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Milí čtenáři,

častokrát sedím ráno u knížky nebo 
u počítače a něco si čtu nebo už pracu-
ji. Kolem sedmé se probudí starší syn 
a přijde ke mně. Ne proto, že by něco 
potřeboval, chce se jenom přitulit. Na 
vztahu táty a syna je něco velmi vzác-
ného. Když se synovi nedaří dobře, ať 
už z jakéhokoli důvodu, je zajímavé, že 
pouhé „přitulení se k tátovi“ často spra-
ví polovinu bolestí . 

Chtěl bych se také naučit přitulit se k Hos-
podinu. Jenom tak přijít a odpočinout si 
u Něj. Ve chvílích, kdy vlastně „nic nepo-
třebuji“, ale i v situacích, kdy se mi neda-
ří dobře. Důležitý není důvod, těch může 
být hodně. Ale na čem záleží, je, jestli se 
naučím chodit za Hospodinem, svým ne-
beským Otcem, ve všech situacích.

Před několika dny jsem toho měl „oprav-
du hodně“, anebo mi to tak přinejmen-
ším připadalo. ☺ Asi kolem půlnoci jsem 
byl už trochu zoufalý a nevěděl jsem, jak 
všechny ty věci, které mám „na stole“, 
zvládnu a jestli to celá má smysl. V tom 
ke mně Pán promluvil a řekl mi: „Pří-
sloví 12:14.“ Otevřel jsem Bibli a četl 
jsem: „Z ovoce úst každý nasycen bude 
dobrým, a odplatu za skutky člověka dá 
jemu Bůh.“ Tento verš byl pro mě pohla-
zením od Pána. Bůh mi říkal: „Vím, synu, 
že toho máš hodně, ale já jsem v tom 
s tebou a dám ti  odplatu za tvou prá-
ci. A práce tvých úst má být nasycením 
i pro druhé.“ Toho večera jsem šel spát 
s radostí , i když jsem musel vstávat už za 
několik málo hodin a čekal mě náročný 
den. Protože Pán mě k sobě přivinul. ☺ 
Proto se nebojme přicházet za Otcem 
a přitulit se k Němu – třeba i u stránek 
nového Přikrytí . ☺ A nezapomeňme si 
najít čas na přitulení se ke svým synům.

Bůh Vám mocně požehnej.

Oliver Čapčík

Brky svými přikryje tě, 
a pod křídly Jeho 
bezpečen budeš.

Žalm 91:4
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Verše ke čtení: Genesis 2:18–23

Promluvme si dnes o tom, co znamená být příkladem Božímu stádu. Víte, jsme s mojí ženou 
svoji už přes 30 let a nikdy jsme se nepohádali. Stalo se nám, že jsme viděli věci jinak, že jsem 
řekl: „Je to černé,“ a ona: „Je to bílé.“ Když se toto přihodí, ihned se snažím přijít na to, proč 
mi říká, že to je bílé, když je to černé, a proč mi dokazuje, že to je bílé. Řekneme si: „Dobře, 
podívejme se na to, jestli je to bílé, nebo černé. Brzy na to přijdeme.“ Potom se dohodneme, 
jestli půjdeme bílým nebo černým směrem. Asi nemusím říkat, že většinou jsem to já, kdo je 
na straně poražených. Ó, ano!

A tak jsem se učil prohrávat. Víte, muž přichází domů 
s obecnou představou, že má vždycky pravdu. Někdy se sty-
díte za to, že jste se zmýlili, ale neměli byste se stydět. Žádali 
jste Boha o pomocnici, a tak tady máte další mozek, který 
je stejně akti vní jako ten váš, druhého ducha, který je stej-
ně tak akti vní jako váš, druhou duši napojenou na Boha, a 
v tom je vaše síla. Ale pokud se opovážíte toto Boží dítě, to-
hoto Božího syna ve svém domě převálcovat, abyste vy měli 
vždy navrch, zničili jste svou svatyni. Přesně toto Bůh řekl 
o satanovi: „poškvrnil jsi svatyně své“ (Ezechiel 28:18). Jiný-
mi slovy, Bůh vám dal ženu, Bůh dal ženě muže proto, aby 
mezi nimi žádný ďábel z pekla, prostě nic nemohlo povstat 
a porazit je. Protože, víte, teprve vy dva spolu tvoříte celého 
člověka. Jeden z vás je pouze část člověka.

Musím se přiznat, myslel jsem si, že mám velký dar rozlišování. Lidi, viděl jsem skrz dvaceti -
centi metrovou zeď! Ale zjisti l jsem, že na některých místech jsem byl úplně slepý. Ptal jsem 
se Boha: „Tomu ale nerozumím, jak je možné, že dokážu v jedné oblasti  vidět tak moc dobře, 
a v jiné jsem tak slepý?“

Například v oblasti  Slova; mohu vidět v oblasti  Slova mnohem dále než většina lidí, které 
znám. V tu chvíli, kdy mi Bůh ukáže slovo, vidím cestu, jak na to. Vidím i jiné věci, mám dar 
rozlišování duchů. Ležím na boku a spím, za mými zády vejde dveřmi duch, a já ho vidím. Vím 
úplně přesně, co je zač, kvůli čemu je tady, vše v tomto smyslu. Přesto jsem zjisti l, že v někte-

„Prostě se v tom 
necítí m dobře“

Cecil duCille

Zeptáte se jí a ona 
řekne: „Necítí m se 

v tom dobře.“
Nedokáže vysvětlit, 
proč se v tom necítí  
dobře; nedává to 
smysl, není 

k tomu žádný 
důvod.
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rých oblastech jsem úplně slepý, a ptal jsem se na to Boha.

Bůh řekl, že to je tí m, jak mě stvořil. Zeptal se mě: „Vidíš svůj 
zátylek?“

Nemáte ani potuchy, jak vypadá vaše hlava zezadu, ale vaše 
žena se s tí m musí vyrovnat každý den. Má váš zátylek na 
očích celý den a důvěrně ho zná. Ve chvíli, kdy zjistí te, že jste 
v určitých oblastech slabí, dáte jí prostor. Půjdete za svou 
ženou a řeknete: „Co si o tom myslíš? Jak se v tom cítí š?“

Je ještě jedna věc, které se mužům nedostává – duchovní citlivost. Věděli jste, že pět smyslů, 
které máte – čich, sluch, zrak, hmat a chuť, jsou také duchovní smysly? Bůh by vás nestvořil 
s něčím přirozeným, co by zároveň nebylo duchovní. Přirozené smysly vás pouze učí o tom, že 
je pět duchovních smyslů, a můžete mít velmi dobrý zrak a přitom uši jaksi nahluchlé. Cokoliv 
vidíte nebo cítí te, ověřte si, jak to vnímá vaše žena.

Bratři, tyto ženy (ženy, teď neposlouchejte, mluvím k mužům) získaly takové pocitové vnímá-
ní, které někdy vůbec nedává smysl. Zeptáte se jí a ona řekne: „Necítí m se v tom dobře.“

Řeknete na to: „Proč se v tom necítí š dobře? Není to snad Boží slovo? Nevypadá to snad 
dobře?“ A tohle a tamto – všechno je v pořádku.

„Ale já se v tom prostě necítí m dobře.“

Nedokáže vysvětlit, proč se v tom necítí  dobře; nedává to smysl, není k tomu žádný důvod. 
Přesto to neberte na lehkou váhu, bratři! Nepomíjejte tento drobný směšný pocit. Říká se: 
„Něco se mi nezdá, bliká mi kontrolka.“ Pokud chcete posunout tuto židli, 
a necítí te se v tom stoprocentně v pohodě, nedotýkejte se jí. 
Je to něco, co do vás vkládá Duch svatý, abyste nešli jinam, než 
vede Duch. Nebudete-li tomu věnovat pozornost, vždycky se 
spálíte.

(Vybráno z časopisu The Omega Message, prosinec 2011, str. 16–18)

Myšlenka na tento den: 
Bůh dal muži ženu a Bůh dal ženě muže proto, aby 
mezi nimi žádný ďábel z pekla, prostě nic nemohlo 
povstat a porazit je.

Přesto to neberte na 
lehkou váhu, bratři! 
Nepomíjejte tento 
drobný směšný 

pocit. Říká se: 
„Něco se mi 
nezdá“.



