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„Brky svými přikryje tě, a pod křídly jeho  
 bezpečen budeš;                                                                                                           

místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho.“  
Žalm 91:4  

 
 
Vážení přátelé, 
 

před necelým měsícem jsem se vrátil z misijní cesty do Nigérie. Byla to pro mě 
zkušennost k nezaplacení. Pokaždé, když vyrazím, ať už sám, nebo s rodinou, 
mimo naše „hnízdečko“, tak se mi znovu a znovu přeskládá perspektiva.  

Uvědomuji si, jak se nás ďábel snaží přesvědčit, že nic za horizontem našeho 
dvorku neexistuje, a pokud ano, tak se nás to netýká. Snaží se zatáhnout nás do 
žabomyších válek ať už doma, v církvi, nebo kdekoliv jinde. Snaží se nás 
přesvědčit, že honba za ještě větším luxusem, pohodlím, bohatstvtím, kariérou je to 
jediné, co na tomto světě existuje. A mezitím nám někde ujíždí vlak.  

Vydávejme úsilí tam, kde užitek není časný, ale věčný. Kde se nestaráme 
jenom o vlastní pupek, ale kde jsme nástroji v Boží ruce k porážení toho zlého 
a k budování Božího Království.  

Snad jsme si všimli, že na světě zuří válka. Nemyslím jenom lokální 
konflikty v jednotlivých zemích. Mám na mysli ten nekončící iracionální boj, kde si 
nikdo na žádném místě není jistý životem. To je však jen špička ledovce, je to jenom 
„prosakování“ války, která se děje v duchu.  

Ptáte se, proč se rozepisuji o válce v časopise pro rodinu? Rodina je to první 
místo, kde musíme zvítězit. Ustanovit Boží řád. Opevnit se Božím slovem 
a spravedlností. Vychovat své děti v lásce k Bohu i k sobě navzájem. Pokud naše 
rodiny nebudou solí země, kdo potom? Naše mise je větší, než si myslíme. 

Povznesme se tedy nad svoji obyčejnost a nad svoje drobné půtky. Protože 
jinak mineme ten skutečný boj, který opravdu stojí za to bojovat.  

 
Martin Klusoň 
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Merlin R. Carothers 
(pokračování – 10. část) 

 
 

Kapitola 8 

Konečné řešení – třetí část  
 

 
MATOUŠ 

 
5:8  „Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.“ 

Myšlenky, touhy a představy mají původ v našem srdci a ukazují kvalitu 
čistoty, kterou v sobě máme. 
 

6:23  „Pakliť by oko tvé bylo nešlechetné (zlé), všecko tělo tvé 
tmavé bude.“ 

Oči odrážejí touhy našich srdcí. Pokud oči používáme k podněcování zlých 
tužeb, uvádíme celé své tělo na místo duchovní temnoty. 
 

22:37-38  „I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého 
srdce svého, a ze vší duše své, a ze VŠÍ MYSLI SVÉ. To jest přední 
a veliké přikázání.“  

Nezapomínejme na to, jak vysokou prioritu Bůh dává tomu, co se děje 
v našich myslích. Boží vůle pro lidskou mysl je jasná a jednoznačná. 
Pokud se obíráme cizoložnými myšlenkami, pak Jej celou svojí myslí 
nemilujeme. 
 

23:27-28  „…že jste se připodobnili hrobům zbíleným, kteříž ač sic 
zdadí se zevnitř krásní, ale vnitř jsou plní kostí umrlčích i vší nečis-
toty (morálně nečistí). Tak i vy zevnitř zajisté zdáte se lidem spra-
vedliví, ale vnitř plní jste pokrytství a nepravosti (nečistoty).“  

Jak daleko jsme ochotni zajít, abychom před lidmi vypadali spravedlivě? 
Většina z nás touží vypadat před ostatními jako čestní, spolehliví 
a důvěryhodní lidé. Dobrá pověst patří mezi cenná aktiva. Ale Ježíš říká, 
že bychom měli více dbát na to, co se nachází v našich srdcích. Pokud by 
naši známí mohli vidět každou naši myšlenku, co by si o nás pomysleli? 
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MAREK 

 
4:19 „…jiné žádosti přistupující… udušují slovo, tak že bez užitku 
bývá.“ 

Pokud nepřestáváme být žádostiví, může to náš duchovní život zadusit. 
 

LUKÁŠ 
 

12:2  „Neboť nic není skrytého, což by nemělo býti zjeveno; aniž 
jest co tajného, ješto by nemělo býti zvědíno. „ 

Myšlenky, které nyní držíme v tajnosti, budou jednoho dne známé všem. 
To je jedno z Božích „zaslíbení“. 
 

16:15  „Bůhť zná SRDCE vaše; nebo což jest u lidí vysokého, ohav-
nost jest před Bohem.“ 

Vnější projevy mohou vypadat dobře, ale Bůh hledí k srdci. 
 

24:38  „I dí jim (Ježíš): Co se strašíte, a proč MYŠLENÍ vstupují na 
srdce vaše?” 
Myšlenky jakéhokoli druhu vycházejí z našeho srdce a Ježíš nás za ně činí 
odpovědnými.  
 

JAN 
 

3:20  „Každý zajisté, kdož zle činí, nenávidí světla, a nejde 
k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho.“  

Ten, kdo má nečisté myšlenky, nechce, aby je znali členové rodiny nebo 
přátelé, aby jeho skutky nebyly kárány. 
 

3:21  „Ale kdož činí pravdu, jde k světlu, aby zjeveni byli skutkové 
jeho, že v Bohu učiněni jsou.“ 

Takový člověk může být naprosto klidný, i kdyby jeho myšlenky byly pro-
mítány na plátno nad jeho hlavou, protože plně počítá s tím, že Bůh vidí, 
o čem přemýšlí. 
 

4:23  „Ale jdeť hodina, a nyníť jest, kdyžto praví modlitebníci 
modliti se budou Otci v duchu a v pravdě. Neboť takových Otec 
hledá, aby se modlili jemu.“ 

Abychom tomuto verši rozuměli, musíme mít na paměti, o čem zde Ježíš 
rozpráví. Ženě u studny řekl, že měla pět manželů a že nyní žije s jiným 
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mužem. Tímto veršem pak ukazuje, že Bůh chce, abychom Jej uctívali 
a modlili se k Němu s morálně neznečištěným duchem. 
 
Věřím, že Duch svatý nám dnes připomíná totéž poselství. 
 

8:34  „Odpověděl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Že každý, 
kdož činí hřích, služebník jest hřícha.“  

Jsme-li svázáni zlozvykem nedobrého přemýšlení, ztrácíme tím kontrolu 
nad mnoha oblastmi svého života. Duchovní život je vážně oslaben. 
Schopnost porozumět Písmu může být výrazně omezena. Vztahy s lidmi 
mohou velmi utrpět. Jinými slovy, jsme „služebníky hříchu“. 
 

8:36  „Protož jestližeť vás Syn vysvobodí, právě (skutečně) svobodní 
budete.“  
Pokud máte zlozvyky, které nedokážete zlomit, rozumějte, prosím, že 
nežijete ve vítězství, které pro vás Bůh má. Nečisté myšlenky mohou tak 
oslabit vaši mysl, že nebudete schopni uplatňovat sílu vůle. 
 
Milióny lidí hledají nové cesty, jak se zbavit přebytečné váhy. Možná 
vyzkoušeli všechny dostupné diety, přesto jsou bez přestání mučeni 
„neschopností“ ovládat se v tom, co jedí. Když se „ovládnou“ a sníží 
přísun potravy, začnou být přecitlivělí a podráždění, takže v jejich 
přítomnosti není možné vydržet. Jejich morálka je otřesena, a tak se 
nakonec rozhodnou vrátit ke konzumaci všeho, co se jim zlíbí. Tak se 
nedá žít! Nijak tím netvrdím, že lidé s nadváhou mají problém 
s nečistými myšlenkami! Říkám, že Ježíš přišel, aby nám dal svobodu 
ovládat, o čem přemýšlíme a co chceme! Možná je to pro vás příjemné 
překvapení. Pokud ano, začněte své myšlenky ovládat. 
 
Pokud jste v jakékoli oblasti nešťastni, věřte, prosím, že Boží plán pro 
vás je, abyste měli pokoj. Nemusíte být superkřesťané, abyste mohli 
přijmout Jeho pomoc, ale je zapotřebí ochoty říci „ano“ Jeho vůli. Pama-
tujte, že Ježíš řekl, že Jeho jho je lehké a Jeho břímě netíží. Nést sata-
novo břímě je těžké! 
 

14:1  „Nermutiž se srdce vaše…“ 
Často se křesťané nechávají trápit tím, že někdo jiný něco dělá, nebo 
nedělá. Křesťan si stále dokola říká, že se tím člověkem nenechá trápit. 
Myslí to vážně a chce v té situaci zvítězit. Než si uvědomí, co se děje, je 
zpět ve starostech nebo rozčílení. Pokud prozkoumá svůj myšlenkový 
život, zjistí, že dosud Kristu nedovolil, aby jej skutečně „osvobodil“. 
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Důkladně přemýšlejte o tom, jaké úžasné by bylo dovolit Ježíši, aby vám 
dal větší kontrolu nad vašimi myšlenkami! Lidé tráví nekonečné hodiny 
přemýšlením a staráním se o tu či onu věc. Vědí, že starosti ničí jejich 
zdraví a štěstí, ale nemají silnou vůli to zastavit. Sdílím s vámi nádhernou 
pravdu, která může proměnit váš život. 
 
Byla nám naočkována víra, že pokud muž opustí ženu či naopak, život pro 
opuštěného nebo opuštěnou bude nešťastný a ubohý. Co si křesťané často 
neuvědomují, je to, že Ježíš nás může osvobodit od vnitřních zranění, 
která utržíme od lidí. Možná budeme na čas plakat, ale skrze Něho 
můžeme vstoupit do pokoje. 
 
Kvůli Ježíši je dokonce smrt pohlcena ve vítězství! Může nám zemřít 
milovaná osoba, a přece můžeme mít vítězství! To je skutečné vítězství! 
Marie a já jsme se to naučili před nedlouhou dobou, když došlo 
k smrtelné nehodě našeho nejstaršího syna. 
 
Jako rodiče musíme vědět, že Boží vůle je, abychom své děti vydali Bohu 
do rukou. Boží vůle není, abychom žili v neustálém zármutku, když naše 
děti procházejí strastmi. Když své děti odevzdáme Bohu do rukou, pak 
chce, abychom věřili, že v jejich životech dělá to, co je pro ně nejlepší. 
Musíme pamatovat, že Bůh vzkřísil svého vlastního Syna z hrobu a že 
chce, abychom Mu důvěřovali, že se postará také o naše děti. 
 
Srdce křesťana se snadno „zarmoutí“ a obtíží, pokud otevře mysl žádosti-
vým myšlenkám. Tato obtíženost se pak stane magnetem pro další obtí-
ženost. Ježíš ví, že naše tělo a mysl nebyly Bohem stvořeny k tomu, aby 
byly neustále obtížené. Pokud v trápení zůstáváme, trpíme v mnoha 
oblastech. Pokud se dostaneme do koloběhu obtížení, vždy budeme mít 
za to, že nám není pomoci. Pravda je taková, že nikdy nejsme bezmocní. 
Ježíš by neřekl, abychom se nermoutili a nezůstávali v obtížení, pokud by 
si myslel, že nám dává nemožný úkol. 
 

17:17.19  „Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest. …A já 
posvěcuji sebe samého za ně, aby i oni posvěceni byli v pravdě.“ 

Jestliže si uvědomíme své nedostatky a chyby a celý život strávíme 
v pocitech viny, vina nám nijak nepomůže. Jestliže pro své hříchy 
a nedostatky žijeme ve strachu, strach nám nijak nepomůže. Ježíš říká, 
že Jeho Slova mají sílu nás proměnit. Potřebujeme proměnu, ale náš stav 
není beznadějný! 
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Ježíš posvětil sebe samého, aby naplnil naše potřeby, ať už se jedná 
o cokoli! To je dostatečná záruka, díky níž může každý z nás uvěřit, že 
On má pro naši situaci řešení. 
 

6:26  „Amen, amen pravím vám: Hledáte mne, ne proto že jste divy 
viděli, ale že jste jedli chleby a nasyceni jste.“ 

To znamená, že je možné, abychom pomíchali priority! Pokud však 
spolupracujeme v jednotě s úsilím Ducha svatého, aby nás učinil „čistého 
srdce“, Bůh se postará o ostatní záležitosti. Ví, že máme materiální 
potřeby, ale chce, abychom hledali Jej namísto Jeho zázraků. 
 
 

SKUTKY 
 

8:21-22  „…Srdce tvé není upřímé před Bohem. Protož čiň pokání 
z této své nešlechetnosti, a pros Boha, zda by odpuštěno bylo tobě 
to MYŠLENÍ srdce tvého.“  

Zodpovídáme za všechno, co vychází z našeho srdce. 
 
