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Som veľmi rád za toto nové vydanie
časopisu PŘIKRYTÍ. Pán nám k nemu
hovoril, že by malo byť venované
téme adolescencie.
Keď listujem stránkami časopisu,
uvedomujem si, aké požehnanie sa
mi dostáva do rúk. Návod k boju; Príručka s názvom: „Ako na telesnosť
v mojom živote“; Bojový plán s detailným popisom nepriateľských línií,
taktík a smerov, z ktorých nepriateľ
chce zaútočiť. Veľakrát som časopisom povzbudený, ale aj napomenutý
a vyzvaný. Vidím jeho vysoký štandard, a to, ako k nemu nie vždy dosahujem. Ale to je práve to príjemné – tá
Božia výzva. Akoby Pán niekedy hovoril: „Pozri, tento brat/sestra (niektorých dokonca aj poznáš) to dokáže.
Tak potom to je možné, nie? Nie som
ja Bohom vás oboch?“

vec. A keď nie je, začínam pochybovať,
či je to naozaj to správne. Aj napriek
tomu, že som počul Boha. Dávidovi by
toto asi moc neprešlo - napríklad keď
chytil medveďa za hlavu a začal ho biť,
asi moc nemal čas na pochybovanie
a zisťovanie, či to aj ostatní robia takto
☺.
Teším sa na to, kedy budeme v našom
Pánovi „nepadavky“.
Buďte veľmi požehnaní, keď čítate aj
tieto stránky.

Veľmi ma v tomto čísle zaujal a vyzval
článok o „Padavke“ – sám si veľakrát V Pánu,
z Biblie beriem vzory ľudí a bratov,
Oliver Čapčík
ktorí neboli padavky. Napríklad Dávid - keď o ňom čítam, uvedomujem
si, aký on bol správny chlap ☺. Dávid - neustále „online“ napojený na
Brky svými přikryje tě
Boha. Nestáva sa mu, že by išiel zlým
a pod křídly Jeho
smerom. Oni zvyčajne všetci išli iným
bezpečen budeš.
smerom a Dávid úplne naopak. My
máme (ja mám) niekedy tendenciu sa
Žalm 91:3
potom, ako sa rozhodnem niečo urobiť, poobzerať dookola, aby som videl,
či je ešte niekto, kto by robil tú istú
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Mýtus
Adolescence
Steven J.
Hayhow
Kdysi jsem
mluvil o Mýtu
adolescence
se skupinou
teenagerů.
Vůbec je to
nepobouřilo.
Pouze jeden
z jejich vedoucích
byl velmi rozčilený,
že si někdo dovolil
zpochybňovat tuto
pravověrnou humanistickou zásadu.
Zdá se, že někteří křesťané by se
raději přiřadili k humanistům mimo
církev než k těm věrným uvnitř.
To je zarmucující skutečnost. Je
adolescence normální, a tedy něco,
za co nejsme zodpovědní, nebo je to
prostě výsledek naší moderní kultury,
a tedy soubor hříšných postojů?
Adolescencí nemyslím biologické
změny, které se v jedinci odehrávají,
ale spíš změnu postojů a chování,
kterých si můžeme všimnout u mnoha
teenagerů, zvláště ve vztahu
k rodičům nebo obecně k autoritám.

Důsledky
Pojďme si objasnit důsledky: pokud
je adolescence biologicky předurčená,
včetně toho, že ovlivňuje naše postoje
a temperament, pak se nedá dost
dobře pokárat. Vždyť je to přirozené,
tak co mohu dělat? Nenadávejte mi,
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nemám to pod kontrolou! Pokud dítě
nemůže projít tímto stádiem vývoje
žádným jiným způsobem, je zbytečné
je trestat a očekávat nějakou
změnu. Ve skutečnosti by to bylo
nespravedlivé a nerozumné.
Na druhé straně, pokud je
adolescence relativně
moderní záležitostí
naší kultury, je třeba
k tomu zaujmout
zcela jiný postoj.

nebudou rozumět. Říká se jim (zvlášť
prostřednictvím kultury mladých,
médií, časopisů pro mladé a státního
školského systému), že se toto stane
a je to naprosto normální. Mladí
kolem sebe neustále slyší: „Nic s tím
nemůžeš udělat. Je to nevyhnutelná
součást tvého vývoje. Vyjadřuješ
jen svoji touhu po nezávislosti na
rodičovské autoritě.“

Když jsem
mluvil na toto
téma ve skupině
mladých lidí
v naší církvi,
jeden africký
mladík poukázal
na to, že adolescence (jinými slovy
náladovost a vzpoura
proti rodičům) je v jejich
kultuře neznámá. Z toho je
jasné, že to není všudypřítomný
problém.

Jednu z příčin tohoto způsobu myšlení
lze nalézt v názoru, že staré a minulé
je již překonané. Další leží v nepodložené důvěře v „odborníky“: „Netrap
se. To vše je součást dospívání. Adolescence je vědecky dokázána psychology. Její potlačení způsobí dítěti
nenapravitelné psychické poškození.“
Navíc kultura mladých, především
hudba, která je pro ni stěžejní, jen
zdůrazňuje rozdělení – generační propast – mezi rodiči a jejich potomkem.
Rocková a popová hudba má jednoznačný a velmi zřejmý cíl – vyjádřit
vzpouru dospívajících. Jejím záměrem je být nesnesitelnou a nepřijatelnou pro starší generaci. Ve zkratce
- snaží se být hudbou vzpoury a velmi
dobře se jí to daří.

Zajímavé je, že Bible se nikde
o adolescenci nezmiňuje; nevypadá
to, že by se s ní v době Starého
a Nového zákona počítalo. Takže v té
době tento problém neexistoval. Jak
uvidíme, Boží slovo hovoří o dospívání
vcelku nekomplikovaně a přímočaře.

Kořeny adolescence
Potřebujeme porozumět, odkud vůbec
myšlenka adolescence pochází. Naše
veskrze humanistická kultura
a společnost nás v podstatě vede
k tomu, abychom s pubertou a jejími
projevy počítali a dívali se na ni jako
na něco normálního. A to natolik, že
děti, které nevykazují charakteristické
rysy adolescence, jsou považovány
za nenormální. Teenageři jsou
téměř naprogramováni na to, že ve
svých -nácti letech budou náladoví,
nepoddajní a že jim jejich rodiče

Příčiny

Adolescence a Boží
Slovo
Bůh však očekává, že se děti a mladí lidé budou chovat zcela jinak.
Zaprvé, Bůh očekává, že mladí lidé
budou vzhlížet ke svým rodičům, ne
jimi pohrdat a dívat se na ně jako
na nepodstatné a nepotřebné. V
Exodu 20:12 čteme Boží slovo k dospívajícím: „Cti otce svého i matku
svou…“ V Písmu „ctít“ znamená
doslovně „přikládat někomu význam“.
Jinými slovy přikládej svým rodičům
význam, úctu a hodnotu. Rodiče mají
být pro děti vzorem a příkladem,
který v nich vyvolá úctu a obdiv. Tam,
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kde jsou naši rodiče úctyhodným
příkladem víry a milosti, bychom se
měli snažit být jako oni. Tento aspekt
vztahu rodič - dítě je tak důležitý, že
trestem, který určoval zákon za násilí
vůči rodičům, byla smrt (Ex 21:17).
To se samozřejmě uplatňovalo pouze
v případě nenapravitelné vzpoury
staršího dítěte. Rodiče sami nesli
zodpovědnost, proto byl tento trest
vyhrazen pro beznadějné situace.
To poukazuje na fakt, že vzpírat
se rodičovské autoritě je vážný
přestupek.
Na straně druhé jsou dnes mladí lidé
povzbuzováni k tomu, aby považovali
své rodiče za nechápavé a především
za příliš omezující a striktní. Děti
a mladí lidé jsou naočkováni
přesvědčením, že jejich rodiče jim
v podstatě nejsou schopni rozumět.
To je dokonalý recept na to, jak zničit
jejich rodinný život, pokud někdy
nějaký vůbec existoval.
Zadruhé, ctít znamená starat se o své
rodiče ve stáří (1Tim 5:1-10). Stále
méně lidí je schopno přijmout tuto
zodpovědnost. Ale můžeme se tomu
vůbec divit, když celá nová generace
byla naočkována – za náklady
daňových poplatníků – vírou, že
rodiče jsou jejich přirození nepřátelé?