4

„Protož milovati  budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze 
vší síly své. A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém. A budeš je často 
opětovati  synům svým, a mluviti  o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a 
léhaje i vstávaje.“ 5. Mojžíšova 6:5–7
Tato nádherná slova jsou mocným přikázáním křesťanským rodičům. Často se používají – a 
to správně – jako příklad učednického modelu domácí školy a ukazují potřebu vyučovat 
naše děti  Božím cestám od rána až do večera. Nedávno mě tyto verše povzbudily úplně 
novým způsobem. V té době jsem velice vnímala potřebu vyučovat naše děti  cestě Hospo-

dinově od úsvitu až do večera.
Během posledních čtyř let jsem bojovala s vážnou adre-
nální únavou (pozn. překl.: únavový syndrom z vyčerpá-
ní nadledvin následkem nemoci, dlouhodobého stresu 
apod.). Chvílemi jsem získávala převahu a téměř jsem 
dokázala předstí rat, že jsem tu šelmu porazila, ale je to 
neustálý vyčerpávající boj. Čas od času ten netvor zaú-
točí s novou silou, srazí mě na kolena a na nějaký čas 
mě paralyzuje. Posledních několik měsíců jsem bitvu 
prohrávala a znovu jsem se dostala do bodu, kdy jsem 
většinu dnů strávila střídavě v posteli, na gauči nebo ve 
svém věrném lehátku.
Spolu s bitvou s fyzickou únavou přichází také bitva s de-
presí. Onehdy jsem ležela v posteli, zírala jsem na svůj 

nudný strop s pocitem, že jsem naprosto k ničemu, a hlavou mi běhaly takovéto myšlenky: 
Chybí mi ten vzácný čas, kdy se mohu starat o svoje maličké, domácnost je opět vzhůru 
nohama, Steve nese obrovské břemeno a mně se vůbec nechce číst, učit se nazpaměť ver-
še, dívat se na fi lmy Jane Austen, uspořádat si recepty nebo jinak využít ten krásný volný 
čas. Nic takového, jediné, co dokážu, je ležet a zírat. Jak jenom ze mě může mít Bůh nějaký 
užitek, když nedokážu ani vstát z postele?
Bůh mi velmi laskavě položil na srdce 5. Mojžíšovu 6:6–7 a přitáhl moji pozornost ke slovu 
„léhaje“. Aha! Do mé temné sklíčenosti  se prolomilo světlo Pravdy a Bůh mi znovu připo-
mněl, že nehledě na to, jak jsou věci těžké, stále musím být Jemu poslušná a stále mám 
zodpovědnost vůči všem těm malým očím, které mě sledují. Určitě mohu stále milovat 
Boha celým svým „srdcem, duší a silou“, i když se nacházím v kategorii „léhaje“, a stále 
mohu učit své děti , aby to také dělaly!

Léhaje...

Jennifer McBride

Bůh mi znovu 
připomněl, že nehledě 

na to, jak jsou věci 
těžké, stále musím být 
Jemu poslušná a stále 
mám zodpovědnost 

vůči všem těm malým 
očím, které mě 

sledují.
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Ať už jsem na nohách, čtu knížku, peču koláč a chodím se svými dětmi, nebo jsem v posteli 
neschopná se i posadit a cokoli udělat, příklad, který jim dávám, v nich tak či onak zanechá 
silný dojem. I během těchto těžkých dnů se srdce, mysli a duše mých maličkých cvičí a 
formují. Nejsou v režimu „pauzy“ jen proto, že se o ně nemůžu starat, tak jak bych chtěla. 
Naučí se buď pochybovat o Bohu, anebo se naučí Mu věřit. 
Pokud nedokážu nic jiného než ležet v posteli, můžu to dělat s dobrým postojem a usmát 
se na ně, když za mnou přijdou do pokoje. Stále mohu doma zajisti t spokojenou atmosféru. 
Můžu se vyvarovat stěžování si, můžu je chválit za práci navíc, kterou musejí dělat, když 
je maminka nemocná, můžu je povzbudit, aby měly dobrý postoj a pomáhaly tatí nkovi, 
můžu obdivovat obrázky, které mi přinesou, můžu s nimi mluvit vlídně. Můžu jim poukázat 
na věrnost Nebeského Otce a na lekce, které se v této zkoušce učíme. Můžu velebit Boha 
a nasměrovat své děti  k Němu tí m, jak se sama chovám v dobách zkoušek a proti venství. 
Můžu chodit s Bohem, i když moje tělo se sotva hýbe. To není volba. Je to nutnost. 
Doufám, že vás tyto myšlenky povzbudí, stejně jako povzbudily mě. Jako matky jsme zod-
povědné za ty malé věčné duše, nehledě na to, v jaké životní situaci se nacházíme. Když 
se věci daří, musíme děti  směrovat k Bohu. Když jsou těžké časy, musíme děti  směrovat 
k Bohu. Buďme věrné a milujme našeho velikého Boha celým svým „srdcem, duší a silou“ a 
vyučujme pilně naše děti  této lásce k Němu a pravdě Jeho svatého Písma, když si sedneme 
– ať už k předčítání knížky, nebo protože jsme příliš slabé, abychom stály; když půjdeme 
cestou – ať už jsou naše kroky jisté, nebo vrávoravé; když uléháme – ať už je to na zelených 
pastvinách, nebo v absolutním zemdlení; a když vstáváme – ať už zdoláváme horu překá-
žek, nebo letí me na křídlech jako orlice. 

Nejprve maminka 
půjčí v knihovně tři knihy 

o elektřině a prozkoumá je. Potom 
děti  vytvoří modely žárovek, přečtou si 

životopis Thomase Edisona a zahrají si scénku 
z jeho života. Pak všichni studují historii osvětlová-

ní a nakonec si vyrobí svíčku postaru – namáčením do 
vosku. Poté se všichni vydají na výlet do obchodu, kde 
porovnávají různé druhy žárovek a jejich ceny. Také si 

vypočítají, kolik dostanou nazpět, když si koupí dvě žárov-
ky po 1,99 dolaru a zaplatí  pěti dolarovkou. 

Po cestě domů se rozpovídají o historii 
peněz a plati del, a protože je na pěti dola-
rovce Abraham Lincoln, proberou i jeho. 

A konečně s pomocí žebříku vlastnoručně 
vyrobeného z větví, které přitáhli z lesa, 

vymění žárovku.
  A světlo svítí .

Jak vymění 
žárovku
rodina s dětmi 
na domácí škole?

— Autor neznámý
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Před nedávnem se u nás doma rozpředla debata na téma „vzpomínáte, jak…“.  Vraceli jsme 
se ve vzpomínkách k různým i hodně dávným okamžikům, kdy jsme káznili naše děti . Vydr-
želo nám to snad hodinu a půl:  „Pamatuješ, jak jsi…?“ – „Nojo, to se povedlo!“ Vysvětlovali 
jsme například, jak jsme se vždycky snažili káznit pomocí přirozených následků. Když někdo 
provedl něco špatného svými ústy, musel být pak nějakou dobu zti cha. A nebo si v určitých 
případech musel vypláchnout ústa. Když jste udělali něco špatného rukama, museli jste si je 
zkřížit na prsou; přišli jste tak o právo je používat. A v tomto bodě debaty náš nejstarší syn 
prohlásil: „Ale já jsem nikdy neudělal nic špatného svým zadkem!“ Což je místo, kde se pro-
vádělo mnoho káznění. Tolik o přirozených důsledcích.

To nastartovalo debatu nad našimi velkými výprasky, včetně těch, o kterých nám děti  právě 
řekly, že ani nebolely. Tehdy nám to neřekly. Opravdu, bavili jsme se dlouho. Bylo to ohrom-
né! Myslím tí m to, že pro každého z nás to byly chvíle smíchu, lásky, poučení a připomínka 
toho, co pro rodiče bývá tou největší výzvou.

Naše dnešní slovo z Božího slova – Přísloví 19:18: „Tres-
ci syna svého, dokudž jest [o něm] naděje, a k zahynutí  
jeho neodpouštěj [jemu] duše tvá,“ je dosti  alarmující 
verš. Mluví o naději pro vaše dítě, mluví o smrti  pro vaše 
dítě a mluví o tom, že naděje pro budoucnost vašeho 
dítěte je v tom, že ho budete káznit. Proč vlastně?

Víte, v našem světě platí  univerzální zákon, kterému naše 
děti  příliš nevěří. Tento zákon nelze změnit, ale jejich 
chování nesvědčí o tom, že by tomu věřily. Je základem 
pro to, jak věci fungují. Galatským 6:7 – „Cožkoli rozsíval 
by člověk, toť bude i žíti .“ Nevím o tom, že by hodně dětí  
opravdu věřilo, že to, co dělají, má nějaké následky. Spí-
še mají pocit, že se mnoha následkům můžou vyhnout. 

Že to, co udělaly, se dá nějak ututlat, že proti  následkům se můžete pojisti t.

Dalším důvodem, proč je těžké naše děti  přimět, aby věřily, že sklidí, co zasely, je prodleva, 
která často bývá mezi tí m, co jste udělali špatně, a sklizní, kterou obdržíte. Každý farmář ví, že 
sázíte a sklízíte, ale také ví, že mezi tí m je prodleva. Během tohoto období si naše děti  můžou 
myslet, že nebudou muset plati t účet. Ale ten zákon stále platí ! Nemůžete se vyhnout těm 

Aby smrt neslavila žeň

Ron Hutchcraft 

Úkolem rodiče je předat 
tuto jednoduchou 

zprávu: „Když uděláš 
něco špatně, stane se 

něco zlého.“ Pokud 
tomuto principu děti  

neuvěří, budou později 
činit rozhodnutí , která 

vám budou lámat srdce.



7

         Září 2012PŘIKRYTÍ

7777

        ZZáářří 2012PŘIKRYTÍ

nejzávažnějším následkům ze všech – Božímu soudu, ztrátě nevinnosti , ztrátě pověsti , ztrátě 
důvěry, ztrátě sebeúcty. Ano, můžete to oddálit, ale nemůžete to zrušit. 

Úkolem rodiče je předat tuto jednoduchou zprávu: „Když uděláš něco špatně, stane se něco 
zlého.“ A víte, jak tuto zprávu předáte? Abyste zbudovali děti , které věří principu sázení a 
sklízení, je třeba neustálého, důsledného káznění. Pokud tomuto principu děti  neuvěří, bu-
dou později činit rozhodnutí , která vám budou lámat srdce. Jak už jsem zmínil dříve, je dobré 
snažit se najít způsob, jak je káznit pomocí přirozených důsledků, aby se jim dostalo trestu 
nebo omezení v té oblasti  života, v níž se provinily. Usilujte o to, aby trest vždycky odpovídal 
přestupku, a také se ujistěte, že netrestáte v hněvu, ale až poté, co jste se modlili a přemýšleli 
nad důsledky, které je nejvíc poučí; trest nemá být v žádném případě úlevou pro váš hněv. 