 

ŘÍMANŮM 
 

1:21  „Poznavše Boha, nectili jako Boha…“  
Co má Duch svatý na mysli, když říká, že lidé „poznali Boha“, ale pak Jej 
„jako Boha“ nectili? Hned to vysvětluje. Mluví o těch, kteří začali být 
neposlušní vůči Bohu v oblasti svých představ a myšlenek! „Marní učiněni 
jsou v MYŠLENÍCH svých, a zatmíno jest nemoudré srdce jejich.“ Verše 
24-29 objasňují, že představy pramenící z neposlušnosti zahrnují 
i nevážnost (neúctu) k lidskému tělu (neúctu k jinému lidskému tělu jako 
Božímu chrámu). 
 

1:24  „Protož i Bůh vydal je v žádosti srdce jejich k nečistotě, aby 
zprznili těla svá vespolek.“  

Je velice důležité, aby žádosti našeho srdce byly správné! 
 

1:25  „…ctili i sloužili stvoření raději nežli Stvořiteli…“  
Velmi silný výrok! 
 

2:16  „…souditi bude Bůh tajné věci lidské…“ 
Myšlenky, které chceme uchovat v tajnosti, jsou určeny pro soud. 
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6:12-13  „Nepanujž tedy hřích v smrtelném těle vašem, tak abyste 
povolovali jemu v žádostech jeho. Aniž vydávejte údů svých za 
odění nepravosti…“  

Pokud svou mysl poddáváme nečistým myšlenkám, pak potřebujeme 
připomenout, že Bůh chce, aby tento úd byl svatý. Satan nabízí rozkoše, 
které zotročují. Bude podněcovat naši vášeň a slibovat nekonečné 
požitky. Ale cena, kterou si účtuje, je ohromující! 
 

6:13  „Nedovolte, aby se jakákoli část vašich těl stala nástroji 
bezbožnosti, použitelnými pro hřích; ale vydejte se cele Bohu, 
každá vaše část…“ (dosl. překlad The Living Bible Paraphrased) 

Každý z nás rozhoduje, jaký řád následuje. 
 

6:19  „…jste vydávali oudy své v službu nečistotě… nyní vydávejte 
oudy své v službu spravedlnosti ku posvěcení.“ 

Je snadné podřídit mysl nečistotě, ale pak se stáváme služebníky nečis-
toty. 
 

6:22  „Nyní pak vysvobozeni jsouce od hříchu, a podmaněni v službu 
Bohu, máte užitek svůj ku posvěcení, cíl pak život věčný.“ 

Bůh nás osvobozuje od věčné odplaty hříchu. Výměnou za Jeho dar žádá, 
aby ovoce našich těl bylo svaté. 
 

8:5-6  „Ti, kdo jsou podle těla, totiž MYSLÍ na věci těla, ale ti, kdo 
jsou podle Ducha, na věci Ducha. Neboť SMÝŠLENÍ těla je smrt, ale 
SMÝŠLENÍ Ducha je život a pokoj.“ (NBK)  

Tělesná mysl vždy trvá na tom, že její pobídky a nutkání vedou 
k nádherným a rozkošným radostem. 
 

8:7  „Protože SMÝŠLENÍ těla jest nepřátelské Bohu; nebo Zákonu 
Božímu není poddáno…“ (NBK) 

Naše přirozená mysl se nechce poddávat Božímu zákonu. Někteří věří, že 
křesťan, který se zdržuje nemorálních činů, je na nejvyšším stupni 
duchovnosti. Ale Duch svatý nás chce vést k tomu, abychom svou mysl 
dali Bohu. Rozumí boji, který probíhá v našem srdci a ví, jak mysl vzdo-
ruje Božímu dohledu. 
 

8:13  „Nebo budete-li podlé těla živi, zemřete; pakli byste Duchem 
skutky těla mrtvili, živi budete.“ 

„Mrtvit“ znamená podmaňovat sebeovládáním nebo sebezapřením. Pokud 
jste dovolili, aby se z vás stal člověk s malou či žádnou disciplínou, 
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studujte tento verš. Duchovní slabost či dokonce duchovní smrt může být 
důsledkem toho, že jen jednoduše děláme, co chceme. 
 

12:1  „Protož prosím vás…, abyste vydávali těla svá v obět živou, 
svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou.“ 

Svatou mysl Bůh považuje za rozumný (tedy pravý a spravedlivý) standard 
pro své děti. 
 

13:9  „Nesesmilníš…“ 
Toto starozákonní přikázání je zde potvrzeno jako součást novozákon-
ního. 
 

13:14  „…nepečujte o tělo podlé žádostí jeho.“ 
Pokud se záměrně díváme na to, co podporuje nemorální přemýšlení, 
„pečujeme“ o tělo a jeho potřeby. Pokud to činíme, tělo se samozřejmě 
bude dobře bavit. 
 
 

1. KORINTSKÝM 
 

3:16-17  „Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás 
přebývá? Jestližeť kdo chrámu Božího poškvrňuje, tohoť zatratí 
Bůh; nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.“  

Poskvrňovat Boží chrám je strašlivá věc! Lstivá tělesná mysl často dochází 
k tomuto závěru: „Není možné, abych svou mysl uchránil krátkých, nemo-
rálních myšlenek. Pokud to nedokážu, pak za to nejsem odpovědný.“ 
 

4:5  „Pán… osvítí to, což skrytého jest ve tmě, a zjeví rady srdcí.“ 
Jednoho dne Bůh zjeví náš tajný svět myšlenek a srdce. Bude označen 
„hvězdičkou“ jako nevhodný ke shlédnutí? Nebo bude Bohem schválený?  
 

6:9-10  „Nemylte se! Smilníci ani modláři, cizoložníci, zženštilí ani 
homosexuálové… nebudou dědici Božího království.“ (NBK)  

Nemorálnost v jakékoli formě nám brání vstoupit do nádherných rozkoší 
obecenství s Bohem. 
 

6:20  „Oslavujtež tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto 
věci Boží jsou.“ 

Jelikož Bůh je Duch, má obzvláštní zájem o to, co se děje v našem 
duchu. Dopustíme-li, abychom měli nečistého ducha, žádáme, aby Bůh 
přebýval uprostřed naší nečistoty. 
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Žena se může vydržet dívat na fotbalový zápas a nemít o fotbal sebe-
menší zájem. Muž nemusí rozumět, jak toho může být schopna. Mohl by 
jí uvést spoustu důvodů, proč by měla projevit větší nadšení z této 
„zajímavé hry“. Ale ona prostě nemá „ducha fotbalu“. Pokud jste dovolili 
Duchu svatému, aby očistil vašeho ducha od touhy myslet na nečisté věci, 
jiný člověk nemusí rozumět, jak je možné, že nemáte „ducha“ pro 
takové věci. 
 

10:13  „Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale věrnýť jest Bůh, 
kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobíť 
s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti.“ 

Pokušení zabývat se nečistými myšlenkami je vlastní všem mužům 
i ženám, ale existuje cesta úniku – „vysvobození“. 
 

2. KORINTSKÝM 
 

4:2  „Ale odmítáme ukrývání neslušnosti.“ 
Bylo by neslušné a nečestné říkat, že si ostatních křesťanů vážíme, kdy-
bychom vůči nim chovali skryté cizoložné myšlenky. 
 

6:14  „Netáhněte jha s nevěřícími.” 
Pokud máme nečisté myšlenky vůči nevěřící osobě, sjednocujeme se s ní. 
Verš dále popisuje, že taková jednota je „obecenství s temnotou“. 
 

7:1  „…očišťujmež se od všeliké poškvrny těla i ducha, konajíce 
posvěcení v bázni Boží.” 

Tento verš neplatí pro duchovní obry. Je dán všem, kteří mají „Boží 
bázeň“. 
 

10:5  „Boříme VÝMYSLY…, uvádíme každou MYŠLENKU do zajetí, aby 
byla poslušna Krista.“ (NBK) 

Bůh říká, že dokážeme ovládat naše představy (výmysly) a myšlenky! To 
je dobrá zpráva! 
 

11:3  „Ale bojímť se, aby snad, jakož had svedl Evu chytrostí svou, 
tak nebyly porušeny MYSLI vaše…“ 

Eva se dívala na zakázané ovoce a ono vypadalo dobře. Jsem si jist, že 
v tu chvíli nevnímala, že dochází k „porušení“ její mysli. Eva nikdy před-
tím nezhřešila, a přesto byla náchylná satanově podvodu. Pokud jste se 
někdy dívali na zakázané ovoce a chtěli ho, byli jste pokoušeni stejným 
pokušitelem! 
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GALATSKÝM 

 
5:16-17  „Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost 
těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzá-
jemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli.“ (NBK)  

Je nadmíru důležité naučit se, že Duch svatý je často v přímém proti-
kladu vůči tomu, co chce tělo. Tělo říká: „Já nevidím, že by to, co chci, 
bylo špatné!“ Tehdy máme vynikající příležitost říct: „Nebudu dělat to, 
co chce mé tělo!“ 
 

5:19  „Zjevníť jsou pak skutkové těla, jenž jsou: Cizoložstvo, smil-
stvo, nečistota.“  

Tento verš jasně ukazuje, co Bible míní, když mluví o „těle“. 
 

5:24-25  „Nebo kteříž jsou Kristovi, své tělo ukřižovali s vášněmi 
a s žádostmi. Jsme-liť Duchem živi, Duchem i choďme.”  

Někdo 25. verš přeložil takto: „Duch nám dal život, proto musí také náš 
život ovládat.“ Když Duch ovládá naši mysl, dá nám velikou radost. Čím 
více On ovládá, tím více radosti máme! Byli jsme stvořeni Bohem a On ví, 
co nám přinese největší potěšení. 
 
Jsme ve válce. Naše tělo si žádá nemorální myšlenky. Náš duch volá po 
čistém srdci. Každý z nás se musí rozhodnout, která strana zvítězí. 
 
 

EFEZSKÝM 
 

2:2-3  „…jste kdysi chodili podle běhu tohoto světa, podle mocného 
vládce ovzduší, toho ducha, který nyní působí v synech neposluš-
nosti, mezi nimiž jsme také my všichni kdysi žili v žádostech svého 
těla, když jsme dělali to, co chtělo tělo a MYSL.“ (NBK)  

Pokud Bůh jakousi myšlenku zapovídá, mysl se snaží nalézt nějakou 
chytrou výmluvu. Myšlenky se rády nechávají „chovat“. 
 

4:22  „Totiž, žeť vám náleží složiti ono první obcování podlé toho 
starého člověka, rušícího se, podlé žádostí oklamávajících.“  

To je něco, co musíme udělat poté, co jsme přijali Krista. Ale je třeba, 
abychom si byli vědomi, že „žádosti oklamávající“ dělají přesně to – 
oklamávají. Ukazují se jako dokonalé, rozumné a logické. 
 

4:23  „Obnoviti se pak duchem mysli své.“ 



13  

Požehnaný potenciál, ale opět, toto je něco, co musíme udělat my. 
 

4:24  „A obléci toho nového člověka, podlé Boha stvořeného, 
v spravedlnosti a v svatosti pravdy.“  

Přemýšlejte chvíli, jaký je tento „nový člověk“ – stvořený Bohem, aby byl 
spravedlivý a svatý. Jaké myšlenky budou procházet jeho myslí? 
 

5:3.11  „Smilstvo pak a všeliká nečistota, neb lakomství aniž jme-
nováno buď mezi vámi, jakož sluší na svaté, a neobcujte s skutky 
neužitečnými tmy, ale raději je trescete (kárejte).” 

Naše mysl si chce užívat obecenství s nečistotou, ale náš duch chce 
kárat. 
 

5:12  „Vždyť o tom, co oni vskrytu dělají, je hanba i jen mluvit.” 
(NBK) 
Skryté myšlenky jsou často hodny hanby. 
 

6:13  „…vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý 
a všecko vykonajíce, státi.“ 

Je zapotřebí všech Božích duchovních zdrojů k tomu, abychom 
ustáli pokušení v oblasti špatných myšlenek a tužeb. 
 

FILIPSKÝM 
 

4:8  „Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, 
kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli 
dobropověstné, jestli která ctnost, a jestli která chvála, o těch 
věcech PŘEMYŠLUJTE.“ 

Jednáme-li podle tohoto verše, Bůh nám na pomoc vysílá nebeské 
zástupy. Naše myšlenky se stávají nástroji, které může použít 
k požehnání našich životů i životů mnoha ostatních. 
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Potrava k zamyšlení 
Stacy Asbill 

 
V poslední době se u nás doma jakoby odevšad vynořuje slovo, 
nebo spíš pojem, „vítězení“ či „překonávání“. Když nad tím tak 
přemýšlím, uvědomuji si, že to má co do činění s okolnostmi,  
které je třeba překonat. Bůh osvítil oči naší mysli a dal nám 
pochopit, že překonávání není jen nějaký skutek, ale že se 
jedná o vlastnost, povahu, vnitřní nastavení. V ep. Římanům se 
píše: „Nebo zákon Ducha života v Kristu Ježíši vysvobodil mne 

od zákona hřícha i smrti.“ Představuji si maličká semínka, která sázíme u nás ve skle-
níku, a začínám chápat, o čem to Pavel mluví. Život ukrytý v semínku mu dodává 
energii, aby rostlo podle genetického plánu určitého rostlinného druhu. První zjevnou 
známkou probouzejícího se života je kořínek, který proniká hlínou. Semínko pohřbené 
v zemi překonává tlaky, kořínek sílí a spolu se sítí vlasových kořínků se stává kotvou, 
která je rostlince oporou a zajišťuje, aby vyrostla, tak jak má. Přirovnávám to ke 
každodennímu životu u nás doma. Náš den začíná asi takto: děti se postupně 
probouzejí a trousí se dolů po schodech – někdo s úsměvem, jiný ospalý a někdo 
rozmrzelý. Mrzout obvykle brzy infikuje ty veselé a ospalé, až jsou nakonec mrzutí 
všichni. Stejně jako se nabaluje sněhová koule – než zavolám děti do kuchyně, 
abychom si spolu sedli, jsme už všichni „pohřbeni“. Říkám jim, čemu se poddávají, 
a zároveň jim vysvětluji, že je potřeba to překonat a nad mrzoutstvím zvítězit. Že 
v Bohu máme schopnost to zvládnout. 
 
