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Vážení přátelé, 

dnešní doba je pro nás ženy a děti 

takový život v džungli. Zdá se, že 

nejen my potřebujeme někoho, kdo by 

nás vyvedl ven, ale i celá naše společ-

nost volá po těch, kdo nás povedou. 
Ne ze změti keřů, stromů a lián, kde 

přebývají šelmy. Ale z džungle zniče-

ných životů, prázdných peněženek, 

mizících nenaplněných snů, kde 

stromy jsou nemocniční stěny a roz-

vodová stání, šelmami jsou banky, 

televize, počítačové hry a trním stres, 

který vyčerpává.  

Bůh se nabízí, že nás vyvede. Ve své 

milosti vložil kus sebe do Božích 
mužů, aby šli před námi a vedli. Vést 

však může jen ten, kdo má vizi 

a směr. Ten, kdo povzbudí našeho 

zkroušeného ducha, někdo, kdo nás 

znovu „zažehne“.  

Jeden muž se vydal na výpravu do 

africké džungle. Jeho průvodce před 

ním mačetou vysekával vysokou trávu 

a trnité keře. Unavený a zpocený 

cestovatel se v zoufalství zeptal: „Kde 
to jsme? Kam mě vedete? Víte, kde je 

cesta?“ Starý zkušený průvodce se 

zastavil, otočil se a odpověděl: „Já 

jsem ta cesta.“ 

 Ježíš byl a je pravý muž. Byl nám 

poslán jako zachránce a průvodce. Byl 

nám poslán jako ten, kdo má vizi.   

 

 

 

a udává směr. On je tou cestou. 

A spolu s ním i naši Boží muži. Nechť 

je jim, a nejen jim, toto číslo 

povzbuzením a inspirací do dalších 

kroků, kterými Jej budou následovat. 

Kristýna Klusoňová 

 

Brky svými přikryje tě  
a pod křídly Jeho 
bezpečen budeš. 

Žalm 91:3 
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Čas na Interview 
V poslední době jsme se setkali s velkým zájmem o téma 

role Božího muže. Promluvili jsme proto o otázkách 
pravého mužství s bratrem Cecilem J. duCillem. 

Bratře duCille, sešly se nám otázky od různých bratří na téma Boží muž 
a chtěli jsme o nich s tebou pohovořit. Co bys řekl, že je pro muže 
v dnešní době nejnebezpečnější? 

 
Záleží na tom, jestli hovoříme o svobodném muži, nebo o ženatém muži. Pro 
svobodného muže je nejdůležitější, kromě chůze s Ježíšem, najít pravou, 
Bohem danou partnerku. Spousta mladých mužů ztroskotalo, protože si 
vybrali špatně. Jejich životní volba nebyla Boží volbou. A muž, který chce 
opravdu zvítězit a být Božím mužem, musí prosit o svou partnerku Boha. Měl 
by získat svou partnerku od Boha a měl by se opravu ve svém srdci ujistit, že 
to je Boží volba. Protože s Boží volbou není místo pro rozvod. Protože Boží 

slovo říká, že koho Bůh spojil, člověk nerozlu-
čuj. Rozvody způsobuje to, že lidé nemají toho 
pavého partnera. To je nejdůležitější. Samo-
zřejmě nemluvím o službě Hospodinu, pro-
tože sloužit Bohu je prioritou číslo jedna za 
všech, absolutně za všech okolností. Člověk 
musí být na prvním místě přičinlivý v Pánu, 
musí milovat Hospodina a za všech okolností 
činit Jeho vůli. Jako mladý muž musím najít 
pravou parterku. 

 
Takže v dnešní době je nejnebezpečnější 
učinit špatnou volbu? 

 
Ano. Zcela jistě. Ve skutečnosti každá volba, 
která je učiněna na základě emocí, na základě 
zamilovanosti, které dnes říkají láska, je 

Cecil & Mavis  

duCille 

 Jsou svoji již více než 60 let. 

 Mají tři syny, vnoučata 

a pravnoučata. 

 Žijí střídavě na Floridě a na 

Jamajce, odkud oba 

pocházejí. 

 Boží slovo žijí a kážou již déle 

než 60 let.  

 Bratr duCille je autorem 

mnoha publikací a dodnes 

aktivním kazatelem 

pravidelného křesťanského 

internetového vysílání. 
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lidskou volbou. A každá lidská volba je špatná. Pokud neuslyšíme z Boha, 
nemůžeme si vybrat správně. 

 
Jak se muž naučí sebeovládání? Jak ses ty v životě naučil disciplíně? 

 
Ó, jéje  … Naučil jsem se disciplíně modlitbou a půstem. Neexistuje lepší 
praxe disciplíny, než mít jídlo, a nejíst. Mít hlad a nejíst. Půst vypůsobí 
úžasnou disciplínu. Jednou jsem se, jako mladý muž, postil 21 dní. A měl jsem 
hlad. Pracoval jsem tehdy jako účetní ve státní správě, denně jsem chodil 
z práce domů a měl jsem takový hlad, že jsem se občas musel zastavit a dát se 
trochu dohromady. Pamatuji si, že mi tehdy nad hlavou zašumělo listí a jeho 
vůně mě lákala, abych je popadl a nacpal si je do úst. Musel jsem se ovládnout, 
uklidnit a pokračovat v cestě. Půst je nejúžasnější způsob, jak se naučit 
disciplíně. 

 
Co způsobuje, že muž ztrácí svou mužskost a začne se projevovat 
zženštile, tak jak to dnes tak často vidíme? 

 
Je to duch, který napadne muže. Mám s tím velmi živou zkušenost. Víte, Bůh 
mě učí věci velmi názorně a jasně. Měli jsme blízkého rodinného přítele. Viděl 
jsem, jak se tento člověk proměnil z normální lidské bytosti v homosexuála. 
Tento muž se nějakým způsobem podvolil duchu, který ho ovládl, a on začal 
chodit s chlapci. Úplně zženštil. Jeho hlas se proměnil, jeho normální mužská 
chůze se proměnila v ženské pohupování. Řekl mi, že když se dotkl ruky ženy, 
cítil se, jako by se dotýkal hada. Takže vidíte, že to působí celkovou změnu 
přirozeného fyzického těla. Proto se jim mění hlas…, ale je to duch. Člověk 
může být od tohoto ducha osvobozen jedině tak, že se tento duch vyžene.  
Známe muže, kteří byli vysvobozeni. Takže to není nemožné. Ale je potřeba 
toho ducha vyhnat. Člověk sám musí mít 
touhu následovat Hospodina a vědět, že 
Boží slovo nazývá homosexualitu 
ohavností před Hospodinem. Pokud se 
tedy stane, že někdo zpozoruje, že se mu 
dějí podobné změny, že se mu zženšťuje 
hlas atp., musí jít urychleně do 
shromáždění a poprosit církev, aby se za 
něj modlila a spolu s ním z něj vykázala 
ducha homosexuality. Protože homo-
sexualita je ohavností před Bohem. 
 



PŘIKRYTÍ                                                  Září 2008 
 

4 

Pokud muž zjistí, 

že nemá sílu, pak 

to znamená, že 

není dostatečně 

blízko Bohu. 

Ráda bych se ještě vrátila k naší první otázce, kde jsi učinil rozdíl mezi 
svobodným a ženatým mužem a hovořil jsi o nebezpečí pro svobodného 
muže. Říkal jsi, že si svobodný muž musí správně vybrat partnerku. Co 
ženatý muž? Co muž, který učinil správnou volbu? Jaké na něj číhá 
nebezpečí? 

Pokušení je vždycky přítomné a proti 
manželství, které je od Hospodina, je vedno 
mnoho útoků. Ale pokud manžel miluje 
svou ženu, tak jako Kristus miluje církev a 
položil by za ni svůj život, pak bude mít od 
Hospodina sílu a moc odolat všem 
zkouškám a pokušením. Velmi často, když 
se lidé zamilují a vezmou, mají pocit, že 
jejich partner je naprosto dokonalý. Ale jak 
jde život, přijdou na to, že ten druhý má své 

nedokonalosti. Někteří muži mají problém, že jejich mysl bloudí. Takový muž 
se musí ustavičně modlit, postit a s manželkou musí udržovat lásku a intimitu. 
Musí velmi úzce splynout se svou manželkou. 
Mezi manželi musí být taková blízkost a intimita, jaká neexituje s žádným 
jiným člověkem na světě. Tato láska, intimita a jednota způsobí, že na ně 
pokušení nebude mít žádný vliv. Muži si však musí vždycky dávat pozor, 
protože ďábel vyslal své prostředníky, aby je svedli z cesty. Snad tedy jen 
tolik. Nemohu o tom kázat celé kázání…  

 
Co způsobuje, že je muž slabý a neumí vzdorovat tlakům tohoto světa? 
 
Hospodin dává sílu. Pokud muž zjistí, že nemá sílu, pak to znamená, že není 
dostatečně blízko Bohu. Protože Ježíš Kristus dává sílu a Boží slovo v Žalmu 
119 říká: „V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě.“ Boží 
slovo je živoucí síla, která se dotýká člověka a obživuje ho. Tak i uprostřed 
pokušení Boží slovo muže obživí a on zvítězí. Znal jsem muže, kteří se dostali 
do velmi, velmi těkých situací. Bůh je uprostřed jejich okolností obživil a oni 
dokázali uniknout. Musíme si pamatovat dvě věci: Duch Boží a Slovo Boží. 
Tyto dvě věci přinášejí krev Ježíše Krista, která je život. Pokud jste slabí, 
znamená to, že vám chybí duchovní život. 
 
Jaké bylo tvé největší vítězství v životě? 
 
To se lehce pamatuje. Mým „obkličujícím hříchem” bylo násilí. A násilí násle-
dují další hříchy, které se k němu vážou: žádost, pýcha a jiné. 
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Spousta  

mladých mužů 

ztroskotala, 

protože si 

vybrali špatně 

manželku. 

Jako mladí muži jsme byli velmi divocí. Rvali jsme se každý den. Podmanili 
jsme si celé okolí, ve kterém jsme bydleli, celou západní stranu města. Bylo 
nás šest mladých bratrů. Tehdy nebyl nikdo, kdo by se nám postavil. Pořád 
jsme se bili a rvali. Když jsem se obrátil, měl jsem v sobě pocit: „Výborně. Jsem 
z toho úplně vysvobozený!“ Ale jednoho dne jsem přišel na to, že to není 
pravda. Uviděl jsem tehdy dva muže, jak se spolu perou. Šel jsem je od sebe 
odtrhnout a duch z jednoho toho muže na mně skočil a do mě najednou vjela 
zlost. Rozběhl jsem se a utíkal pryč a říkal jsem Bohu: „Co se to stalo?“ … Ano, 
stále ve mně bylo násilí, ačkoli jsem kázal Boží slovo. Bál jsem se, a tak jsem se 
začal modlit a postit. Modlil jsem se a postil jsem se, dokud mě Bůh nevy-
svobodil. Když mě vysvobodil, poslal jednoho muže, aby se mnou 
bojoval. Poprvé v životě jsem byl schopen stát 
a nechat se udeřit, aniž bych na to nějak 
reagoval. Toto ode mne a ze mne démona násilí 
s konečnou platností odehnalo. Další věc byla 
žádost. Cítil jsem to. Bylo to ve mně. Stejně jako 
každý jiný mladý muž ve světě myslí na děvčata 
a dívá se na děvčata a tak dále... Já jsem ale 
kázal Boží slovo! Byl jsem kazatel a cítil jsem se 
tak špatně, že jsem řekl: „Bože můj, nebudu 
s tím už dál žít.“ Jinými slovy, musíte mít 
odhodláni vzepřít se ďáblu. Řekl jsem: „Nebudu 
už žít dál s tímto hříchem svého otce.“ A přestal 
jsem jíst. Vydržel jsem to čtyřicet dní, celý 
duben až do května, a skoro jsem zemřel. Nemohl jsem se zvednout z postele 
a dostal jsem zápal plic, ale odmítal jsem jíst a odmítal jsem pít. Byl to půst od 
jídla i od vody. Bůh nakonec přišel a řekl mi: „Zvítězil jsi.“ Dosáhl jsem 
požehnaného vítězství v celém svém životě. Od té doby až doteď mě některé 
věci vůbec netrápí. 
 
Když jsi mluvil o násilí, přivádí mě to k otázce, kterou tu mám jako další 
v pořadí. Dovolil bys svým dětem, zejména chlapcům, aby si hráli 
s militantními dětskými hračkami, jako jsou meče a pušky? Je špatné 
učit malé chlapce, o čem jsou bitvy, boje a války, a pak je nechat bojovat 
mečem a podobnými věcmi, např. s tatínkem? 
 
Teď bych to neudělal, protože dnešní doba je plná násilí. Ale jako malí kluci 
jsme si hrávali s meči, pořádali jsme souboje a samozřejmě jsme si vyráběli 
vlastní meče.  Nikdy se však nestalo, že bychom je použili násilně. V dnešní 
době však narůstá duch násilí. Víte, že Bůh říká, že než přijde konec, bude to 
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Věnujte  

svým dětem 

více času, 

nedovolte,  

aby vám 

cokoliv bránilo 

trávit s nimi 

kvalitní čas.  

se zlými lidmi horší a horší. V dnešní době bych rozhodně své děti chránil 
před jakoukoli hračkou, která se dá používat jako nástroj násilí. Určitě bych je 
proti tomu vyučoval. Amen. 
 
Když jsi byl chlapec, měl jsi za příklad nějakého zbožného muže? Čím na 
tebe zapůsobil? 

Ne, ne. Neměl jsem za vzor žádného zbožného 
muže. Můj otec pracoval jako inženýr na 
železnici. Jezdil domů asi jednou za měsíc. Měli 
jsme maminku, jakou si asi ani neumíte 
představit. Měla nás šest chlapců a jedno děvče. 
Byla jako důstojník na cvičišti. Celý den nám 
opakovala verše z Písma, zpívala a kárala nás. 
Byla to zbožná matka. Když jsem byl spasen, 
zjistil jsem, že ona spasená nebyla, že jen 
dodržovala pravidla, v nichž byla vychována. A 
tak jsme jí začali duchovně sloužit a ona 
nakonec došla spasení. Byla spasena těsně před 
svou smrtí. Zemřela v 86 letech. Byla spasena, 
byla bojovnice. Chvála buď Bohu. 
 