Reagujte okamžitě, nečekejte dlouho, než budete trestat. Když uběhne moc času, lekce bude 
zapomenuta. Vysvětlete, proč přichází trest; vysvětlete, proč je špatné, co dítě udělalo. Buď-
te důslední zvláště zpočátku, když usilujete o stanovení hranic v životě vašeho dítěte. Ať už 
děláte cokoliv, neselhávejte v této život dávající odpovědnosti . Ujistěte se, že vaše děti  díky 
vašemu káznění pochopily, že co člověk zaseje, to také sklidí. 

Je jeden starý anglický výraz pro smrťáka s kosou, který mluví o „pochmurném ženci“. Pokud 
děti  nebudou sklízet důsledky svých provinění dnes, v budoucnu se takovými pochmurnými 
ženci sami stanou.

Milí čtenáři,

máme pro Vás poslední kousky draho-
cenných magnetofonových nahrávek 
Žalmů a Izaiáše! ☺ 

Jsou to citlivě čtené úseky z knihy Žal-
mů a Izaiáše doplněné jemným pod-
textem hudby. Vynikající třeba pro 
děti  na dobrou noc (naše děti  je milují 
☺) nebo jen tak na poslech při práci, 
nebo třeba jako hezký dárek. 

Neváhejte a napište nám. Pokud máte 

zájem, velmi rádi se 
s Vámi domluvíme na 
formě předání a kazety 
Vám dodáme.
 
Váš tým Přikrytí 

V případě zájmu se prosím obraťte na

paní Milenu Bubeníčkovou: 

tel: 736 157 888, 

e-mail: milena.bubenickova@volny.cz   

 nebo prikryti @patmos.cz

Kazety ZDARMA!
POZOR! 

Napište si 

o kazety 

ZDARMA!!



Jak vyrůst
Jakub 1:2 nám říká, že máme považovat za 
„největší radost“, když se setkáváme s různý-
mi výzvami, zkouškami a překážkami, proto-
že prozkušují naši víru a posilují nás. Přemýš-
lejte nad tí m. Bůh, který vás stvořil a miluje 
vás, pečuje o váš růst – a způsob, který určil 
pro váš růst, jsou výzvy. 
Úplně stejné je to s vašimi svaly, které ros-
tou a sílí, když cvičíte, a stejným způsobem 
se v mozku vytvoří a upevní nové dráhy, když 
dostává podněty, které ho 
sti mulují. Když děláte těž-
ké věci, sílíte v charakteru 
i schopnostech.
Abychom mohli dělat těžké 
věci, musíme překonat myš-
lenku, že Boží láska zname-
ná, že Bůh chce, abychom 
prošli životem s co možná 
nejnepatrnějším úsilím a ne-
pohodlím. Je to stejně mylné 
jako představa, že se nepo-
třebujeme změnit, protože 
Bůh nás miluje přesně takové, jací jsme. Bůh 
nás zajisté miluje takové, jací jsme, ale také 
nás miluje příliš na to, aby nás takové, jací 
jsme, nechal. Chce, abychom rostli. 
Samozřejmě jsem tí m nechtěl říct, že Bůh 
chce, abychom žili bolestí  naplněné životy 
bez radosti . Naše radost ale musí pramenit 
hlouběji než z našich časných okolností . Ně-
kdy je bolest nutná, abychom získali něco 
hodnotnějšího.

Radikální tvrzení
Rebeluti on nabízejí něco, co zní jako radikál-
ní tvrzení. Neříkají jen, že těžké věci se dějí a 
můžete z nich vytěžit dobré. Ani vám jen ne-
sdělují, že máte schopnost dělat těžké věci. 
Říkají vám, že byste měli dělat těžké věci, 
protože je to jediný a nejlepší způsob, jak 
zakusit ve svém životě skutečný růst. 
Dokážete si vzpomenout na nějaké období 
růstu ve svém životě (jako křesťan, student, 
atlet, hudebník atd.), které nevyžadovalo 

úsilí, a dokonce určitou míru 
nepohodlí? Pravdou je, že 
každý růst zahrnuje nepo-
hodlí. Vzpomeňte třeba na 
růstové bolesti  nohou.
Toto nejsou nové myšlenky. 
Nechceme přinést novou 
verzi pravdy. Ale chceme, 
aby naše generace znovu 
objevila, co vždycky byla 
pravda – pokud chceme 
růst, musíme dělat těžké 
věci. Musíme přijímat výzvy 

a překonávat se, vyjít z oblasti  svého pohod-
lí a udělat něco těžkého. Tak jsme až dosud 
rostli, a je to jediný způsob, jak můžeme 
růst po zbytek života. 

Co s tí m?
Proč je tak obtí žné dělat těžké věci? Pokud 
nám Bůh přikazuje, abychom dělali těžké 
věci, abychom rostli, jak můžeme odmít-
nout? Zde je odpověď. V této bitvě našeho 
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... pokud chceme 
růst, musíme dělat 
těžké věci. Musíme 

přijímat výzvy a 
překonávat se, 

vyjít z oblasti  svého 
pohodlí a udělat 

něco těžkého.

Dělej těžké věci! 
1. část

Alex a Brett  Harrisovi
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života fi guruje ještě jeden hráč. A na to se 
podíváme ve druhé části .

Utkejte se s nepřítelem uvnitř
Když se rozhodneme pro Boží plán našeho 
růstu, vyhlašujeme tí m válku svojí hříšné 
povaze, která bojuje s myšlenkou dělání 
těžkých věcí vším, co má. Důvod, proč je tak 
obtí žné dělat těžké věci, je, že naše hříšné 
tělo chce, abychom dělali jednoduché věci. 
Jonathan Edwards, velký 
americký teolog, jednou 
napsal: „Cesta do nebe 
stoupá vzhůru; musíme 
být ochotni jít do kopce, 
i když je to těžké a únavné 
a proti  přirozeným sklo-
nům našeho těla.“ 
Dělat těžké věci je boj 
s naší hříšnou povahou, 
s naší vlastní přirozenou 
tendencí věci neřešit a jen 
tak proplouvat, boj s naší 
vrozenou dispozicí jít s da-
vem a cestou nejmenšího 
odporu. Proto je to těžké. 
V Římanům 7:21–25 apo-
štol Pavel mluví o této po-
vaze, která vede válku proti  
jeho touze poslouchat Boha:
„Nalézám tedy takový při sobě zákon, když 
chci činiti  dobré, že se mne přidrží zlé. Nebo 
zvláštní libost mám v Zákoně Božím pod-
le vnitřního člověka; ale vidím jiný zákon v 
údech svých, odporující zákonu mysli mé a 
jímající mne, tak abych byl vězeň zákona 
hřícha, kterýž jest v údech mých. Bídný já 
člověk! Kdo mne vysvobodí z toho těla smr-
ti ? Ale děkujiť Bohu skrze Jezukrista Pána 
našeho. A takžť já sloužím myslí Zákonu Bo-
žímu, ale tělem zákonu hřícha.“
Sama Bible nám dává skutečné vysvětlení 
naší tendence chodit cestou nejmenšího 

odporu, i když dělat těžké věci je v našem 
nejlepším zájmu. 

Dobrý stvořitel, padlé stvoření
Na chvíli si představte zemi, kde jsou záko-
ny navrženy tak, že odměňují tvrdou práci, 
a kde může téměř každý postoupit ve spo-
lečnosti  nebo v kariéře, pokud se jen stará, 
aby se uplatnil. Nezbude vám než usoudit, 
že tam musí být moudrý a dobrý vládce. 

Ale pokud se obyvatelé té 
země odmítnou zapojit, 
řekli byste, že problém je 
ve vládci? Samozřejmě že 
ne! Stejně tak skutečnost, 
že se tak snažíme vyhnout 
těžkým věcem – i když 
úsilí je způsob, jakým Bůh 
zamýšlel, abychom rost-
li – znamená, že je dobrý 
Stvořitel a padlé stvoření.
Boží záměr je dobrý, ale 
byl porušený naším hří-
chem. Byli jsme stvořeni, 
abychom rostli skrze úsilí. 
Porušení našeho charak-
teru je lenost. Jak nejlépe 
podlomíme Boží plán pro 

nás, než že se budeme vyhý-
bat Jeho prostředkům pro náš růst?

Plati na, nebo bronz?
Samozřejmě může být lákavější vybrat si 
méně „extrémní“ verzi křesťanského života. 
Namísto plati nového členství  „dělat těžké 
věci“ nám naše hříšná povaha nabízí spíš 
něco na způsob bronzového členství – „kaž-
dý týden chodit do církve“. Menší výhody za 
menší úsilí. To zní dobře, že? Ale Písmo nám 
tuto volbu nedává. 
C. S. Lewis píše: „Je to těžké; ale ten druh 
kompromisu, po kterém toužíme, je těžší – 
ve skutečnosti  je to nemožné… Nyní jsme 
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jako vejce. Ale nemůžeme na dobu neurčitou 
zůstat jen tak obyčejným dobrým vejcem. 
Musíme se vylíhnout, anebo se zkazit.“
Jinými slovy nemůžeme být dál jen obyčej-
nými spořádanými křesťany a dávat Bohu 
část svého života, zatí mco si držíme zby-
tek. Buď se vylíhneme a naučíme se létat, 
nebo se zkazíme a brzy začneme smrdět. 
Ironické na tom je, že ačkoli nejtěžší, téměř 
nemožná věc –  odevzdat se cele Kristu, 
je mnohem jednodušší než to, co se sna-
žíme dělat místo toho. 