Když jsem se nad slovem „překonávat“ zamýšlela, vytanul mi 
na mysli obraz běžícího závodníka, a tak jsem to začala 
dětem líčit. Ten závodník musel nejen běžet, ale k tomu ještě 
skákat přes překážky. To znamená, že musel vynakládat 
zvláštní úsilí na to, aby překážky zdolal. 
 
První překážkou, na niž narazíme, je přirozené prostředí, ve kterém žijeme. Tam se 
nejvíc projevuje naše tělesnost. Z toho plyne, že naše bytí musí sestávat z něčeho víc 
než jen z  přirozené roviny. Epištola Římamům 8:2 tuto myšlenku osvětluje: „Nebo 
zákon Ducha života v Kristu Ježíši vysvobodil mne od zákona hřícha i smrti.“ Slovní 
spojení „v Kristu Ježíši“ zjevně ukazuje na to, že existuje ještě jiná rovina než 
přirozená. Chápu předložku „v“ v přirozeném slova smyslu, například „jsem v domě.“ 
Ale jak to mám převést do svého každodenního života? Dobrá, zkusím se vrátit zpět 
k  semínku. Když zasetá rostlina zůstane ve formě semínka, převládá individualita 
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semínka. Důkazem jeho nezávislosti je hlína – když se podívám 
na místo, kam bylo zaseto, nevidím nic než hlínu. Jinými slovy, 
stonek, lístky, květ a ovoce jsou důkazem, že semínko 
překonalo své „pohřbení“ tím, že využilo okolní prostředí – 
hlínu, jako prostředek k naplnění záměru, pro který bylo stvo-
řeno. Zjišťuji, že z Božího pohledu je můj život v  přirozené 
oblasti vlastně takovým růstovým prostředím pro věčný život, který vstoupil skrze krev 
Ježíše Krista, když se dotkla mojí duše. 
 
Při svých úvahách nad slovem „zvítězit“ jsem si vzala na pomoc slovníky a zkoumala 
jsem jeho význam (dělávám to s oblibou; vždycky totiž objevím něco nového 
a hlouběji porozumím věcem, o kterých přemýšlím). Tady jsou definice, které jsem 
našla:1 
 
1. (conquer) dobýt, podrobit si, přemoci co, zvítězit nad čím, zdolat; 
 (vanquish) porazit, přemoci, překonat, zdolat, zvítězit; 
 (subdue) podmanit si, přemoci, zdolat, zvítězit, potlačit, utlumit, zkrotit; 
 (overcome enemies in battle) přemoci nepřítele v bitvě. 

 
2. (surmount) překonat, přemoci, zdolat, korunovat, ozdobit co čím, pokrýt čím 

nahoře; 
 (to get the better of) přemoci, porazit, vyrůst z čeho, už vědět, co není správné; 
 (to overcome difficulties or obstacles) překonat obtíže či překážky. 

 
3. (to gain the superiority) získat, vydobýt nadvládu, převahu, vyšší úroveň; 
    (to be victorious) být vítězný. 
 
Zaujal mě též výraz „naprosto zničit“. Když si představíte, že jste v něčem dosáhli 
vítězství, uvědomíte si, že už s  daným nepřítelem nemusíte bojovat, protože byl 
jednou provždy rozdrcen.  

 
Také jsem hledala verše o vítězení v Písmu a zjistila jsem, že 
máme zvítězit nad třemi věcmi. Jak také říká bratr Leonard 
Ravenhil, musíme zvítězit nad světem, nad tělesností a nad 
ďáblem. Příkladem je nám Ježíš. V Janovi 16:33 nám říká: 
„Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl 
svět (kosmos).“ Ve všech těch verších je pro výraz vítězit (zde 

                                                
1 Pozn. překl.: Jde o překlady výrazů uvedených ve Websterově anglickém výkladovém 
slovníku, češtině totiž obdobný slovník chybí. 
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„přemohl“) použito v řečtině slovo „nikao“ (#3528), které znamená podmanit, dobýt, 
zvítězit, přemoci, získat vítězství. Lukáš 21:19 mluví o vítězství nad sebou 
„V trpělivosti své vládněte dušemi svými.“ A nakonec v 1. Janově 2:14 Písmo říká, že 
máme zvítězit nad ďáblem: „Píši vám, dítky, že jste poznali Otce. Psal jsem vám, 
otcové, že jste poznali toho, kterýž jest od počátku. Psal jsem vám, mládenci, že silní 
jste, a slovo Boží v vás zůstává, a že jste svítězili nad tím zlostníkem.“ 
 
Víte, Boží slovo je velmi praktické a vždycky se trefuje do černého. Musím se přiznat, 
že na cestě k vítězství mi nejvíc překáží ani ne tak ďábel nebo svět, ale já sama. Dám 
vám příklad: Většinou píšu své články na několikrát, protože se to prostě na jedno 
sezení nedaří. Třeba dnes ráno se věci u nás doma semlely tak, že čas, který jsem 
měla v úmyslu věnovat psaní článku, se rychle někam vytrácel. Myslela jsem na svůj 
článek, na to, že se k němu musím vrátit, a že se mi to nedaří. Zjistila jsem, že z té 
situace začínám být frustrovaná a vnitřně podrážděná. V tu chvíli jsem si uvědomila, 
odkud vítr fouká. Rozesmálo mě to. To je přeci překážka, ke které jsem na své 
závodní dráze dorazila!  Přeskočím ji, nebo ne? Abych nenechala příběh bez konce – 
ano, přeskočila jsem ji. Víte, na Bohu je moc příjemné to, že když se rozhodnete 
zvítězit v přirozeně beznadějné situaci, On častokrát „rozdělí Rudé moře“ a učiní cestu 
i tam, kde je to přirozeně nemožné. V mém případě to znamená, že přeci jen sedím 
u svého počítače! 
 
„Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá (nikao) svět (kosmos); a toť jest to 
vítězství (nike), kteréž přemáhá (nikao) svět, víra naše.“  (1. Jan 5:4) 
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Je domácí škola větší než Mount Everest ? 

Je mnoho důvodů proč vyučovat děti doma. Bohužel, jak ukazuje 
následující článek, patří k nim i násilí dětí ve škole a neschopnost 
vedení školy s tím cokoliv podstatného udělat. Naštestí je zde to 
tiché Boží volání a vědomí, že Bůh ví ... 

Víte, nejsem člověk, který si zrovna moc věří, ale na tom konec 
konců nemusí být můj život postaven. Mohu místo sobě přece 
důvěřovat Bohu, že mě provede zkouškami vítězně, navzdory mým 
schopnostem a zkušenostem z minulosti. Teď už to vím. („Všecko 
mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.“ –  Fil. 4:13) Navíc mi Bůh 
může přidat ty schopnosti, kterých se mi v přirozeném nedostává, 
když mne najednou postaví před úkol, který přede mnou vyvstane 
jako Mount Everest před svými prvními pokořiteli. 

Takovým mým osobním Mount Everestem se 
stala otázka: Mám jít se svou dcerou do domácího 
vzdělávání? Zvládnu to? Vždyť se mi před pár dny 
narodilo miminko! To je přece víc než dost! A ještě 
tohle? – „Ne, Bože, už o tom nemluv! To určitě není 
pro mě! Budeme se spolu o tomhle bavit, až Patrik 
(v té době sedmidenní) bude starší. Snad to chápeš, 
ne?“  – Tak tohle byla má odpověď na tiché Boží 
volání, když jsem se dozvěděla, že učit doma je 
vůbec možné. Moc se to mému srdci líbilo, ale 

myslela jsem si, že to není pro mě, a tak naše dcera Natálka 
začala poslušně chodit do první třídy. No, víte, ono se jí moc 
nechtělo, ale říkala jsem si: To zvládne, musí si zvyknout. 

Zřejmě mnohým z vás nemusím popisovat, jak stresovitě pro-
bíhala naše „školní rána,“ když jsme museli být už v půl osmé ve 
škole. Nepamatuji se, že bychom někdy přišli včas. Většinou jsme 
dobíhali se zazvoněním uřícení do šatny. Já se 
řvoucím miminkem v babyvaku na břiše (do 
školy samozřejmě nebyl bezbariérový přístup 
pro jakákoliv kolečka) a Natálka nenasnídaná  
(snaha byla, ale díky stresu žaludek poněkud 
sevřen) a v lítostivé náladě, když jsem jí ještě 
mezi dveřmi dávala pusu. 

Školu jsme měli hned před domem, a tak jsem si po nějaké 
době řekla, že už by mohla chodit do školy sama, a já bych tak 
Patrika ušetřila našich ranních závodů. Pár dní to docela fungo-
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valo, ale jednou, když jsem se opět dívala z okna, až Natálka zmizí 
v budově školy, se stalo něco, co mi vzalo dech. Natálka přebíhala 
silnici (ona je velice opatrná) a náhle u jejího boku jak blesk 
z čistého nebe zaskřípěly brzdy. Vínový favorit zabrzdil a téměř se 
dotýkal jejího droboučkého těla. Vykřikla jsem hrůzou za záclo-
nou, ale nemohla jsem nic dělat. To auto vůbec nebylo vidět, 
a během jedné vteřiny jsem mohla přijít o dítě! Díky Bohu za 
anděly, díky! A tak jsme zase začali chodit do školy všichni. 

Všimla jsem si, že Natálka občas chodí domů s ošklivými 
modřinami, a tak jsem se snažila zjistit, od čeho to má. Pokud 
vím, tak nějakou krevní chorobou netrpí, a doma dostane 
nanejvýš párkrát do roka výchovně na zadek. Natálka se zmiňo-
vala, že jí jeden spolužák často pošťuchuje, ale paní učitelka 
přece slíbila, že to ohlídá a že už se to nebude opakovat. 

Když mně však Natálka několikrát přišla domů s podlitinami 
v oblasti břicha, věděla jsem, že už to není legrace. S manželem 
jsme to nevydrželi a šli jsme rovnou k panu řediteli. Pan ředitel 
byl na první pohled velice sympatický člověk s vřelým úsměvem 
a slíbil, že udělá kárná opatření. Při loučení suše prohodil, že by 
bylo pro Natálku velice rozumné, kdybychom ji přihlásili na kurzy 
sebeobrany, které škola pořádá. O jeho kárných opatřeních jsme 
začali pochybovat. Můj muž na to sarkasticky odvětil: „To bych ji 
mohl rovnou naučit střílet.“ 

Začali jsme okamžitě jednat. Ještě než 
jsme došli domů, bylo rozhodnuto. Budu 
učit doma! Tam už ji nepošlu! Za pár dní 
byla přihlášená v jiné škole, v níž bylo mož-
né zapojit se do tehdy ještě „experimentál-
ního ověřování domácího vzdělávání“. Tou 
dobou se tam zázračně uvolnilo místo. Když 
se Natálka dozvěděla, že už do školy nemusí, 
rozbrečela se radostí a my s ní!  

 

Lucie Poppová 

 

 

 



19  

 

Ahoj, 
 

jmenuji se Natálka Poppová a je mi 10 let. Teď 
bydlím se svojí rodinou, do které patří i můj 
králíček, který se jmenuje Zájová, u Příbrami. 
Před 3 roky a půl jsme bydleli u řeky Berounky 

v Radotíně a tam začíná můj příběh. 

Jednoho dne přišla velká voda, kterou nikdo nečekal. Během 
jednoho odpoledne jsme se museli rychle sbalit, protože voda 
neustále stoupala, a nám hrozilo velké nebezpečí. Nikdo netušil, 
že velká voda zaplaví celý dům až po půdní okénko, a tak jsme 
vše drahé dali na půdu do „bezpečí“. Samozřejmě jsme tam také 
ukryli mého králíčka. 