Chvála Pánu. To je opravdu vítězství. Víme, že máš tři syny, a když se 
ohlédneš zpátky, co bys udělal jinak nebo čemu by ses vyhnul při 
výchově synů? 
 
Nevím, nevím, jestli jsem je moc netlačil v duchovních věcech, protože museli 
dělat toto a museli dělat tamto, museli chodit na shromáždění a museli při-
pravovat stoly a pak kázat a tak dále. Uvažujeme nad tím, když se ohlédneme 
zpátky. Neznali nic ze světa, nevěděli nic o světské hudbě, nic o světě. A když 
se osamostatnili, všichni odešli do světa... Ale pak se zase všichni vrátili! 
 
Co bys tedy dnes udělal jinak? Snažil by ses jim předat víc duchovního 
porozumění toho, co jste dělali? 
 
Trávil bych s nimi více času. Moje velká slabost byla, že jsme kázali ráno, 
v poledne i večer. Neměli jsme čas, nikdy jsme je nevzali na piknik a netrávili 
s nimi čas. Je to hrozné. Když se na to dívám zpět, tak to vidím. Kdybychom 
s nimi trávili víc času, byli by schopni vidět obě strany mince. Byli jsme tak 
naplněni Bohem, že jsme pracovali ráno, v poledne, večer, v noci a já nevím, 
zda je to nezranilo. Radil bych mladým rodinám, aby byly blízko svým dětem. 
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Věnujte jim více času, nedovolte, aby vám cokoliv bránilo trávit s vašimi dětmi 
kvalitní čas. 
 
Další otázka zní: Co znamená verš Kolossenským 3:21 „Otcové nepopou-
zejte k hněvivosti dítek svých, aby sobě nezoufaly“? 
 
Je možné, že když jsou rodiče úzkostliví, stanou se někdy nadřazenými, pano-
vačnými a svoje děti velmi tlačí. Ale Bůh říká, že potřebujeme mít trpělivost 
a lásku. Nesmíme je tlačit natolik, aby se nedostaly do bodu, kdy vybuchnou. 
 
Mám další otázku z Písma. Jak se mohlo stát, že Samuel selhal při 
výchově svých synů a oni nechodili spravedlivě. Jak se to mohlo stát 
věrnému Božímu muži, jako byl on? 
 
Ano, to se může stát, protože někteří 
z nás (víte, mluvím teď o slabostech, ale 
nevím, jestli je to slabost, nebo síla), když 
jsme pohlceni Bohem, jsme tak hluboce 
pohlceni, že zapomeneme na všechno 
ostatní. Nevím, jak to mám popsat. Je to, 
jako když žijete se svým mužem, a přesto 
můžete být osamělí. Pokud má celý den 
skloněnou hlavu nad Biblí a duchovními 
věcmi a nemá na vás příliš mnoho času, 
zakoušíte určitou osamělost. A tak je to 
i s dětmi. Věřím, že to je to, co se stalo 
Samuelovi. Ne, že by je nevyučoval, ale pravděpodobně s nimi netrávil dost 
času. 
A ještě je zde jedna věc. Někdy se povaha dětí odvrátí, protože k tomu mají 
rodové předpoklady. Jinými slovy, získají to od svých předků a v určité době 
se to projeví. Musíte si uvědomit, že v té době ještě nebyla vylita krev, takže 
pro tyto mladé muže, myslím Samuelovy syny, nebylo vnitřního vysvobození. 
A tak začali následovat hříchy svých předků. Nevím, jestli můžeme všechnu 
vinu svalit na Samuela. Je tu ještě tato možnost. 

 
Na co myslíš, že by měli v dnešní době rodiče zaměřit svou pozornost při 
výchově synů? 
 
Při výchově synů musíte být schopni s nimi mluvit a ukazovat jim věci světa 
a věci Boží. A po celou dobu ustupovat a nechat je, aby si vybrali. Pokud si 
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vyberou špatně, můžete je učit a kázat jim. Vyžaduje to mnoho trpělivosti 
a zbožnosti. Abych k vám byl upřímný, někdy vás budou provokovat, protože 
pamatujte, že i ďábel pracuje. Ale rodiče musejí mít hodně trpělivosti. Trpěli-
vost budete mít, pokud věříte Bohu. Pro naše děti jsme měli například slovo 
od Boha, že je spasí, že je přivede na místo, kde budou pracovat s námi. Uply-
nulo padesát let a my je dnes vidíme, jak se vracejí zpátky. Takže musíte věřit 
Bohu. 
 
Co je v dnešní době důležité pro vztah mezi mužem a ženou? Myslím, že 
už jsi na to odpověděl, ale je ještě něco, co bys dodal? 

Spojení, jednota, důvěra. Musíte svému 
partnerovi věřit. Důvěra, spojení, jednota, 
intimita. Jinými slovy, ve vašem srdci, ve 
vašem chování, ve vašem životě je místo, 
které může zaplnit jen jedna osoba. A to je 
vaše žena nebo váš muž. Musí být jasně 
vymezeno, že nikdo jiný nemá výsadu přijít 
na místo porozumění, lásky, péče a všeho 
ostatního než váš partner. Někteří z nás 
dělají chybu, že věří, že nemusíme svoji 
lásku prokazovat, protože jsme duchovní 
lidé. Ale věřte mi, že na projevy lásky 
nesmíme nikdy zapomínat. Objímání, po-
libky, slovní vyznání lásky, chození v jednotě 
nikdy nesmí přestat. Neměli bychom nikdy 
dovolit, aby něco toto místo nahradilo. 
 
Co je podle Bible hlavním záměrem manželství? 

 
Hlavním záměrem manželství je, že Bůh tvoří dokonalého člověka, dokonalou 
lidskou bytost. Nejdříve byla jedna osoba a Bůh vzal část této bytosti a učinil 
druhou bytost. A potom řekl, že se ty dvě osoby mají setkat a být jako jeden, 
protože celý Boží záměr je mít jednotu, žít a chodit v jednotě. 
Ano, Bůh to tak stvořil a částí Jeho záměru je rozmožování lidstva - zachování 
rodu. Takže muž sám o sobě nemá moc plodit děti, ale ani žena nemá moc 
sama o sobě mít děti. Až společně mohou mít děti. A to je Boží záměr: Bůh 
chce mít lidskou bytost - nás, aby v nás On žil, v nás chodil a v nás mluvil. To je 
Boží záměr. A z toho důvodu rozdělil člověka do dvou. Ženu, která je slabší 
nádobou, na jedné straně a muže na straně druhé. A tak se společně učí zbož-
nosti. Bůh říká, že muž musí milovat svou ženu, tak jako Kristus miloval 
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A třebaže 

manžel v tom, 

jak vede, není 

dokonalý, jeho 

žena mu může 

pomáhat, ale 

měla by ho 

nechat vést. 

církev. Toto je velice vysoké povolání - milovat svoji ženu, tak jako Kristus 
miluje svoji církev. Ženě Bůh říká: „Poslouchej svého muže.“ Halelujah, jinými 

slovy řečeno: „Ženo, miluj ho a vzhlížej 
k němu s úctou, tak jako by církev měla 
vzhlížet ke Kristu.” Takže Bůh má pro muže a 
ženy velice vysoké povolání. 
Přichází mi namysl ještě jedna věc. Chtěl 
bych o tom mluvit dřív, než začnu cokoliv 
jiného. Pokud se někdo ptá: „Měl bych se 
vůbec oženit, vdát? Možná by pro mě bylo 
dobré, kdybych zůstal sám.“ Bůh řekl, že není 
dobré, aby člověk zůstal sám. A tak mu učinil 
pomocnici. Do manželství by neměli vstu-
povat pouze „eunuchové“. Za prvé eunuch, 
který se narodili bez schopnosti zplodit 
potomka. Za druhé eunuch, který se sám 
učinil eunuchem a nebo pokud ho někdo jiný 

učinil eunuchem. Ježíš dal tři odpovědi: „Eunuchové, eunuchové, eunuchové.“ 
Všichni ostatní bychom měli vstoupit do manželství a měli bychom mít své 
partnery podle Boží vůle. 
 
Tady je další otázka: „Jakou roli hraje ve vašem manželství tvoje žena?“ 
 
 … Kolik hodin na tento rozhvor máme?…. 
 
Tedy nám řekni to nejdůležitější. Vím, že ona je pro tebe celý tvůj život. 
 
Je to jako vaše páteř.  A zkuste dělat něco bez páteře… Je to jako vše, co 
máte. Když jsem byl čerstvě spasen, kázal jsem. Volal jsem k Bohu: „Pane, 
Bože, dej mi ženu.“ Potom jsem měl vizi, ve které na mě zářilo slunce. Byla to 
záře, do které se nemůžete podívat. Ale byla tam osoba, která ke mně sestu-
povala se slunečním paprskem. Sestoupila, uchopila mé ruce a já jsem jen 
děkoval Bohu. Pak prostě zmizela. Věděl jsem, že kdekoliv, kdykoliv bych tu 
osobu uviděl, tak bych ji poznal. V den, kdy jsem poprvé potřásl Mavis rukou, 
jsem pochopil. Celé mé bytosti to došlo. Byl jsem tak vystrašený, že jsem jen 
řekl: „Rád vás poznávám.“ Pak jsem rychle skopil hlavu a posadil se. Podle 
toho jsem poznal, že to je ona. Tak to Bůh všemohoucí činí.… Myslím, že nás 
nikdo nikdy neviděl zvlášť. Byli jsme stále spolu. Cestovali jsme spolu po 
celém světě. Sláva buď Bohu. Dnes je nám přes osmdesát.  
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Amen. To je milost. Bratře duCille, jak rozumíš verši z Kolossenským 
3:19: „Muži milujte ženy své, a nemějtež se ,přísně‘ k nim.“ (orig. 
„hořce“)? 
 

Vždy jsem tomu tak rozuměl, že to 
znamená „hořce“. Protože 
přirozenost muže je odlišná od 
přirozenosti ženy a někdy muž 
chce, aby něco bylo tak, a žena zase 
chce, aby to bylo jinak. Je to místo, 
kde se střetávají dvě vůle. 
Pochopitelně je tam i ďábel. Pama-
tujte na to, že satanovým plánem je 
zničit každé manželství, které Bůh 
stvořil. Satan chce rozbít manželství 
a po-tom skrze to zlomit jednotlivé 
lidi. Může tak dostat děti, manžela 
i manželku. Někdy satan způsobí, že 

se dostaví určitá hořkost. A my, pokud chodíme Duchem, tuto žádost těla 
nenaplníme.  
 
Jak prakticky jednáš se slabostmi své ženy jako její manžel? 
 
No…, nevím, jak na to odpovědět, ale zkusím to takto: Když v někom druhém 
uvidíte nějakou slabost, je to Bůh, který vám ukazuje, jak tomu člověku 
posloužit. Takže pokud někdo v něčem prokazuje slabosti, Bůh vám ukáže, jak 
ho v té určité oblasti posilnit. A musíte mít trpělivost. Jinými slovy, nemusíte 
mít na všechno, co se řekne, odpověď. Pokud vidíte někoho, kdo dělá chybu v 
soudu, v tom, jak věci posuzuje, nemusíte do toho hned zasahovat. Musíte se 
modlit a trpělivě jít s tím člověkem životem. A i skrze tu konkrétní věc. Dříve 
nebo později za vámi ten druhý přijde a řekne: „Věděl(a) jsi to a to…?“ Toto je 
jeden způsob, jak přivést k dokonalosti.  Tak, že si Bůh použije ženu, aby 
přivedl manžela k dokonaloti, a manžela, aby přivedl k dokonalosti manželku. 
A tak je to trpělivost, trpělivost, trpělivost. 
 
Jaká je role manžela v manželství? Jak bys to popsal? 

 
Tak tedy, muž je hlavou ženy, jak říká Písmo. A on je opravdu jako její hlava. 
Měl by být tím, který vede, a žena by měla být tou, která ho následuje. Třebaže 
manžel v tom, jak vede, není dokonalý, jeho žena mu může pomáhat, ale měla 
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by ho nechat vést. Nikdy by ho neměla přeskočit a převzít kontrolu..., aby 
jednal rychleji, tak jak ona chce, aby jednal tak či onak . Ale bohužel se to tak 
děje... Chvála Bohu. Manžel by měl být hlavou ženy. A On je Spasitelem Těla. 
A když přijde na lásku, tam nejsou žádná omezení, víte: „Láska trpělivá jest, 
dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetečná, nenadýmá se. V nic 
neslušného se nevydává, nehledá svých věcí, nezpouzí se, neobmýšlí 
zlého. Neraduje se z nepravosti, ale spolu raduje se pravdě.“ 
Sláva Bohu. To je má odpověď. 

 
Myslím, že jsi mi tím odpověděl na poslední otázku, kterou tady mám. Je 
podtržená: „Zeptej se bratra duCilla, jakou jednu věc by poradil kaž-
dému muži.“ A ty jsi začal mluvit o lásce... 

 
Ó ano, ano, ano, ano. Láska vás provede ohněm. Provede vás vodou. Provede 
vás skrze jakoukoliv situaci. Láska k vaší ženě a k vaší rodině. Říkám, že tato 
láska je dokonce větší než láska, kterou milujete sami sebe. Protože podle 
Boží vůle se má muž vydat za svou ženu a za svou rodinu. Tak odhalení Boží 
lásky je odhalením lásky obou dvou společně. Není možné, aby jeden řekl: 
„Dělám tady to, nemám na tebe čas.“ To není možné. Amen. Mít na svou ženu 
čas, to je Boží vůle. 