Biblický důraz
Bible neoslavuje mladickou nezralost
ani dětinskost. Místo toho nabádá
mladého člověka, aby rostl
k dospělosti a zodpovědnosti. Stejně
jako ve všem ostatním musí být
i v tomto naším vzorem sám Pán.
V Lukášovi 2:52 čteme: „A Ježíš
prospíval moudrostí, a věkem,
a milostí, u Boha i u lidí.“ Zaprvé si
všimněme, že Ježíš ve dvanácti letech
usiloval o dospělost, ne o vzpouru
a nezávislost. Neprojevovaly se u Něj
„přirozené“ problémy dospívajících.
Zadruhé se pro ilustraci můžeme
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podívat na oblasti, v nichž se rozvíjel
a rostl:
1.Moudrost. Jinými slovy rostl
v myšlení a porozumění. V Písmu je
„moudrost“ definována jako poznání
toho, co dělat podle Božího zákona.
Kristus dozrál podle zákona svého
Otce v nebesích. Jeho vývoj byl
morální stejně jako intelektuální. To
bylo skutečné dospívání.
2.Věk. Jedná se o růst mentální
a fyzický. Ježíš se vyvíjel a rostl v celé
své osobnosti. V mysli, těle i duši.
Mluvíme tu o opouštění dětinskosti
a zároveň růstu do větší
zodpovědnosti a dospělosti v každé
oblasti.
3.Milost u Boha. Jak často toto
považujeme za zásadní část teorie
dětského vývoje? Náš problém je,
že od sebe oddělujeme oblast růstu
a oblast zralosti a jednáme s nimi
odděleně. Nebo ještě hůře, spolkneme
celou moderní humanistickou, evoluční
teorii dětského růstu a vývoje
a pokoušíme se ji použít společně
s několika texty z Bible navíc.
4.Milost u lidí. To znamená, že se
Ježíš vyvíjel sociálně. Učil se mít

vztahy s lidmi. Zvlášť věděl, jak mít
vztah s dospělými. Jednou
z příjemných věcí, s níž se setkáte
v rodinách, které učí své děti doma,
je dětská ochota a schopnost
komunikovat s dospělými. Tyto děti se
učí respektovat dospělé; navíc se učí
toužit po vyzrálosti oproti dětskosti.
A to je na hony vzdálené běžnému
postoji, kdy se zdá, že děti berou na
vědomí jen své vrstevníky.

Co potřebujeme
Je třeba získat pravý biblický pohled
na růst a vývoj dětí, který odsekne
kořeny humanismu. Musíme vyučovat
o očekávání dospělosti místo
deterministické adolescence. Začněme
v rodině: otcové, učme tyto principy
své děti. A co víc, rozptylme mýtus, že
humanismus, dokonce i zdokonalený
humanismus, je volbou pro nás, lid
Boží smlouvy. Pomozme dětem a mladým lidem, které ovlivňujeme skrze
církev a nedělní školu, najít zdravý
biblický pohled.

Steven Hayhow, Covenant Reformed Church,
Leytonstone.

„Nižádný mladostí tvou nepohrdej,
ale buď příkladem věrných v řeči,
v obcování, v lásce, v duchu,
u víře, v čistotě.“
1. Tim 4:12
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si pubertu svýcch detí

Zdravím vás!
„Jak tu pubertu přežijem“, slyším ze všech stran, a už mě to ani
nepřekvapuje.
Pro většinu rodičů je období, kdy jejich děti dospívají, opravdu
neklidné, nepředvídatelné a skličující. Nicméně pro mnohé z těch, kteří
své děti vyučují doma, nastává čas radostného sklízení toho, co bylo
zaseto.
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y
jjsme jje úctě. Dnes sklízíme vztah p
plný
ý
důvěry a přátelství.
tví. Zasévali jsm
jsme
me d
me
disciplínu,
isci
is
cipl
ci
plín
pl
ínu,
ín
u, s
skl
sklízíme
klíz
kl
ízím
íz
zíím
íme
e se
sebe
sebeovládání
b ovlá
be
ovládá
ov
vládá
dání
ání
a zralost. Učili jsme
me je, jak
ak ma
mají
ají
jí s
st
studovat
tudova
tudo
tu
dov
do
vat a sa
va
samo
s
samostatně
mosta
mo
sttat
st
atn
a
at
tn
ně
ěs
se
e uč
u
učit,
čit
iit,,
a tak tu s námi jsou
sou mladíí m
muži
uži a dí
už
dívk
d
dívky,
ívk
vky, k
kte
kteří
te
eří se
se um
u
umí
mí na
n
naučit
u it c
uč
cokoliv
okol
ok
kol
oliv
o
iv
a vyniknout. Zasévali
sévali jsme
sme
eB
Boží
ož
ží sl
slov
slovo,
lov
ovo,
o, k
které
teré
te
eré
é fformovalo
orm
or
o
rm
mova
mo
ov
va
allo
o jej
jje
jejich
ejic
ich
h po
pohl
pohled
h ed n
hl
na
a
svět a sklízíme mladé
dé lidi,
lidi, kt
k
kteř
kteří
teří
eřří se
ez
zajímají
ajím
aj
ajím
maj
ají
jí o p
pravdu
rav
avd
du v
více
íce než
ííc
než o ku
k
kult
kulturní
ltturn
ltur
urní
ur
n
výstřelky a nerozumné
zumné
mné ka
kama
kamarády.
ama
marrá
rád
dy. Cvič
C
Cv
Cvičili
vičil
i i jsme
js
sme
me jje
e v pr
p
prá
práci
rác
áci
á
c a služ
službě
luž
užbě
žbě
ě
a vrací nám to v mla
mladý
mladých
ých
ch llid
lidech,
id
dec
ech, k
ech,
kteří
tteří
te
ří s
se
e ne
nebojí
ebo
b jíí zod
bojí
z
zodpovědnosti.
odpo
odpo
od
ově
věd
ěd
dno
nos
osti
t.
Je to více než „přežívání“
přežív
ván
ání“ č
čii „s
„„snášení“…
náše
ná
šení
še
ní“…
“… JJe
e to
op
požehnání.
ožeh
ož
eh
hná
nání
ní.. P
Po
Požehnání
ožeh
ehná
hná
nání
ní
být mezi těmi, kteříí jjsou
sou hr
sou
so
hrdí n
hrdí
na
a sv
své
vé te
teen
teenagery
en
nag
ger
e y a za
ery
z
zakouší
ko
ouš
ší slad
sladkost
adk
dko
k
kost
očekávaného ovoce.
voce
e.
e.
Trávit čas se svými
ým
mi do
dospívajícími
osp
pív
ívaj
ívaj
ajíc
íc
cím
ímii dě
dětm
dětmi
tmii je
tm
je p
pro
r n
ro
nás
ás rradostí.
a os
ad
ostttíí. Ja
Jaká
k
odměna, když s
se
e oc
ocit
ocitnete
ittne
n te u
uprostřed
pros
pr
ostř
os
třed
tř
ed z
zralého
ra
ral
alé
lého
ho rrozhovoru
oz
zho
hov
voru
vo
usn
něk
někým,
ěkým
ěkým,
ěk
ým, kd
kdo na
vás kdysi broukal
ka
al z děts
dě
dětské
ěts
tské
ké
ép
postýlky;
ostý
os
sttý
týlk
ýlk
lky; k
lky;
kdy
když
dyž
žv
vidíte
idííte m
malé
allé dí
dít
dítě
ttě
ě vykvést
vyk
v
ykvé
ést
v mladého muže
e či
či dívku;
dívk
dívk
dí
vku
ku;
u; k
když
dyž
dy
ž ro
role
le rrod
rodičů
odič
ičů
čů ustu
u
us
ustupuje
stu
tupu
pu
uje
j rroli
oli d
oli
dů
důvěrných
ův
věrn
vě
ných
ýc
rádců a instruktorů.
tor
orů
rů.
ů. A tto
o vš
všec
všechno
e hno
echn
ec
o je
j n dí
jen
dík
díky
ky
k
yp
pevnému
evné
ev
né
ému
mu B
Božímu
ož
o
žím
ímu slovu,
ím
sl
na kterém jsme
es
sta
stavěli
tavě
ta
ěli a z
zasévali
zas
asév
as
éval
év
a i je
al
je d
do
o sv
svých
výc
výc
vých
ých
ý
ch nejm
nejmilejších
jmilejš
il jších
il
ch
ho
od
d jejich
narození. Nepřežíváme
ež
žív
vám
me lé
lét
léta
éta
ta d
dospívání
ospí
o
os
spívá
spí
pííívá
p
vání – vy
vá
vání
vyhlí
vyhlížíme
yhlíž
yh
žím
me jje
je,
e,, a k
když
dyž přijdou
dy
přijdou,
u,
plně si je vychutnáváme.
utn
tná
áv
vá
ám
me
e.
Musím teď vypnout
no
out
ou
ut po
poč
počí
počítač
očí
číta
číta
tač
č a vě
věn
věno
věnovat
n va
nova
vatt s
se
ec
chvíli
hvíl
hv
h
ílii těm
íl
t m sv
tě
s
svý
svým
vým ...
Mějte i vy potěšení
ěše
ěš
ě
šen
ení ze
ze s
svých
vých
vý
ých tteenagerů!
een
ee
ena
n gerů
gerů!
ů!