Za pár dní jsem se tatínka ptala, kdy už se vrátíme domů, 
protože Zájová už by potřebovala nakrmit. Tatínek mi se 
zármutkem v očích odpověděl, že podle zpráv z našeho domečku 
vyčnívá jen špička střechy, a proto Zájová už je asi v nebi. Jenže 
já jsem tatínkovi řekla, že se budu modlit, a Pán Bůh jí určitě 
ochrání. Po týdnu se tatínek vydal na loďce k našemu domku. 
Půdním okýnkem vlezl dovnitř a našel Zájovou živou a zdravou. 
Celý spodek klece, který je z plastu, byl od bahna, takže  bylo 
jasné, že Zájová na vodě v domku plavala. Dovnitř klece nena-
tekla ani kapka vody, i když se přívalem vody vytrhl celý domek 
ze základů a nakláněl se ze strany na stranu. Je úžasné, že Bůh 
k ní  poslal své anděly, aby se nepřevrhla. Hodně nás to 
povzbudilo a dodalo nám to hodně víry, že Bůh slyší i dětské 
modlitby. 

Takto končí můj příběh.  

 
 
 
Lucie a Miloš Poppovi teď vychovávají své děti 
Natálku (10) a Patrika (2) u Příbrami,  
daleko od řeky.  
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Eva Kotrlová 

(Slovo pro děti, březen 2005, Praha) 
 

Musím vám říct, o čem poslední dobou přemýšlím. Když 
tady byl bratr Burt, mluvil o spoustě věcí, a mně to připa-
dalo, jako by nám dával na talíř takový obrovský kus masa. 
Obrovský kus masa, který teď musíme nějakým způsobem 
rozkrájet, uvařit a rozžvýkat, abychom se z toho mohli 
najíst – aby nám to vůbec k něčemu bylo. Je to tak? Když 
maminka přinese z obchodu maso, je potřeba, abychom ho 
zpracovali a rozžvýkali, že? Nějak ho musíme dostat do 

břicha. A stejně tak to musíme udělat i se slovem, které nám Bůh při-
náší, protože jinak nám k ničemu nebude. Možná si řekneme, že to bylo 
hezké nebo zajímavé nebo tady strejda možná kreslil nějaké zajímavé 
věci na tabuli, ale když o tom nebudeme přemýšlet a když to Boží slovo 
nebudeme jíst, nevyrosteme v Boží syny, ve které nás Bůh chce promě-
nit.  

Jedna věc, kterou strejda povídal a která mi pořád zní v hlavě, je 
slovo o tom, že máme mít úctu. Vzpomínáte si? Mluvil o výchově dětí 
a říkal, že děti mají mít úctu ke svým rodičům. Chtěla bych si s vámi 
o tom trochu popovídat, protože nejen děti mají mít úctu vůči rodičům, 
ale my všichni máme mít úctu jedni k druhým.  

Dám vám, děti, hádanku. Věděl by někdo z vás, jakou cenu má 
houska? Kolik stojí? Asi korunu, viď? A víte, jakou cenu má například 
takový velký bagr z hračkářství? Kolik tak stojí, jakou má cenu? Když 
je hodně velký a dobře udělaný, klidně stojí tisíc korun, je to tak? 
A věděly byste, jakou cenu má třeba auto? Velké auto, kterým jezdíme. 
Kolikpak stojí takové auto? Říkáš tři sta stovek? Ještě mnohem víc! 
Takové auto může stát třeba tři sta tisíc korun. Má velikou cenu. Každá 
věc má, děti, určitou cenu. A víte, jakou cenu máte vy? Máte cenu jako 
houska? – Nééééééééé! – Jako bagr, myslíš? Větší, že? Kdo by věděl, 
děti, jakou máte cenu? – Že za to člověk musel zemřít! – Tak obrovskou 

cenu máme! Cenu lidského života! Přečtu vám to z Bible, 
protože tam se o tom píše. 1. Petrův list 1:18-19: 
 „Vědouce, že ne porušitelnými věcmi, stříbrem neb 
zlatem, vykoupeni jste z marného svého obcování toho, 
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od otců vydaného, ale drahou krví jakožto Beránka 
nevinného a nepoškvrněného, Krista.“ 

Bůh říká, že je důležité, abychom věděli, že 
jsme koupeni. Že si nás také někdo koupil. Ale že 
nejsme koupeni stříbrem – ne za penízky. Kdepak, 
ani stříbrem, ani zlatem. Za auto se platí penězi, že? A možná by se 
dalo vymyslet, kolik je to zlata, je to tak? Dříve se platilo stříbrem 
a zlatem. Ale tady je napsáno, že nejsme koupeni stříbrem ani zlatem, 
ale drahou krví Beránka! Takže my, děti, máme cenu krve Beránka. Krve 
Pána Ježíše Krista. On si nás koupil! Zaplatily byste, děti, za nějaké 
věci svým životem? To asi ne, viďte? A představte si, že Ježíš Kristus 
za vás svým životem zaplatil. Každý z vás, Přemečku, každý z vás má 
pro Boha cenu krve Ježíše Krista. Myslíte si, že kdyby někdo z vás byl 
na světě sám… Třeba kdyby byl na světě jenom Samuel…  Myslíš si, 
Samueli, že by Ježíš kvůli tobě umřel na kříži? Máš tak velkou cenu? 
Ano! Jenom kvůli tobě by Ježíš zaplatil svou krví. Aby tě mohl vysvobo-
dit, aby ti mohl pomoct! Tak jsi pro něj vzácný. To je, viď? Dovedeš si 
to představit? Za každého z vás by Ježíš byl ochotný umřít, i kdybyste 
byli jediní na světě. Máte pro Boha tak vysokou cenu, že kvůli tomu 
nechal zabít svého Syna, aby každý z vás mohl být zachráněn.  

Tak a teď si představte, děti, že máte doma nějakou vzácnou věc. 
Co je pro vás vzácné? Pro nějakého kluka je možná vzácné veliké auto, 
které si dlouho přál. Pro holčičku nejspíš nějaká panenka. Vy sami víte, 
co máte rády. Představte si, že byste si našetřily peníze, za které 
byste si tu svou vzácnou věc koupily a přinesly si ji domů. To byste byly 
šťastné, že ji konečně máte! Určitě byste si jí vážily, protože vás to 
stálo penízky. A penízky, ty jen tak nenajdeme někde na záhonku, na 
trávě. Kde se u vás doma berou penízky? Z bankomatu? Ano. Ale ony 
v tom bankomatu nevyraší samy. Tatínek s maminkou, nebo spíš tatínek, 
musí peníze vydělat. Musí pilně pracovat v práci, aby penízky dostal, 
že? A je tatínek v práci dlouhou, nebo krátkou dobu?  Docela dlouhou. 
Tak to asi stojí hodně práce, aby mohl přinést tolik peněz domů, že? 
A musí pracovat každý den od rána do večera, aby mohl ty 
peníze mít.  

Představte si, děti, že byste také takhle vydělávaly 
peníze. Tvrdě byste pracovaly, abyste získaly ty peníze, 
a jednoho dne byste je slavnostně přinesly do obchodu 
a koupily si tu svou vzácnou věc. Vzaly byste si ji domů 
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a radovaly se, že ji konečně máte. Jenže za nějakou 
dobu by k vám někdo přišel a té panence by třeba utrhl 
ručičku nebo by ji počmáral. Co byste si asi říkaly? Bylo 
by to pro vás těžké? Bylo by to hodně nepříjemné, 
viďte? Takovou věc, takovou vzácnou věc, zrovna jste si 
ji koupily, a on vám ji někdo ničí! To by bylo hodně 
smutné, že? 

 Děti, Bůh si taky něco koupil. Bůh si koupil každého z vás. Tady je 
to napsané, že Bůh si každého z vás koupil svou krví. Koupil vás, a vy 

patříte Jemu. Tak, a co si děti myslíte, jak se na to 
asi Bůh dívá, když třeba ubližujete jedni druhým. 
Když třeba někoho bouchnete. Víte o tom, že když 
někoho bouchnete, boucháte do někoho, koho si Bůh 
koupil? Do člověka, za kterého Bůh zaplatil vysokou 
cenu? Zaplatil životem svého Syna. Ničíte to, co On si 

koupil. To znamená, že když stojíte proti druhému člověku, když se na 
něj zlobíte, když vůči němu máte hořkost, když ho bijete nebo když 
jste na něj zlí, stojíte proti Bohu. Víte to? Takže jestliže Esterka 
s Lucinkou jsou na sebe ošklivé a třeba Esterka Lucku bouchne, stojí 
v tu chvíli proti Bohu. Hm. A musí rychle dělat pokání. Protože Bohu se 
tohle vůbec nelíbí. Když se navzájem ničíte, když se trápíte, když spolu 
bojujete, bojujete proti Bohu a ničíte někoho, koho Bůh stvořil a koho 
si koupil svojí vlastní krví. Musíte si děti uvědomit, jak velkou cenu má 
každý člověk pro Boha. Obrovskou cenu.  

Měli bychom mít na mysli, že všichni lidé kolem nás mají obrovskou 
cenu, a my si v žádném případě nemůžeme dovolit, abychom na ně byli 
zlí, abychom je trápili a přinášeli jim smrt tím, jak s nimi mluvíme. Pro-
tože to se Bohu nelíbí. A Bůh nás za to bude volat k zodpovědnosti. 
A jestliže z toho nebudeme dělat pokání, Bůh nás bude soudit. To je 
velice vážná věc. Bůh ví, že jsme hříšní lidé, a On pro nás připravil 
cestu, jak z té nenávisti ven. Je to skrze pokání a lásku. Bůh ví, že se 
nám někdy stane, že jsme na někoho zlí, ale nelíbí se mu, když v tom 
zůstáváme a když neděláme pokání a nejdeme dál po té Jeho cestě.  

Takže, děti, když se vám náhodou stane, že uděláte špatnou věc 
tomu druhému, když jste na něj nazlobené nebo když proti němu něco 
máte, rychle běžte k Bohu, aby vás od toho očistil. Protože to je moc 
vážná věc ubližovat těm druhým, protože jsou Boží stvoření. A ani sobě 
nesmíte ubližovat. O sobě byste také neměly mluvit ošklivě. Měly byste 
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o sebe dbát a pečovat i o svoje těla. Měly byste být 
čistotné, protože jste chrámem Božího ducha. Jste Boží 
dům a měly byste se o něj starat. Máte velkou cenu, děti. 
A všichni kolem vás mají obrovskou cenu. Je moc důležité, 
abyste se podle toho k nim chovaly. Měly k nim úctu. 
A tak vždycky, když s někým budete mluvit, připomeňte 
si, že je to člověk, který má velkou cenu, cenu Ježíšovy 
krve. A to vám určitě pomůže chovat se k tomu člověku lépe. Protože si 
uvědomíte pravdu. Budete si to pamatovat?  
Na závěr ještě jeden veršík. Už jste se učily verš o tom, že máte 
poslouchat svoje rodiče: „Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť 
jest to spravedlivé.“ Ale hned za tímto veršíkem je, děti, další: „Cti 
otce svého i matku,(toť jest přikázání se zaslíbením,) aby dobře bylo 
tobě a abys byl dlouhověký na zemi.“ Takže tady je napsané, že jestli 
chcete, aby vám bylo dobře, tak musíte mít úctu. Musíte mít v úctě 
svoje rodiče. A nejen rodiče, ale všechny lidi. Je to Efezským, 
6. kapitola, první až třetí verš. 
Amen. 
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Buď veselé mysli 
Kristýna Klusoňová 

 
Dlouho jsem si nevěděla rady, jak o tom vůbec psát, 

ale pak jsem si řekla, že je to vlastně velice jednoduché. 
Všechno to začalo snem. Vlastně už dřív. Začalo to 

článkem, který vyšel v jednom z minulých Přikrytí. Byl 
o tom, jak se maminky mají usmívat. Usmívat. Usmívat. 
Ten článek se mě velice dotkl. Asi proto, že jsem vždycky 
úsměv považovala za něco osobního, a každý úsměv, co 
nevychází z hloubi srdce, jsem považovala za pokrytectví. Navíc jsem do té 
doby žila v domnění, že se vlastně pořád usmívám a že jsem v podstatě 
velice příjemná bytost. Omyl. Po přečtení toho článku jsem uviděla pravdu. 
A věřte, bylo mi to upřímně líto. Uvědomila jsem si, že s laskavostí 
a dobrotou jde úsměv ruku v ruce. A že asi nejsem tak laskavá a dobrá, 
jak si myslím, když se u toho prostě „fakt nedokážu usmívat“!!! � Tak 
jsem činila před Bohem i rodinou pokání a rozhodla se vše od základu 
změnit. 