 
Mavis (manželka): 
 
Měla jsem na srdci slovo: Miluj, cti a poslouchej. Slovo úcta platí pro obě 
strany. Muži mají ctít své ženy a ženy mají ctít své muže. Zdá se, že je to 
duchovní dar, který musí být podnícen Duchem, aby ve vztahu muže a ženy 
naplnil dokonalou Boží vůli. To se pak přenáší na děti. Miluj, cti a poslouchej, 
platí pro obě strany. Ale zřídka to v tomto světě slyšíme. Nade vše, musíme 
být upřímní. V jedné básničce se píše: Sám k sobě buď upřímný dnem i nocí, 
a tak budeš upřímný i ke všem ostatním. 
 
Amen, oběma vám za všechny velice děkuji. Pán vám žehnej. 

 
Kristýna Klusoňová 
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Defeminizace v církvi 
Na shromáždění, případně v nedělní škole, vyučují primárně 
ženy, ve školách jsou povětšinou paní učitelky a i doma jsou 
to maminky učitelky, které dotvářejí dětem obraz, ve kterém 
se nějak ztratil muž – učitel. Bratři, co my s tím? 

Martin Klusoň 

 

Jednoho krásného odpoledne 
jsem četl článek s nudným názvem 
„Historie hnutí nedělní školy“. Člán-
kem tak suchým jako jeho název 
jsem se prokousával spíše proto, že 
jsem to slíbil, a těšil jsem se na 
závěr. Vtom to však přišlo. Zčista 
jasna mě nepřipraveného zasáhl 
odstavec někde uprostřed stránky.  

.Během 19. století vzniklo hnutí 
feminizace ve vedení církví. Prvním 
krokem byla feminizace nedělní 
školy. Před posledními dvěmi deseti-
letími 18. století totiž vůbec žádné 
nedělní školy neexistovaly ...“ 

V tu chvíli mě polilo horko. Ne 
nepodobné tomu, když slyšíte nebo 
čtete o symptomech nějaké nemoci, 
a rázem si uvědomíte, že „to máte 
taky“. Pochopil jsem totiž, že i nás 
zasáhla „vlna feminizace“. Podíval 
jsem se na seznam lidí, kteří mají 
pravidelně v neděli slovo pro děti, 
a zjistil jsem, že jsou to převážně 
sestry! 

Mnoho mužů, kteří by možná 
rádi byli zaměstnáni jako učitelé, si 
to nemůže z finančních důvodů 
dovolit. A tak se v nás někde usídlil 
pocit, že zodpovědnost za vyučo-
vání našich dětí patří ženám. 

(V extrémním případě dokonce 
státu.) Zamysleme se nad tím, jak 
uvažujeme o svých ratolestech, co 
se týká třeba vyučování Božího 
slova, života a vůbec. Čí je to 
zodpovědnost? Moje? Mojí ženy? 
Církve, školy?  

Otcové učme! 
 

Abychom si rozuměli, jsem pře-
svědčen, že problém „feminizace“ 
vyučování je chybou nás, otců. Ženy 
pouze zaplnily mezeru, kterou jsme 
vytvořili přijetím falešné doktríny,  
a taky tak trochu svou pohodlností. 
Existuje mnoho možností, které my 
otcové máme a které ne příliš 
aktivně hledáme. Vyučování není 
nutně práce na plný úvazek. Je to 
přesvědčení, mentalita či 
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zodpovědnost, která není ohrani-
čena časem nebo možnostmi.  

„Ale složte tato slova má v srdci 
svém a v mysli své, a uvažte je sobě za 
znamení na rukou svých, a budou jako 
náčelník mezi očima vašima. A vyu-
čujte jim syny své, rozmlouvajíce 
o nich, když sedneš v domě svém, 
aneb když půjdeš cestou, když lehneš 
i když vstaneš. Napíšeš je také na veře-
jích domu svého i na branách svých, aby 
byli rozmnoženi dnové vaši a dnové 
synů vašich na zemi, kterouž s přísahou 
zaslíbil Hospodin otcům vašim, že ji dá 
jim, dokudž nebe trvá nad zemí. 
(4. Mojžíšova 11:18-21) 

V těchto verších vidíme nejenom 
Boží nařízení, abychom usilovně 
vyučovali své syny (myšleno 
i dcery), ale je tady i konkrétní 
návod kdy a jak. Se svými dětmi má-
me při každé příležitosti rozmlou-
vat a vyučovat je moudrosti. 
 
Děti na shromáždění? Kde jinde?  

 
Prvním krokem jsou shromáž-

dění. Dávno jsme zavrhli někde 
zavedenou praxi, že děti nejsou na 
shromáždění přítomny. Na začátku 
shromáždění je slovo pro děti, které 
často osloví i dospělé. (Je dobře si 
dát pozor na to, aby to byli často 
muži, kteří se slova pro děti ujmou, 
a nebylo to pouze výsadou sester.) 
Děti po dětském slově neodcházejí 
a zůstávají až do konce.  

Jednak se děti naučí disciplíně od 
raného věku v prostředí, kde nemo-
hou rušit, a na druhou stranu 
poslouchají Boží slovo a pozorují 
Boží jednání. Je pochopitelně důle-
žité, aby je rodiče učili, jak být 

potichu, a v případě potřeby s nimi 
okamžitě odešli do ústraní, aby 
nerušily. Jako inspirace mohou 
sloužit některá svědectví v tomto 
časopise.  

Mnohokrát jsme si ověřili, že děti 
jen zdánlivě neposlouchají a poti-
chu si hrají nebo si kreslí. Často se 
totiž po shromáždění vyptávají na 
věci, které byly řečeny v kázání. 
Někdy dokonce přijdou samy s písní 
nebo je může Bůh použít v jejich 
darech. Bůh dal jasně najevo, že děti 
mají být součástí Jeho vyučování 
a že On sám je chce vyučovat. 
„Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni 
Hospodinově vyučovati vás budu.“ 
(Žalm 34:12) 

V Novém zákoně vidíme ten-
denci, kterou měli učedníci. Měli 
dojem, že Mistr se zabývá „velkými 
věcmi“ a přece se nemůže zaobírat 
dětmi, které Mu stejně rozumět 
nemohou. Pán Ježíš jim dal velmi 
jasně najevo svůj postoj. „Tehdy při-
neseny jsou k němu dítky, aby na ně 
ruce vzkládal a modlil se. Učedlníci pak 
přimlouvali jim. Ale Ježíš řekl: Nechte 
dítek a nebraňte jim jíti ke mně; nebo 
takovýchť jest království nebeské. A po 
vzkládání na ně rukou odebral se 
odtud.“ (Matouš 19:13-15) 
 
Táta - vzor Otce Boha. 
 

Muž reprezentuje pro své děti 
Boha Otce. Ne nadarmo se nazývá 
Bůh naším Otcem a Ježíš Jej tak 
oslovoval primárně. Pokud nebu-
deme vyučovat svoje děti, vytvo-
říme jim falešný obraz o Bohu, 
a nebudou se k Němu utíkat, aby je 
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vyučoval „bázni Hospodinově“. 
Mimochodem, dětem bychom měli 
být příkladem i v tom, jak se my 
sami necháváme vyučovat.  
Vyprávějte dětem, co vás Bůh učí. 
Nechte je nahléd-
nout „pod pokličku“ 
svého pokání, změ-
ny, poddání se 
Bohu, nápravy omy-
lů a vůbec reálné 
chůze s Bohem. 
Někdy se snažíme 
„chránit“ své děti od 
situací, které doma 
řešíme. Ať už finan-
ční trable, situace 
v práci, nemoci, 
vztahy nebo jenom 
rozhodování v růz-
ných rodinných 
otázkách. Děti po-
tom nevidí, jak se 
v takových situacích 
chováme, jak přemýšlíme, a tím je 
připravíme o cenné vyučování.  

Naučili jsme se proto děti zapo-
jovat do svého života s Bohem. Je-li 
situace, kterou musíme vyřešit, 
předložíme ji před celou rodinu. Je 
jedno, že tomu děti nemohou rozu-
mět. Nežádám je nutně o radu. Spíš 
chci, aby viděly, co děláme, když si 
nevíme rady. Společně se modlíme 
a pak je poprosím, aby mi daly 
vědět, co k nim bude Bůh mluvit. 
Vidí tak situace od počátku až do 
vyřešení. Podobně se potom 
začínají chovat i ony.  

Nezapomeňme, že vyučujeme, 
i když se o to někdy nesnažíme. Děti 
vždy pozorují naše chování a učí se 

daleko více z našeho jednání, než 
z našeho mluvení. Vidí, jak řešíme 
situace, a budou nás kopírovat, 
i kdybychom jim stokrát říkali, že 
mají jednat jinak. Co by měl otec 

vlastně děti učit? 
Boží Slovo mluví 
o „vyučování bázni 

Hospodinově“. 
V jiném verši naj-
deme, že bázeň 
Hospodinova je po-
čátek moudrosti. 
Velikou inspirací 
jsou právě biblická 
Přísloví. „Přísloví Ša-
lomouna syna Davi-
dova, krále Izra-
elského, ku poznání 
moudrosti a cvičení, 
k vyrozumívání řečem 
rozumnosti, k dosa-
žení vycvičení v opa-
trnosti, spravedlnosti, 

soudu a toho, což pravého jest, aby 
dána byla hloupým důmyslnost, 
mládenečku umění a prozřetelnost.“ 
(Přísloví 1:1-4) 

 Učme své děti o spravedlnosti, 
o soudu, o tom, jak se vyvarovat 
ženy postranní. Řekněme jim, aby 
se vyvarovaly špatných přátel. Aby 
věděly, jak dopadne bezbožník. 
Mluvme jim o hlouposti, která se 
posmívá a pohrdá vyučováním. 
Vyučujme je o tom, že složí-li ruce 
v klín, přijde chudoba jako po-
cestný. Učme je, jak nakládat 
s penězi. Vyučujme je o milo-
srdenství, které mají prokazovat. 
Vysvětleme jim, že když se přidrží 
Božích přikázání, tak se nebudou 
v noci bát. „Když lehneš, nebudeš se 
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strašiti, ale odpočívati budeš, a bude 
libý sen tvůj.“ (Přísloví 3:24) Spra-
vedlnost dojde odplaty. Ať pocítí 
náš hněv a prchlivost ve chvílích, 
kdy hájíme pravdu a bráníme slabší. 
To jsou věci, které nezapomenou, a 
budou zdobit jejich hrdla, když 
dorostou.  

 
Ale kde na to vzít čas? 
 

Ve verši, o kterém jsme hovořili 
na počátku tohoto článku, se píše, 
že máme dítky vyučovat, když sed-
neme v domě svém, když jdeme 
(jedeme) cestou, když jdeme spát 
i když vstáváme. Začal jsem proto 
hledat a nacházet prostor, kde děti 
učit. Vzhledem k tomu, že často ces-
tujeme, je místem, kde mohu děti 
vyučovat, právě auto. Cesta autem 
s dětmi je pro mnoho lidí utrpením. 
Škoda. Naučili jsme své děti spoustu 
písní během dlouhých cest. Třeba 
autem na Ukrajinu. Učíme je počítat, 
hrajeme hry, kde si procvičují 
matematiku, slovní zásobu, biblické 
znalosti, a ty mladší třeba barvy 

nebo poznávání zvířat. Máme čas si 
popovídat a vysvětlit jim věci, na 
které by se jinak asi nedostalo. Na 
druhou stranu musí umět být hodné 
ve chvíli, kdy si jako řidič potřebuji 
odpočinout nebo něco probrat 
s manželkou. Pokud potřebuji zajet 
do obchodu něco nakoupit, rád beru 
jedno ze svých dětí s sebou. Zjistil 
jsem, že je daleko lepší být občas 
sám s jedním dítětem. Máme na 
sebe čas a mohu mu vysvětlit, co 
kupuji, proč a k čemu je to dobré. 
Případně ho učím samostatnosti, 
když ho nechám něco důležitého 
vybrat nebo zjistit od prodavače.  

Je dobré, dělám-li nějakou práci, 
u které mohou děti být, je zapojit. 
Často mi to pak trvá déle, ale o co 
mi jde na prvním místě? A postupně 
dokáží děti převzít zodpovědnost 
tak, jak se to naučily od svého otce.  

Pokud věříme, že máme své děti 
vyučovat a nenechávat to jenom na 
svých ženách, cestu určitě najdeme. 
A pokud nevíte, jak začít, zkuste 
třeba po večeři uklidit stůl a spo-
lečně si číst knihu Přísloví. 

 

Tipy pro táty: 
 

 Pokud nemáte čas každý večer dětem číst (třeba cestujete), nahrajte jim kazetu nebo CD.  Třeba 
večer v hotelu na služební cestě. Číst můžete buď příběhy z knížky, nebo i Bibli. Děti pak kazety nebo 
CD mohou poslouchat před spaním a zvyknout si na to, že je táta „vyučuje“. 

 Věnujte se dětem i jednotlivě. Pokud jedete nakoupit třeba do OBI, vezměte s sebou jedno dítě. 
Vysvětlujte mu, co kupujete, proč, co s tím budete dělat. 

 Zapojte děti do práce, kterou děláte mimo zaměstnání. Přesto, že vám asi z počátku moc nepomohou, 
naučí se pracovat a budou se od táty učit. Kupte jim vlastní „nářadí” – ať už na zahradu, kladívko 
nebo šroubovák. Pokud jim spravujete kolo, zapojte je, ať se naučí spravit si kolo samy.  

 Cestujete spolu? V autě nebo vlaku je spousta času. Vezměte téma ze školy, které jim nejde, nebo 
naopak jsou v něm dobří, a vymyslete hry na cesty do auta. Počítání, vyjmenovaná slova, slovíčka 
z angličtiny jsou výborná témata třeba pro hru na zamrzlíka. Nebo je naučte zeměpis tím, že budou 
sledovat cestu na mapě. 
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Tlak...   
Problémy…  
Neúspěch…Situace…  
To je realita, se kterou se pere snad 
každý muž. Bible nám detailně líčí život 
krále Davida a dává ho za vzor muže, který 
mnohokrát povstal proti svým nepřátelům a následně 
přinesl vítězství celé zemi. A právě návod na to, jak čelit 
nehmatatelným, ale přesto skutečným nepřátelům a obrům dnešní 
doby, jsme objevili v jednom neobyčejném filmu. Pochází z dílny 
amerických bratrů - producentů Alexe a Stevena Kendricka a nese výstižný 
název Vzepřít se obrům.  