Deborah Wuehler
ue
ehle
eh
le
er
Vedoucí editorka, C
Co
Cop
Copyright
op
opyri
pyri
yrig
yr
riigh
ght 20
2008
2008
08
The Old Schoolhouse
u eM
us
Magazine
aga
aga
gaz
z e
zi
zin
ho
oolM
oolM
olM
Ma
ag
aga
gazin
zi e
e.c
. om
.com
o
www.TheHomeschoolMagazine.com

4

5

Prosinec 2008

INTERVIEW

PŘIKRYTÍ

s manžely
Kathy a
Waynem
Wickboldtovými

Když jsme přemýšleli o otázce puberty (která si brousí zuby
také na naše děti), rozhlíželi jsme se kolem a zjistili, že není
mnoho dětí z křesťanských rodin, které by po vstupu do
dospělého světa zůstaly cele věrné Pánu.
A tak jsme se zeptali...
Svět říká, že puberta se vší vzpourou a nezávislostí je nevyhnutelným obdobím
života dítěte. Jak se na to, bratře Wickboldte, díváš?

Wayne a Kathy
Wickboldtovi
• jsou manžely již více než
35 let
• mají tři dospělé děti Melissu, Karen a Davida,
kteří aktivně slouží Bohu
• žijí v Mahometu, Illinois,
USA a těší se ze svých
osmi vnoučat

Wayne: Puberta je období, kdy si děti
v mnohem větší míře začínají uvědomovat
svět kolem sebe, mají touhu vyjádřit svůj
názor a stát se samostatnějšími. Ve světě se
v tomto období mladí obvykle snaží o nezávislost, a často to vyústí ve vzpouru, protože
chtějí jít svou vlastní cestou.
Věřím, že pokud je dítě vychováváno ve
zbožném domově, nemusí nutně projít obdobím vzpoury a nezávislosti. V Pánu ho
může prožít úplně jinak.

Je však velmi důležité, aby rodiče dětem
dali příležitost vyjádřit se a rozvíjet v oblastech, které je zajímají. Musíme jim umožnit, aby se rozvíjely v souladu s dary, které jim Bůh dal. Pokud jsme necitliví
a bráníme dětem v těchto příležitostech, může to později vést ke vzpouře.
Děti pochopí, že i pod vedením rodičů, starších, církve a bratří mají dostatek příležitostí přemýšlet nezávisle, vyjadřovat své názory a dělat věci, které mají rády.
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Musíme také věřit, že budou mít vztah s Duchem svatým, který jim bude určitou
kontrolou a omezením.
Jaká je tvoje osobní zkušenost – byly tvoje děti v pubertě vzpurné?
Wayne: Jak víte, každé dítě je jiné. Některé má silnější vůli, jiné je poddajnější.
Když bylo našemu Davidovi patnáct, šestnáct let, prošel si určitým obdobím, kdy
se začal do jisté míry odvracet od Božích věcí. Nerad se účastnil biblických studií,
měl své vlastní představy o tom, co chce dělat. Snažili jsme se s ním jednat velmi
citlivě, vytrvale jsme se modlili, a celá tato situace se brzy vyřešila. Přestože si
všechny děti do určité míry prošly obdobím nezávislosti, nemělo dlouhé trvání.
Jsme velmi vděčni Bohu za to, že Duch svatý držel jejich životy. Děti si uvědomily, že se vzpoura Bohu nelíbí, a zjistily, že ani jim samým nepřináší naplnění
a radost. Uvědomily si, že jejich postoje nebyly správné, a vrátily se zpět na cestu
s Pánem.
Co myslíš, že je ve výchově nejdůležitější, aby děti v pubertě zůstaly věrné
Bohu?
Cathy: Myslím, že je potřeba začít s vyučováním dětí v co nejmladším věku. Naše
děti vyrůstaly v křesťanském domově, od útlého věku jsme s nimi hovořili o životních otázkách, navíc jsme je měli v domácí škole. Otec denně zodpovědně vyučoval Slovo, a tím dětem nastavoval příklad. S vyučováním začal, když byly ještě
velmi mladé, a pokračoval, dokud nevstoupily do manželství.
Wayne: Chtěl bych velmi zdůraznit absolutní důležitost otce v rodině. Když bylo
našemu nejstaršímu osm let, začali jsme každé ráno (kromě víkendů, kdy jsme
měli příležitost být spolu více) trávit společně čas nad Biblí u kuchyňského stolu. Probírali jsme různé otázky
a témata. Dělali jsme to dlouhé roky až do jejich
jich
dospělosti.
Všechny naše děti říkají, že to byla jedna z nejdůležitějších věcí, které pomohly udržet jejich
chůzi s Pánem. Díky těmto ranním chvilkám
jsem měl možnost pokrýt neuvěřitelné množství
témat a zjistit, co o nich říká Bible. Někdy jsme
po určitý čas probírali knihu z Písma, jindy jsme
studovali biblickou postavu, třeba krále Davida
či někoho jiného, nebo jsme si četli výklad knihyy
Zjevení. Jindy jsme vyučovali o penězích a finanncích, dlouhé týdny jsme trávili studiem biblických
ých
základů. Často jsme jedno ráno v týdnu věnovali zpě-
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vu – zpívali jsme písně, chválili Pána anebo si četli
žalmy, někdy jsme třeba poslouchali nějakou zajímavou kazetu. Mimo to jsem se také do velké míry
podílel na domácím vyučování.
Zní to, jako byste každý den měli hodinové studium Bible v době, kdy odcházíš do práce. Jak
dlouho vaše ranní rodinné chvíle nad Biblí trvaly
a jak ses na ně připravoval?
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Nevím, jestli
umím dostatečně
zdůraznit důležitost
otce v rodině.
Aby byli rodiče
ve výchově dětí
úspěšní, musí být
její součástí
otec.