Jenže tady celý příběh neskončil. Bohužel. I při nejlepší vůli jsem 
nedokázala dostát svému předsevzetí a moje tvář začala znovu sem a tam 
nabírat starý známý nepříjemný vzhled. Až jsem jednoho dne zjistila, že 
tento vzhled se mi opět stal standardním. � Dokázala jsem se na děti 
a manžela usmát jen občas, a to hlavně, když jsem se na to já cítila. Vše 

se vrátilo do starých kolejí. 
A pak přišel ten sen. Zdálo se mi, že jsme měli hrát 

nějakou hru pro děti v divadle pod širým nebem. Každý měl 
své instrukce, ale na začátku jsme se všichni sesedli na jevišti 
a promluvil k nám i k dětem režisér. Byl to starý šedovlasý 
muž. Hodně děti povzbuzoval a všechny jakoby „rozpumpová-

val“. Pak se něco zeptal a všechny děti mu s nadšeným křikem odpově-
děly: „Nééé!“ Jen já a ještě dva další, jelikož jsme měli poněkud přesnější 
informace, jsme mlčeli. Měla jsem pocit, že v té chvíli prostě nemohu a že 
se nehodí říkat ne. Vtom  se na mne režisér obrátil, namířil na mne prst 
a řekl: „Kristýno Klusoňová, neděláš svou práci.“ Úplně mě to ohromilo. 
„Pro úspěch celé akce jsou důležité tři věci,“ pokračoval. „Za prvé buď 
dobré mysli, za druhé buď ochotná udělat cokoliv a za třetí buď dobré 
mysli. Nebude-li tvá ochota činit cokoliv obklopená dobrou myslí, je 
zbytečná.“ 
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Věřím, že tím snem ke mně promluvil Bůh, protože když k vám promluví 
Bůh slovo, tak zároveň pošle moc k jeho činění. Izaiáš 55:11 říká: „Tak 
bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mně prázdné, ale 
učiní to, což mi se líbí, a prospěšně to vykoná, k čemuž je posílám.“  A tak 
spolu se slovem mi Bůh dal i to, bez čeho žádná změna není možná. A tím 
je Jeho milost. „Nebo milostí spaseni jste skrze víru, (a to ne sami z sebe, 
darť jest to Boží), ne z skutků, aby se někdo nechlubil.“ (Ef 2:8-9) Je to 
Jeho milost, která nás činí spasenými – to jest vysvobozenými, zachráně-
nými, změněnými, uzdravenými atd. Halelujah! 

Dodnes tomu snu doma říkáme sen o sendviči. Máte touhu udělat pro 
Boha cokoliv? Jste ochotni jít, kamkoliv půjde? Pak nezapomeňte všechno 
své úsilí obalit dobrou myslí a širokým úsměvem. Na tom 
úsměvu si totiž můžete vždycky vyzkoušet, jak moc asi vaše 
úsilí Boha těší. Mrzne vám při něm úsměv na rtech? Čiňte po-
kání a proste Boha o milost. Ale pokud vám na tváři bez pro-
blému hraje upřímný měkký úsměv, je všechno v nejlepším pořádku. 
Bůh vám ve vašem usmívání mocně požehnej. 

Mimochodem, maminky, víte, že úsměv je ten nejkrásnější make-up?  
 
 

Ten, který započal, také dokoná 
Irina Dudik 

 

Chtěla bych začít tím, že když jsme zjistili, že čekáme miminko, měli jsme 
velikou radost. Ale už od začátku mi hrozil potrat a pak na konci mi hrozil 
předčasný porod. Během těhotenství jsem několikrát ležela v nemocnici 
a brala léky, které byly pro zdraví miminka nebezpečné, protože mi lékaři 
říkali, že není jiného východiska. Hrozně jsem se kvůli tomu trápila 
a jednou, když jsem se modlila, mi Hospodin řekl: „Já jsem vám dal toto 
dítě, Já jsem vám ho svěřil. To znamená, že ho jste schopni porodit 
a vychovat. A Já se o něj budu starat.“ Oba jsme s Maximem věřili jen 
tomu, že pokud nám Bůh toto dítě dal, tak se také postará, aby měl 
všechny orgány zdravé, a také, že se miminko narodí tehdy, až přijde jeho 
čas. Po celou dobu těhotenství jsme se modlili a 
zasvětili miminko Bohu od toho okamžiku, kdy jsme 
se dozvěděli, že už je. Bez ohledu na všechny 
špatné léky, které jsem brala, se Marek narodil 
úplně zdravý a silný. Sláva Bohu! Je pro nás největ-
ším požehnáním a odměnou! 
 
Maxim a Irina Dudik žijí se svým synem Markem (9 měsíců) na Ukrajině. 
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Co Bible říká o výchově dětí? 
J. Richard Fugate 

(pokračování – 10. část)  
 

Část 3 
Výchova dětí 

 

Kapitola 11 
Dva aspekty výchovy dětí 

 
Existují dva aspekty výchovy dětí, „velení“ a „vyučování“, které zhruba 
odpovídají konkrétním stádiím dětského vývoje. (Pozn. překladatele: 
Slovo „velení“ je použito pro překlad původního anglického slova 
„control“. V této knize je pro nedostatek obdobně výstižného a význa-
mově bohatého slova v českém jazyce střídavě překládáno termíny 
„velení“, „ovládání“, „vláda“ a „mít kontrolu“.) Fáze velení během 
výchovy více odpovídá „dětskému“ věku (do třinácti let), zatímco fáze 
vyučování se vztahuje na období „dospívání“ (roky puberty). Dítěti je 
třeba říkat, co má dělat, dospívajícímu, proč to má dělat. 
 Dokud jsou děti ve stádiu dětského vývoje, rodiče by od nich měli 
očekávat poslušnost do písmene. Toto vývojové období charakterizuje 
nezralost a neustálá potřeba dítě omezovat. Je to čas nejintenzivnějšího 
vnějšího dohledu ze strany rodičů. Období zákona, kdy se dítě učí, co 
má, a co nemá dělat. Dostatečně silný tlak ze strany rodičů dítě donutí 
přistoupit na jejich pravidla a naučit se je dodržovat. 

Ostříhejž, synu můj, 
přikázaní otce svého, 
a neopouštěj naučení 
matky své.  Přivazuj je 
k srdci svému ustavičně, 

a k hrdlu svému je připínej. 
(Př 6:20,21) 
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 Ve věku třinácti let by mělo dítě rodiče poslouchat a mělo by mít 
v úctě jejich právo velet. Postoj úcty by měl být patrný z jeho chování. 
Mělo by mít silně vyvinutou sebekázeň; což znamená, že by mělo být 
schopné v dostatečné míře ovládat své touhy. Jestliže rodiče řádně dětem 
veleli během jejich dětského vývojového stadia, pak by měly téměř ustá-
vat konfrontace a konflikty. 

I v období dospívání se od dětí očekává poslušnost vůči rodičům. 
Jejich poslušnost by nicméně měla začít pramenit spíše z dobrovolné 
poddanosti než z donucení. Tato fáze vývoje je vhodná pro výuku vý-
znamu těch přikázání, za které jsou děti volány k zodpovědnosti. Je 
potřeba, aby se dozvěděly pravý důvod, proč některé věci dělat, a jiné 
nedělat. 

Dospívající dítě by mělo začít sklízet ovoce sebeovládání, získa-
ného nad destruktivními touhami jeho vlastní přirozenosti. Např. mladá 
dívka, která je schopna ovládat svou touhou po sladkostech 
a nehodnotném jídle, se může vyhnout obezitě a špatné pokožce. Její 
schopnost ovládat se povede k upevnění vůle i příjemnějšímu vzhledu. 
Mladík, který je schopen ovládnout touhu po bezcílném poflakování 
a neustálé zábavě, se místo toho může věnovat vzdělání či rozvoji 
dovedností, které uplatní v budoucím životě. Jeho sebeovládání může 
přispět k rozvoji sebedůvěry, protože se mu bude dařit přijatelným způ-
sobem uspokojovat legitimní mužské ego. 

 
Dva aspekty výchovy dětí lze graficky znázornit následujícím 

způsobem: 

 
 

Obr. 11.1 – Aspekty výchovy 
           

Vyučování 
(Úcta) 

Velení 
(Poslušnost) 

Věk  (0)  Dítě   (13)  Dospívající  (20) 

Důraz na 
 

Čas zákona 
Co dělat, a co nikoli 
Vynucená poslušnost 

 

Čas sebeovládání 
Proč to dělat 

Dobrovolná poddanost 
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 Mají-li rodiče dosáhnout nejlepších výsledků, je potřeba, aby 
v příhodném věku položili důraz na jeden, či druhý aspekt. Uplatňují-li 
rodiče velení nad dítětem tak dlouho, dokud se nenaučí poslouchat, 
položili tím základ úspěšného vyučování v době dospívání. Mohou 
v tom být úspěšní, protože dítě bude ctít jejich postavení autority a právo 
jej vyučovat. Žádný člověk nepřijímá naučení od někoho, ke komu nemá 
respekt. 
 Ti rodiče, kteří se pokusí tento postup aplikovat v obráceném 
pořadí, zakusí velké potíže. Dítě, které bylo vyučováno, ale nepoddalo se 
velení, bude vyučení přijímat čím dál tím hůře. V období dospívání se 
s největší pravděpodobností při každém usměrňujícím zásahu zvenčí 
pokusí o vzpouru. Nakonec se může stát, že bude úplně neovladatelné. 
Každý pokus o domluvu s malým dítětem v situaci, kdy jsou rodiče vůči 
jeho neposlušnosti shovívaví, je zárukou ztráty velení. 
 Další riziko neúspěchu ve výchově spočívá v tom, že rodiče pokra-
čují v externím omezování dítěte i v období dospívání a vypustí tolik 
potřebné vyučování. Není-li dospívající dítě rodiči vyučováno, je prav-
děpodobné, že s přibývajícím věkem začne samo pátrat po důvodech 
a jejich standardy nakonec opustí. Pokud rodiče dospívajícímu dítěti 
nepředají porozumění, proč má předložené principy zachovávat, nebude 
mít možnost se s nimi ztotožnit a přijmout je za vlastní. Uplyne řada 
bolestivých let, než se nevyučený adolescent v době dospělosti poučí na 
základě zkušenosti. Zkušenost sice může být tím nejlepším učitelem, ale 
jistě to není jediný způsob vyučení. Rodiče, kteří dítě řádně vychovají 
tím, že nad ním nejprve získají vládu a potom jej vyučí, mohou dítěti 
pomoci vyhnout se řadě bolestivých životních zkušeností. 
 Hlavní důraz dvou zmíněných aspektů výchovy rozhodně kores-
ponduje se dvěma vývojovými stádii („dítě“ a „dospívající“) člověka. 
U obou však dochází k určitému časovému překryvu. Dospívajícímu 
dítěti, které ještě není poslušné, je i nadále nutné velet, zatímco poslušné 
dítě mohou rodiče vyučit řadě principů již v útlém věku. Základní 
poučka, kterou se lze řídit, zní: Dítěti je nutné velet do té doby, dokud se 

chce chovat jako dítě, a naopak, dítě lze vyučovat do té míry, do které 

projevuje úctu a respekt. 
 Potřeba velení a ochota k výuce se liší od dítěte k dítěti a je také 
závislá na pohlaví. Obecně řečeno, většina chlapců a tvrdohlavé dívenky 
vyžadují intenzivnější velení po delší období než většina dívek 
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a pasivnější chlapci. Děti také procházejí určitými cykly. Ty lze rozčlenit 
na období, během nichž jsou děti mnohem vstřícnější k výuce, a období, 
kdy spíše vyžadují více velení. Moudří rodiče budou schopni tyto rozdíly 
ve svých dětech rozeznat a podle toho svůj důraz přizpůsobit. 
 Následující diagram se pokouší přesněji vystihnout dva zmíněné 
aspekty výchovy dětí: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11.2 – Překryv období velení a výuky 
 
Z diagramu je patrné překrytí obou fází výchovy dítěte. Rodiče mají 
přirozenou schopnost uplatňovat maximum velení nad dítětem, dokud je 
malé. Tato schopnost je spojena s faktem, že dítě nemá dostatečnou sílu, 
schopnost pohybu ani znalosti. Postupně, s přibývajícím věkem, silou 
a nezávislostí dítěte rodiče tuto schopnost velení ztrácejí. Naopak, malé 
dítě má omezenou schopnost chápat důvody pokynů. Růst v poznání, 
zkušenostech a schopnosti uvažovat však dává rodičům možnost 
v maximální míře vyučovat řádně vychované dítě. 
 Čas na důvody přichází až poté, co dítě pochopilo pravidla a opa-
kovaně se jimi řídilo. Jedno z úskalí „nového“ přístupu k výuce spočívá 
například v tom, že důvod má prioritu před vlastním zvládnutím 
pravidel. Pokud rodiče dítěti vysvětlují všechny důvody svých pokynů, 
bude z toho zmatené a nebude si schopno pamatovat, co má vlastně 
dělat. 
 Bůh rodičům vymezil čas, během něhož mají děti vychovat pro celý 
život. Jsou-li aspekty velení a výuky uplatněny se správným důrazem 
a ve správném pořadí a zároveň moudře aplikovány v životě dítěte, mo-
hou rodiče vychovat spořádaného jedince. Jejich úspěch přinese užitek 
jim samým i dítěti. A co je důležitější, bude tím oslaven Bůh. 

 
Maximální 
možnost  
vlivu 

Věk dítěte    (0)  Dítě  (13)  Dospívající (20) 
 

VELENÍ 

VYUČOVÁNÍ 
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 Následující část knihy bude pojednávat o praktických aspektech 
získání velení nad dítětem. Velení hraje klíčovou roli v úspěšném pro-
cesu výchovy. Je to také oblast, ve které nejvíce rodičů selhává. Většina 
rodičů totiž podnikne vše pro to, aby svým dětem velet nemuseli; jiní je 
naopak zase ovládají až do extrému. Následující část se vám pokusí uká-
zat, jak v této oblasti získat rovnováhu. 
 