Snímek detailně zachycuje jednu hráčskou sezónu amerického fotbalo-
vého týmu. Jeho ústřední postava, trenér Grant Taylor, se po šesti ne-
úspěšných letech dostane díky finančním, kariérním a manželským selháním 
na konec svých sil. Tým se pomalu rozpadá, protože nikdo z hráčů ani 
zástupců školy nemá chuť neustále prohrávat. Všechnu vinu připisují 
samozřejmě trenérovi, o kterém prohlašují, že je slabý a není schopen výhry. 
Dokonce jeho vlastní parťák a pomocný trenér váhá, jestli nepřevzít jeho 
funkci. Jeho ojeté auto už mele z posledního. V domě se kazí, co může, 
a vyvrcholením je zjištění, že překážkou k naplnění jeho a manželčiny velké 
touhy po dětech je také on. 

V tu chvíli se před ním strach a pocit selhání tyčí jako „obři“. Naštěstí 
však místo toho, aby zoufal pod tíhou deprese, začne Grant povstávat ve víře 
ve svého Boha. Navzdory tomu, co vidí a cítí, se posílí v důvěře k Němu. 
Rozhodne se Jej chválit a vydat Mu nově celý svůj život, ať se stane cokoliv. 

VZEPŘÍT SE  

OBRŮM 
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Tento projev zdravé mužskosti přinese do celého 
filmu zásadní zlom a Bůh si jeho postoj použije jako 
„herní plochu“ k ukázání, že „v Něm není nic 
nemožné“.  

Ve filmu se paralelně prolínají životy postav, 
které mají své konkrétní problémy, ambice a potřeby. 
Potkáváme se s manželkou trenéra Granta – Brooke, 
snící už několik let o miminku, studentem Davidem, 
trpícím nedostatkem sebevědomí, a jeho chromým, 
ale cílevědomým a povzbuzujícím otcem. Na trénincích poznáme Brocka, 
který je nejmenovaným lídrem týmu, ale svůj vliv doposud směřoval jen 
negativním směrem, a talentovaného Matta, bouřícího se proti svému jak 
přirozenému, tak i nebeskému otci. To vše vyústí do strhujícího zápasu 
a vrcholného utkání jednotlivců s jejich životními i hráčskými protivníky – 
OBRY. Zároveň je také zvýrazněno ústřední téma filmu, které říká, že Bůh je 
víc než schopen udělat v našich životech neuvěřitelné zázraky a změny, když 
se poddáme pod Jeho mocnou ruku.  

Výbornou a kvalitní podívanou dopřeje tento film nejen vám, ale i vaší 
rodině a přátelům, s kterými tak můžete strávit příjemný filmový večer.  

Linda Počajová 

Řekli o filmu… 
 

„Přestože se tento film 

odehrává ve sportovním 

prostředí, mluví do 

běžného života každého 

věřícího: mě tento film 

povzbudil v tom, abych 

šel za věcmi, o kterých 

vím, že jsou prioritní, 

a nenechal se zviklat 

okolnostmi, strachem... 

Abych věřil, že Bůh ví, co 

potřebuji, a na mně je, 

abych dělal, co je v mých 

silách, protože Bůh 

dokoná vše ostatní.“          

Roman S. 

 

„Film mi ukázal, že 

Bůh vyžaduje na-

prosté vydání a usilo-

vání o spravedlivé 

věci. Nestačí jenom 

poloviční a nezaujatý 

přístup. Jenom tak se 

Bůh umí přiznat 

k volání za vysvo-

bození právě 

v okolnostech, které 

jsou z našeho 

pohledu už dávno 

ztraceny.“ 

Petr S. 

 

„Tento film je hlavně o víře 

v živého Boha a jak se projevuje 

v našich každodenních zápasech. 

Pro mě je velkým svědectvím jeho 

samotný vznik a to, že se nyní pro-

dává v ČR v běžných obchodech. 

Celý film byl vyroben lidmi, kteří 

uvěřili tomu, že to je v Bohu možné, 

hrají v něm amatérští herci - křes-

ťané z jednoho sboru, a přesto se 

podařilo film prosadit do oficiální 

distribuce. Byl v 16ti jazycích 

rozšířen do 16ti zemí světa - s jasně 

křesťanským poselstvím to je 

zázrak. 

Martin H. 
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INTERNETOVÁ PORNOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Čo je to internetová pornografia? 

Pornografia pochádza z gréckeho slova „πορνογραφία“, čo sa skladá z dvoch 

slov: „pornea“ – smilstvo a „grafia“ - zobrazovať. Internetová pornografia 

je rozširovaná na internete, na webových stránkach. Rok 1991, keď vznikol 
Web a bol verejne sprístupnený, bol rokom, kedy pornografia zaznamenala 

svoju „explóziu“ vo svete.  

Podobne ako na videokazetách, alebo DVD, sa pornografia na internete stala 
tak rozšírenou, pretože dovoľuje ľuďom pozerať sa na ňu anonymne 

v pohodlí a súkromí domova. Navyše ešte umožňuje tým, ktorým by inokedy 

(napríklad na DVD alebo videokazetách) bola nedostupná, aby ju sledovali.  

 

Ako sa pozerá Boh na „iba“ internetovú pornografiu?  

Vieme, že vo svete panuje názor, že premýšľanie nad sexom a pozeranie por-

nografie je úplne prirodzené. Kresťanom doteraz ich hanba nedovoľovala, 
aby si napríklad išli do novinového stánku kúpiť „časopis“. Keď ale existuje 

možnosť sledovať „to“ anonymne, stáva sa osídlom a pokušením, ktorému 

denne viac a viac kresťanov prepadá. Pritom majú pocit, že o nič vlastne 
nejde. Ale Hospodin sa na to pozerá inak. 

Boh v Matúšovi 5:27-28 hovorí: „Počuli ste, že bolo povedané starým: 

„Nescudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu 
s myšlienkou požiadať ju, už aj scudzoložil s ňou vo svojom srdci.“  

Oliver Čapčík 



PŘIKRYTÍ                                                  Září 2008 

19 

Aká je skutočnosť o pornografii? A čo porno-

grafia prináša do života a aké sú dôsledky? 

Kam až to siaha. 

Veľa kresťanov (čísla hovoria, že každý druhý až 
tretí kresťanský muž a každá piata žena) zápasí 

so sledovaním pornografie na internete. Takéto 

„sledovanie“ a zároveň udržovanie vzťahu 
s Bohom sú naozaj dve nezlučiteľné veci. Exis-

tuje princíp, že človek sa premieňa a správa 

podľa toho, nad čím rozmýšľa: „Lebo ako 
zmýšľa vo svojej duši, taký je.” (Príslovia 23:7) 

A my sa podľa toho budeme meniť buď na 

hriešnikov, ktorí dovoľujú diablovi, aby používal 
ich mysle a telá na činenie neprávosti a svojho 

zámeru na tejto zemi, alebo to dovolíme Bohu.  

Silná (= slabá) stránka internetu  

Som presvedčený, že 95 % kresťanov by si len 

tak nešlo do stánku kúpiť „časopis“. Práve kvôli 

tomu, že to nie je anonymné, by sa báli, že ich 
niekto môže prichytiť, alebo, že by boli zlým prí-

kladom. Na obrázku sú tri aspekty, ktoré podpo-

rujú nástrahy tohto hrie-
chu na internete: 

Accesibility – 

prístupnosť 

Affordability –  

cenová dostupnosť 

Anonymity - anonymita 

S prvými dvoma je len 

ťažké niečo urobiť, pre-

tože je pravda, že na internete je naozaj všetko za 
„pár korún“ a dostupné – stačí kliknúť. Ale je 

možné sa postarať o to, aby sme anonymitu osla-

bili „zverejnením“.  
 

 Štatistiky hovoria, že 10 – 20 % 

mužov je závislých na 

pornografii .  

 Každý druhý kresťanský muž 

a každá piata žena zápasia 

s internetovou pornografiou. 

 70 % ľudí pozerá na pornografiu 

v rozmedzí od 9 do 17:00. To 

znamená, že počas pracovnej 

doby. 

 Ročne sa v USA vyrobia 

pornografické filmy za 

4 miliardy dolárov. 

 V internetových prehliadačoch je 

najvyhľadávanejším slovom 

„sex“. Medzi 20 

najvyhľadávanejšími je 

„Playboy“, „porno“ a „nahota“ . 

 “Kokaín už nie je v kurze, 

psychológovia teraz bojujú s 

drastickým nárastom 

závislých na porne. Skutočnú 

hrozbu podľa nich 

predstavuje predovšetkým 

porno na internete, ktoré je 

ľahko dostupné.” (Denník 

Mladá Fronta, 18.9.2008) 

 Jeden z dôsledkov rozšírenosti 

pornografie je, že 61 % detí, 

ktoré zmaturujú, už mali sex. 

Polovica z nich sú aktívni, 21 % 

vystriedalo  4 a viac partnerov. 

 Po páde železnej opony 

a otvorení obchodného styku 

USA a Ruska bola prvá loď, ktorá 

viezla tovar do Ruska, plná 

pornografického materiálu 

 Spoločnosť Playboy bola 

prvým sponzorom, ktorý 

zaplatil v 70tych rokoch prvú 

vlnu sexuálnej výuky. 

 V USA je ročne viac peňazí 

utratených na pornografii, ako 

za Broadway, country, jazz, 

balety, rockovú a klasickú hudbu 

dohromady. Tiež je ročne viac 
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Covenant Eyes 

Pred nejakou dobou som našiel na internete možnosť si 

na počítač nainštalovať softvér od spoločnosti Covenant 

Eyes (dosl. preklad: zazmluvnené oči), ktorá svoje meno 
založila na Biblickom verši z Jóba 31:1, ktorý hovorí: 

„Učinil som zmluvu so svojimi očami, a čo by som mal 

hľadieť žiadostivo na pannu?“ Softvér je vo svojej pod-
state založený na tom, že dáte niekomu, koho nazývate 

dôverníkom, právo na to, aby na týždennej báze dostával 

výpis vašej internetovej aktivity. A dôverníkovi každý 
týždeň príde váš výpis, na ktorom sú webové adresy, 

ktoré ste navštívili a zvýraznené a oznámkované sú tie, ktoré majú do nejakej 

miery vysoké skóre. Niekedy sa môže zdať, že niektoré „normálne“ stránky 
sú ohodnotené vysoko, ale skoro vždy je to kvôli tomu, že na stránke je 

odkaz alebo obrázok, ktorý vás navedie na „neslušnosť“ (príklad je napríklad 

server iDNES.cz). 

Vykazateľnosť 

V prípade, že máte záujem o viac informácií, na internetovej stránke 

www.covenanteyes.com (stránka a aj celý softvér sú v angličtine) nájdete 
detailnejšie vysvetlenie toho, ako softvér funguje a ako ho používať. Je ale 

potrebné si jeho používanie zaplatiť. Mesačne stojí asi 100 Kč pre jedného 

užívateľa (je možné zaregistrovať na viac počítačov) a platí sa kreditnou 
kartou. Ja osobne ho mám nainštalovaný a testujem už niekoľko mesiacov 

a až do tejto chvíle môžem len odporúčať. Môžu ho použiť rodičia, ktorí chcú 

dávať pozor na to, čo ich deti sledujú na internete, rodičia, ktorí zistili, že ich 
deti niekedy na internete sledovali „stránky“, a takisto je to jedna z najlepších 

ochrán samých proti sebe, pokiaľ ste pokúšaní. Váš dôverník totiž uvidí, na 

aké stránky ste sa pozerali. Dôverníkom môže byť starší v cirkvi, alebo dobrý 
priateľ, alebo dokonca partner. A samotný fakt, že existuje niekto, kto vidí, 

čo ste na internete robili a pozerali, odoberá jeden z pilierov. A stolička, ktorá 

mala tri nohy a vy ste jednu odobrali, spadne. Vykázateľnost vášho brouzda-
nia vás sama prinúti k tomu, dať si veľký pozor na to, na aké stránky sa 

budete pozerať.  

Prirodzený a duchovný boj 

Myšlienka zodpovedania sa, ako napríklad v Covenant Eyes naozaj vyzerá 

ako výborný pomocník v tomto boji, ktorý sa odohráva nielen v tele 
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a prirodzenom, ale takisto, a možno hlavne, v duchu. Telo a duša sú navzá-
jom veľmi blízko spojené, čoho môžeme využiť v náš prospech. Covenant 

Eyes alebo obdobné „prirodzené“ prostriedky sa tak môžu stať pomocníkmi 

aj v duchovnom boji, ktorý nie je proti telu a krvi:  

 „...Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnos-

ťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti 

v ponebeských oblastiach.“       (Efežanom 6:12) 

Preto keď hovoríme o duchovnej rovine, uvedomme si, akú jej Biblia 

prikladá dôležitosť a hľadajme a používajme spôsoby, akými môžeme 

v duchu bojovať. Jedným z nich je trávenie času s Bohom a modlitba. 
V Biblii sa hovorí, že niektorí duchovia „nemôžu vyjsť nijakým činom , iba 

modlitbou a pôstom...” A práve duch pornografie a smilstva je jedným 

z nich. Aj pôst je prirodzený spôsob, ktorý nás učí ovládať naše telá a telesné 
veci nahradiť duchovnými, teda modlitbou a časom stráveným s Bohom.   

Preto bojujme bratia, dobrý boj viery a buďme silní v tom, že budeme vedieť 

prikázať svojim telám, myšlienkam. Učiňme zmluvu so svojimi telesnými, 
ale hlavne duchovnými očami, aby sa pozerali na Boha. Bojujme tak, aby 

sme počas boja trávili čas premýšľaním nad Božími vecami, poddajme sa 

Bohu a Jeho princípom, ktoré ustanovuje v našich životoch a „diabol utečie 
od nás“.  

 

Nech vám Hospodin požehná. 
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Můj manžel mě stále překvapuje něčím krásným a vzácným, co nalézám v jeho 

srdci. Asi nejvíce mne překvapují tři vlastnosti, pro které si ho velice vážím.  