Těžké věci, nebo těžší věci?
Co se stane, když poslech-
neme svoji hříšnou tenden-
ci vyhnout se těžkým vě-
cem? Odpovědí je, že těžké 
věci k nám přicházejí. Je to 
jako s člověkem, který ne-
zajede k benzínové pumpě, 
aby si dofoukl lehce vypuš-
těnou pneumati ku, a ta mu 
potom praskne na dálnici, 
když pospíchá na důležitou 
schůzku. Možná už se mu to dokonce někdy 
stalo a teď už jede na rezervu. Smůla. 
Nemůžeme se vyhnout těžkým věcem. Mů-
žeme se jen rozhodnout, kdy je uděláme, a 
jak budeme připraveni těžké věci, které život 
přináší, zvládnout. Buď si vyberete tu těžkou 
věc a připravíte se, nebo budete později na-
kládat s ještě těžší věcí  nepřipraveni. Buď 

to „uděláme“ teď, nebo  to dopadne tak, že 
s tí m budeme muset „naložit“ později. 
Jde o mnohem víc než o vyfouklé pneuma-
ti ky a zmeškané schůzky. Odolávat pokušení 
je těžká věc, ale ne tolik těžká, jako naložit se 
závislostí . Najít si práci a udržet si ji je těžká 
věc, ale ne tak těžká, jako jednat s nezaměst-
naností  a bojovat s tí m, abychom vystačili.

Čas vytrvat
Naše hříšná povaha samozřejmě nechce, 

abychom tomu porozumě-
li. Chce, abychom nadále 
věřili lži, že náš život bude 
jednodušší, když se vyhne-
me těžkým věcem. Ví, že 
má problém, když si uvě-
domíme, že na tom vždyc-
ky budeme lépe, když si 
vybereme říkat „ne“ hříchu 
a zvolíme si dělat těžké věci 
pro Boha. 
Ale jak říká Pavel, naše hříš-
ná přirozenost nikdy nespí. 
Není to záležitost nějakého 
jednorázového vítězství. Je 

to neustálá bitva. Vidíte, naše hříšná přiro-
zenost ví, co je ve skutečnosti  v sázce. Není 
to vaše písemka ve škole ani pneumati ky na 
vašem autě, je to celý váš život.

Nemůžeme se 
vyhnout těžkým 

věcem. Můžeme se 
jen rozhodnout, kdy 

je uděláme, a jak 
budeme připraveni 

těžké věci, které 
život přináší, 
zvládnout. 

Alex a Brett  Harrisovi
V 16 letech založili hnutí  s názvem „The Rebeluti on“  • 

 — vzpoura teenagerů proti  nízkým očekáváním   
 současné  kultury.

Toto hnutí  se rošířilo do celé Ameriky a i části  Evropy.• 
Jejich internetovou stránku v angličti ně najdete na • 

 www.therebeluti on.com
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Můj manžel, s nímž jsem prožila 29 let, náhle a nečekaně odešel do věčného domo-
va, aby byl s Pánem. Vzal tehdy naše děti , 13 a 9 let, do zábavního parku, aby si spolu užili 
trochu legrace. Když čekali ve frontě na další jízdu na horské dráze, dostal srdeční infarkt.
Přečetli jsme s Randym  během let, kdy jsme byli spolu, spoustu knih a navští vili bezpočet 
seminářů pro manželské páry. Nicméně, za tu krátkou dobu, co jsem vdovou, jsem se toho 
o manželství naučila víc než za všechny ty roky, kdy jsem byla manželkou. Posílilo to ve mně 
vědomí důležitosti  věcí, o nichž jsem již předtí m věděla, že jsou zásadní. Jako vdova vás chci 
povzbudit k následujícímu:

1. Prožijte každý den se svým manželem tak, jako by to byl váš poslední společný den.
2. Nedopusťte, aby každodenní zkoušky a zklamání, kte-

ré život přináší, určovaly vaše kroky.
3. Dovolte Pánu, aby vás vedl, a pozorně naslouchejte 

Jeho hlasu, když vás nabádá, abyste svého muže mi-
lovaly a sloužily mu.

4. Nechte manžela, ať je tí m, kým je, a dopusťte Pánu, 
aby řídil jeho kroky. Myslím, že trávíme příliš mnoho 
času tí m, že se snažíme určovat, jaký by náš manžel 
měl být a jak by měl sloužit Pánu. Místo toho bychom 
ho měly podporovat a milovat, a to se všemi jeho sil-
nými stránkami i slabostmi, jako to dělá Ježíš.

5. Dejte mu příležitost vidět na vaší tváři Hospodinovu 
radost a to, že ho upřímně přijímáte a milujete. Ať 
vidí, že skrze vás září Hospodinovo světlo. Projevujte 
mu lásku.

6. Nezůstávejte vzadu ani se nestavte před něj, ale stůjte mu po boku. Když plujete živo-
tem a hledáte cestu, jděte spolu.

7. Netrapte se nepodstatnými věcmi. Když dojde k neshodě, vyřešte to rychle a nedávej-
te nepříteli prostor, aby se zabydlel. Někdy je lépe být laskavá, než mít pravdu.

8. Odpouštějte mu, jako i Kristus odpusti l vám.

Zkušenost vdovy
Carolyn Lowe

Za tu krátkou dobu, 
co jsem vdovou, 

jsem se toho 
o manželství naučila 

víc než za 
všechny ty 
roky, kdy 
jsem byla 

manželkou.
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„Kdo povede vaši rodinu a kdo ji skrze Boží 
milost nasměruje ke správnému cíli? Kdo vy-
učí vaše syny, aby  následovali Krista? Kdo 
se ujme zodpovědnosti  svou rodinu chránit 
a zaopatřovat? Kdo bude prosit Boha, aby 
v rodině zlomil řetěz destrukti vních návyků 
a vzorců chování? Kdo se bude modlit a žeh-
nat svým dětem, aby v životě následovaly 
to, co pro ně připravil Bůh? Kdo je odhodlán 
pro svůj dům získat Boží přízeň?“... 

Kolik otců má dostatek odvahy a rozhodnosti  
odpovědět „JÁ“? Patříte k nim i vy? A pokud 
ano, kde načerpáte sílu a přesvědčení ke zdo-
lání překážek, které se vám budou stavět do 
cesty a bránit tomu, aby se vaše rozhodnutí  
stalo realitou?

Odpověď a inspiraci vám může nabídnout 
nejnovější snímek bratří Kendricků s názvem 
„Odvážný“ (v anglickém originále „Coura-
geous“). Film byl uveden na trh v listopadu 
2011 a jako přesně mířená zbraň cílí na vý-
znam role otce v rodině. Přesvědčivým a zá-
roveň jednoduchým způsobem ukazuje, jak 
je tato role klíčová a nenahraditelná a jak její 
přítomnost či absence hluboce ovlivňuje bu-
doucí životy vašich dětí  – někdy na celá dlou-
há deseti letí .

Členové policejního sboru Adam Mitchell, Na-
than Hayes a jejich kolegové denně a s nasa-

„Kdo povede vaši rodinu a kdo ji skrze Boží 
milost nasměruje ke správnému cíli? Kdo vy-
učí vaše syny, aby  následovali Krista? Kdo 
se ujme zodpovědnosti  svou rodinu chránit 

CourageouSCourageouS
RECENZE FILMU

Roman Oulický
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zením životů úspěšně čelí tomu nejhoršímu, 
co společnost přináší. Jejich zkušenost se 
umocňuje zvláště poté, co se dostávají na 
stopu rozrůstající se sítě drogových dealerů 
a světa velkých peněz. Ale navzdory tomu se 
každý z nich nakonec ocitá tváří v tvář situaci, 
kdy musí čelit mnohem větší výzvě. Výzvě, na 
kterou nikdo z nich není zcela připraven — a 
tou je role otce. Zatí mco to nejlepší, co v nich 
je, vydávají ve své profesi, vlastní děti  jim za-
čínají unikat. Teprve tragická událost přivádí 
Adama a postupně i jeho kolegy k seberefl e-
xi, hlubšímu porozumění a nakonec i k vyzná-
ní, ve kterém se zavazují vstoupit do role otce 
a manžela nově, tak jak to vyučuje Bible. Své 
rozhodnutí  stvrzují slavnostním veřejným sli-
bem. Podaří se jim žít to, k čemu se zavázali, 
až přijdou výzvy, konfl ikty a proti venství? Bu-
dou potřebovat odvahu ...

... vyvolte sobě dnes, komu 
byste sloužili, buď bohy, jimž 

sloužili otcové vaši, kteříž byli za 
řekou, buď bohy Amorejských, v 
jichž zemi bydlíte; jáť pak a dům 
můj sloužiti  budeme Hospodinu. 

Jozue 24:15
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Věřím, že povzbuzení je úrodnou půdou, v níž děti  rostou do svého plného potenciálu. Dosta-
lo se mi požehnání, že jsem vyrůstala v prostředí plném povzbuzování. Když se jednalo o nás 
děti , byl můj táta největší povzbuzovač. Nejen že nás povzbuzoval, ale chlubil se námi každé-
mu, kdo se přiblížil na doslech! Vím, že jsem nebyla tak úžasná, jak si můj otec myslel, ale jeho 
víra ve mě a neustálé povzbuzování mě natolik zbudovaly, že jsem byla schopná uskutečnit 
věci, které bych jinak nikdy nedokázala. Jeho vysoká očekávání mi nedovolila udělat něco, 
čím bych ho zklamala. 

Naše vlastní děti  jsme vychovávali s povzbuzováním. 
Byl to jejich denní chléb stejně jako jídlo. Dnes jsou ex-
trémními povzbuzovači svých vlastních dětí .