Dodatečné úvahy 
 

Kdy začíná velení? 
 

Od prvního dne života novorozence si svůj rozvrh určuje buď samo 
dítě, anebo jeho rodiče, kteří rozhodují o určitém logickém a spořádaném 
rytmu, ve kterém bude dítě jíst, spát a hrát si. Vzhledem k tomu, že 
rodiče mají nejprve získat velení a potom dítě vychovat, je zjevné, že 
idea „rodičem řízené“ péče o dítě je správná. To je samozřejmě v pří-
mém rozporu s životním postojem soustředěným na dítě, který tolik dětí 
posledních generací uvedl na soběstřednou cestu životem. Chcete-li se 
seznámit s filozofií výchovy, která povede k bezpečí a štěstí dítěte 
a zároveň zajistí pokojný a spořádaný domov pro všechny, doporučuji ke 
studiu následující materiály: 
 

 Preparation for Parenting, série audiokazet; a 
 Babywise I a Babywise II, vydané: 
 Growing Families International  
 9257 Eton Ave. 
 Chatsworth, CA 91311 
 

 Po přečtení těchto vynikajících materiálů nebudou již rodiče mít 
potřebu číst Dr. Spocka. Řadu příběhů z domácího prostředí, pojednáva-
jících o výchově novorozenců, lze nalézt v knize: 
 

 My First 300 Babies, Gladys Hendrix 
 Windsor Publications 

818-358-7557 
 

Máte-li problémy s výchovou na nočník, zkuste publikaci: 
 

Toilet Training In Less Than a Day, Nathan H. Azrin a Richard M. 
Foxx 
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 Pocket Books 
 1230 Avenue of the Americas 
 New York, New York 10020 
 
 Poslední dvě zmíněné knihy nejsou psány z křesťanské perspektivy, 
nicméně obsahují určitou dávku moudrosti a povzbuzení. 
  
Přechodná období 
 
 Jak poznáte, že již není třeba dítěti velet a že se lze zcela spoleh-
nout na vyučování? Jako příklad si vezmeme chození na nočník. Bylo by 
bláhové spoléhat na vyučování v případě desetiměsíčního dítěte: „Podí-
vej, Honzíčku, už mám dost praní plínek. Tady si natáhni kalhotky 
a tady jsem ti koupila pěkný modrý nočníček, tak ho začni používat. 
Nejdřív ti ukážu, jak se to dělá, a pak už si na něj budeš chodit pěkně 
sám.“  
 Je zjevné, že odstranění kontrolního prvku (plínky), pokus 
o poučení dítěte a následné vyžadování zodpovědnosti je v této situaci 
předčasné. Plínka musí zůstat na místě i během vyučování. Dítě musí mít 
hojně příležitostí provést výkon za vaší přítomnosti, kdy máte vše pod 
kontrolou. Igelitové kalhotky (symbol složení zkoušky a růstu) slouží 
jako odměna za úspěch. Zodpovědnost je možno vyžadovat až poté, co 
dítě prokázalo, že má porozumění a dostatek sebeovládání, aby bylo 
schopno přerušit činnost, do které je zabráno, a samostatně vykonat, co 
je třeba. (Vy samozřejmě tiše dohlížíte pro případ, že by dítě na závěr 
potřebovalo nějaké další pokyny.) 
 A tak je to se vším! Ať už se jedná o stlaní postele či řízení auta, 
platí stejné zásady: Nejprve zcela získat velení, dále vyučovat a nechat 
děti, aby to zkusily pod vaším dohledem, a potom, když plně prokázaly 
porozumění a zralost, jim dáte samostatnost. Jste-ĺi moudří, budete je 
nadále příležitostně kontrolovat, zvláště v tak závažných oblastech, jako 
je řízení auta, výběr okruhu přátel, objem a úroveň zábavy, kvalita práce 
apod. Pamatujte si, že vaším cílem je postupně se z rodičovské role 
vymanit. To se vám podaří jedině tak, že ze svých dětí vychováte samo-
statné, zodpovědné a ohleduplné dospělé. U většiny dětí toho lze dosáh-
nout okolo patnáctého či šestnáctého roku věku. 
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 Princip: Dítě lze vyučovat, kdykoli uznává vaše právo jej vyučovat. 
Dítě je nutno mít pod kontrolou ve všech oblastech, ve kterých se nepro-
kázala jeho zodpovědnost. 
 Naším cílem není vychovat děti, které by byly nezávislé (auto-
nomní, rváči o svá práva, nerespektující žádné hranice, soběstřední 
a defenzivní v důsledku pocitu nejistoty). Naším cílem je vychovat děti, 
které jsou samostatné (sebejisté v rámci rozumných hranic, mající pocit 
bezpečí, osobně zodpovědné za všechny své činy a schopné nést jejich 
důsledky, ať už jsou jakékoli). Pouliční rošťáci (a také řada dnešních 
politiků a podnikatelů) jsou nezávislí. Ve své aroganci jsou přesvědčeni, 
že nikoho nepotřebují, poněvadž díky své protřelosti, fyzické síle, peně-
zům či bezohlednosti vždy přežijí. Svět v této době nepotřebuje další 
filmové hrdiny, ale více dospělých lidí se skutečně morálním charakte-
rem. 
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Věděli jste, že Bůh dává každému z nás náš vlastní životní úděl? 
Nedávno jsem to objevila ve verši, který všichni dobře známe: „Uvrz 
na  Hospodina břímě své, a onť opatrovati tě bude.“ (Žalm 55,23) 
Slovo břímě v tomto verši neznamená zrovna to, co jsem si myslela 
– starosti, trápení a úzkost. Zde je použito hebrejské slovo „yhab“, 
které znamená „dar, který je dán Prozřetelností, který vám byl 
určen, váš životní úděl“.  
 
Váš životní úděl – vaše okolnosti, manželství, díl ve vašem domově, 
a dokonce vaše trápení možná není to, co jste v životě chtěli! Ale je 
to ten úděl, který vám byl dán. 
 
Proč se tak často snažíme uniknout před naším údělem? Vždyť je 
lepší uvrhnout vše na Hospodina a důvěřovat Mu, že v nás vykoná 
své dílo. 
 

On vás postavil do vašich okolností, aby vás 
pročistil jako zlato, aby vás proměnil v obraz 
svého drahého Syna a učinil z vás nádhernou 
bytost, tak jak si předsevzal, a připravil vás pro 
Jeho věčné království. 
 
Kdybychom si mohli vybrat svou vlastní cestu, 
vím, že bychom si zvolili tu lehčí. Všichni k tomu 

máme sklon, je to tak? Ale ta lehčí cesta vás nikdy nedovede blíže k 
Bohu. Neprohloubí vaše porozumění Božím cestám a neumožní 
vám proměnu do podoby Krista. 
Následující řádky pro mě byly vždy požehnáním: 
 
Je daleko lepší dovolit Bohu, aby vybral cestu,  
kterou bychom měli jít. 
Když svůj život dáme Jemu, 
bezpečně nás povede.   
 
Ve své slepotě bychom si nikdy 
nevybrali cestu nesnadnou či temnou, 
ale tak bychom Ho nikdy nepoznali jako BOHA,  
KTERÝ STAČÍ NA VŠECHNO! 
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Ve zklamání, nesnázích nebo bolesti 
se obracíme k Tomu, který se nemění, 
a zakoušíme, jak věrný, milující a opravdový 
je Boží milovaný Syn. 
 
Žalm 55,23 neříká, abyste se váleli ve svém strašném osudu. 
Neříká vám, abyste si zkazili dny sebelítostí. Ne. Ten verš říká: 
Uvrhni svůj úděl na Hospodina. Když to uděláte, tak On nejenže ho 
ponese za vás, ale pronese také vás. On zaslíbil, že vás podrží v tom 
údělu, který vám dal. 
    
Jeden spisovatel řekl: „To, co na vás Bůh vloží, vložte na Pána.“ 
  
Hebrejské slovo „šalak“ znamená „odvrhnout, odmrštit, 
dobrodružství“. 
Ha! Dobrodružství, to mi zní dobře. A co vám?  Stejné slovo je 
použito v knize Soudců 9,17, kde Jotam řekl: „Otec můj (Gedeon) 
bojoval za vás a opovážil se života svého, aby vás vysvobodil z 
ruky Madianských.“ 

 
Slovníky definují dobrodružství jako „odvážný, 
ne-bezpečný nebo vzrušující zážitek, opovážlivý 
a obtíž-ný podnik, riskantní utkání, něco 
nebezpečného.“  

 
Začíná to být vzrušující, že ano? Chcete být 

dobrodruhy? Žít na hraně? Chcete být připraveni na nebezpečný 
život? 
 
Pokud se pokoušíte zařídit si svůj život, jak sami chcete, minete 
všechno, co Bůh pro vás naplánoval. Nejspíše budete mít velice 
fádní a nezajímavý život. Když uvrhnete svůj život na Hospodina, 
začne dobrodružství. Zapomeňte na nudný život. Budete čelit 
výzvám. Budete muset překonat spoustu překážek, potkají vás 
těžkosti a soužení, ale to je dobrodružství života. To vás připravuje 
na věčný život. Druhý list Korintským 4,17-18 říká:  „Nebo toto 
nynější lehoučké ssoužení naše převelmi veliké věčné slávy břímě 
nám působí, když nepatříme na ty věci, kteréž se vidí, ale na ty, 
kteréž se nevidí. Nebo ty věci, kteréž se vidí, jsou časné, ale které se 
nevidí, jsou věčné.“ 
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Proč nezahodit negativismus, všechna ta „ale když“ a „já 
chudáček“? Raději uvrhněte svůj život na Hospodina. Přestože 
budete čelit těžkostem, z vašeho života zmizí veškeré napětí. Ať se 
totiž stane cokoliv dobrého, nebo zlého, snadného, nebo těžkého, 
budete vědět, že jste v dokonalé Boží vůli. Když odevzdáte svou 
schopnost plodit děti Pánu, můžete být šťastní u vědomí toho, že 
máte děti, které pro vás Bůh naplánoval, ať už jsou dvě, nebo je 
jich deset. 
 
Mnozí se snaží utéct ze svých okolností, od zodpovědnosti za svůj 
dům a nebo dokonce ze svých manželství. Představte si, že stojíte 
před soudnou stolicí Kristovou a Bůh vám říká: „Proč jsi opustila 
svého muže?“ 
 
„Ó, Bože,“ zní vaše obhajoba, „nemohla jsem s ním žít už ani jeden 
den. Víš, bylo tak těžké s ním vyjít. Byl pořád naštvaný 
a podrážděný, děti ho vůbec nezajímaly.“  
 
    „Ale má dcero,“ odpovídá Bůh, „nevěděla jsi, že jsem ti 
ho dal, abych tě přitáhl blíž k sobě, abych v tobě 
zbudoval svůj charakter a proměnil tě do svojí podoby? 
Dal jsem ti ho, aby ses naučila být milá a poddajná. Tvůj 
přístup k němu odhalil tvůj postoj ke mně. Minula jsi mé 
nejvyšší záměry pro tvůj život.“ 
 
Snažíš se zjednodušit si život, nebo jsi připraven na dobrodružství? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nancy Campbell 
Above Rubies Ministry 

PO Box 681687 
Franklin, TN 37068-1687 

www.aboverubies.org 
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Pod čí jsi mocí? 
Petra Gajdošová 

 
Po narození naší dcery Terezky jsem onemocněla 

hyperthyreozou, což je zvýšená funkce štítné žlázy. 
Když jsme po čase chtěli další dítě, bylo nám řečeno, že 
by to nebylo v tu chvíli vhodné kvůli velmi nestabilní 
hladině mých hormonů. A tak jsme čekali. Po určité 
době bylo vše v pořádku, a já jsem mohla otěhotnět.  

Ovšem hned na první kontrole na radioklinice 
v Olomouci mi bylo řečeno, že si „to“ mám nechat vzít,  

protože těhotenství velmi rozbouřilo mé hormony štítné žlázy. Asi jsem se 
tvářila zarputile, protože mi hned začali předkládat, co všechno by se 
mohlo stát, kdybych je neuposlechla – těžké poškození dítěte, angina pec-
toris, infarkt a další. Ale ve mně všechno křičelo NE, i když jsem pro sebe 
žádné řešení neviděla. Po pravdě jsem Boha stále ještě hledala, až 
v průběhu těhotenství jsem byla pokřtěna. Byla jsem pochopitelně 
nešťastná a vůbec jsem nevěděla, co dělat. Jen jsem věděla, že neumím dát 
zabít své dítě. Předkládala jsem to Bohu, ale nepřicházelo mi žádné ujištění 
od Pána, že dělám správně. Co když mají ti doktoři pravdu? Co když to 
opravdu dopadne špatně? Žila jsem v obrovském stresu a nejistotě. Můj 
gynekolog mi řekl, že k tomu nejhoršímu se dá sáhnout kdykoliv a že on 
osobně už viděl v životě dost zázraků. A můj muž, který stále ještě Pána 
nenašel, mi řekl doslova, že „podřezat strom umí každej blbec“. Každý 
den se mi táhl a každá lékařská kontrola pro mě znamenala obrovské 
vypětí, protože jsem neustále poslouchala, že jsem nezodpovědná matka 
atd. Když jsem nesouhlasila s potratem, tak mi navrhovali operaci štítné 
žlázy v rámci těhotenství. 