V první řadě nepočítá křivdy a bez problému odpouští druhým, aniž by čekal 

omluvu. To je Boží vlastnost. 
Vím, o mnoha situacích, kdy jsem byla nepříjemná, zlá, vyčítavá či ironická nebo 

jsem mu křivdila. On tyto situace vždy s láskou a trpělivostí snesl nebo mne 

napomenul. Vždy chtěl situaci vyřešit. Nikdy mi to zpětně nevyčetl a nepřipomněl. 

Pamatuji si, že mi často ve chvílích mé vzpoury opakoval, že nesmím zapomenout, 

že se máme rádi, a uvědomit si, kdo je náš nepřítel. Láska a pozornost mého muže 

mne vždy odzbrojila. 

 
Druhá vlastnost: nikdy se nenechá vydráždit. 

Neuráží se. A to ani v situacích, kdy ho někdo 

obviňuje nebo na něj slovně útočí. Vím, že to je 

proto, že má rád lidi. Vidí více trápení druhého, 

než aby hleděl na sebe. 

 

Třetí vlastností je jeho štědrost a pohostinnost. 

Projevuje se jednoduše: rozdá, co má nejraději. 
Z toho má největší požitek. Vůbec mu nevadí, 

když na něj nezbude. Má radost, když ostatním 

chutná a může jim udělat radost. 

Poslední půlrok se můj manžel zamiloval do 

kvalitních čajů. Naše nakupování vypadá tak, že 

nám paní prodavačka ukáže, co má nového, a my 

pak vybíráme podle toho, co mají návštěvy nejraději. Koupíme ten, co chutná panu 

sousedovi, pak ještě čajík pro tamtoho atp. 
Je ještě jedna věc, které si na svém muži vážím, a za co jsem vděčná. Můj muž mi 

nepřestal nosit květiny. Květiny mi pomohou usmát se a vidět věci a situace vese-

leji. Ale to nejdůležitější – vím, že na mě myslel dřív, než přijel domů.               

 Gabriela Procházková 
 

 

Nedávno se celá naše rodina měla vydat na pětidenní cestu. Vůbec se mi tehdy 

nechtělo nikam jet. Jelikož s námi měly jet naše dvě malé děti, čekalo mě velké 
balení, což je ke všemu činnost, kterou nemám zrovna moc v lásce. Cestujeme 

docela často, a tak mám v počítači množství seznamů na různé cesty a rozmanité 

příležitosti. Koupili jsme také dva nové kufry, aby se mi dobře balilo, věci se příliš 

Čeho si vážím na svém muži 
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nepomačkaly a byl v nich přehled. Navíc jsem maminkou v domácnosti, a tak si 

můžu svůj čas sama plánovat. Tudíž bych měla být sbalena včas a s přehledem, 
zvlášť když jsem o výjezdu věděla asi pět dnů dopředu a poté, co mi manžel kladl 

na srdce, že chce vyjet z domu včas. Jenomže tenkrát se mi to nějak nepodařilo.  

Když se Tomáš uřícený vrátil od zákazníků, zjistil, že kufry, které chtěl rychle 

naskládat do auta, jsou sbalené jenom na půl, děti ještě nedojedly oběd, ve dřezu 

se vrší obrovitá hromada nádobí… Nemluvě o stavu, v jakém se nacházela jeho 

manželka. A to jsme už pomalu měli být na cestě. Po počátečním šoku pouze 

s klidem prohlásil: „Dobře, s čím potřebuješ, abych ti pomohl? Řekni mi, co mám 

dělat.“ Nepadlo ani jedno slůvko výčitek, nekroutil hlavou a ničemu se nedivil. 
Nemusím asi ani psát, jak moc jsem se tiše styděla, že se mi nepodařilo sbalit nás 

včas, jak jsem se omlouvala a jak hodně se teď snažím, aby se stejná věc už 

neopakovala. A můj manžel se k tomu už nikdy nevrátil. 

 

Takových situací, kdy se můj manžel rozhodl trpělivě přikrýt můj nedostatek svojí 

láskou, už bylo mnoho. Je jen málo takových lidí, a já sama se mám co učit. Jeho 

láskyplné chování ve mně vzbuzuje touhu po změně víc, než jakákoliv 

„oprávněná“ kritika.          

   Magdaléna Brchaňová 

 

 

 

Je tolik věcí, kterých si na svém muži vážím a které se mi líbí. To, že mě má rád, 

že mi naslouchá, pomáhá, povzbuzuje. Ale nejvíce ze všeho si na něm vážím toho, 

jak přikrývá mé chyby a nedostatky. Když vidí, že se mi něco znovu a znovu 
nedaří, dává mi najevo, že to mohu zvládnout, že mi to půjde, že nemusím mít 

strach zkoušet to znovu. Je mým dobrým rádcem a přítelem. Zjišťuji pak, jak ho 

těší, když ani já ho nesoudím v jeho slabostech, když ho přijímám takového, jaký 

je. „LÁSKA PŘIKRÝVÁ MNOŽSTVÍ HŘÍCHŮ.“ 

1. Petrův 4:8: „...Přede vším pak lásku jedni k druhým opravdovou mějte; nebo 

láska přikryje množství hříchů.“ 

 
Při našich zásnubách mi citoval verše: „Zasnubuji si tě sobě na věčnost, abys 

poznala Hospodina.“ A tak skrze svého muže poznávám, jaký je sám Bůh, jaký je 

Jeho charakter, jaká je Jeho láska ke mně a k ostatním lidem. 

Nedávno mě napadlo, že Bůh se nám vlastně ukryl, schoval do našich manželů. 

Takže ten, s kým jednáme, je vlastně Hospodin ukrytý, skrytý v nich.  
 

Soňa Podsedníková 
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Můj milovaný muži, 

byly doby, kdy jsem si myslela, že nebudu mít ani tu čest někoho 
svým mužem nazvat. O to více jsem teď vděčná za milost, že tě 

mám, a chci ti poděkovat. 
Jsem ti nesmírně vděčná za odvahu, kterou Pán do tebe zasadil. Prokázal jsi ji 
už jen tím, že sis mě vzal.  Dobře vím i o všech bojích a zkouškách, kdy ses roz-
hodl – a šel. Proti všem nepřátelům a protivenstvím, proti tlaku a každé lži. 
Vím, že miluješ Pravdu, a ta nás mnohdy vysvobodila. Jsi pravdomluvný, i když se 
někdy zdá, že se to zrovna nehodí. Nebo bys přece mohl udělat kompromis. Ale ty 
lež nenávidíš, a proto jsi v mých očích vzácný. 
Učím se od tebe pokoji a milosrdenství. Obzvlášť když děti mají „svůj den“ a já už 
nejsem zrovna příjemná. Dokážeš klidným, ale důrazným hlasem napomenout, ale 
i povzbudit, motivovat. 
Jsi skvělý táta. Miluješ naše dcery a každý den, 
i v sebemenších maličkostech, vnímám tvou vděč-
nost Hospodinu, že nás tak obdaroval. Dokážeš 
s nimi dovádět jako malý kluk, lézt s nimi po 
čtyřech, ale i po stromech, díky tobě znají spoustu 
věcí o všem kolem, co Bůh stvořil. Raduješ se 
s nimi z jejich úspěchů, dovedeš si je i přitulit, 
když je něco trápí. Trávíš čas u jejich postýlek, 
když jsou nemocné, a učíš je spoléhat se na 

Hospodina a utíkat se k Němu s každou potřebou. 
Díky tobě je jim přirozené modlit se za sebe navzájem, předkládat před Boží trůn 
potřeby druhých. 
Máš v sobě velkou zodpovědnost, se kterou se nás snažíš zabezpečit. Jsi pracovitý 
a jsem vděčná za to, že naše dcery mají v tobě vzácný příklad. Věřím, že nebudou 
líné a zamilují si práci na Boží vinici, budou rozmnožovat a požehnávat i druhé. 
Miluješ mě takovou, jaká jsem. S mými náladami a přecitlivělou duší. Máš se mnou 
notnou dávku trpělivosti. Zahanbuje mě to, protože mi nastavuješ svou láskou zrcad-
lo, a já vidím mnohé rezervy, které mám vůči tobě. 
Jsi mi příkladem v důvěře v Hospodina. Znám jen málo chvil, kdy jsi malomyslněl, 
ale mám před očima mnohé, kdys to nevzdal, i když já už měla chuť vše vzdát. 
Tvá skromnost a nenáročnost je příkladná. V nedostatku se umíš radovat, v nadbytku 
jsi moudrý a rád žehnáš potřebám druhých. Dokážeš pochválit a povzbudit, a to 
i tehdy, když mi připadá, že by pohledal. Najdeš vždycky něco, čím mě nebo druhé 
potěšíš, povzbudíš, oceníš. Máš moudrost v tom, jak napomenout, napřímit. Vznětli-
vost a unáhlenost nepatří k tvému charakteru. Často mě tím odzbrojíš. 
Avšak tvou největší předností je to, že miluješ Hospodina. A proto tě miluji i já. 
Proto jsi mým vzácným mužem. Proto mi tě Pán dal. Nikdy nedokáži být asi dosta-
tečně vděčná za poklad, který v tobě mám! Jsem tak bohatá! 
Díky za tvou lásku! Tvoje šťastná žena 

Jarmila Srkalová  
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Říká se, že muži jsou nekomunikativní. Je to opravdu tak? A má to 

být tak? A pokud mají být muži obrazem Boha, znamená to, že Bůh je 

nekomunikativní? Následující úryvek z jednoho kázání a odpověď na 

otázku možná něco napoví.  

Slovo „znát“ má v Bibli velmi hlu-

boký až intimní význam. Není to 

tak, že se zeptáte: „Bratře, znáš 

svoji manželku?“ – „Ano, znám. 

Narodila se v roce xy v tom a tom 

městě, její matka se jmenuje 

Pavla. Tady je její fotografie.“ Boží 

slovo ztotožňuje slovíčko znát 

s velmi intimním obecenstvím. Do 

té míry, že Adam poznal svou 

ženu a ona porodila syna. Měli 

bychom pochopit, že takto máme 

znát i Boha. Jenomže my někdy 

nemáme takové obecenství ani 

mezi manželem a manželkou. 

Poslední dobou hovořím s růz-

nými lidmi a zjišťuji, že se neznají 

a nefungují ani v rámci manžel-

ství. Základní princip nefunguje 

v nejmenší jednotce, která by 

měla být stavebním kamenem 

církve. Manželé spolu nežijí a ne-

sdílejí se. Mluvil jsem o tom 

s jedním bratrem a on mi řekl: „Ti 

lidé nejsou jedno tělo. Nevstoupili 

do rozměru, kde by byli jedno 

tělo.“ Když tě bolí ruka, tak s tím 

něco uděláš, protože to cítíš. Je to 

tvoje ruka. Součást tebe samého. 

Musíš bolest cítit a musíš něco 

udělat. Ale manželé o ní třeba ani 

nevědí. Občas za mnou někdo 

přijde a říká mi určitou věc, a tak 

se ptám: „Co na to říká tvůj 

manžel? Co na to říká tvoje 

manželka?“ A oni mi odpoví: „On 

   Martin Klusoň 

PROČ MUŽI  

MLČÍ 



PŘIKRYTÍ                                                  Září 2008 
 

26 

to neví. Ona to neví.“ Jak to, že to 

neví? To je možné schovat? Když 

přijdu domů a měl jsem k obědu 

knedlík, který mi nechutnal, tak 

se na mě moje manželka podívá a 

ptá se: „Co je?“ Až přijdu na to, že 

to byl knedlík, který mi nechut-

nal. To je pochopitelně extrém, 

který jsem uvedl pro ilustraci. Ale 

nemůžete být vedle sebe a nevě-

dět o sobě. Nemůžete 

žít „vedle sebe“. Musí-

te žít spolu. Potřebuje-

te vědět, o čem ten 

druhý přemýšlí. 

Muži nemluví? 

Říká se, že chlapi 

neumí mluvit. Nejhorší 

je, že si všichni myslí, 

že to je normální. Že je 

v pořádku, že chlapi neumí mlu-

vit. Ale počkejte, „chlap“ není 

výmysl člověka. Muž je obraz. 

Nejsme muži a ženy, protože jsme 

si to vymysleli, ale proto, že Bůh 

nás tak stvořil. Aby nám na tom 

něco ukázal. Co reprezentuje 

muž? Hlavu, Krista. Jinými slovy, 

pokud je v pořádku, že muž 

neumí komunikovat, znamená to, 

že Pán Bůh s námi nemluví. Je to 

tak? Pán Bůh s námi nemluví. 

Znamenalo by to, že mluví jenom 

církev – žena. A nejen to, Pán Bůh 

ani nechce vyslechnout. Nejenže 

nemluví, ani neslyší. Církvi, vyja-

dřuj se stručně a jednoduše, 

protože Bůh není připravený 

poslouchat tvé výlevy. Rozumíte 

mi?  

Bůh však takový není. Čeká, že 

církev Mu přednese, co potřebuje, 

že vylije své srdce. Je připraven 

nám naslouchat. Pokud je takový, 

pak muži to musí 

reprezentovat! Druhá 

věc je, že Bůh s námi 

mluví. Dokonce nám 

sděluje své pocity! To 

je šokující, že? Možná. 

Říká nám o svých 

pocitech i o svých plá-

nech, protože nás 

považuje za přátele. 

Sdílí s námi svoje hnutí mysli. 

Bůh se zhrozil a řekl: „Přece bych 

nemohl něco udělat, a neříct to 

svému příteli! Neříct mu to.“ Bůh 

mluví, říká nám o hnutích své 

mysli i o svých záměrech, bratři 

muži. To je princip, který má fun-

govat i v nás. Mluví o blízkosti. 

Pojďte si na chvíli představit, že 

tak fungujeme ve svých domo-

vech. Že jsme jednotka, která se 

pohybuje a dělá věci spolu. Když 

jeden něco dělá, je to proto, že ví, 

co dělá ten druhý. Fungují spolu. 