Možná jste nebyli tak požehnáni a nevyrůstali jste v ro-
dině, která povzbuzuje. Možná jste vyrůstali v negati v-
ním prostředí. Nemusíte ten cyklus opakovat! Můžete 
ho prolomit a začít vychovávat děti  jiným způsobem. 
Pokud nemáte ve zvyku povzbuzovat, doporučila bych 
vám, abyste začali něčím konkrétním. Kupte si se-
šit. Nahoru na stránku napište dny v týdnu. Na levou 
stranu napište jméno svého manžela a pod něj jména 
všech vašich dětí . Na poslední řádek napište „někdo 
výjimečný“. 

A pak požádejte Boha, aby na vás vylil ducha povzbuzení. Dejte si čas a přemýšlejte, jak byste 
mohli každého z rodiny povzbudit. Vždycky na konci dne svůj seznam projděte. Povzbudili 
jste svého manžela? Jestli ano, zaškrtněte si příslušné políčko. Pokud ne, začněte se modlit a 
proste Boha, aby vám dal nápady a ukázal způsoby, jak ho povzbudit. Mnoho nápadů najdete 
v druhém díle této knihy Jak povzbudit svého manžela – Myšlenky, jak oživit vaše manželství! 
(Pro další informace navšti vte htt p://bit.ly/HowToEncourageHusbands) 

Takto pokračujte dolů od jednoho dítěte ke druhému. Povzbudili jste Joshuu? Ano, chvá-
la Pánu. Zaškrtněte si to. Povzbudili jste Melissu? A jeje, celý den vás doháněla k šílenství. 
Jednat s ní vám připadá nejobtí žnější. Musíte se znovu modlit. Proste Boha, aby vám v jejím 
životě ukázal specifi ckou oblast, kde ji můžete povzbudit. Děti , které je nejtěžší povzbudit, 
potřebují povzbuzení nejvíc! Právě povzbuzení je přivede k záměru, pro který je Bůh stvořil. 

Povzbuzování

Nancy Campbell

Vím, že jsem nebyla 
tak úžasná, jak si můj 
otec myslel, ale jeho 
víra ve mě a neustálé 

povzbuzování mě natolik 
zbudovaly, že jsem byla 
schopná uskutečnit věci, 

které bych 
jinak nikdy 

nedokázala. 
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Možná máte dítě, které je úplně jiné než ostatní ve vaší rodině, a vy 
nevíte, jak je zvládnout. Divíte se, k čemu se hodí. Takové děti  jsou je-
dinečné. Bůh má pro jejich život něco velmi speciálního. Místo abyste 
byli frustrovaní, proste Boha, aby vám ukázal jejich obdarování, a za-
čněte je povzbuzovat. Možná jsou to géniové! Třeba jsou předurčení, 
aby udělali něco, o čem nikdo jiný ani nesnil – a proto jsou odlišní!

Pokračujte ve svém seznamu. Nemusíte odškrtnout všechny hned. Kontrolujte si seznam 
každý večer, dokud automati cky nezaškrtnete povzbuzení vedle každého jména. Pokračujte, 
dokud se to nestane ve vašem životě zvykem.

Mnohé z našich dětí  udělaly věci, které by nás ani ve snu nenapadly! Dosáhly věcí, které 
přesahovaly naše schopnosti ! Vaše děti  jsou naplněny božskými talenty, které do jejich životů 
vložil Bůh. Nedovolte, aby zůstaly neobjevené. Hledejte je. Povzbuzujte jejich skrytá nadání. 
Vynášejte je na povrch. Radujte se z jejich zvláštních schopností  a neočekávejte, že budou 
stejní jako všichni ostatní ve vaší rodině.

Židům 3:13 nás inspiruje, abychom se „každý den napomínali (povzbuzovali)“. To znamená 
začít u vás doma! Udělejte si poslání z toho, abyste každý den každého jednoho u vás doma 
povzbudili. Mám ráda překlad NASB, který říká: „Povzbuzujte jeden druhého den za dnem.“ 
Nevzdávejte to po několika týdnech nebo měsících, ale pokračujte den za dnem. Ať se vám 
to stane ruti nou.

A kdo je ten „někdo výjimečný“? To je někdo mimo rodinu. Každé ráno proste Boha, aby vám 
ukázal někoho, komu je těžko, kdo se cítí  osamělý nebo zraněný. Bůh vám takové lidi položí na 
srdce. Zavolejte jim, pošlete jim pohled s povzbuzujícími slovy nebo je pozvěte na jídlo.

Povzbuzování vlastních dětí  a všech kolem nás by mělo 
být v našich životech zvykem. Boží slovo nás neustále na-
bádá, abychom posilovali, povzbuzovali a budovali jeden 
druhého. Nebuďte chabým povzbuzovačem. Buďte moc-
ným povzbuzovačem. Buďte neustálým povzbuzovačem. 
Vytvořte povzbuzující prostředí.

Buďte připraveni vychovat génia! Počítejte, že vychováte 
děti , které vynaleznou nové věci. Připravte se, že vycho-
váte děti , které budou myslet jinak než ostatní. Buďte při-
praveni vychovat děti , které změní svět pro Boha. 

NANCY CAMPBELL
Primm Sprinte, Tennessee, USA

www.aboverubies.org
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Získejte ho pro Boha
Sandra: Dávám dětem na zadek za nepo-
slušnost a neúctu a vím, že to může změnit 
jejich srdce. Ale výpraskem se nedá nitro 
vždycky ovládnout. Navzdory vnější podda-
nosti  mohou uvnitř stále přetrvávat negati v-
ní pocity. Není nebezpečné přehlížet potla-
čované pocity a riskovat, že dítě zahořkne? 
Nebylo by místo toho lepší, abychom se 
snažili těmto pocitům porozumět a správně 
s nimi naložili? 
 
Elizabeth: Záporné projevy emocí, jako je 
ječení, vřískání, křik, sebelí-
tost, trucování a bouchání, 
vyžadují okamžitou nápra-
vu. Ale správně říkáš, že by 
se na tom rodiče neměli 
zastavit, ale pokračovat a 
oslovit srdce dítěte. Pokud 
jim bude záležet na jeho 
srdci, nemusí se obávat, že 
dítě „potlačuje“ svoje poci-
ty. Rodič zaměřený na srd-
ce bude vždy zkoumat sku-
tečné vnitřní přesvědčení 
dítěte a bude s ním praco-
vat, dokud dítě nezíská pro 
Boha a pro spravedlnost. 
Představte si, že vaše dítě uhodí svého sou-
rozence. Nestačí napravit jen to bouchnutí ; 
musíte jednat i s hněvem, který k  bouch-
nutí  vedl. V podstatě v žádném případě ne-

lze hněv vůči sourozenci ospravedlnit. Když 
není nahněvaný, neudeří. Pokud nahněvaný 
je, může, nebo nemusí udeřit, záleží to na 
tom, jak jste ho vychovali. 
Ať už udeří nebo ne, pokud zůstane na-
hněvaný, pravděpodobně projeví svůj hněv 
někdy později. To je nebezpečí, které hrozí, 
jestliže neoslovíte srdce. Takže abyste vy-
chovali zbožné dítě, musíte napravit hněv 
tak, že ho odstraníte. Nejprve se zaměřte na 
skutek, ale hned vzápětí  jednejte s duchem, 
který dítě vnitřně moti voval, a ujistěte se, 
že došlo ke změně v postoji dítěte. 

Protože zvlášť starší děti  jsou 
zběhlé ve skrývání svých 
myšlenek a pocitů a napo-
dobování reakcí, které tou-
žíte vidět, musíte jít dál než 
je jen potrestat. Čím je dítě 
starší, tí m více slov můžete 
použít při učení a nápravě. 
Poukažte na jeho špatný po-
stoj tí m, že mu vysvětlíte, co 
by si měl „myslet“, aby měl 
správný postoj.
Povídejte si o tom, co se sta-
lo, a ukažte mu, jaká měla 
být správná reakce. Trénuj-

te ho ve zbožném smýšlení, které by mělo 
charakterizovat budoucí postoje a moti vy. 
Přesvědčte své dítě, aby věřilo, stejně jako vy, 
že bychom měli vždy v každé situaci usilovat 
o zbožnost a nikdy by nás neměly ovládnout 

Problémy s emocemi
aneb 
jak zacházet s pocity 
— 2. část

Elizabeth Krueger

Záporné projevy 
emocí, jako je 

ječení, vřískání, ... 
vyžadují okamžitou 
nápravu. Ale na tom 
by se rodiče neměli 
zastavit, ale 

pokračovat a 
oslovit srdce 
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naše pocity. 
Slovní poučení jako toto zvlášť dobře fun-
guje u starších dětí , které mají osobní vztah 
s Kristem a touží činit Jeho vůli. Ale stejně 
tak bude fungovat u každého dítěte, jehož 
svědomí nebylo zatvrzeno navyklou vzpou-
rou a neposlušností . Přizpůsobte svou řeč 
věku dítěte, potom mluvte, přesvědčujte a 
dál mluvte a přesvědčujte, dokud vaše dítě 
nepřijme, co je dobré a správné. 