Řekla jsem ne. Odmítla jsem i brát prášky. Ale miminku se dařilo. Já 
jsem se sice často cítila jak před infarktem, protože jsem měla neustále 
velmi vysoký tep, a přepadávaly mě doslova záchvaty strachu. Je zvláštní, 
že přicházely, jen když můj muž nebyl doma. (Věřím ve fungování Božích 
principů i v rodinách, které jsou přikrývány Boží krví jen z jedné strany.) 
Začala jsem je překonávat tak, že jsem si četla žalmy, někdy i nahlas 
a někdy jsem se je učila nazpaměť. Po celou tu dobu mi přišlo hrozné, že 
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jsem nevěděla, co je správné, jestli vůbec neposlouchat doktory, nebo jestli 
alespoň brát ty prášky. Ani jsem nevěděla, za co se mám modlit. Dnes 
samozřejmě vím, že tehdy Pán se mnou dělal tu největší práci. Tavil mě. 
Moc jsem tomu tenkrát nerozuměla a jen jsem byla nešťastná. Vůbec to 
nebylo o hrdinství, kdy bych nosila Pána na čele a svědčila o Něm celému 
světu. Tehdy jsem také poznala, jak funguje Boží Tělo, protože mnozí za 
mě prosili, a dostala jsem mnoho zaslíbení a slov k povzbuzení. A když 
jsem jak to malé nešťastné a nic nechápající dítě vztahovala ruce k Otci, 
řekl mi: „Pod čí jsi mocí?“ 

Tak to pokračovalo až do dne, kdy jsem se na kontrole dostala 
„náhodou“ přímo k primáři oddělení, a ten, když se díval na výsledky 
mých testů, se jen usmál, že je to docela dobré. Řekl mi, že jeho žena na 
tom byla stejně, a vše bylo v pořádku. Odcházela jsem jak Alenka v říši 
divů. Děsila mě ta obrovská nezodpovědnost jeho kolegů a přiznávám se, 
že jsem tehdy ztratila veškerou důvěru vůči lékařům.  

Dnes samozřejmě vím, že to byla Boží cesta pro mě. Pán si to těhoten-
ství použil k tomu, aby mi dal poznat svoji 
nesmírnou milost, aby mi dal pocítit svoje 
Otcovství, aby mě naučil spoustu těch naprosto 
základních principů víry a chůze s Ním. Nadále 
jsem prosila o zdraví své i svého dítěte a pomalu 
ve mně narůstal klid.  

Ke konci těhotenství jsem už měla všechny 
testy v normě a narodil se nám zdravý synek. Chtěla jsem, aby to byl Jan, 
protože to, že vůbec přišel na svět, byla úžasná Boží milost. Pán nám dal 
nejenom zdravé dítě, ale i velmi požehnané. Přidal k mým prosbám 
vrchovatě. Dokonce mě po čase zbavil problémů se štítnou žlázou úplně, 
což také není obvyklé, protože tato diagnóza většinou dospěje až 
k nutnosti operace. Dokonce ani mé nedávné další těhotenství s ní 
nehnulo.  

Na závěr bych jen chtěla dodat, že Boží milost je úžasná a je mnohem 
větší, než si my umíme přestavit, protože měříme svými lidskými měřítky. 
Častokrát si připadáme nedostateční, ale On přece umí těch pár nabídnu-
tých ryb proměnit v obrovské množství, takže je nejenom dostatek, ale 
ještě zůstane navíc! On jen potřebuje naše rozhodnutí a to, abychom Mu 
byli k dispozici, protože o vše ostatní se už postará sám… Jak je úžasné mít 
takového Pána. Haleluja! 
 

Petr a Petra Gajdošovi žijí v Pasece na severní Moravě 

 

Co když mají ti 
doktoři pravdu? 
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s dcerou Terezkou (14) a syny Janem (9) a Štěpánem  
(8 měsíců). 
 
 

 NEJEN O SLUŠNÉM OBLÉKÁNÍ  
Eva Kotrlová 

 
Ještě než se rozepíšu o „slušném odění“, ráda bych se 

zmínila o tom, co jsem prožívala, když jsem uvěřila. Po mém 
obrácení k Bohu se můj život  radikálně změnil. Začala jsem 
vidět věci Božím pohledem a život mi konečně začal dávat 
smysl. Věděla jsem, že jsem našla opravdu živého Boha. Jeho 
láska mě ohromovala a jednoduše jsem se do Něj zamilovala. 
V mém srdci rostla touha předávat tuto lásku a život ostatním, 
a tak jsem pociťovala potřebu Boha lépe poznat, abych poro-

zuměla Jeho přemýšlení, Jeho srdci, a pochopila, jak On se dívá na situace, 
kterými já i lidé kolem mě prochází. Když Bůh do mého srdce vstoupil, začal mi 
zjevovat svoji touhu a záměr pro můj život – abych byla jako On. Postupně 
jsem začala chápat, že je to jediný způsob, jak mohu být pro druhé požehnáním. 
Všimla jsem si také jedné velmi příjemné věci. Když mi Bůh začal ukazovat něco 
nového ze svého Slova, začala jsem víc rozumět Jeho srdci, a tím rostla i moje 
schopnost přinášet život ostatním. Pochopila jsem, že když ode mě Bůh žádá, 
abych dělala, či nedělala určité věci, má k tomu vždy velmi dobrý důvod. Neříká 
pouze: „Nekřič na své děti, protože to není hezké.“ On vidí dál a ví, že je to 
otázka života a smrti, a miluje mne natolik, že mi odhalí hrozící nebezpečí 
a ukáže i cestu, jak z něho ven. Jeho motivem je láska a Jeho záměrem je spasit 
v plnosti – mě i všechny, kteří jsou kolem mě. Bůh touží po tom, abychom byli 
osvobozeni od utrpení, které nám způsobuje hřích a smrt, a proto nás povolává 
k tomu, abychom byli jako Ježíš. Je to jediný způsob, jak může být Bůh oslaven 
a lidé spaseni. Představuji si tu nádheru a slávu, kterou s sebou přináší proměna 
do Jeho podoby. Jste světlem, víte, co promluvit, a vaše slova jsou život, sprave-
dlnost a láska. Nejste kamenem úrazu, lidé se na vás podívají, a vidí Boha. Není 
to nádherné? Jak se však na toto místo dostat? Věřím, že jedinou cestou je 
důvěra Bohu, Jeho slovu a obnova mysli, jak čteme v epištole Římanům 12:2a: 
„A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své,…“ Jedině 
tehdy, když se ve všem poddáme Bohu, bude skrze nás moci Jeho Duch plynout 
v plnosti. 

Všichni víme, že jsme se nenarodili dokonalí a svatí. Narodili jsme se 
v hříchu a také s bohatým rodinným dědictvím v srdci. A nejen to. Byli jsme 
také formováni nečistými duchy, kteří vládnou nad naší zemí. Znamená to tedy, 
že můžeme předpokládat, že náš pohled na různé věci života není vždy shodný 
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s Božím pohledem, naše přemýšlení není vždy Božím 
přemýšlením a naše cesty nejsou vždy Božími cestami. Máme tuto 
zkušenost v mnoha oblastech. Ve spravedlnosti, moudrosti, 
výchově dětí, manželství atd. A pravdou je, že v některých těchto 
oblastech jsme do určité míry celkem brzy snadno usvědčeni. 
Čteme Bibli, posloucháme kázání a někdy můžeme opravdu říct: 
„Toto se mě dotklo, toto mě usvědčilo.“ A tak změníme své přemýšlení o věci, 
která nám byla prostřednictvím Božího slova zjevena. V našem životě či v naší 
mysli jsou však oblasti, ve kterých toto usvědčení nevnímáme tak rychle a 
jednoduše. Věřím, že jednou z těchto věcí je i otázka oblékání. Je to velmi citlivé 
a často „nepopulární“ téma a abych byla upřímná – ani se tomu nedivím, 
protože je to velice osobní a vnitřní záležitost každého z nás a jakési vyjádření 
naší osobnosti, srdce, pocitů a často i nálad. Jestli však chceme brát Boha 
opravdu vážně, věřím, že tak jako se vším bychom si měli přinejmenším položit 
otázku, jestli náš pohled na tuto oblast je správný – tedy ve shodě s Božím 
pohledem, a jestli i tuto oblast jsme Bohu poddali, a získali tak svobodu 
a možnost vyjádřit Boží charakter a srdce pro užitek ostatních. 

Všichni budeme asi souhlasit s tím, že naše přemýšlení o manželství, 
výchově dětí atd. bylo v mnohém formováno ďáblem, a tak bychom neměli být 
naivní a myslet si, že otázka oblékání je výjimkou. Věřím, že bychom měli jít 
upřímně před Boha, pečlivě prostudovat Písmo a zjistit, co Bůh o tomto tématu 
mluví a PROČ. Je úžasné, že si můžeme být jistí Boží láskou a vědět, že pro vše, 
co nám říká, má jeden jediný důvod – zjevit nám sám sebe a své srdce, požehnat 
nám, vysvobodit nás a přinést tak život i ostatním. 

Možná, že oblékání je jednou z oblastí, ve které necítíme usvědčení či 
potřebu nějaké změny, ale je dobré si uvědomit, že náš pocit pokoje či „neu-
svědčení“ není tím nejdůležitějším kritériem, které by mělo určovat, co je 
správné, a co ne. Častokrát slyšíme věty: „Mám pokoj udělat to a tamto, necítím 
v této věci usvědčení, a proto to dělat nebudu…“ Víme však, že pouze naše 
pocity nejsou tím, co nás má vést. Stalo se vám někdy, že jste se museli přímo 
nutit do určitého „skutku lásky“? Možná říci „promiň“ nebo odpustit, či jako 
ženy poslechnout svého muže, přestože jste silně prožívaly, že jeho rozhodnutí 
není správné. V té chvíli jste překonaly své pocity a poddaly se Božímu slovu, 
protože jste věděly, že je to spravedlivé a přinese to život oběma stranám! A tak 
náš „pokoj“ či „nepokoj“ musí být posuzován Božím slovem. Musíme být 

opatrní a vždy se ujistit, že náš pokoj přichází od 
Hospodina, a ne z našeho znecitlivělého neboli otupělého 
svědomí. V Římanům 9:1 čteme, že naše svědomí může 
být v Duchu svatém: „Pravdu pravím v Kristu, a neklamám, 
čemuž i svědomí mé svědectví vydává v Duchu svatém,“ nebo je 
možné mít poskvrněné či znecitlivělé svědomí. Věřím, že 
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právě znecitlivělé svědomí je naším problémem v oblasti 
oblékání.  

Vyrůstali jsme v prostředí svých rodin a společnosti, 
která je pod vládou nečistých duchů, jejichž historie sahá 
možná desítky a stovky let zpátky. A jsou to právě oni, kdo 
vytrvale působí, často bez našeho vědomí, na naši mysl 
a svědomí. V 1. Timoteovi 4:2 je verš o „vypáleném svě-
domí“, přesněji řečeno o svědomí vypáleném horkým že-

lezem. Význam tohoto slovního spojení je „být znecitlivělý“. Jestliže opakujeme 
něco dostatečně dlouho, můžeme sami sebe učinit necitlivými. Někteří lidé pijí 
horký čaj tak dlouho a tak často, že jsou za nějaký čas schopni bezbolestně vypít 
téměř vařící čaj. Jejich ústa a trávicí trubice prostě znecitlivěly. Je velice zajímavé 
přečíst si i kontext tohoto verše. Verš 1 říká: „Duch pak světle praví, že v posledních 
časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení 
ďábelských.“ Z tohoto verše jasně vyplývá, že jsou zde duchové, kteří se nás 
snaží podvést a učinit necitlivými, abychom již nevnímali, necítili určité věci.  

Kdybyste se trochu ponořili do historie oblékání, možná byste byli pře-
kvapeni tím, že způsob, jakým se oblékáte, není váš nápad, ale myšlenka někoho 
jiného. Jsou zde duchové, kteří pilně pracují na tom, abychom se z jistých 
důvodů oblékali určitým způsobem. Četla jsem článek jedné ženy, která si udě-
lala malý výlet do historie oblékání a napsala: 

 
„Po mnoha hodinách zkoumání mě naprosto přemohla skutečnost, že náš moderní spo-

lečenský náhled na ženu a oblékání je jedovatým odvarem, který se vaří posledních sto let. 
Kdysi bylo nemyslitelné, aby žena byla oblečena jako muž, a bylo normální, že ženy nosily 
decentní ženské oděvy. Vůbec jsem si neuvědomovala spojitost mezi módou a kulturou. 