Bůh mluví. Říká 

nám o hnutích 

své mysli i o 

svých 

záměrech, 

bratři muži. 
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Každý dělá třeba jinou činnost, 

ale komunikují, plynou mezi nimi 

informace. Duch a láska plynou 

mezi nimi.  
 

Otázka:  

Chtěl bych se zeptat na jednu věc. 

Hovořil jsi o komunikaci a o tom, 

že člověk, muž a žena, jsou obra-

zem Božím. Říká se, že muži jsou 

nekomunikativní a ženy komuni-

kativní. Jestli je muž obrazem 

Boha a Bůh je komunikativní, jak 

tedy překonat nekomunikativ-

nost, když je člověk nekomunika-

tivní typ?  
 

Odpověď: 

To je jako s čímkoliv jiným. Jsme 

formováni a ovlivňování náro-

dem, rodinou, možná pohlavím, 

jsme muž nebo žena. Ani jedno 

z toho není vždy spravedlivé. Jako 

Češi máme určité pocity a cho-

váme se nějakým způsobem. A to 

proto, že je to naše přesvědčení 

a ani nevíme, že by to mělo být 

jinak.  

Nebuďme jako Vinnetou, 

buďme jako Kristus. 

První věc tedy je, že k nám musí 

přijít slovo. Tak jako přišlo 

v tomto kázání. Musí přijít slovo, 

které řekne na základě Božího 

slova, co je dobře, a co je špatně. 

To znamená, že měřítko už není 

to, co se říkává, ale Boží slovo. 

Potřebuji odmítnout jakýkoliv 

názor, který má svět. 

 Psychologický nebo jakýkoliv 

jiný. Existuje úzus a všichni ho 

potvrdí a všichni ho podepíšou, 

že chlapi jsou nekomunikativní. 

První věc, kterou musíme udělat 

– odmítnout to jako princip. 

Musíme říct: to je špatně. To, že 

jsou muži nekomunikativní, není 

norma. V Bibli nikde nenajdete 

takovou normu a takovou po-

bídku. Bůh nás v Bibli nikde 

nenabádá k indiánskému mlčení. 

Víte, co myslím? Indiáni sedí 

u ohně, mlčí a po dvou hodinách 

jeden řekne: „Uffff.“ Znamená to – 

válečná porada byla rozpuštěna. 

Je spousta vtipů na toto téma. 

Běloch si půjčí indiánského koně 

a ptá se, jak se kůň ovládá. Indián 

mu říká: „Když řekneš uff, tak se 

rozjede. Když řekneš uff uff, roz-

jede se tryskem. A když řekneš 

uff uff uff, tak se zastaví.“ Tak 

běloch uff – jede na koni. Uff uff – 

běží tryskem, a najednou rokle! 

Běloch si nemůže vzpomenout, 

jak koně zastavit. Na poslední 

chvíli si vzpomene – uff uff uff! 

Kůň se zastaví na samém okraji 
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rokle. Běloch si vydechne – uff. 

Vinnetou, Old Shatterhand 

a všichni ti ostatní – to je kultura, 

která nás vychovávala a která nás 

ovlivňovala. Vědomky nebo ne-

vědomky, tak to 

prostě je. Až chlapi 

nebyli schopni o ně-

kterých věcech mlu-

vit. To je povědomí, 

které pochopitelně 

není z Boha. 

Mluvit o niterných 

záležitostech? To se 

skoro považuje za 

slabost. To se pova-

žuje za slabost. Nebo úzus „chlapi 

nebrečí“. Vždycky říkám svému 

synovi Davídkovi, když se někde 

zraní: „Davídku, chlapi nad sebou 

nebrečí, když se zraní. Chlapi si to 

šetří, protože musí brečet nad 

jinými věcmi. Brečí nad stavem 

své duše a nad stavem církve.“ 

Rozumíte mi? Nemůžete říkat: 

„Chlapi nebrečí.“ Protože to není 

pravda. Chlapi musí brečet. 

Chlapi nebrečí, když si zraní 

nohu, to je fakt.  

Pokání před manželkou? 

A nahlas? 

Jsou různé věci, které nám byly 

říkány a my jsme je přijali za své. 

Přijali jsme je, jako kdyby je 

pravil Pán Bůh. Takže chlapi 

nebrečí, chlapi se nesvěřují, 

chlapi nenaslouchají, chlapi ne-

komunikují. Někde vnitřně máme 

pocit, že je to správně. Že bychom 

přišli o kus chlap-

ství, kdybychom vy-

jádřili svůj niterný 

pocit nebo tako-

vému pocitu na-

slouchali. Nejprve 

musíte odmítnout 

tuto teologii. Tuto 

mentalitu. Jakmile ji 

odmítnete, udělali 

jste první veliký 

krok. A můžete začít činit pokání. 

Ideálně před svou manželkou. 

Máte někoho za svědka. Je totiž 

lepší dělat pokání před někým, 

kdo vám je pak tichým svědomím. 

Řekněte: „Pojďme se modlit, 

manželko. Pane Bože, vidím, že ta 

věc je někde ve mně zakořeněná a 

chce mě ovlivňovat. Vzpírám se jí 

ve jménu Ježíše Krista, odmítám ji 

ze svého života. Odmítám, že 

chlapi jsou nekomunikativní, pro-

tože to není obraz Boží. Nechci 

být obrazem indiána, ale chci být 

obrazem Krista a Boha. A oni 

nejsou nekomunikativní. Ježíš se-

děl s Marií a povídal a povídal. Až 

se to Martě, její sestře, nelíbilo.“ 

Nejde o množství. Nepochopme 

 

Nemůžete žít 

„vedle sebe“. 

Musíte žít spolu. 

Potřebujete vědět, 

o čem ten druhý 

přemýšlí. 
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To, že jsou muži 

nekomunikativní, 

není norma. Bůh 

nás v Bibli nikde 

nenabádá k 

indiánskému 

mlčení.  

to tak, že jde o hodiny a hodiny. 

Jde o schopnost naslouchání. Ne 

jako když zrovna spravuji auto 

a manželka po mně něco chce: 

„No tak povídej. Jó, slyším tě. 

Ještě něco? Aha, aha. Jo, dobře, 

dobře. Odpověď číslo sedm. 

Pomodlíme se. Jasně.“ Rozumíte 

mi? To není komunikace. Vy byste 

nechtěli, pánové, aby s námi 

takovým způsobem jednal Bůh. 

Když Mu vyléváte svoje nitro, Pán 

Bůh vám neodpoví jen tak 

mimochodem: „Dobře, teď řeším 

Afriku, ale povídej.“ Rozumíte mi? 

Musíme přijmout obraz Boha 

takový, jaký je. Říct si: „Bože, chci 

a budu komunikovat 

tak, jak komunikuješ 

Ty. Abych nesl správ-

ný obraz Tebe.“ To 

znamená, že když, 

manželko, něco vylé-

váš ze svého nitra, 

chci tomu rozumět. 

I když je mi to třeba 

trošku cizí. Chci tomu 

nejen rozumět, ale 

chci být schopný ti v tom pomoct. 

Z mého pohledu je to banalita. 

Z tvého pohledu je to konkrétní 

strach z něčeho – například. 

„Bojím se, že děti toto a tamto.“ 

Objektivně to je nesmysl. Ale pro 

tebe to znamená bolest. A tak to 

nemůžu šmahem odmítnout 

a zařadit do kategorie „drobné, 

malé, nepodstatné“. Musím to 

zařadit do kategorie „moje žena“. 

A podle toho se zachovat. „Co tě 

na tom trápí?“ Zjistil jsem, že 

někdy stačí opravdu málo, aby se 

věci odemkly a vyřešily. Stačí 

opravdu málo.  

Žena není muž.  

Ani v komunikaci. 

Bratři, musíme se naučit, že man-

želka nám někdy neříká věc, 

kterou nám říká. Říká něco úplně 

jiného. Nemůžete poslouchat, 

jako kdyby byla počítač, a mate-

maticky to rozebrat – 

dobře, vyřešíme, tady 

tomu nerozumím, to 

je hloupost a toto vy-

řešíme. Ona se snaží 

sdělit, co ji trápí. 

Manželka povídá, 

mluví o všem mož-

ném, protože ji něco 

trápí. Někdy mi Kris-

týnka začne vykládat 

věci, které jsou od Tater 

k Šumavě. V tom smyslu, že na 

zahrádku prší, děti jsou ve škole 

a musíme nakoupit knížky do 

školy, nestíhá prádlo a polštářů je 

sedm, ne osm. Často nemá smysl 

se zabývat přesně tím, co říká, ale 



PŘIKRYTÍ                                                  Září 2008 
 

30 

potřebujete zjistit v Bohu, co vám 

říká někde na jiné rovině. Patrně 

vám říká: „Něčeho se bojím, něco 

mě tíží.“ A tak v tu chvíli nemá 

smysl argumentovat: „Co mluvíš 

o polštářích? Vždyť to vyřešíme 

karimatkou.“ Ona na to odpoví: 

„No dobře, ale 

nemáme ještě 

okopanou zahrád-

ku!“ Jakou to má 

souvislost? To má 

velkou souvislost. 

Musíme se naučit 

naslouchat tímto 

způsobem – pro-

tože tak se chová 

církev k Bohu. 

A Bůh je schopný s námi mluvit 

a slyšet to. Potřebuji se někde 

zamyslet a pochopit – ona se mi 

snaží něco říct. To není 

o polštářích. Tak odpovídal Kris-

tus. Všimněte si, jak mluvil Bůh. 

Lidé mu někdy začali něco říkat 

a z Jeho odpovědi byste mohli mít 

pocit, že je nepochopil, že je úplně 

vedle. Ale Ježíš se vždycky zamě-

řil na podstatu. A tak vám někdy 

manželka říká: „Nemáme knížky 

pro děti, nevycházím s penězi, 

volal František a volala Věra a tak 

dále ...“ A v tu chvíli je potřeba jí 

říct: „Já ti to nádobí pomůžu 

umýt.“ „To je perfektní, děkuji.“ 

Rozumíte? Zdánlivě nemluvíte 

o tom, o čem mluví ona, a přesto 

o tom mluvíte. Musíte vystoupit 

úplně na jinou rovinu komuni-

kace. Na rovinu komunikace 

lásky. V tu chvíli říct: „Trápí tě 

něco? Co to je?“ 

Může to být o tom, 

že zítra jde s dětmi 

k lékaři a bojí se, 

jak to dopadne. Ale 

ona mluví o 

zahrádce. A vy se 

zabýváte zahrád-

kou. Jenže tak to 

nikdy nevyřešíte. 

Potře-bujete v tu 

chvíli pochopit, že se jedná o 

návštěvu doktora a říct: „Já tam s 

tebou zajdu. Nebo to s tebou 

aspoň tři minuty proberu. To 

bude v pohodě.“ Obejměte ji 

a řekněte: „Ty se bojíš toho 

doktora zítra?“ „Hm, asi jo.“ 

A najednou už vůbec nemusíte 

řešit zahrádku, o tom to totiž 

vůbec není. My muži jsme zvyklí 

přemýšlet jinak.  

Řekneme: „Prosím tě, musím 

vyřešit toho doktora zítra, jsem 

z toho trošku vyplašený.“ Toto 

vám řekne muž. Ale žena vám to 

neřekne. Ona to někdy ani neví.  

Potřebujeme spolu 

jednat a respektovat 

se s vědomím, že 

nejsme dokonalí a  

máme věci, ve 

kterých potřebujeme 

pomoct. 

 



PŘIKRYTÍ                                                  Září 2008 

31 

Potřebujeme spolu jednat a res-

pektovat se s vědomím, že nejsme 

dokonalí a v některých věcech 

potřebujeme pomoct. Jestli je 

někdo, kdo to umí, tak 

to je moje žena. Vůči 

mně. Někdy přijdu 

a ona v tu chvíli vycítí, 

že mě něco tíží. 

Podáváme nabídku 

a jsem nervózní, jestli 

z toho něco bude, 

nebo nebude. A ona je 

schopna v takové situ-

aci říct: „Co si dáš k večeři? 

Udělám ti dobrou večeři a pak se 

postarám o děti. Potřebuješ 

dopsat tu nabídku, tak ji dopiš.“ 

Taková drobnost. Ale najednou 

máte pocit: tady mě někdo 

podrží, pomůže mi. Máte pocit, že 

si s ní o tom můžete popovídat. 

Nevím, jak jste na tom vy, ale já 

někdy o těchto věcech potřebuji 

mluvit. A ona taky. Tak to musíme 

respektovat.  

 

Změna nepřijde sama. 

Vím, bratře, odpovídám ti hodně 

dlouze. Tak už to jenom shrnu. 

První krok je odmítnout myš-

lenku, že jsem ne-

komunikativní typ, a 

pochopit, že to je 

nedostatečnost mojí 

duše, tak jako cokoliv 

jiného. Za druhé činit 

pokání a prosit Boha 

o změnu. Modlit se 

a udělat konkrétní kro-

ky. Začít na tom pra-

covat. Modlit se a pracovat. Tak 

jako se vším. Kdo mě znáte, 

možná byste se divili, jak je mi 

nepříjemná větší společnost. Není 

mi to blízké. Když mě někdo 

pozve na nějakou akci, kde jsou 

cizí lidé, musím to překonávat. 

Nejdu tam proto, že by mi to bylo 

příjemné. Ale přijdu tam a s 

každým se seznámím. Někdy 

musíme překonávat věci, které 

nám nejsou vlastní. Z lásky k těm 

okolo nás.  

 

To znamená, že 

když manželka 

něco vylévá ze 

svého nitra, tak 

tomu chci 

rozumět. 
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Dělej si 

poznámky 
 
Nedávno jsem 

četla o skvělé me-
todě, jak naučit děti, 
aby si dělaly poz-
námky při shromáž-
dění. 

Ti nejmladší – 
nečtenáři poslou-
chají kázání a kreslí 
to, o čem kazatel 
mluví. Mladší čte-
náři si napíšou z ká-
zání nějaké slovo, 
a nakreslí k němu 
obrázek. Zdatnější 
čtenáři už mohou 
napsat větu nebo 
verš a také doplnit 
kresbou. Takto 
zaměstnají nejen 
své ruce, ale i mysl 
a srdce. Při kázání 
budou také dávat 
větší pozor, když je 
tatínek v neděli 
odpoledne požádá, 
aby rodině své dílo 
ukázali. 