Wayne: Ranní biblická studia trvala zhruba 20
až 30 minut, někdy byla možná i delší, pokud
to bylo časově možné. Vzhledem k pracovním
povinnostem ale bylo třeba končit včas. Co se
týče přípravy, nemohu říct, že jsem jí věnoval mnoho času. Spíše to bylo tak, že jsme se všichni společně učili. Studium jsem vedl,
dával jsem otázky a vyzýval k hledání odpovědí. Součástí domácí školy bylo vlastní
čtení Bible, většinou po obědě, včetně učení se veršů zpaměti. Děti si během této
chvíle často hledaly odpovědi na otázky z ranních setkání.
Mám možná legrační otázku: měli jste ranní studium Bible před, nebo po snídani?
Wayne: To je velmi dobrá a důležitá otázka. Studium Bible bylo každý den první
věcí, kterou jsme dělali. Vzbudili jsme děti, měly zhruba 15 minut na oblékání
a na ranní hygienu a pak začala naše chvilka. Já jsem vstával o něco dříve. Po
čtení jsme měli snídani. Chtěli jsme tím nastavit princip, že první věcí dne je Boží
slovo.
Jak jste děti motivovali, jak jste jim předávali nadšení pro Boha?
Wayne: Často je to otázka vytrvalosti a určitého tréninku. Někdy musí děti jednoduše vytrvat ve věcech, ze kterých nejsou momentálně úplně nadšené, ale i to
je způsob, jak se věcem naučit. Věřím však, že na prvním místě musí děti vidět
nadšení pro Boží věci na rodičích. Pokud vidí, že táta se zabývá Božím slovem
a duchovními věcmi, telefonuje, rozmlouvá, s kým je třeba, a všechno to dělá
s nadšením a radostí – je to pro ně motivací.
Je také třeba být kreativní a hledat zajímavé a zábavné způsoby. Musíme rozumět
každému dítěti v souladu s jeho osobností. Jako rodiče se potřebujeme modlit za
moudost a rozpoznání, co které dítě bude motivovat. Potřebujeme porozumět
jejich darům a modlit se, jak je použít jako motivaci pro Boží věci. Musíme si dát
pozor, abychom nenutili děti do věcí, které jsou mimo rámec jejich obdarování.
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Pokud jste se střetli s nějakým problémem, jako například nevhodné oblečení
nebo špatná hudba – jak jsi to se svými dětmi řešil? Zakázal jsi jim to?
Wayne: Pokud bych měl dát rychlou odpověď, pak řeknu – ano, zakázal. U nás
doma nebylo povoleno, aby děvčata nosila nevhodné oblečení.
Cathy: Chtěla bych také něco dodat. Naše děvčata měla ohledně oblékání jasno,
Bůh s jejich srdcem v tomto ohledu jednal. Mohu říct, že to byl Bůh. Myslím, že
bratr Cecil duCille měl na toto téma vyučování, a naše děvčata to někde kolem
věku dvanácti, čtrnácti let přijala, a začala se oblékat cudně.
Wayne: Děti ve věku dospívání začnou vnímat věci kolem sebe, světskou hudbu,
populární křesťanskou hudbu, všímají si, jak se lidé ve světě oblékají. A je možné,
že je některé věci budou svádět. Proto součástí vyučování musí být vysvětlení
proč... – „Dobrá, děvčata, oblékáte se určitým způsobem. Chlapci a muži se na vás
budou tak a tak dívat, to si o vás budou myslet podle oblečení, které na vás uvidí.
Chcete, aby se na vás muži takto dívali...?“
S hudbou je to podobné. Je třeba vysvětlovat, co je na hudbě problém, v čem není
zbožná, co v lidech působí... Neříkám, že jedinou odpovědí je vyučování, protože
to tak není. Nesmírně potřebujeme, aby Boží Duch pracoval v srdci člověka. Dále
je třeba dětem předkládat dobrou hudbu. Když pak uslyší špatnou, rozpoznají, že
není dobrá. Ve světě se často mluví o kvalitě současné populární hudby, ale když
si poslechnete slova, která se v písních opakují, je to absolutní smetí, naprosto
žádná kvalita. Děti to začnou rozpoznávat.
V této době je jedním z největších problémů ve vztazích nedostatek důvěry
mezi rodiči a dětmi. Jak jste budovali důvěru ?
Wayne: Rodiče musí být před dětmi ohledně svých chyb a nedostatků otevření. Musí
být ochotní tyto věci neskrývat, nebýt pyšní, ale komunikovat o tom a požádat o odpuštění, pokud udělali něco nesprávného.
Věřím, že obrovským požehnáním pro mě
i naše děti byl společný čas před spaním.
Každý večer jsme měli rodinnou chvilku.
Četli jsme si knížky, životopisy, křesťanské
příběhy – často jsem četl já, ostatní poslouchali. Myslím, že v tom, že jsme to
dělali společně, byla určitá moc. Potom jsem většinou ukládal děti do postele,
jednoho po druhém. Tak jsem měl výbornou příležitost se s každým zvlášť večer
pomodlit. Povzbuzoval jsem je, aby se modlily i ony. Byla to tichá, klidná společná
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chvíle, jen já a mé dítě. Ukládají se k odpočinku, přemýšlí o tom, co se během
dne událo, někdy se jich na něco zeptáte, někdy se zeptají ony... Vnímají, že jste
ochotni naslouchat jejich starostem a obavám, že je neshazujete, že je nekritizujete za to, o čem přemýšlejí. Vždy máte příležitost je povzbudit. To jsou věci
na dlouhou trať. Když děti vidí, že se rodiče o jejich životy zajímají neustále,
a vztah důvěry je nastaven již dlouhou dobu, pak v kritickém věku jejich života
tato jistota přirozeně zůstane. Podle mě je to klíčová věc.
Pokud táta sedí v křesle, čte si noviny a volá na manželku, aby dala děti spát – nebo
jen sedne na postel a řekne dobrou noc – míjí vzácnou příležitost ke sdílení.

Potřebujeme porozumět
darům, které naše děti
obdrželi, a modlit se, jak
je použít jako motivaci
pro Boží věci.

Když jsme nedávno hovořili s naší Karen,
řekla nám, že vyrůstala s jistotou, že má
rodiče, kteří ji milují, a že nepotřebovala
hledat odpovědi na své otázky u někoho jiného.