Z historického hlediska móda a oblékání zobrazují srdce společnosti. V pohanských 
kulturách bylo normální vidět napůl oblečené či nahé lidi. Svádivé oblečení vždy ilustrovalo 
protibiblické hodnoty. Naproti tomu křesťanské kultury vykazovaly v oblékání cudnost 
a decentnost. Když si člověk projde historii, je zjevná naprosto zarážející souvislost mezi femi-
nismem a módou. 

Četla jsem v novinách článek o tom, že Atlanta History Center v Georgii otevírá 
v listopadu novou výstavu s názvem: „Zmizely s podvazkovým pásem 
aneb svoboda, omezení a moc ženského oblečení.“ Výstava odhalí 
„osvobození ženy v oblékání“ od roku 1860 do současnosti, ukáže 
dramatický posun v módě od doby, kdy se společnost začala odklánět 
a odmítat „patriarchální plantážnický systém amerického Jihu“. 
Samozřejmě, že záměrem výstavy bylo hrdě předvést osvobozující vzestup 
ženy ve vztahu k módě během posledního století. Nicméně pro vnímavého 
pozorovatele se ukázala být oči otevírajícím výčtem zničujícího vlivu 
feminismu na naši společnost. 
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Počátkem 20. století vytáhly do boje za politická práva žen agresivní, 
radikální sufražetky a nakonec vybojovaly volební právo pro ženy. Tím 
radikálně posunuly společnost, založenou do té doby na rodině jako základní 
jednotce, k uspořádání založeném na nezávislých jednotlivcích. Pro ženy, které 
se angažovaly v politice, se stalo normou opustit domov a najmout si chůvu. 
Vzpoura proti svatým povinnostem biblického ženství a mateřství štvala ženy 
fanaticky požadující antikoncepci – neslýchanou a odsouzeníhodnou praxi do 
té doby, než k ní svou vytrvalou agitací Margaret Sangerová strhla pozornost. 
Vzpoura proti letitým křesťanským standardům, ideálům a biblickým 
úlohám se projevila v následujících dvou desetiletích. Změna se výrazně odrazila na ženském 
oblečení. Nádherné předválečné hedvábné brokátové šaty na denní nošení, které byly k vidění 
na výstavě v Georgii, vystřídaly kratší šaty a krátký zastřižený účes. Někdy během 
hospodářské krize a druhé světové války začaly ženy na veřejnosti nosit kalhoty. Byl to 
obrovský posun od toho, co bylo do té doby považováno za normální a přijatelné, a nešlo jen 
o změnu ve stylu oblékání! To, že ženy opouštěly domovy a vrhaly se do práce či tažení za 
„práva“, šlo ruku v ruce s tím, že odhazovaly své šaty a oblékly se do mužského oděvu.“ 

 
Je zjevné, že naše oblékání má svou historii. A tak bychom se měli ujistit, 

že jsme vedeni tím správným duchem. Je dobré vědět, co Bible říká o oblékání, 
abychom „…naplněni byli známostí vůle jeho ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní,…“ 
abychom „chodili hodně Pánu ke vší jeho líbeznosti…“ (Kol 1:9b, 10a) 

Nechci tvrdit, že mám „veškerou moudrost a porozumění“ v této věci, ale 
chtěla bych se s vámi podělit alespoň o několik veršů, které mi pomohly poro-
zumět trochu více Božímu srdci. V 1. Timoteovi 2:8-10 čteme: „Protož chtěl bych, 
aby se modlili muži na všelikém místě, pozdvihujíce čistých rukou, bez hněvu a bez roztrži-
tosti. Takž také i ženy aby se oděvem slušným s stydlivostí a s středmostí ozdobovaly, ne 
křtaltováním sobě vlasů, neb zlatem, aneb perlami, aneb drahým rouchem.“ Velice mě 
zaujalo, že  Pavel zde hovoří o pozdvihování svatých rukou bez hněvu a pochy-
bování a vzápětí říká, že stejně tak ženy se mají ozdobovat slušným oděvem se 
stydlivostí. Zdá se, že Pavel si byl vědom potenciálu ženy používat své tělo 
a oděv nesvatým a destruktivním způsobem.  

Pojďme se teď podívat na tyto verše podrobněji, abychom porozuměli 
tomu, co má Bůh na mysli. Vezmeme si na pomoc anglický Vinesův slovník 
biblických slov (bohužel v českém jazyce taková dílka chybí). Řecké slovo 
„katastole“ (oděv) souvisí se slovem „katastello“, což znamená „poslat či spustit 
dolů“ (kata –„dolů“, stello – „poslat“), původně roucho spuštěné dolů, tudíž 
všeobecně „oděv“, „roucho“ (srv. štóla,  volné svrchní roucho používané králi 
a hodnostáři). Popisuje to tedy dlouhý, volný oděv typu roucha. Jediné místo, 
kde je slovo „katastole“ použito, je právě zde, při popisu oděvu, který si má žena 
oblékat,    a je to verš, kde se specificky mluví o cudnosti či stydlivosti. Všechna 
ostatní slova překládaná v Novém zákoně jako oděv nemají mluvnický rod. 
Znamenají jednoduše oblečení či oblékat. Zdá se tedy, že bychom jako ženy 
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měly porozumět tomu, že naše oblékaní by mělo být 
dlouhé, dolů splývající, a ne upnuté.   

Můžeme si říct: „Ale proč?“ Proč Bůh chce, aby 
ženy nosily dlouhý splývající oděv? Je velice dobré se 
takto ptát, protože s porozuměním přichází další zjevení 
Božího srdce. A to je přece naší touhou. 

V Bibli velice zřetelně vidíme, že Bůh chce přikrýt 
naší nahotu. Nejen duchovní, ale i přirozenou. V Přísloví 

čteme o ženě nevěstce, která zvala mladého muže do svého domu, a přinesla tak 
do jeho života zkázu. Použila své tělo ke zničení jeho duše.  „Nebo příčinou ženy 
cizoložné zchudl bys až do kusu chleba, anobrž žena cizoložná drahou duši ulovuje.“ 
(Přísloví 6:26) Všichni také známe příběh královny Jezábel. Je napsáno: „Potom 
Jéhu přijel do Jezreel. O čemž když uslyšela Jezábel, ulíčila tvář svou, a ozdobila hlavu svou, 
a vyhlédala z okna.“ (2.Kr 9:30). Jejím záměrem bylo zničit Božího muže. Ve 
Zjevení 2:20 čteme opět o jejím popisu práce: „Ale mámť málo proti tobě, že 
necháváš ženy Jezábel, kteráž se býti praví prorokyní, aby učila a svozovala služebníky mé, 
aby smilnili, a jedli modlám obětované.“ Věřím, že nikdo z nás nechce být tím, který 
ostatní uvádí do hříchu.  

Možná si můžeme říct, že je to problém člověka, který se s žádostí v srdci 
na ženu dívá, a máme pravdu. Ale v Matouši 18:7 Ježíš říká: „Běda světu pro pohor-
šení. Ačkoli musí býti, aby přicházela pohoršení, ale však běda člověku, skrze něhož přichází 
pohoršení.“ Slovo pohoršení (řecky skandalon) znamená past, (také ohnutý mladý 
stromek), léčka, nástraha (obrazně řečeno příčina nespokojenosti či hříchu), 
důvod pádu, kámen úrazu. 

Možná si říkáme, že máme svobodu oblékat si, co chceme, a nikdo nemá 
právo nás soudit. Ano, nemáme soudit a odsuzovat jedni druhé, ale v Římanům 
14:13 čteme: „Nesuďmež tedy více jedni druhých, ale toto raději rozsuzujte, abyste nekladli 
úrazu neb pohoršení bratru.“ Myslím si, že i kdyby toto byl jediný důvod, proč nosit 
cudné oblečení, stojí to za to.  

Před nějakým časem jsem zápasila s nošením kalhot. Vážně jsem Pána 
prosila, aby mi dal porozumět, jak o této věci přemýšlí. Nechtěla jsem být 
„zákonická“, jak jsem kolem sebe tolikrát slyšela. V tu dobu se mě jedna sestra 
ptala, co si myslím o kalhotách, a tak jsem jí říkala, že mi 
připadá, že téměř ve všech kalhotách (pokud nevypadají jako 
sukně) je naše pozadí jako na výstavě. Volala jsem však stále 
k Pánu o pomoc. Říkala jsem: „Je to opravdu tak, Pane? 
Nejsem moc upjatá?“ Zrovna jsem se procházela kolem 
rybníka a uviděla tam tři děvčata v džínách a ve svetru. Ptala 
jsem se Boha: „Pane, je to pro Tebe nepřijatelné? 
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Nemají minisukně ani nestydatá trička, opravdu tě trápí, že 
mají normální džíny a svetr?“ Pak jsem si všimla tří mladíků. 
Měli očividně povznesenou náladu a smáli se. Když mě míjeli, 
zaslechla jsem útržky jejich hovoru. Nestačila jsem se divit. 
Porovnávali velice podrobně džínové pozadí těch dívek a říkali 
věci, které tu nemohu psát. Bylo mi z toho smutno a říkala 
jsem si, že zákonictví bude asi v něčem jiném. 
Často kolem sebe slyším, že cudnost musí začít v srdci, 
a jestliže naše srdce není v této oblasti nejprve proměněné, 
naše slušné či lépe řečeno cudné oblékání je zákonické a pokrytecké. V určitém 
smyslu by se s tím dalo souhlasit. Jestliže nevíme, proč nosit cudné oblečení, 
a následujeme pouze nějaké pravidlo, třeba právě o sukních, pravděpodobně 
děláme něco, co nám ani okolí nepřinese moc života, a budeme mít asi tendenci 
vnutit tuto „pravdu“ okolí. Pravděpodobně se nám také stane, že budeme lpět 
na centimetrech, a možná si na sebe oblékneme sukni, která v tom špatném 
slova smyslu předčí i lecjaké kalhoty. 
Jestliže však porozumíme a budeme se slušně oblékat z víry a lásky k bratrům 
a manželům, bude to určitě dobrý začátek na cestě proměny našeho srdce. 
Pomůže nám to myslet více na druhé než na sebe. 
A ještě o jedné věci bych se chtěla zmínit. Možná nám připadá, že se máme 
slušně oblékat jen ve společnosti či mimo domov. Ale právě doma máme své 
děti, které se od nás všechno učí. Věřím, že bychom jim proto měly být dobrým 
příkladem, aby naše děti nemusely samy v sobě bojovat, až vyrostou. Když naše 
děti uvidí doma maminku v upnutých kalhotách a venku v krásné ženské sukni, 
co si pomyslí? Je to pouze hra? A jestliže máme tu čest, že nám Bůh svěřil syny, 
máme o důvod víc, abychom byly moudré.  
Nedávno jsem četla jedno svědectví, které se mě velice dotklo. Nějaký sbor 
pořádal seminář a jedním z témat bylo také oblékání. Jistá žena mluvila o tom, 
jak je důležité učit dívky cudnosti. Na konci shromáždění za ní přišlo několik 
maminek se slzami v očích. Všechny měly doma mladé chlapce. Ze srdce jí 
děkovaly za její příspěvek a povzbuzovaly ji k tomu, aby tuto pravdu rozšiřovala 
dál. Svěřily se jí s tím, že pro jejich chlapce je velmi těžké udržet si čistou mysl, 
když je nahota všude kolem nich, církev nevyjímaje. 
Věřím, že oblékání je jen střípek z toho, co má Bůh na mysli ohledně žen, a tak 
se raduji, že v této malé částce mohu hledat Boží vůli a přibližovat se tak krůček 
po krůčku Jeho obrazu.  
 
„Zjevilať se zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem, vyučující nás, abychom 
odřeknouce se bezbožnosti, a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a pobožně živi byli na 
tomto světě, očekávajíce té blahoslavené naděje, a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho 
Jezukrista, kterýž dal sebe samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti, a očistil 
sobě samému lid zvláštní, horlivě následovný dobrých skutků.“ (Tit 2:11-14) 



44  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S laskavým svolením autorů z anglických originálů přeložili K. Klusoňová, E. Kotrlová,  
M. Oulická, G. Procházková, J. Kotrla, R. Oulický. 

 

Vydal: PATMOS 

MK ČR E 16353 

Není-li uvedeno jinak, jsou texty Písma citovány z Bible kralické  
podle vydání z roku 1613. 

Novozákonní biblické citáty označené NBK jsou převzaty z Nové Bible kralické –  
Nový zákon. 

Copyright: 1998, 2000, 2001 Alexandr Flek 
Vydal:  BIBLION, Rudolfovská 20, 370 01 České Budějovice, www.nbk.cz 

Citováno se svolením vydavatele. 
 
 

Materiály jsou nabízeny zdarma, a proto jsou neprodejné. Veškeré náklady jsou  
hrazeny společenstvím PATMOS z dobrovolných darů.  

Vaše příspěvky velmi oceníme. 
 

Číslo účtu: 51-1945090257/0100, var. symbol 2000 
 
 

Navštivte, prosíme, naše internetové stránky www.patmos.cz, kde nabízíme  
další materiály, kontakty a informace. 

 
Budeme rádi, když nám napíšete na e-mailovou adresu patmos@patmos.cz 

nebo na adresu PATMOS, U Potoka 26, 252 65 Tursko. 

 