Lisa Metzger 
Matthews, Severní 
Karolina, USA 
Mark a Lisa mají Annalise 
(15 – v 10 letech adop-
tována z Kazachstánu), 
Kaitlyn (8), Ethan (7), Trey 
a Jake (5 a 3 – adoptováni) 

 

 

 
 

 
 
 

Nauč je sebeovládání 
 

Nedokážu si vybavit všechny situace, kdy jsem byla 
ráda, že se moje děti, od miminek až po ty starší, naučily 
tiše sedět ve shromáždění, na hodinách plavání starších 
sourozenců, v restauracích, ve frontách (na úřadech, 
u pokladny atd.). Máme nyní sedm dětí ve věkovém roz-
mezí od 7 do 21 let. Pravidelně se mi stává, že si cizí lidé 
všimnou jejich dobrého chování. Často poznamenají, že 
„jejich Honzík by nikdy nevydržel sedět tak dlouho poti-
chu“. Myslím, že někteří z nich mají za to, že takové cho-
vání je mým dětem přirozené. Nevědí o dlouhých hodi-
nách vyučování, které přinesly tento úspěch. 

 

Kdokoliv se rozhodne a bude důsledný, může také 
vychovat děti, které se dokážou ovládat.  

 

Nejdůležitější věcí, kterou dělám, je téměř každodenní 
cvičení doma. To mi umožní vyučovat děti podle našich 
domácích standardů, což je mnohem jednodušší provádět 
v soukromí domova než uprostřed „tichého“ prostředí.   

 

Když je dětem asi tak 5 až 7 měsíců, učím je sedět 
potichu na klíně. Nejprve stačí kratší chvilka (od 5 do 10 
minut) pak čas prodlužuji. Naše sezení většinou netrvají 
déle než 30 minut, pouze při zvláštních příležitostech 
jsme je trochu protáhli. Není potřeba cvičit půl druhé 
hodiny, i když někdy za zvláštních okolností možná 
budete potřebovat, aby dítě tak dlouho vydrželo! Pokud 
se ale naučí základům sebeovládání, dokáže být v klidu 
tak dlouho, jak je potřeba. Samozřejmě v mezích zdra-
vého rozumu. 

 

Zjistili jsme, že čas rodinné modlitby je velmi vhodný 
k takové výuce. Můžete také cvičit během poslouchání 
vašeho oblíbeného pořadu v rádiu, nebo když hlasitě 
čtete knížky. Myslím si, že je důležité, aby dítě během cvi-
čení nemělo mnoho zrakových podnětů, které mohou 
upoutat jeho pozornost.  

 

V době, kdy děti vyučujeme sebekázni, jim nepo-
volujeme  četbu  knížek nebo hraní  s hračkami,  a  to pro- 

Děti 

na shromáždění 
ě
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Sedět vpředu 
Byla jsem překva-

pená, že ještě nikdo 
nezmínil toto tajem-
ství, jak udržet děti 
v církvi, aby se cho-
valy dobře. Při vý-
chově našich dětí jsem 
to zažila jako veliké 
požehnání. Když děti 
seděly na předních 
místech, přímo pod 
dohledem kazatele, 
tam, kde je pomazání 
nejsilnější, vždycky se 
chovaly lépe. Mnoho 
rodičů sedí se svými 
dětmi vzadu a myslí si, 
že tam je snazší mít je 
pod kontrolou. Nicmé-
ně to nejhorší místo je 
právě vzadu. Je tam 
spousta rušivých prv-
ků, které snadněji 
odvedou dětskou po-
zornost. Děti také vidí, 
co dělají ostatní, kteří 
sedí před nimi, což  
přináší další roz-
ptylování. Možná to 
zní trochu zvláštně, 
ale zkuste to. Jsem si 
jistá, že tím rozdílem 
budete ohromeni. 

Erika Mitchell 
Troy, Montana, USA 
kellyanderikamitchell@msn.co
m; Kellyho a Eričiny děti jsou 
Micaiah (4), Lilia (2) 
a Benjamin (7 měsíců) 
 

 

 

to, že jim to nedovolujeme ani ve shromáždění 
(a v podobných situacích). Zjistili jsme totiž, že hračky 
a knížky způsobují problémy, ruší jiné lidi, když padají 
na podlahu apod. Někdy dětem povolíme držet si 
plyšáčka, pouze však během „opravdových“ situací. 
Nikdy ne během domácího cvičení.  

Během vyučování je důležité důsledně káznit 
děti, pokud nesedí klidně. Dokonce i „veselé“ zvuky 
můžou působit rušivě v prostředí, kde se všichni 
ostatní chovají tiše. Káznění provádějte pomocí jakých-
koliv efektivních metod, na kterých se s manželem 
shodnete. U nás se metody káznění pohybují od leh-
kého stisknutí těla k silnému uchopení dětských zmíta-
jících se částí těla, nebo plácnutí přes ručičku, rameno 
nebo nožku tak, aby to štíplo. Volba metody káznění 
záleží na dítěti a na tom, ve které fázi výuky se nachází. 
Na konci vyučovacího sezení je také důležité dítě 
pochválit. 

Existuje ještě další důležitá věc, kterou vyžaduji: 
dítě vždy musí sedět na mém klíně (nebo vedle mě, je-li 
starší). V opravdové životní situaci pak ví, že mu 
nebude dovoleno slézt dolů a chodit si kolem. Je pro něj 
zřejmé, že bude muset sedět na mém klíně nebo na židli 
vedle mě (anebo že jej budu držet, pokud bude nutné 
stát). Pochvala je opět velmi důležitá, protože požaduji 
po mém dítěti něco, co mu není přirozené.  

Dále je užitečné a důležité (pro případy setkání, 
návštěvy v cizím domě) naučit dítě (a to stejným způ-
sobem, jaký je popsán výše), aby zůstalo na určitém 
ohraničeném prostoru, jako je například deka na hraní. 
Když se to jednou naučí, pak zůstane ve svém prostoru, 
kamkoliv vezmete jeho deku.  

Rodiče bývají v pokušení umístit dítě mezi sebe, 
a sami se tak stanou jakousi „zarážkou“ na konci 
povoleného prostoru. S manželem si vždy dáváme 
pozor, abychom seděli bok po boku; děti, které 
potřebují větší pozornost, umístíme na klín nebo hned 
vedle nás. Toto je další způsob, jak jemně a dát dětem 
najevo, že jejich rodiče drží pohromadě. Vyučování dětí 
vyžaduje obětavost a důslednost, odměnu však nelze 
vyčíslit! 

 

 
JANE DUNLOB 
Lurgan, Co. Armagh. Severní Irsko 
janedunlop@hotmailco.uk; David a Jana s dětmi - David (10), Amy (8), 
Katie (6), Charlotte (4) a Hannah (2) 

mailto:kellyanderikamitchell@msn.com
mailto:kellyanderikamitchell@msn.com
mailto:janedunlop@hotmailco.uk
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Co vnášíte do dveří 

 

 

 

 

 

 

Ron Hutchcraft 

Když byly naše tři děti ještě 
malé, pokaždé, když jsem se 
vracel ze zahraniční cesty, mě 
nadšeně běžely přivítat ke 
dveřím. Není to milé? Ano, ale 
musíte také znát část důvodů, pro 
které mě tak nadšeně vítaly.  

Víte, když jsem někde na 
cestách, nakupuji suvenýry. 
Kupovat dárky je pro mě v tu 
chvíli jediný způsob, jak být se 
svou rodinou. Nezáleží na tom, 
zda jsem v Singapuru, v Ho-
landsku nebo v Austrálii.  

Takže když táta vcházel do 
dveří, bylo ve vzduchu cítit určité 
očekávání. Samozřejmě, že se 
nám stýskalo a tak jsme se 
objímali a pusinkovali, ale ty tři 
děti dobře věděly, že v kufrech 

jsou věci, které v nich nebyly, 
když jsem odjížděl. Je příjemné 
vracet se domů, když máte pro 
každého dárek. 

V 1. Paralipomenon 16 čteme 
o Davidově nezapomenutelné 
zkušenosti. Vedl židovský lid, 
když přinášeli do nového hlav-
ního města Jeruzaléma nejsvatější 
věc na světě, truhlu smlouvy. 
Truhlu, která byla v tomto bodě 
duchovní historie ústředním 
místem Hospodinovy osobní 
přítomnosti na zemi. Po letech, 
kdy byla truhla pryč, vede David 
důstojné navrácení archy a při-
pravuje skvěle zorganizovanou 
oslavu, která právě začíná. On 
však zanechává velkolepé jeru-
zalémské slavnosti za sebou, a 
vydává se na jinou misi – jde 
domů.  

Naše dnešní slovo z Písma je 
z 1. Paralipomenon 16:43: „A tak 
rozešel se všecken lid, jeden každý 
do domu svého; David též navrátil 
se, aby požehnání dal domu 
svému.“ David nejenže přinášel 
požehnání svému lidu, ale přiná-
šel požehnání i tehdy, když vchá-
zel do dveří svého domu. Děláte 
to také tak? Víte, pokaždé když se 
odněkud vracíte ke své rodině, 
něco s sebou vnášíte do dveří – 

35 
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stres, napětí nebo pokoj. 
Soběstřednost a zaměřenost na 
své vlastní potřeby, nebo ne-
sobeckost, obětavost – snahu 
pomoci lidem naplnit jejich 
potřeby. Přinášíte domů po-
vzbuzení, nebo negativní, kritické 
řeči? Přinášíte chlad, nebo lásku 
a vřelost?  

Způsob jakým vcházíte do 
dveří, vyvolá určitou náladu. 
A s touto náladou pak nejspíš 
budete muset trávit následující 
hodiny. Po náročném dni je 
prostě lidsky přirozené přijít 
domů se soběstředně nastavenou 
myslí, plnou smetí, které den 
přinesl, a to pak vysypat na 
všechny svoje milované! Ale 
nechtěli byste raději do verše 
z první knihy Paralipomenon 
napsat své jméno?  

_______________ se vrátil domů, aby 
požehnal své rodině.“ 

Takže jak to uděláte? Musíte 
vědomě cvičit sami sebe v tom, 
jak během cesty domů mentálně 
uzavřít svůj pracovní den. Říkával 
jsem tomu „uzavření svého men-
tálního kufříku“ během cesty 
domů. Musíte vědomě vyjít ze  

 

sebe a zaměřit se na to, jak na 
tom byli jednotliví členové vaší 
rodiny ráno, než jste odešli. Na co 
se každý z nich těšil? Čeho se 
obávali? Co si plánovali? Jak se 
každý z nich cítil? Vstupte zpátky 
do jejich životů ještě dříve, než se 
s nimi setkáte. Je to určitý druh 
obecenství, který s nimi můžete 
mít dřív, než je uvidíte! Když pak 
vstoupíte do dveří, už budete se 
svými nejbližšími v kontaktu. 
Potom, podobně jako když se táta 
vrací z jedné ze svých velkých 
cest, vnesete do dveří dary – 
možná upřímnou a dobře míře-
nou otázku ohledně nějaké části 
jejich dne, nebo třeba laskavý 
dotyk či slovo povzbuzení pro 
každého z nich. Vyhledejte kaž-
dého člena své rodiny. Zaměřte se 
na něj několik minut. Dosáhněte 
toho, aby se cítil, jako by byl jedi-
ným člověkem na světě. Dejte se 
mu cele, alespoň na krátkou 
dobu. A pokud se rozhodnete 
vnášet do dveří požehnání, zaru-
čuji vám, celá rodina se začne 
těšit na váš návrat! Přicházejte 
domů s rozhodnutím darovat – 
darovat sebe sama každému člo-
věku, kterého milujete. 

 

 

36 
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CCoo  řřííkkáá  

BBiibbllee    

oo  vvýýcchhoovvěě  

dděěttíí    

J. Richard Fugate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krokem číslo jedna při výchově 

dětí je nastavení pravidel. Pravi-
dlo lze definovat jako „nařízení, 
princip nebo prostředek soudu či 
odhadu; kritérium, metrika“. [1] 
Dítě musí vždy přesně vědět, co 
od něho rodiče očekávají. Tento 
princip však platí obecně pro 
každého, kdo se nachází pod 
nějakou autoritou. Dříve než lze 
po občanech státu požadovat, aby 
se řídili nějakým zákonem, musí 
být srozumitelně definován. 
Nejsou-li zákony jasně dány 
a objektivně vymáhány, každý se 
stane sám sobě autoritou a činí 
pouze to, co sám uzná za vhodné. 
Zcela stejně musí zaměstnavatel 
jasně nastavit a poté vyžadovat 
dodržování firemních pravidel od 
svých zaměstnanců. Manželé zase 
musí jasně sdělit svým manžel-
kám, co od nich očekávají. Man-
želky jsou následně schopné 

držet se biblického pokynu, aby 
byly podřízeny svým mužům. 
Nastavení pravidel je zodpověd-
ností každého, kdo se nachází 
v postavení vlády, a je nezbytné 
ke spravedlivému zacházení 
s podřízenými. Tato kapitola 
vysvětlí, jak mohou rodiče 
nastavit pravidla svým dětem 
a jaký obsah by tato pravidla 
měla mít. 
Biblický princip, o který se nasta-
vení pravidel opírá, je jasný: bez 
existence zákona neexistuje 
osobní skládání účtů. 
Římanům 4:15 – Zákon zajisté 
hněv působí; nebo kdež není 
zákona, tu ani přestoupení. 
Řecké slovo přeložené jako 
„hněv“ znamená „trest“ [2] 
a slovo přeložené jako „přestou-
pení“ znamená „porušení pozna-
ného pravidla“. [3] Jinými slovy, 
Bůh říká, že trest je důsledkem 

Kapitola  21- Pravidla 
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porušení poznaného zákona; tam, 
kde není zákon, nemůže být ani 
trest. Následující verš tento fakt 
potvrzuje: 
Římanům 5:13 – Nebo až do 
zákona hřích byl na světě, ale 
hřích se nepočítá, když zákona 
není. 
Tento verš říká, že člověk nikdy 
nedosahoval absolutního Božího 
standardu a že je považován za 
osobně zodpovědného pouze za 
tu část Božího zákona, která je 
mu v daném okamžiku známa. 
(Slovo nepočítá znamená „přičíst 
na něčí účet“. [4]) Kupříkladu 
Adam byl zodpovědný pouze za 
jeden zákon – nejíst z jistého 
stromu v zahradě Eden (Genesis 
2:17); ale zákon daný za Mojžíše 
formalizoval takové množství 
Božích standardů, že se žádný 
člověk nemůže vyhnout osobní 
zodpovědnosti vůči absolutnímu 
vládci – Bohu (Římanům 3:19, 20, 
23; Galatským 3:10). 
Při výchově dětí musí rodiče 
jasně vyjádřit pokyny a zákazy, 
kterými se děti budou řídit. 
Řádné nastavení principů je 
základem výkonu spravedlivé 
vlády. Dítě má právo vědět, co z 
pohledu rodičů má dělat, a co 
nesmí dělat. Konkrétní pravidla 
se budou lišit od rodiny k rodině 
a budou záležet na tom, jak byli 
vychováni rodiče, na jejich vzdě-
lání a na jejich postavení v životě. 