Cathy: Vím, že zvláště děvčata, když jim
Pán začal ukazovat, koho si mají vzít, se
vracela domů a věděla, že ve vztahu s tatínkem mají jistotu, že je ochrání, ať se
děje, co se děje. Mohla se k němu utéct
s jakoukoli otázkou, kterou měla ohledně své lásky. To vše díky vztahům vybudovaným v dětství.
Je něco zvláštního na vztahu mezi otcem a dcerou?
Wayne: Je naprosto nezbytné, aby u výchovy dospívajících dětí, a zvláště dcer,
byl přítomen otec. Viděli jsme rodiny, kde otec musel být kvůli práci na delší období mimo domov nebo byl zaneprázdněný a neměl na děti čas – to je velmi těžké
pro všechny děti, ale vážné následky to může mít především u dcer. A to proto, že
v tomto období dcery potřebují mít neustálou jistotu, že v jejich životě je mužský
prvek (nemohu najít lepší slovo) – a to je jejich otec. Otec je pro dceru bodem
stability a pevnou skálou. V něj může vložit svoji důvěru a vědět, že je všechno
v pořádku, když on je zde. Když je otec pryč, po určité době začne něco z tého
jistoty a důvěry ztrácet. Pokud je pryč příliš dlouho, děvčata se začnout rozlížet
po lásce, po zdroji síly a bezpečí jinde – jinými slovy v jiném muži nebo v jiných
chlapcích – a pak jde do tuhého.
Máš nějakou radu ohledně vstupu dospívajících žen do zaměstnání?
Wayne: Když děvčata dospějí – mluvíme o věku osmnáct, možná šestnáct, sedmnáct let – myslíme si, že není nic špatného na tom, aby si našla práci. Ale doma
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jsme vždy preferovali, aby to byla práce
spíše na částečný úvazek, kde by nemusela být 40 hodin týdně, protože na pracovišti působí silní duchové, kteří jsou
schopni klamat a svádět. Ženy potřebují
přikrytí, potřebují mužské přikrytí. Pokud jsou dlouho mimo domov a jsou bez
tohoto přikrytí, začnou je, zejména v
práci, ovlivňovat jiní muži.
Mluvíme tady o duchovních bojích. A tak pokud
okud na nějaký úvazek pracují,
pracují je důležité, aby otec a matka s dcerami pravidelně komunikovali. Je důležité, aby se otec
ptal, jak se jim v práci daří, aby si jel osobně prohédnout pracoviště, aby zjistil,
co vnímá v duchu. Jsou místa, kde byste neměli dcery nechat pracovat. Měli byste
je dávno předtím naučit, že pokud někdy půjdou pracovat, pak pracoviště musí
být schváleno rodiči, a že není možné pracovat kdekoli.
Melissa pracovala na jednom místě, kde byly zaměstnané převážně ženy, ale i to
může být problém vzhledem k různým duchovním silám. Věříme, že Boží plán pro
mladé ženy je zůstávat v přikrytí rodiny a že primární zodpovědností je práce
doma nebo ve shromáždění nebo s dětmi z ostatních rodin z církve. Takže jsme
vždy povzbuzovali děvčata, aby se zapojovala do domácích povinností a neměla
velký zájem o práci jinde.

Bůh povolal otce
k tomu, aby byl hlavou domu, a to si
žádá oběť. To znamená, že pokud miluji basketbal nebo
softbal, musím se ho
vzdát, abych neošidil
své závazky vůči
dětem.

Spousta těchto principů se vztahuje i na chlapce, ale tam je to trochu jiné, zvlášť pokud jsou
mladíci pevnější v Pánu. Avšak obecně řečeno, je skvělé, když mohou rodiče poskytnout
pracovní možnosti v rámci rodiny. To se nám
podařilo s naším Davidem – když mu bylo asi
šestnáct, založil jsem s ním počítačovou firmu
a spolu jsme pracovali z domova. Často vyjížděl do terénu, pomáhal lidem s instalací, ale
vždy se vracel domů. Jeho hlavní pracoviště
bylo doma. Teď mu je dvacet osm, takže už
dvanáct let pracuje z domova. Myslím, že to je
velmi dobré.
Měli byste pro naše čtenáře nějaké povzbuzení nebo varování na závěr?

Cathy: Mám na mysli jednu věc – být matkou
a vychovávat děti je umírání sama sobě. Kdykoli je doma nějaká kon-
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frontace, je to proto, že nechceš zemřít sobě, že věci, které chceš dělat, jsou
důležitější než to, co ti mluví Pán Bůh. Věřím, že toto platí obecně, ale velmi
konkrétně to platí doma.
Wayne: Nevím, jestli umím dostatečně zdůraznit důležitost otce v rodině. Aby
rodiče byli ve výchově dětí úspěšní, musí být její součástí otec. Břemeno výchovy
mnohem více tíží ženu, zvlášť pokud učí v domácí škole, děti se kolem ní točí
celý den. Otec musí být součástí, musí převzít část břemene, část zodpovědnosti
v domácím vzdělávání. I kdyby to byl jeden předmět nebo nějaká praktická forma
pomoci. Většinu činností zastává matka, zabere jí to mnoho času. Otec je většinou
pryč celý den. Musí být oporou, musí být součástí, musí dohlížet na to, co děti
dělají, musí s nimi trávit čas. Nemůže si myslet, že si odpracuje svou dlouhou
pracovní dobu, přijde domů a všichni mu budou sloužit. Musí přijít domů a být
služebníkem, odlehčit manželce aspoň na chvíli, postarat se o děti, aby mohla
udělat večeři nebo mít trochu času pro sebe. To je velmi důležité.
Další věcí je, že otec musí být duchovním vůdcem domu. Například tím, že vede
rodinné chvilky nad Biblí. Velmi doporučujeme, aby každý otec vedl ranní biblická
studia, která zahrnou množství témat. Je to část disciplíny, začátek dne s Pánem,
a děti zakoušejí a vnímají, že se o ně otec stará a zajímá se o to, co dělají.
Bůh povolal otce k tomu, aby byl hlavou domu, a to si žádá oběť. To znamená, že
pokud miluji basketbal nebo softbal, musím se ho vzdát, abych neošidil své závazky vůči dětem. Děti máte doma jen krátký čas. A pokud jste minuli cíl pro jejich
ži
život – aby se staly zbožnými lidmi, pak se
b
budete ohlížet zpět a bude vám líto rozho
hodnutí, která jste učinili. Otcové, seberte odvahu odložit své zájmy. Pokud máte
ně
nějakého koníčka, zapojte do něho děti,
an
anebo ho odložte. Je to velmi důležité.
D
Děkujeme za rozhovor.

