dospělých, kte-
ří na sebe nejsou ochotni vzít důsledky 
svých selhání.
Otec musí zaujmout aktivní roli při vý-2. 
chově dospívajících dětí, zvláště pak 
chlapců, protože ti nutně potřebují 
jeho vedení a přijetí. Jeho role se ne-
může omezit jen na pouhou nápravu 
problémů. Otcové, pokuste se, je-li to 
jen trochu možné, zorganizovat si svoji 
práci tak, abyste se v letech, kdy vaše 
děti dospívají, nemuseli stěhovat. Pokud 
své mladé dospělé vykořeníte z okruhu 
jejich stávajících přátel nebo začnete 
navštěvovat jiné shromáždění a jinou 
(Bůh chraň) státní školu, pak to přispěje 
k jejich dezorientaci (zvláště když v nich 
současně naplno křičí hormony).
Nedělejte svým dospívajícím opakova-3. 
ná kázání či proslovy a nesnažte se je 
zastrašením přimět k tomu, aby přijali 
váš pohled a přístup. Nebuďte kritičtí a 
nesnižujte je. Jsou-li neposlušní, pak je 

Co říká 
Bible 
o výchově 
dětí

J.  R ichard  Fugate

Dodatek D
Dospívající
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potrestejte, ale nešikanujte je.
S mladými dospělými mluvte. Mluvte 4. 
s nimi o náročných tématech (alkohol, 
drogy, známosti a vztahy, zábava, oblé-
kání atd.). Nechte je, ať vyjádří svůj ná-
zor a pocity ohledně jakéhokoli tématu, 
aniž byste je bezprostředně kritizovali 
nebo napravovali. Nemusíte souhlasit 
s každým výstředním názorem, který 
vaši mladí dospělí mohou mít; ale nech-
te je jejich názory zformulovat tak, jako 
kdyby mluvili s přáteli. Vaším cílem je 
vedení, nikoli manipulace. Namísto ne-
ustálého poučování je lepší klást takové 
otázky, které mladé dospělé dovedou k 
přemýšlení o názorech, jež vyjádřili, a ke 
zformulování jejich logických důsledků. 
Je lepší, aby vaše standardy byly podro-
beny přezkoumání již nyní, než aby 
k tomu došlo, až vaši mladí dospělí opus-
tí domov.
Nemluvte vždy negativně a nezesměš-5. 
ňujte vše, co říká a produkuje svět (i kdy-
by to bylo pravdivé). Ptejte se svých dětí, 
co ony vidí špatného např. na humanis-
tickém prohlášení, které zazní v televiz-
ních zprávách, nebo co je v nepořádku 
s hodnotami, které propaguje určitý 
film. Učte mladé dospělé analyzovat věci 
sami pro sebe. Veďte – nekažte, a někdy 
ani nemluvte.
Každý mladý muž by měl být veden k osa-6. 
mostatnění od svých rodičů – ekonomic-
ky, fyzicky a citově. K tomu není potřeba, 
aby ho odstrčili; stačí pouze, aby ho smě-
rovali k jeho životní roli muže. Boží plán 
s důrazem na roli muže – vést, ochraňo-
vat, zaopatřovat svoji rodinu a ctít svoji 
manželku – musí přitom být příkladně 
uplatňován otcem a respektován matkou.
Chlapci ve věku dvanácti, třinácti let 
by již měli konat smysluplnou práci – 
úklid zahrady, roznáška novin, výpomoc 
v místním supermarketu apod. Mladík ve 
věku 16 či 17 let by již měl mít za sebou 
zkušenosti z práce pro několik různých 

šéfů. K tomu je dobrá příležitost mini-
málně v době letních prázdnin. (Mladík 
tak může formou rychlokurzu zjistit, co 
po zbytek života určitě nechce dělat!) 
V ideálním případě by měl pracovat s cí-
lem vydělat si na část, případně na celé 
své vysokoškolské studium. Pokud se váš 
syn chystá studovat na vysoké škole, pak 
doporučuji, aby nejprve absolvoval baka-
lářské studium v místě bydliště a zároveň 
bydlel doma (zvláště pokud je to jeho 
první zkušenost se světem). Tento pří-
stup vám umožní pomoci mu překonat 
kulturní šok spojený s cizím prostředím.
Pokud mladý muž poté, co dospěl (po 
dosažení dvaceti let), na plný úvazek 
nestuduje školu, měli by od něho rodi-
če požadovat, aby platil nájem a stravu, 
a tím podporovat jeho zodpovědnost a 
rozvíjet soběstačnost.
Každá mladá žena by měla být vycho-7. 
vána s cílem naplnit svoji biblickou 
roli. (Téma je velmi zevrubně popsáno 
v knize mojí ženy On the Other Side of 
the Garden – Biblical Womanhood for 
Today’s World. Pozn. překladatele: Na 
druhé straně zahrady – biblické ženství 
v moderním světě.) Mladá žena vycho-
vaná podle standardů předkládaných 
v této knize nebude dychtit po tom, aby 
dosáhla na ženské ideály, jak je podsou-
vá tento svět. Místo toho bude vnímavá 
na vedení svého otce a objeví Boží vůli 
pro svůj život. Nemůžeme doporučit, 
aby dívky odcházely z domu s cílem stu-
dovat na vysoké škole. Domníváme se, 
že fyzické nebezpečí, a co více, nebez-
pečí, která číhají na jejich duši, o mno-
ho převažují nad skutečným užitkem.