Avšak základem jakékoli smyslu-
plné výchovy dětí by měly být 
standardy vydané člověku Bo-
hem. 
Jedinou autoritu, kterou rodiče 
mají, je ta, kterou na ně delegoval 
Bůh. Z toho důvodu by pravidla, 
jimiž rodiče vládnou svým dětem 
a pak je vyučují, měla být v sou-
ladu s Božími standardy. V žád-
ném případě by neměla být 
s Božím slovem v rozporu. 
Správná pravidla budou pod-
pořena principy, které již Bůh 
vštípil do dětského svědomí. 
Když rodiče děti vyučují, aby ctily 
jejich vládu, aby byly poctivé 
a měly respekt k právům 
a osobnímu majetku druhých, 
svědomí dítěte bude tyto principy 
potvrzovat. Řádný proces vý-
chovy povede ještě k dalšímu 
posílení svědomí dítěte. 

 
Děti musí pokyny chápat 
Nestačí však pouze dát dětem 
pokyny. Rodiče se musí ujistit, že 
jejich příkazy byly slyšeny 
a pochopeny. To může být pro 
rodiče někdy těžké, protože 
neberou v úvahu nevyzrálost 
dítěte. Dítě má tendenci se sou-
středit pouze na to, co souvisí 
s tím, co chce ono 
samo dělat, a je-
ho schopnost po-
rozumět tomu, co 
mu bylo řečeno, 
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je omezená. Zvláště se to týká 
menších dětí. 
Rodiče mohou zvýšit pravděpo-
dobnost toho, že dítě jejich 
pokyny poslechne, tím, že ho 
nechají každý vydaný pokyn 
zopakovat. Rodiče se mohou 
zeptat: „Takže co jsem teď říkal?“ 
„Co to pro tebe znamená?“ nebo 
„Co se stane, když neposlechneš?“ 
Není podstatné, zda dítě s poky-
nem souhlasí – plně postačuje, že 
mu rozumí. 
Rodiče nemusí své pokyny dětem 
ospravedlňovat. Rodiče mají zod-
povědnost své děti vyučovat 
a jejich vyučování probíhá podle 
jejich časového plánu a je směro-
váno k dětem, které jsou poddány 
jejich vládě. 
Pokyny by měly být jednoduché, 
zvláště v případě malých dětí. 
Není nutné se snížit na mentální 
úroveň dítěte a argumentovat 
s ním ve snaze ho přesvědčit. Zla-
tým pravidlem rodičů by mělo 
být: „dělej věci tak jednoduše, jak 
jen to jde.“ Dítě se lehce dostane 
do zmatku, když se mu podá více 
vysvětlování, než je nezbytně 
nutné. Bylo-li dítě vychováno tak, 
že se dožaduje opodstatnění kaž-
dého vydaného pokynu, je třeba 

tento zvyk nepod-
řízenosti zlomit. 
Jste-li přesvědčeni, 
že je užitečné 
nějaký pokyn více 

vysvětlit, pak je třeba to učinit až 
poté, co byla vyžadována po-
slušnost.  
Je také nutné, aby děti pokyny 
přijímaly se správným postojem. 
Děti je potřeba vyučovat, že na 
pokyny musí reagovat s respek-
tem a s postojem ochoty. Vůbec 
není přemrštěné od dětí očeká-
vat, že budou na pokyny rodičů 
reagovat slovy: „Ano, tatínku,“ 
nebo: „Ano, maminko,“ jako výraz 
úcty k postavení rodičů. Taková 
odpověď také slouží jako potvr-
zení, že děti pokyny zaregistro-
valy, a celkově vyjadřuje zdvoři-
lost vůči rodičům. Nepřijímá-li 
dítě pokyny se správným posto-
jem, vyjadřuje tím vzpouru, a na 
místě je výplata. 
U malých dětí je občas výplata 
nutná čistě proto, že dítě má ten-
denci nebrat situaci vážně, a je 
nutno ukončit jeho rozpustilost. 
Následující verš ilustruje tuto 
myšlenku: 
Přísloví 22:15 – Bláznovství přivá-
záno jest k srdci mladého, ale 
metla kázně vzdálí je od něho. 
Malé děti často bývají pohlceny 
svojí hrou a nejsou s ní schopné 
přestat. Rodiče si musí dávat 
pozor na to, aby své instrukce 
nevydávali v žertovném tónu 
nebo dopustit, aby si děti myslely, 
že poslušnost je vlastně jenom 
hra. Velmi rozumné pravidlo je 
netropit si žerty, když dětem 
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vydáváte pokyny, co mají dělat. 
Pokud se dítě odmítá zklidnit i po 
přísném varování, je potřeba nad 
jeho bláznivým jednáním získat 
vládu. 
Rodiče, kteří mají rozpustilý, 
familiární vztah s malými dětmi, 
v podstatě jejich bláznění podpo-
rují. To v žádném případě ne-
znamená, že si rodiče se svými 
dětmi nemají hrát, ale spíše je 
třeba, aby si rodiče dali pozor 
a vyhnuli se situacím, kdy se sami 
stávají příčinou problému. Když 
si tatínek hraje na koberci se syn-
kem na „koníčka“, není to vhodný 
čas k tomu, aby dítě dostávalo 
pokyny, jak má vynášet odpad-
kový koš. Po hře je nutno nechat 
uplynout chvilku na vychladnutí, 
aby se znovu ustavil normální 
vztah rodič – dítě, a teprve pak je 
vhodný čas na vydávání pokynů. 
Není dobře děti rozdovádět, když 
se blíží čas jít večer do postele. 
Pak je téměř nemožné jejich sko-
tačivou rozjetost zastavit a docílit 
toho, aby se upokojily a v klidu 
ulehly. Je třeba dávat pozor, aby 
se hra nestala nekontrolovatel-
nou. Dětem by nemělo být dovo-
leno dělat při hře věci, které jinak 
dělat nesmí. Moudří rodiče jsou 
schopni rozeznat, kde končí hra 
a kde začíná projev neúcty vůči 
jejich autoritě. 

 

Pravidla by měla obsahovat 
varování 
Součástí nastavení pravidel by 
normálně mělo být varování, co 
se bude dít v případě neposluš-
nosti. Boží slovo se vždy drží 
tohoto principu. Když Bůh naři-
zuje princip, který má člověka 
vést k poslušnosti, vždy k tomu 
přidává varování, jaký trest lze 
očekávat v případě neposlušnosti. 
Jako příklad uveďme pravidlo, 
které zapovídá vraždu (ta může 
být buď záměrná, nebo nechtěná, 
tj. zabití):  
Exodus 20:13 – Nezabiješ. 
Jako součást tohoto pravidla Bůh 
také varuje a stanovuje trest za 
spáchání vraždy:  
Exodus 21:12 – Kdo by ubil 
člověka, až by od toho umřel, smrtí 
umře.  
Jiné oddíly písma knihy Leviticus 
a Deuteronomium definují různé 
stupně zabití a poskytují do-
datečné informace, jak má vláda 
v terém případě vykonat trest 
smrti. Součástí diskuze jsou také 
důvody, proč je trest nezbytný. 
Varování, jaký trest bude 
následovat při porušení pravidel, 
je zcela férové. Autorita by nikdy 
neměla vykonávat trest náladově. 
Spravedlnost 
v sobě obsahuje 
jak varování před 
trestem, tak také 
vysvětlení pra-
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vidla těm, kdo se jím mají řídit a 
poddat se. Bůh ve své spra-
vedlnosti varuje člověka, jaký 
trest bude následovat, bude-li 
člověk ignorovat i to nejdůleži-
tější pravidlo dané člověku: 
 
Pravidlo 
Jan 3:36a – Kdož věří v Syna, má 
život věčný. 
 
Trest 
Jan 3:36b – Ale kdožť jest nevěřící 
Synu, neuzříť života, ale hněv Boží 
zůstává na něm. 
V tomto jediném verši Bůh neje-
nom, že říká člověku, jaký je prin-
cip spasení, ale zároveň jej varuje, 
jaký trest bude následovat, pokud 
člověk neuposlechne toto princi-
piální přikázání. (Viz 2. Tessalo-
nicenským 1:8, 9; Zjevení 20:12-
15.) 
Rodiče by měli následovat tento 
příklad, jakým způsobem nasta-
vuje pravidla Bůh. Za prvé se 
musí ujistit, že dítě rozumí tomu, 
co se od něho očekává. A pak se 
musí stejnou měrou ujistit, že dítě 
pochopilo, jaké budou důsledky 
případné neposlušnosti. Obě 
stránky jsou součástí procesu 
nastavení pravidel, avšak rodiče 

někdy na varování, 
jaký bude trest, 
zapomínají. To by 
jim však nemělo 
bránit v tom, aby 

zachovali řádný postup a dítě 
potrestali dokonce i v případě, 
kdy dítě již mělo samo vědět, co 
je správné, a co nikoli. 
Rodiče musí být moudří v tom, 
aby rozeznali, co je jejich dítě 
schopno pochopit. Bylo by jistě 
bláhové říci malému dítěti, které 
nikdy nebylo v zoo a neví, co zoo 
je, že trestem za nedodržení pra-
videlného stlaní postýlky bude, že 
se do zoo nepůjde. Dítě nemůže 
trestu rozumět. Stejně tak by bylo 
nerozumné očekávat přílišnou 
kvalitu, když se dítě poprvé 
začíná samo mýt, čistit si zuby 
nebo umývat nádobí. Jak nařizo-
vané pravidlo, tak trest musí být 
úměrné mentální a tělesné zra-
losti dítěte. 
I velmi malé dítě lze naučit, že 
rodiče od něho čekají okamžitou 
poslušnost, když mu řeknou „ne“, 
„stůj“ nebo „pojď“. Dítě je také 
schopno porozumět, že neposluš-
nost těchto jednoduchých příkazů 
se nebude tolerovat a bude 
následovat výplata. Zpočátku lze 
dítě fyzicky omezovat v tom, co 
nemá dělat, aby mu rodiče jasně 
ukázali, co od něho očekávají. 
Miminko je možné naučit, že se 
nemá kroutit, když mu mění 
plenky. Batole je možné naučit 
nesahat na určité předměty 
v domě a malé dítě lze naučit, že 
si nemá hrát s jídlem. Záměrné 
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neuposlechnutí příkazů se vždy 
hodnotí jako vzpoura. 
Pravidlu lze vyučit buď osobním 
příkladem, nebo jasným vysvět-
lením. Abychom se ujistili, že dítě 
rozumí, je možno je nechat, aby 
zopakovalo názornou ukázku, 
nebo vlastními slovy zopakovalo 
instrukce. Některé věci budou 
muset rodiče opakovat mnoho-
krát, než dítě získá plné porozu-
mění. Žádný trest by neměl dítě 
postihnout do té doby, než je sku-
tečně schopné zodpovědnosti. 
Řádné stlaní postele je příklad 
činnosti, která vyžaduje praxi. Ze 
strany rodičů je zprvu nutná 
názorná ukázka a asistence. Říci 
dítěti, že má jít do svého poko-
jíčku a uklidit si ho, není nasta-
vení pravidel. Ono totiž vlastně 
ani neví, co „uklidit“ znamená. 
Teprve když dítě na příkladu vidí, 
co se od něho očekává, a fyzickou 
zdatnost na to, aby pravidlo 

dodrželo, je možné od něho 
vyžadovat odpovědnost. Neboli 
princip zní: dítě se stává plně 
zodpovědné za splnění principu 
teprve tehdy, když mu rozumí a je 
schopné jej splnit. 
Když se dítě stane odpovědné, je 
možné zprvu nastavit mírný trest. 
Trest za to, že si nepořádně 
ustlalo postel, může být to, že ji 
rozestele a ustele znovu. Pokud 
ani na druhý pokus není výsledek 
takový, jaký by měl být, pak je 
možno pokročit k přísnějšímu 
trestu. Pokud se dítě vzpříčí pro-
vést úkol řádně nebo to dokonce 
odmítne úplně, pak je nutno při-
kročit k výplatě a následně znovu 
vyžadovat jeho řádné splnění. 
Pamatujte, že se vzpourou je 
možné jednat pouze metodou 
výplaty. Trest naproti tomu je 
výkon spravedlivého potrestání 
za porušení pravidla. 
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Na tatínkovi se mi líbí, 

že když mi něco nejde, 
povzbuzuje mě a připomíná 

mi verše z Bible jako: 

Všechno dokážeš v Kristu, 

který tě posiluje.  

Když mě napomíná, je 

přitom stále laskavý a 

trpělivý. To se mi moc líbí. 

Když tatínek něco 

řekne, plakáním, vztekáním 

ani uprošováním se nestane 

to, co chci. V první chvíli se 

mi to nelíbí, ale nakonec je 
z toho užitek. Bůh je taky 

takový. Když chceme něco, 

co není dobré, On to 

neučiní a nedovolí.  

 

Lucka, 10 let 
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