Jiří a Eva Kotrlovi
Ji
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Nechci být
„padavkA“
Martin Klusoň
„Nepostačíť mi zajisté čas k vypravování o Gedeonovi, a Barákovi, a
Samsonovi, a Jefte, a Davidovi a Samuelovi a prorocích, kteříž skrze
víru vybojovávali království, činili spravedlnost, docházeli zaslíbení,
zacpávali ústa lvům, uhašovali moc ohně, utekli ostrosti meče,
zmocněni bývali v mdlobách, silní učiněni v boji, vojska zaháněli
cizozemců, …“ Žid 11:32-34
Gedeon, Barák, Samson, Jefte, David, Mojžíš,
Abraham, Jozue, Jan Křtitel, Petr, Pavel. Jenom při
vyslovení těchto jmen se tají člověku dech, nebe
ztichne úctou a démoni se po houfech rozprchávají
na všechny strany. „Boží muži“. Opravdoví „Boží
muži“. Při čtení jejich příběhů se zdá, jako by
byli z jiného světa. Nebo alespoň z jiného těsta.
Jako by žili navzdory době, navzdory prostředí.
A přesto, jak praví Písmo, byli stejným bídám
poddáni. Poddáni? Poddáni, a přece se vzepřeli.
Upřeli svůj pohled skrze víru na Hospodina a Jeho
zaslíbení a vytrhli se z prachu obyčejnosti, odvrhli
vysvobození1, aby lepšího dosáhli vzkříšení a stali
se nám vzorem a příkladem. Příkladem, abychom
následovali těch, jichžto svět nebyl hoden2.
Nebuší vám srdce touhou? Nekřiví se vám obličej
znechucením nad zbabělostí, leností, pohodlností, soběstředností, neupřímností, nedůsledností,
nedostatkem disciplíny, nedržením slibů a smluv,
korupcí a mnohými dalšími obrazy průměrnosti
„muže“ 21. století? Abychom se však mohli zařadit mezi „Boží muže“, musíme odvrhnout všeliké
břímě, i snadně obkličující nás hřích a musíme vy1 „… neoblíbivše sobě vysvobození, aby lepšího
dosáhli vzkříšení.“ Žid 11:35
2 „Jichžto nebyl svět hoden …“ Žid 11:38
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kročit skrze trpělivost k běhu uloženého nám boje.
Tento boj však není pro „padavky“.
V následujících řádcích bychom si proto rádi posvítili na toho slabého, bezpáteřního, ustrašeného,
líného ducha bez kuráže, zde nazývaného, pro nedostatek lepšího výrazu, „padavka“.
„Padavka“ utíká z boje …
Píše se 8. listopadu roku 1620. Bitva na Bílé hoře,
svedená v tento den, byla první velkou bitvou
třicetileté války a rozhodující bitvou, která zpečetila
osud českého stavovského povstání a na dalších
300 let rozhodujícím způsobem ovlivnila osud
českého státu. Bitva proti veškerému očekávání
skončila drtivou porážkou českých stavů. Přitom
císařská strana a její velitelé toto vítězství vůbec
neočekávali. Bitva trvala pouze jednu až dvě
hodiny. Příčinu nečekaného katolického vítězství
je třeba hledat v bezstarostnosti českých velitelů
a demoralizaci stavovského vojska, kterou navíc
nutně podpořila neochota stavů vyplatit slíbený
žold. Někteří velitelé na české straně se navíc
během hýření v pražských putykách opili tak, že
nebyli schopni dorazit na bojiště. Výsledkem toho
bylo, že když se katolická strana rozhodla pro
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zkusmý útok, špatně placení stavovští žoldnéři na … ale lid Káleba je „jiného ducha“
Máme dědictví, na které nemůžeme být hrdi,
českém levém křídle se dali na útěk.
máme však i dědictví, které nám dává naději
To byl počátek třicetileté války v Evropě, na
a základ pro naše povstání. Inspirujme se.
jejímž konci si mnohé státy vybojovaly svobodu
vyznání. Třicetiletá válka je považována za Káleb byl jedním ze špehů, kteří se vrátili
vítězství protestantismu. Pro český národ byla z vyšpehování kananejské země. Všichni kromě
však obrovskou porážkou, která se započala Jozue a Káleba byli zbabělci. Pokud máte pocit, že
„jim rozumíte“ nebo že byste „možná uvažovali
právě roku 1620 prohranou bitvou na Bílé hoře.
podobně“, podívejme se, co na to Hospodin:
Slabošství, zbabělost a nezodpovědnost ovlivnily
„Neuzří země té, kterouž jsem s přísahou zaslíbil
nejen naši historii, ale staly se nám dědictvím,
otcům jejich, aniž jí kdo z těch, kteříž mne
které ovlivňuje naše jednání dnes jako i tehdy.
popouzeli, uhlédá.“ 4.Moj 14:23
Dnes sice nebojujeme na bitevním poli, ale každý
den bojujeme bitvy, ve kterých rozhodujeme Ale Káleb byl jiného ducha. A to je i zaslíbení
o osudech svých dětí, manželství, církve, ale pro nás. Pokud ho přijmeme a pokud jej budeme
následovat CELE.
i zdraví.
„Aby nebývali jako otcové jejich, pokolení zpurné
a protivné, národ, kterýž nenapravil srdce svého,
a nebyl věrný Bohu silnému duch jeho. Jako
synové Efraim zbrojní, ač uměle z lučiště stříleli,
však v čas boje zpět se obrátili“ Žalm 78:8-9
Vzepřeme se utíkání z boje. Rozhodněme se
setřást toto dědictví odporné lidem i Hospodinu.
Postavme se před naše rodiny s hlavou vztyčenou a
připraveni bojovat. Bojovat za naše děti, bojovat za
naše manželství, bojovat za uhájení spravedlnosti.
Často si stěžujeme na okolnosti, na naše rodiče,
na zemi, ve které jsme se narodili. Muži, bratři,
zanechme plaček a raději povstaňme k boji.
Bojujme modlitbou, bojujme půstem, bojujme
tak, že neuhneme ze svých zásad a přesvědčení.
Ne, okolnosti se třeba hned nezmění. Ale změní se
náš postoj, změní se náš přístup k nim.
„Myť se všech stran úzkost máme,
ale nebýváme cele potlačeni;
v divných jsme nesnadnostech,
ale nebýváme v tom pohlceni;
protivenství trpíme,
ale nebýváme opuštěni;
býváme opovrženi,
ale nehyneme.“
2Kor 4:8
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„Ale služebníka svého Káleba, (nebo v něm byl
jiný duch, a cele následoval mne), uvedu jej do
země, do kteréž chodil, a símě jeho dědičně obdrží
ji.“ 4.Moj 14:24
David přišel jako mladíček mezi bojovníky Izraele
a nalezl je zbaběle se krčící a poddávající se duchu
slabošství. Jejich pohled byl upřen na obra, který
se stával v jejich očích větší, a větší, a jejich kolena
se třásla jako osiky. David však neviděl obra. Viděl
neobřezance, který ve srovnání s Bohem nebyl ani
hoden povšimnutí.
„Všickni pak muži Izraelští, jakž uzřeli toho muže,
utíkali před tváří jeho, a báli se náramně. I mluvili
Izraelští mezi sebou: Viděli-li jste toho muže,
kterýž vyšel? Nebo aby pohanění uvedl na Izraele,
vyšel. Kdož by ho zabil, zbohatí ho král bohatstvím
velikým, a dceru svou dá jemu, i dům otce jeho
osvobodí v Izraeli. I mluvil David mužům, kteříž
stáli u něho, a řekl: Co bude dáno muži tomu,
kterýž by zabil toho Filistinského a odjal pohanění
od Izraele? Nebo kdo jest Filistinský neobřezaný
ten, že pohanění uvodí na vojsko Boha
živého?“1. Sam 17:24-26
„Padavka“ je pohroužen sám do sebe a nezná pojem „odvaha“. Odvaha je Boží charakter a projev
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Buďte silní a zmužile se mějte
Dobrá, řeknete si, nechci být „padavkou“. Budu
stát mužně a nebudu utíkat z boje. Ale kde je můj
boj? Kde se projeví moje zbabělost, nebo naopak
moje odvaha? Projeví se právě v těch každodenních
situacích. Měřítkem nám bude, když o nás
prohlásí naše manželky, děti a okolí: „Manžel/
táta/soused není žádná padavka. Je pravým Božím
„Nebo všickni ti nás ustrašiti se snažovali, myslíce:
mužem.“ A odměnou nám bude prohlášení toho,
Oslábnou ruce jejich při díle, a nedokoná se to.
o koho jde nejvíce: „…To dobře, služebníče
Ale však ty, ó Bože, posilň rukou mých. A když
dobrý a věrný, … vejdiž v radost Pána svého.“
jsem všel do domu Semaiáše syna Delaiášova,
syna Mehetabelova, kterýž se byl zavřel, řekl mi: Muži, bratři, je před námi dlouhá cesta a mnoho,
Sejděme se do domu Božího, do vnitřku chrámu, co je potřeba vykonat. Začněme nyní. Zřekněme
a zavřeme dvéře chrámové; nebo přijdou, se ducha „padavky“ v tuto chvíli a stůjme zmužile.
chtíc tě zamordovati. A to v noci přijdou, aby tě
„Buďte silní
zamordovali.“ Neh 6:9-10
a zmužile se mějte,
Nehemiáš byl ale muž „jiného ducha“.
nebojte se,ani se lekejte tváři jejich
nebo Hospodin Bůh tvůj, on jde s tebou,
„Jemuž jsem řekl: Takový-liž by muž, jako jsem já,
neopustíť a nezanechá tebe.“
utíkati měl? Aneb kdo jest tak, jako jsem já, ješto
by vejda do chrámu, živ byl? Nevejduť.“
5.Moj 31:6
Neh 6:11
lásky, která nehledá svých věcí. „Padavka“ naproti
tomu nemá odvahu, protože hledá, jak zachovat
svůj život, pohodlí, majetek a jméno (ač před
Bohem žádné nemá). Boží muži potřebují odvahu, protože nepřítel bude činit vše pro to, aby nás
odvahy zbavil a zastrašil nás. Chce nás zastrašit,
abychom přestali od díla Božího.