Kolossenským 2:8 – Hleďtež, ať by vás 
někdo neobloupil moud-
rostí světa a marným zkla-
máním, uče podle ustano-
vení lidských, podle živlů 
světa, a ne podle Krista.
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Poznámka – Nedávný průzkum veřej-
ného mínění mezi mladými dospělými 
odhalil, že 86 % dívek očekává, že si na-
jdou zaměstnání poté, co se vdají. Je-
nom 7 % jich řeklo, že předpokládají, že 
zůstanou v domácnosti. A 58 % chlapců 
očekává, že jejich manželky budou za-
městnány mimo domov. Pouze 19 % jich 
očekává, že manželka zůstane doma.

Je zajímavé, že navzdory všem moder-
ním feministickým proudům a „politicky 
korektnímu“ útoku proti tradičním rolím 
muže a ženy a navzdory tomu, že většina 
dotazovaných chlapců vyjádřila očeká-
vání, že jejich manželky budou pracovat, 
byli tito chlapci přesvědčeni, že model 
manželství z padesátých let 20. století 
reprezentuje správný a přirozený řád. 
Bohužel, drtivá většina dívek byla roz-
hodnuta budovat kariéru na úkor budo-
vání a udržování manželství. Dívky, které 
se zúčastnily tohoto průzkumu veřej-
ného mínění, jsou již zjevně obloupené 
„moudrostí světa a marným zklamáním, 
uče podle ustanovení lidských, podle živ-
lů světa“.
Od dívek i chlapců by mělo být vyžado-8. 
váno, aby vše, na co již dozráli, dělali 
sami. To obsahuje péči o svůj pokoj a 
oblečení (praní, skládání, žehlení, uklá-
dání do šatníku), úklid po sobě samém (i 
ostatních), pomoc při údržbě a opravách 
domu, a dokonce i finanční výpomoc 
rodině v situacích akutní potřeby. V oka-
mžiku, kdy dítě dosáhne věku mladého 
dospělého člověka, by nemělo očeká-
vat, že se o něho někdo bude „starat“. 
Chlapec by měl být schopen si vařit a 
spravovat oblečení, dívka by měla být 
schopna si vést domácí účetnictví a dělat 

rozpočet domácnosti. Ani dív-
ka, ani chlapec by neměli cítit 
tlak, aby se vdaly/oženili  jen 
proto, aby se někdo postaral 
o jejich každodenní potřeby. 

Mladý chlapec by měl mít nanečisto na-
plánované svoje životní směrování a měl 
by aktivně pracovat na naplnění svých 
cílů skrze vzdělání. Takový plán vytvoří 
motivaci protlačit se nudnými nebo ob-
tížnými partiemi vzdělávání.
Pokud jste svoji práci při výchově 9. 
úspěšně zvládli, vaši mladí dospělí ne-
budou zapadat do světa ostatní nevy-
chované mládeže (lidí bloudících mezi 
věkovými kategoriemi, bezcílné mlá-
deže bez záměru a plánu jiného než 
uspokojování sebe sama). Budou však 
dobře zapadat mezi dospělé a budou 
připraveni pro své životní partnery.
Vaše děti budou vychovány tak, že je 
někteří lidé budou považovat za divné. 
Je potřeba jim vštípit, že jsou prostě 
jiné, výjimečné a jedinečné. Připravte 
je na to, že jejich vrstevníci na ně budou 
nahlížet s nepochopením. Společně si 
prostudujte slavné historické osobnosti, 
které také nezapadaly do společenských 
stereotypů.
Dříve než mladý dospělý poprvé opus-10. 
tí domov, měl by být připraven na šok 
z cizího prostředí, který ho čeká. Poté, 
co žil pouze v prostředí rodiny a měl 
společenské kontakty pouze s křesťany, 
mladý člověk často zakouší trauma, když 
se dostane do světského prostředí na vy-
soké škole nebo v zaměstnání. Nešetřete 
prosím čas, který věnujete tomu, abyste 
mladým lidem vysvětlili a ukázali, jaké je 
to ve skutečnosti „tam venku“. Potřebují 
rychlokurz z Přísloví: o cizí ženě (prosti-
tutka nebo promiskuitní muž či žena), 
o bláznivých lidech (těch, kteří jsou 
neznalí a odmítaví Božích pravd), o po-
směvačích (těch, kteří vědí o Bohu, ale 
otevřeně se Mu protiví), o lhářích, po-
mlouvačích, zrádcích, zlodějích a také 
o povýšených a líných požitkářích (zvláš-
tě mezi těmi, kteří se nazývají křesťané).
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