„Chudoba a lehkost potká toho, jenž se vy-
tahuje z kázně; ale kdož ostříhá naučení, 
zveleben bude.“
– Přísloví 13:18

Žádné emoce 
nepovoleny?
Farrah: Cítí m se v tom 
dost nejistě. Trestáme děti  
za to, že se cítí  smutné, 
zklamané nebo naštvané? 
Možná vám úplně nerozu-
mím, ale na vaší webové 
stránce citujete příběh 
deseti letého chlapce, kte-
rý hodinu brečel, protože 
dárek, který byl pro něj 
připraven na oslavu omylem zůstal doma a 
když všichni ostatní rozbalovali své dárky, on 
zůstal s prázdnýma rukama. Ano, měl pře-
stat plakat dřív, poté co přijal projevy útě-
chy a soucitu, ale copak dětem nemůžeme 
dovolit, aby projevily jakýkoli pocit zranění 
a zklamání? Mají být tyto pocity umlčeny 
a potlačeny? Jak takovou situaci správně 
zvládnout? 

Elizabeth: V příběhu, o kterém jste se zmíni-
la, bylo dítě dost staré na to, aby pochopilo, 
proč jeho dárek chybí a že ho dostane poz-
ději. Chlapec byl také dost starý na to, aby 
se zachoval vlídně navzdory svému zklamá-

ní a aby si užil oslavu dokonce i bez dárku. 
Všemu tomu rozuměl a vědomě si vybral, že 
bude své zklamání dramati zovat a vyžadovat 
pozornost. Dítě plakalo tak dlouho, až zkazi-
lo oslavu i všem ostatním. Jeho reakce byla 
přehnaná a jeho moti vace soběstředná. 
Pojďme si rozebrat chlapcovy myšlenkové 
pochody a říct si, jak měla maminka zvlád-
nout tuto situaci. Když zjisti l, že nedostane 
dárek, pravděpodobně si pomyslel: „Já chu-
dák; místo toho, abych dostal něco zvláštní-
ho, nedostanu nic. Já chudák; všichni ostatní 
dostanou dárek a budou se bavit, jen já ne.“ 

Pokud dítěti  projevíte pří-
liš velký soucit, povzbudí-
te ho tí m, aby se oddáva-
lo takovému přemýšlení, 
a pravděpodobně se ješ-
tě víc naštve, zaměří se 
víc na sebe a bude dál 
přemýšlet o všech dů-
vodech, kterými si může 
ospravedlnit svoje ne-
štěstí . Už zbývá jen krů-
ček k dalšímu stupni se-
belítosti  a vzteku: „Nikdy 
nedostávám žádné dárky. 
A když ano, nejsou tak 

pěkné jako dárky těch ostatních. Mámě je 
to jedno, a proto ji neobejmu. Je vůči mně 
lakomá. Všechny ostatní má raději než 
mě…“
Místo toho, aby ho dále utěšovala a soucíti la 
s ním, poté, co mu dopřála rozumně krátkou 
dobu pro zklamání, měla maminka dítě za-
stavit a zahájit vyučování a trénink: „Jimmy, 
podívej se na mě. Přestaň plakat. Dobrá, 
teď mě poslouchej. Jimmy, ty víš, že vždycky 
udělám všechno proto, abych ti  dala pěkný 
dárek. Víš, že to byla nehoda, že jsme tvůj 
dárek zapomněli doma. Teď nasaď na svou 
tvář úsměv a užívej si oslavu a dárky všech 
ostatních, než se dostaneme domů. Najdi 

Povídejte si o tom, co 
se stalo, a ukažte mu, 
jaká měla být správná 
reakce ... Přesvědčte 
své dítě, aby věřilo, 

stejně jako vy, že 
bychom měli vždy 

v každé situaci 
usilovat 

o zbožnost.
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způsob, jak udělat radost ostatním dětem, 
a ne jen sám sobě. Dobrá. To je lepší! Usmí-
vej se a přemýšlej, jak právě teď potěšit 
ostatní. Dostaneš svůj dárek později.“ 
Dítě, které má ve zvyku vyjadřovat nepři-
měřené emoce nebo které je soběstřed-
né, bude možná potřebovat vytrvalejší a 
odhodlanější výchovu, a v takovýchto pří-
padech nejspíš i trochu káznění. Nejdůleži-
tějším krokem je zastavit špatné myšlenky, 
dříve než se vystupňují, a nahradit je myš-
lenkami dobrými. 
Neměli byste se snažit umlčet a potlačit po-
city svého dítěte, ale určitě je lepší, když ho 
naučíte vhodně reagovat 
na zklamání a další zranění 
a frustrace než mu dovolit, 
aby se svým pocitům pod-
dalo. Naučte ho ovládat 
svoji duši, vybrat si správ-
ně a dobře přemýšlet. 

„Vyučuj mladého podlé 
způsobu cesty jeho; nebo 
když se i zstará, neuchýlí se 
od ní.“
– Přísloví 22:6

Bouchnutý do hlavy
Rebecca: Co když má dítě dobrý důvod, aby 
se rozzlobilo? Představte si, že vaše dítě 
někdo úmyslně uhodil kosti čkou do hlavy. 
Neměli byste jen dítěti  říct: „Chápu, že jsi 
naštvaný, ale musíš to překonat. Nebuď tak 
uražený a jdi odpusti t bratříčkovi, který tě 
prašti l.“?

Elizabeth: Navzdory provokaci není nikdy 
správné se naštvat, když se vůči vám někdo 
proviní. Máme napodobovat Krista a Kristus 
trpělivě snášel utrpení a přemáhal zlo dob-
rem. Kristus nás učil „nastavit druhou tvář“ 
a „jít další míli”. Takže ne, nikdy bych neřekla 

svému dítěti , že je v pořádku, že se naštvalo. 
Ve vašem příběhu bych reagovala na zjevný 
útok okamžitým napomenutí m a potrestá-
ním dítěte, které se provinilo. Zraněnému 
dítěti  bych krátce vyjádřila účast a soucit 
a pak bych věnovala dostatečný čas tomu, 
abych mu pomohla správně přemýšlet a 
projevit dobrý charakter. Řekla bych mu, 
aby přestalo plakat a nasměrovala bych ho 
na jiné myšlenky: „Tvůj bráška se potřebu-
je naučit neházet věcmi. Jsem ráda, že ses 
nenaštval a nehodil jsi po něm něco zpátky. 
Kdyby zase něco takového udělal, přijď pro 
mě, abych ho mohla napravit.“ Také bych asi 

přiměla provinilé dítě, aby 
se omluvilo a aby poškoze-
ný přijal omluvu. 
Předpokládejme, že napa-
dený sourozenec se skuteč-
ně rozhněval a zahájil pro-
ti útok na podněcovatele. 
V tomto případě bych po-
trestala obě děti . Pachatel 
by byl z těch dvou potres-
tán přísněji, ale oběť by 
byla napravena za pomstu. 
Musela bych pečlivě po-
soudit ducha, v jakém kaž-

dý z nich jednal, a napravit je podle toho, 
co udělali a jakým způsobem reagovali na 
moje napomenutí . Vůbec bych s nimi ne-
probírala pocity, protože to by jen podpoři-
lo jejich soběstřednost. Zaměřila bych se na 
jejich jednání a správné přemýšlení v dané 
situaci. 

„Rozum člověka zdržuje hněv jeho, a čest 
jeho jest prominouti  provinění.“
– Přísloví 19:11

Snížení přecitlivělosti  emoti vního dítěte
Některé děti  jsou hodně citlivé, emocio-
nální nebo deprimované, protože je jejich 

Neměli byste se snažit 
umlčet a potlačit 

pocity svého dítěte, 
ale určitě je lepší, 
když ho naučíte 

vhodně reagovat na 
zklamání a 

další zranění 
a frustrace.
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rodiče utvr-
dili ve víře, že 
nemají moc 
nebo vládu 
nad svými 
e m o c e m i . 
Také bych 
byla sklíčená, 
kdybych vě-
řila, že není 
žádná nadě-
je, že bych se 
někdy mohla 
cíti t jinak – 
kdybych věři-

la, že jsem zajatcem svých pocitů po zbytek 
svého života.
Přirozeně „citlivější“ nebo „emoti vnější“ 
dítě potřebuje zvláštní pomoc, aby se nau-
čilo ovládat svoje emoce, ne povolení, aby 
nechalo emoce řídit (a zničit) jeho život. 
To znamená, že maminka musí vynaložit 
zvláštní úsilí, aby naučila a vycvičila tako-
véto dítě, jak ovládat a změnit své špatné 
emoce a vyjadřovat přiměřeně ty správné. 
Několik z mých dětí  je od přirozenosti  citli-
vých, a čím více jsem s nimi soucíti la nebo 
jim povolila se volně citově vyjadřovat, 
když byly malé, tí m to bylo později horší. 
Na druhou stranu se velmi zlepšily, když 
jsem je začala kroti t a učila je, jak emoce 
ovládat.
Nejprve jsem od nich vyžadovala, aby 
ovládly vnější projevy těchto emocí, když 
byly nepřiměřené – například pláč nad 
méně významnými věcmi. Pak jsem je vy-
učovala, aby přemýšlely zbožnějším způ-
sobem, pomohla jsem jim, aby si vytvořily 
správné postoje a nakonec emoce. Dnes by 
nikdo nevěřil, že tyto děti  byly kdysi pře-
citlivělé. 

„Život těla jest srdce zdravé, ale hnis v kos-

tech jest závist.“
– Přísloví 14:30

Bázlivé dítě
Glenda: Můj pěti letý syn má hrůzu z pavou-
ků a dnes ráno odmítl sejít dolů, protože na 
schodech byl malinkatý pavouk. Vzlykal a 
vzlykal. Protože ta potvůrka byla tak malá, 
že jsem ji ani neviděla, řekla jsem mu, ať pa-
voučka vyluxuje, ale neudělal to. Nemyslím 
si, že to byla otázka neposlušnosti ; spíš byl 
natolik vystrašený, že nedokázal poslech-
nout.
Nevěděla jsem, jak mám tu situaci vyřešit. 
Měla jsem ho potrestat, nebo obejmout a 
utěšit ho? Jak se vůbec můžeme vydat le-
tos v létě pod stan, když pouhý pohled na 
pavouka vyvolá explozi? Děkuji předem za 
odpověď. 