Padavka:

Boží muž:

se vyhýbá oběti …
si vybírá lehkou cestu …
se vyhýbá práci …
se vzdává …
si stěžuje …
si nerad špiní ruce…
nemá silné přesvědčení …
lehce podléhá pokušení …
je nerozhodný …

obětuje své pohodlí pro druhé …
dělá to, co je správné, ne lehké …
dělá vše ochotně a s plným nasazením
padá, ale povstává …
povzbuzuje a staví se k problémům čelem …
miluje výzvy a hledá, kde může pomoct …
nenávidí kompromis a neuhne pod tlakem …
vzpírá se a vítězí nad hříchem …
rozhoduje a bere za svá rozhodnutí
zodpovědnost…

hledá, co může mít zdarma
nebo „levně“…
nekázní své děti…
nemá charakter…
porušuje smlouvy…
nemá disciplínu…
se nechce modlit…

je připraven platit plnou cenu
příkladně vychovává své děti a vyučuje je…
je znám svou integritou…
plní, co slíbil, i v případě vlastní škody…
se umí ovládat…
učinil modlitbu a půst součástí života
15
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Ron Hutchcraft

Naše dnešní slovo z Písma, zapsané
v 1. Timoteovi 5:2, je Boží vodítko pro
vztahy mezi mladými muži a ženami.
Píše se tam: „Mladic napomínej jako
sester, ve vší čistotě.“ Toto však není
rada, kterou dává mladíkům ohledně
vztahu k ženám naše kultura. Rada
by spíše zněla: „Jednejte s mladicemi
jako s kořistí, jako s milenkami nebo
16
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všechny ostatní muže, kteří jsou téměř výhradně příjemci, ne dárci.

Moje
sestra...
Já osobně jsem nikdy neměl sestru, ale moji synové ano. Naše dcera
je nejstarší z dětí a její dva bratři následovali ve dvouletých intervalech.
Když jsem je pak během let sledoval, zjišťoval jsem, o co všechno jsem
přišel: o spoustu legrace, sem tam
o bouřlivý nesouhlas, jindy o objetí,
o nějaké rady a někdy spory, ale hlavně o spoustu sounáležitosti. Jedna věc
byla vždy velmi zřejmá, hlavně mezi
naší dcerou a starším z bratrů: jeho
sestře ať se radši nikdo nepokouší
ubližovat. Byl vždy jejím osobním
„strážcem“. Dokud se neobjevil náš
budoucí zeť, nikdo jejího bratra nedokázal přesvědčit o svých kvalitách.
Přestože o dva roky mladší, vždy jí byl
ochráncem. Víte, když jste sestra, je
příjemné mít takového bratra.
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něco v tom smyslu.“ Bůh říká, že se
k nim máte chovat jako k sestrám.
Co to znamená? Nemilosrdně si je
dobírat? Hádat se s nimi? Myslím, že
ne. Láska bratra k sestře, zvlášť po
všem, co jsme si řekli, je láska, která chrání. Jako náš syn chránil svoji
sestru. „Podívej, já jsem tvůj brácha
a nedopustím, aby se ti stalo cokoli,
co by ti ublížilo.“ Proto Bůh říká, že
muži mají jednat se ženami „ve vší
čistotě“. „Nevyužiji tě, nebudu nás
tlačit do toho, abychom se zapletli
v těle. Ani nepomyslím na to, že bych
tě připravil o tvůj největší dar – tvé
panenství. Nedovolím své mysli bloudit v představách, které by tě ponížily
na věc. Budu střežit tvou pověst. Budu
strážcem tvého charakteru.“
Přesně to je jádro pravé mužnosti: chránit ženu před zraněním, před
zneužitím, před vykořisťováním, před
znehodnocením, a to především tebou samým. Lidstvo trpí zoufalým
nedostatkem takové mužnosti. Muž,
jenž se vydá na cestu výše popsaného
bratrství, je vzácným pokladem a jako
všechny vzácnosti má velmi vysokou
hodnotu. Převyšuje o hlavu i ramena

Jak se toto bratrství naplňuje v praxi? Znamená to, že se mladík zaměří
na to, aby se ženou
budoval
přátelství, ne milostný
vztah. Znamená
to, že otevře dveře
skutečnému sblížení tím, že vyhodí oknem svoje sexuální motivy pro
navázání vztahu.
„Nemám žádnou
sexuální agendu
pro náš vztah.“
A pokud jsi dívka, která chce, aby
mladíci takto uvažovali, je na tobě, abys v tom chlapce, které znáš, povzbudila. Oblékej se
tak, aby bylo zřejmé, že stojíš o bratry
a přátele, ne o uživatele. Stejným způsobem mluv a také se tak chovej. Mla-

dí muži zoufale potřebují typy dívek,
které v nich probudí to nejlepší – bratra, jenž se v nich skrývá.
Jako mladý muž potřebuješ sestry.
Usiluj o to, aby tvůj
vztah k dívkám byl
opravdu bratrskosesterský. Poznáš
úroveň obecenství,
na kterou sexuální dobyvatelé nikdy nedosáhnou.
Ber ji jako rodinu,
jako Boží rodinu…,
jako svou sestru.
Nejmužnější muži
na světě jsou ti,
s nimiž si žena
může být jistá, že
je v bezpečí, že si jí
váží jako pokladu, který je třeba opatrovat před vším, co by ji mohlo znehodnotit.
Každá sestra potřebuje takového
bratra. Staň se jím ty.

„...domlouvej mladším
ženám jako sestrám,
ve vší čistotě.“
1 Tim 5:2
17
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Jak (ne)sloužíme