Elizabeth: Zaprvé, nikdy netrestejte dítě za 
to, že má opravdový strach. Stejně tak se 
pokud možno vyhněte tomu, abyste dítě 
nuti li dělat něco, co se doopravdy bojí udě-
lat. Ani nepovzbuzujte jeho strachy tí m, že 
budete příliš vystrašené dítě „utěšovat“ a 
říkat: „To nevadí, že se bojíš pavouků, zlatí č-
ko, pojď, maminka tě pochová.“ Musíte však 
s dítětem SPOLEČNĚ PRACOVAT, abyste mu 
pomohli jeho strachy překonat. Můj vlast-
ní přístup spočívá v upřímnosti  a věcnosti : 
„Synu, přestaň plakat. Je to jen pavouk. Bůh 

Některé děti  jsou 
hodně citlivé, 

emocionální nebo 
deprimované, 

protože je jejich 
rodiče utvrdili ve 

víře, že nemají 
moc nebo vládu 

nad svými 
emocemi.
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je stvořil a pavouci dělají nádherné pavuči-
ny, které nikdo nedokáže napodobit. Jsou 
užiteční na zahradě a vůbec ti  neublíží. Kdo 
je větší? Ty, nebo pavouk? Vsadím se, že ten 
pavouk se tě bojí ještě víc než ty jeho. Teď ti  
ukážu, jak se pavouka zbavit….“ Pamatujte 
si, že dětský strach je iracionální. Když s jeho 
strachem naložíte klidně a konejšivě, dodá-
te mu důvěru a problém rychle ustoupí. 

„Nebojž se, nebo jsem já s tebou; nestra-
chujž se, nebo já jsem Bůh tvůj. Posilním tě, 
a pomáhati  budu tobě, a podpírati  tě budu 
pravicí spravedlnosti  své.“
– Izaiáš 41:10

Nemazlete se s přecitlivělostí 
Lisa: Dnes si mí chlapci hráli s Playmobilem 
a já se k nim přidala. Sebrala jsem z pod-
lahy jednoho panáčka a donesla jsem ho 
přes celý pokoj svému čtyřletému. Okamži-
tě začal brečet. Vůbec jsem netušila proč. 
Řekl, že si s tí m panáčkem hraje. Řekla jsem 
mu: „Ne, nehraješ; ležel na podlaze.“ Pak si 
překřížil ruce na prsou a naštvaným hlasem 
řekl: „Teď nemám žádného panáčka, tak si 
nemůžu hrát!“
Řekla jsem mu, ať přestane, že to není nic 
k pláči. Kdyby mě jednoduše o toho panáč-
ka poprosil, místo aby se naštval, dala bych 
mu ho. Ale on pořád brečel. Dala jsem mu 

na zadek, ale jen jsem slyšela, jak si poti chu 
šeptá: „Jsem strašně, strašně, strašně na-
štvaný!“ Mluvila jsem s ním o tom, ale on 
přesto stále trucoval a vztekal se.
Co jsem udělala špatně? Už jsem z toho 
sama naštvaná a frustrovaná, protože toto 
začíná být obvyklá reakce. POMOZTE!

Elizabeth: Kdyby bylo na mně a zjisti la bych, 
že debatování k ničemu nevede, přestala 
bych s ním argumentovat. Přikázala bych 
mu, aby s tí m přestal, a pak bych ho zača-
la káznit, jak dlouho by bylo potřeba, až by 
změnil svůj soběstředný postoj. Mohl by si 
začít znovu hrát, až by byl vděčný, že vůbec 
nějakou hračku má, a byl by ochotný se 
o ni podělit. 

Doplnění od Lisy: Drahá Elizabeth, haleluja! 
Můj čtyřletý už netrucuje, ...vůbec! Nemů-
žu si ani vybavit jeho poslední výbuch, ale 
bylo to někdy v době, kdy jsem vám psala o 
incidentu s panáčkem z Playmobilu. To, co 
jste navrhla, zabralo! Teď je mnohem šťast-
nější, už se nevzteká, nekňučí, nestěžuje si – 
NIKDY! Vaše biblicky podložené rady fungu-
jí, a co je ÚŽASNÉ – náš domov je teď mno-
hem šťastnější a pokojnější než před rokem. 
DĚKUJI VÁM!

„Trestání přísného dočeká opouštějící pří-
mou cestu, a kdož nenávidí domlouvání, 
umře.“
– Přísloví 15:10

Jak řešit záchvaty pláče
Heidi: Moje tříletá dcera má problém 
s kňouráním a pláčem, který nejsme schop-
ní vyřešit. Reaguje na každý pokyn pláčem. 
Nakládám s tí m jako s mírným projevem 
vzteku a dávám jí na zadek. Výsledkem jsou 
další slzy a ještě hlasitější pláč.
Po chvilce jí řeknu s úsměvem: „Přestaň 
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plakat a ukaž mi veselou tvářičku.“ Poku-
sí se usmát, vykouzlí falešný široký úsměv 
a celou tu dobu bojuje, aby potlačila svoje 
vzlyky. Řeknu: „Dobře!“ a laskavě se na ni 
usměju. 
Potom se otočí a jde dělat to, co jsem jí 
řekla, ale cestou už začne znovu plakat. Za-
volám ji zpátky, plesknu ji a řeknu jí, aby 
se rozveselila. A tak to jde pořád dokola. 
Jak přimějete dítě, aby přestalo plakat kvů-
li naplácání na zadek a OPRAVDU se roz-
veselilo, nejen dokud se maminka neotočí 
zády?

Elizabeth: Pokud spravedlivá výplata způso-
bí slzy, nechte dítěti  rozumně krátkou dobu 
na to, aby se sebralo a přestalo brečet. 
Dítěti  dejte znovu na zadek jen v případě, 
když pláč přehnaně zesiluje nebo vůči vám 
vyjadřuje vztek za výprask. Takový vzteklý 
pláč opravňuje k dalšímu plácnutí  na zadek, 
ale nikdy nepokračujte nepřetržitým vy-
plácením dítěte. Dejte mu na zadek (jedno 
nebo dvě plácnutí ), pak přestaňte a dejte 
dítěti  čas, aby se rozhodlo, 
jestli se vám poddá, nebo 
se bude vztekle bouřit pro-
ti  vaší oprávněné autoritě. 
Vytrvejte. 
Pokud má vaše dítě prostě 
ve zvyku brečet kvůli každé 
maličkosti , číhejte na první 
příznaky a zastavte to dřív, 
než dojde k závažnějšímu 
záchvatu pláče. Takovému 
typu dítěte pomáhá, když 
ho upozorníte, hned jak mu dáváte první in-
strukce: „Sally, pojď sem. Chci tě o něco po-
žádat a chci, abys to udělala vesele, s úsmě-
vem na tváři. Pokud to nedokážeš udělat ve-
sele, budeš muset jít do kouta a zůstat tam 
tak dlouho, dokud to nedokážeš. Rozumíš? 
Dobrá. Pojďme to zkusit.“

Dětem, které jsou takto plačti vé, je nejlep-
ší za to na zadek nedávat. Posílejte je místo 
toho okamžitě a důsledně do kouta.
„Ohavností  jest Hospodinu každý pyšného 
srdce; kterýžto by sobě na pomoc i jiné při-
vzal, neujde pomsty.“
– Přísloví 16:5

Když vstane špatnou nohou z postele
Než přejdu k dalším otázkám a odpovědím, 
které se týkají emocionálních projevů pláče 
a naříkání, ráda bych ještě vyprávěla jeden 
jednoduchý příběh o tom, jak jsme naložili 
s přecitlivělostí  u nás doma. 
Když byl můj nejstarší syn malý, každé ráno 
se probouzel a chodil dolů s pláčem a na-
říkáním pro nějakou hloupost. Typickým 
příkladem bylo: „Uááá, spadl mi polštář na 
zem.“ Zpočátku to bylo legrační, ale brzy nás 
to omrzelo. Jednoho dne, kdy se zase ob-
jevil se svým ukňouraným obličejem, jsem 
se rozhodla s tí m skoncovat. Podívala jsem 
se na něj a řekla: „Teď běž hezky zpátky do 
pokoje a nechoď dolů, dokud nedokážeš vy-

jmenovat tři věci, za které 
jsi dnes ráno vděčný.“ Byl 
překvapený, ale poslechl. 
O něco později přišel dolů 
a uvedl tři věci, za které je 
vděčný. Nechala jsem ho 
toto cvičení opakovat každé 
ráno po celý týden. Ukňou-
raná hra skončila a nikdy už 
se nevráti la. Trest za pláč 
nemusí být vždy výprask. 
Buďte kreati vní a přijďte 

s něčím, co vaše dítě moti vuje, s něčím, co 
můžete okamžitě použít a co osloví srdce.

„Všecko pak čiňte bez reptání a bez pochy-
bování.“
– Filipenským 2:14

Jednoho dne, kdy 
se zase objevil se 

svým ukňouraným 
obličejem, jsem se 
rozhodla 

s tí m 
skoncovat. 
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Není přece dítě!
Zjisti la jsem, že svého manžela nejlépe povzbudím, když se k němu nebudu chovat jako 
matka k synovi. On není dítě,  a já bych s ním neměla jako s dítětem jednat.
Manžel je hlavou domu a manželka ho nemá sekýrovat ani mu něco vyčítat.
Naneštěstí  ještě stále sklízím důsledky z let, kdy jsem se touto radou neřídila. Manžel mi 
děkuje, že se nezlobím, když přijde pozdě, ale vnímám jeho nervozitu, když vchází do domu. 
Jak smutné, že jsem mu to dřív vyčítala! Od té doby, co jsem zapracovala na tom, abych 
změnila své negati vní chování, je naše manželství o tolik lepší! Můj manžel si toho všímá 
a říká mi, jak moc si mě váží. Vždycky mi dával přednost, dělal to nejlepší, co uměl, aby se 
o mě postaral a doma mi pomohl, ale myslím si, že teď to dělá mnohem raději. ☺
 

LINDA CRAWFORD
Lancaster, Kentucky, USA
Peanut25987@cs.com

Pomoz mu chodit zpříma!

Mnozí muži v současné generaci zápasí o to, aby zjisti li, jak uchopit svou roli hlavy rodiny. 
Jen málokteří vyrostli v domově, kde by na vlastní oči viděli, jak to funguje. Věřím, že jed-
ním z nejlepších způsobů, jak povzbudit manžela, je umožnit mu, aby se chopil své role hla-
vy. Vyžaduje to hodně pokory a mnohokrát jsem selhala. Ale chvíle, kdy se mi to podaří vzít 
za správný konec, jsou chvíle, kdy vidím, jak můj manžel chodí zpříma a je připraven dobýt 
svět. Steve si je mnohem jistější, když ví, že má za sebou tým, který ho podpoří a nebude 
zpochybňovat směr, který pro svou rodinu zvolí.
Předtí m, než jsme měli děti , jsem pracovala jako zdravotní sestra a byla jsem zvyklá „mít 

Jak mohu 
svého manžela 

povzbudit?

Není přece dítě!
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Dej mu prostor být mužem!

Svého manžela nejlépe povzbudím, když mu dám prostor, aby byl mužem! Svoboda k tomu, 
aby se stal Božím mužem, v něhož dorůstá, přišla, když jsem naše manželství osvobodila od 
kriti ky a rovněž od svých pokusů ovládat a být dominantní. Ptám se na jeho názor a zvažuji 
jeho radu ohledně všeho – domácí školou počínaje a mým šatníkem a biblickými otázkami 
konče. Naslouchám mu, když mluví o práci, aniž bych se snažila pronášet své myšlenky. 
Snažím se nemařit jeho vzácný čas, kdy je doma, naříkáním nad svým náročným dnem. 
Když zavolá a ptá se, jak se nám daří, vždycky mu odpovím „bezvadně“, aby se neobával, že 
přijde domů a přivítá ho tam chaos.

Snažíme se pouklízet nepořádek, dřív než manžel dorazí domů. Když přijede, všeho nechá-
me a běžíme ho obejmout, aby věděl, jak jsme rádi, že je doma. Když se společně s rodinou 
modlíme, modlím se nahlas za něj a za jeho práci nebo cestování. Děti  to začaly dělat také, 
takže vidí, že ho máme rádi a že nám záleží na tom, co se s ním děje, když vydělává na naše 
živobytí .

Ovoce našeho úsilí je zjevné. Miluje svou rodinu a nemůže se dočkat, až přijede domů a 
bude s námi. I ve chvílích, které by si mohl užít sám na společenské fi remní akci, aniž by 
mu to někdo vyčítal, je známý jako ten, kdo se brzy omluví, protože chce dát svým dětem 
pusu na dobrou noc, dřív než usnou. Před spaním čte našim dětem příběhy z Bible. A co je 
nejdůležitější, studuje Bibli do větší hloubky, aby se stal pravým následovníkem Kristovým 
– a nás všechny táhne s sebou.

BECKY LEFTWICH
Carrollton, Georgia, USA
rebeccaleft wich@bellsouth.net

věci pod kontrolou“. Dalo mi hodně práce, než jsem se naučila „sama sobě umřít“ a dovo-
lila někomu jinému, aby v různých situacích rozhodoval. Myslím, že na tom budu pracovat 
do konce života. Věřím, že to za vynaložené úsilí stojí, protože jedině tehdy, když jsou věci 
doma ve správném pořádku, může manžel povstat a být vším, co od něj Bůh očekává.

ANNIE BARNES
Morningside, Queensland, Australia
annie@stevebarnes.id.au
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Konference Přikrytí  
2012„Maminky potřebují tolik povzbudit!“ Několik tako-
vých vět, které nám Nancy Campbell řekla, se mi vrylo 
do paměti . Konkrétně toto povzbuzení se mi připo-
mene vždy, když mi klesají kolena a když hledám, jak 
znovu „navléknout nit“.
Před nějakou dobou jsem šila rodině na tábor izrael-
ský hábit. Najednou se mi přetrhla nit. Znovu jsem ji 
navlékla a šiju dál. Po pár centi metrech koukám, že 
nešiju! Tak jsem znovu navlékla, zase ušila kousek – 
tentokrát jsem zkoušela šít pomaličku..., stejně se nit 
přetrhla. Když se přetrhla počtvrté, začala jsem usilov-
ně vzpomínat, jaké mohou být příčiny, a všechny jsem 
zkoušela odstranit. Může za to nekvalitní nit – vymě-
nila jsem nit. Nepomohlo. Nastavit jinak napětí  nitě – 

nepomohlo. Šiju příliš rychle – rychlost nehrála roli. Seděla jsem nad strojem a posouvala 
se v šití  velmi pomalu. Pomalu, ale přece. Trpělivě jsem navlékala nit, ušila vždy deset 
centi metrů a znovu navlékala. Možná těm z vás, které umíte šít, je z mého popisu již jas-
né, v čem byla chyba, ale já to dodnes nevím. ☺ Jediné, co vím, je, že když jsem došla na 
konec svých sil a chabých šicích vědomostí , zarazila jsem se. Takhle se přece nešije. Něco 
je špatně. A já nevím, jak to spravit. Bože, prosím, pomoz mi! A jak jsem se začala modlit 
a v duchu přemýšlet, dostalo najednou všechno jiný rozměr:
Bůh se mnou – maminkou, má plán. Mimo jiné například, abych vychovala děti . ☺ 
K tomu potřebuji mít v srdci lásku, která je trpělivá, dobroti vá, vždy laskavá, vlídná ... A já 
se chovám jako tahle zlobivá nit. Ať už je to příliš hrubým materiálem, nebo pod určitým 
napětí m, prostě se „přetrhnu“ a přestanu být laskavá, vlídná a dobroti vá. V tu chvíli je po 
šití . A nezbývá, než znovu „navléknout“. Navléknutí  trvá nějakou chvíli. Musíte krůček po 
krůčku projít celý proces – činit pokání, upřímně se zastavit a děkovat Bohu za Jeho lásku, 
pro kterou nám trpělivě znovu a znovu odpouští . S nadějí, že se tentokrát „nit nepřetrh-
ne“ a já zůstanu za všech okolností  silnou nití  plnou lásky.
Seděla jsem nad strojem a činila pokání, že se chovám jako ta nit, a protože jsem viděla, 
kolik trpělivosti  jsem potřebovala, abych došila, uvědomovala jsem si, kolik trpělivosti  se 
mnou má Hospodin. 
V tu chvíli jsem znovu spusti la stroj, a tentokrát už se nit nepřetrhla. ☺ Došila jsem po-
sledního půl metru v kuse. ☺☺
V myšlenkách na to, kolikrát potřebujeme začít znovu a kolikrát, my maminky, potřebu-
jeme povzbudit, Vám přinášíme v tomto čísle slovo Nancy Campbell z letošního března. 
Je to vyučování, které jsme pro Vás upravili do psané 
podoby. Těším se, že Vám bude inspirací a vlije do 
Vás novou sílu, abyste v Kristu Ježíši mohly „šít“ 
dál.

Kristýna Klusoňová 
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Najviac ma povzbudilo, aké je 
dobré čítať si Písmo sväté 

s deťmi, ako to utužuje rodinu, 
ako súdržne rodina žije okolo Pána 

... Od návštevy u vás sa snažíme 
deťom ráno a večer čítávať kraťuč-
ké state z Písma svätého ... Nancy 

nám prišla plná Ducha a je to 
veľká služba, že cestuje po celom 
svete vo svojom veku a učí nás. 

(Michaela, 4 děti )

... Líbila se mi myšlenka, 
že učíme děti  vítězit a že to 
znamená zbavit se všech lží 

z naší domácnosti  ... Také to, 
že když jsou děti  stejného 
věku ve škole dohromady, 

množí se bláznovství ... Nej-
větší dojem na mě udělalo to, 

že ona tomu opravdu věří!
(Dana, 2 děti )

Líbila se mi osobnost Nancy Camp-
bell. Její „nadhled“ ohledně výchovy 

byl nakažlivý. Člověk si pak říká, co na 
tom vlastně hledám za komplikace, 

když tahle dáma vychovala 6 dětí , mo-
mentálně má kupu vnoučat a všechno 
je „easy“ a „lovely“... Uvědomila jsem 
si, že aby to mohlo takové být, člověk 
se musí stát opravdu „důsledným“..

(Zuzana, 3 děti )

Když Nancy mluvila o roli ma-
minky doma, oslovilo mě hodně její 
zvolání: „YOU are in charge!“ (TY to 
máš mít pod kontrolou!) Ještě dnes 
mi to zní v uších a povzbuzuje mě 

to, abych se necíti la obětí  okolností  
nebo nálad svých dětí , ale tí m, kdo 
určuje, jak bude MŮJ domov vypa-

dat a jak se budou MOJE děti  chovat, 
nebo nechovat. (Linda, 2 děti )
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