Rick Holland
Světový názor 14. století zahrnoval
tezi, že svět je plochý. Mořský horizont byl považován za ohraničení
země a bylo jen málo těch, kdo se
odvažovali vznést pochybnost, že je
to neměnná hranice reality. Ale když
námořní obchod a průzkumné cesty
zrušily mýtus ploché země a pokrok
se hnul kupředu, světonázor mas se
poopravil. Navzdory tomu, že zastaralý myšlenkový proud byl zkorigován pravdou, a mohlo by se to zdát
neuvěřitelné, někteří lidé i nadále věřili, že země je plochá. („Společnost
ploché země“ existuje dodnes!)
Naneštěstí, ironickou paralelu nacházíme
i v církvi. Jedná se o to, že naše generace převzala určitý pohled na teenagery, a ten je třeba
ve světle Písma vyvrátit jako mýtus. Tento mýtus se nazývá adolescence. Koncept adolescence, tak jak jej dnes lidé všeobecně přijímají,
se tak rozšířil, že i ti, kteří s ním nesouhlasí, přestali po čase vznášet námitky ohledně výkladu
a vůbec oprávněnosti tohoto pojmu.
Období adolescence bylo ve světských kruzích
přijato téměř bez výjimky jako nevyhnutelná
součást vývoje člověka. Stejným způsobem
přijala tuto myšlenku za své i církev. O co tedy
ve skutečnosti jde? Není snad tento koncept
dospívání pravdivý? A i kdyby nebyl, co by se
změnilo?
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Poctivá rozmluva s mnohými vedoucími mládeže by odhalila, že jen málokterý ze studentů projevuje samostatnost ve vztahu ke Kristu.
Proč je tak málo našich mladých, kteří by „chodili tak, jakž hodné jest na to povolání, kterýmž
povoláni jste“(Efezským 4,1)?
Abychom nalezli odpověď, musíme si všimnout určitých mylných představ spojených
s obdobím dospívání, které přinášejí do služby
mládeži závažné důsledky. Podíváme-li se na
trendy, které dnes ve službě mládeži převládají,
odhalíme přinejmenším čtyři předpoklady, kterými se mnoho, ne-li většina služebníků řídí.
Naneštěstí tyto předpoklady nemají biblické
opodstatnění. Rychlé prozkoumání těchto trendů nám pomůže odhalit mylné domněnky, které
službu mladým nejvíce devastují.
Čtyři chybné předpoklady o službě mládeži
1. Aby byla služba mladým efektivní,
musí studenty pobavit.
Sedmdesátá, osmdesátá a devadesátá léta
dvacátého století byla plná konferencí, seminářů a setkání pro mládež. Těmito akcemi se
táhla jako červená nit hlavní myšlenka – jak
přitáhnout mladé ke službě. Hlavní otázkou
bylo: Co máme dělat pro to, abychom dostali
děti do církve? a/nebo: Co máme dělat pro to,
abychom si udrželi děti, které tam už máme?
Je zjevné, že to jsou podstatné otázky. Avšak
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způsob, jakým byly v posledních dvaceti letech
tyto otázky mezi služebníky mládeže řešeny,
je udivující! Bylo používáno kdeco, počínaje
ozvučnými systémy za statisíce dolarů a konče tanečními zábavami a různými soutěžemi,
s tím, že jsou to legitimní prostředky, jak přitáhnout mládež do církve. Nejdůležitější princip,
který musíte mít na paměti, je, že co použijete, abyste studenta ke službě „přitáhli“,je také
to jediné co ho „udrží“, aby zůstal. Je potom
pochopitelné, že mnoho pastorů se zcela vyčerpá tím, že se snaží své studenty zaujmout
a zabavit natolik, aby jim vůbec stálo za to do
církve přijít a pravidelně ji navštěvovat. Služba
mládeži musí být více než jen poskytnutí zábavy a zajímavostí pro studenty.
2. Služba mládeži musí být zaměřena
na aktivity.
Je těžké vysledovat, kdy se rozvíjení aktivit
mládeže začalo stávat ohniskem služby mladým. Ať už to však začalo jakkoliv, většina
z nás, mladých vedoucích mládeže zdědila věc,
kterou bychom mohli nazvat „monstrem aktivit“.
Nejoblíbenější otázka studentů je: „Jaká zábava bude příště?“ Aktivity mládeže samy o sobě
nejsou nepřítelem, ale když vedoucí mládeže
tráví více času plánováním her, zábavy a oslav
než modlitbou
a
studiem
Slova, něco
Jestliže však student
není v pořádku. Myslete
více než nad Kristem
na slova ze
samým přemýšlí nad
Skutků apoštolů 6,4: „My
tím, jakým programem
pak modlitby
teď církev žije, je to
a služby slova
zásadní problém.
Páně pilni budeme.“
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3.Služba mládeži
na program.

se

musí

zaměřit

Je dobré mít
určitý řád. Ale
...co použijete, abyste
nechat se naprosto svázat
studenta ke službě
programy je
„přitáhli“,je také to
vyčerpávajediné co ho „udrží“, aby
jící. Zdá se,
že ve chvíli,
zůstal.
kdy
pastor
identifikuje
problém nebo má nový nápad, zavede se nový
program, který to má vyřešit. Zanedlouho se
v mysli studenta program, který právě běží
v církvi, stává tím, „co se v církvi děje“. Opět,
není to tak, že by programy samy o sobě byly
špatné. Jestliže však student více než nad
Kristem samým přemýšlí nad tím, jakým programem teď církev žije, je to zásadní problém.
Na vedoucí mládeže je vyvíjen neustálý tlak,
aby sypali z rukávu pestré programy a prosté,
jednoduché způsoby považovali za naivní. Tragédie této mylné představy tkví v tom, že čím
je více všelijakých programů, tím více se rozmělňuje poselství, které chtěl vedoucí mládeže
předat. Je na místě otázka, zda je skutečně
prozíravé dělat ve službě mládeži „cirkusové
kousky s talíři“.
4. Služba mládeži se musí zaměřit hlavně
na „potíže týkající se teenagerů“.
Z rozmanitých zdrojů jsme přímo bombardováni „radami“, jak mladým sloužit. Vše zastiňující myšlenka této literatury a seminářů je, že
pokud chceme být ve službě mladým efektivní,
musíme se plně vydat jejich potřebám.
Tento pohled na věc je pravdivý v tom, že podle Písma musí pastýř své ovce skutečně znát.
Avšak nerovnováha přichází ve chvíli, když
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pastýři znají ovce lépe než svého Velkého Pastýře. Teenageři nesporně mají zvláštní potřeby,
budeme-li se však soustředit pouze na tyto
potřeby, nasměruje to naši službu horizontálně
(k člověku) spíše než vertikálně (k Bohu).
Musíme si položit otázku, jestli práce nás, vedoucích, spočívá v uspokojování potřeb, nebo
v prezentování Boha!
Proč tyto špatné předpoklady ve službě
mládeži převládají?
Všechny tyto a mnoho dalších pomýlených
představ mají společný kořen v jednom tragickém omylu. Služba mladým se opřela o předpoklady založené na kulturním mýtu, nikoli na
Božím slovu. Tuto osvětovou myšlenku zvanou
adolescence je však nutno postavit do pravého
světla.
Mýtus zvaný dospívání (věk mezi pubertou
a dospělostí)
Vedoucí mládeže se věnují věkové skupině
dnes běžně označované „adolescenti“. Naše
moderní společnost je historicky naprosto jedinečná tím, že vyčlenila teenagery jako zvláštní
skupinu lidí, zvanou adolescenti. Označení teenagera za adolescenta má vyjádřit, že už není
dítětem, ale ještě nedospěl. Toto je definice ze
Websterova slovníku: „Stav nebo proces růstu;
období života od puberty do dospělosti, které
oficiálně končí plnoletostí.“ Dosti vágní definice
pro tak rozšířenou filosofickou ideologii.
Podtrhuji, že stav zvaný adolescence je vynálezem západní kultury dvacátého století. Jsme
jedinou kulturou v dějinách, která rozlišuje tři
stadia vývoje ke zralosti, jmenovitě dětství,
adolescenci a dospělost. Ostatní kultury mimo
dosah vlivu naší západní kultury, stejně jako
všechny historické zdroje do doby dvacátého
století, rozlišují pouze dvě stádia zralosti – dět-
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ství a dospělost. Zámě...v církvi více než kde
rem toho, co
jinde, je duchovní
jsme udělali,
rozvoj mladého člověka
bylo vytvořit
nepřirozený
brzděn tím, že se mu
stav zvaný
nedovoluje a ani se
adolescence,
kdy člověk
od něho v podstatě
není ani dítěneočekává, že bude
tem, ani doduchovně zodpovědný
spělým. Kde
se tato myšlenka vzala?
David Bakan identifikuje tři vývojové změny
v americké společnosti, které uspíšily přijetí
mýtu adolescence širokou veřejností: povinná
školní docházka, zákony o práci dětí, vytvoření zvláštního soudního systému pro mladistvé.
Zdá se to být ideologickým základem, který byl
položen v osmnáctém a devatenáctém století.
Do tisku se však výraz adolescence dostal poprvé až na počátku dvacátého století.
V roce 1904 Dr. G. Stanley Hall zveřejnil knihu
pod názvem „Adolescence ve vztahu k filozofii,
antropologii, sociologii, sexu, zločinu, náboženství a vzdělávání“. Je to první odborná publikace, která mluví o adolescenci jako o stádiu
vývoje osobnosti. V této knize Hall tvrdí, že fáze
vývoje dítěte odpovídají fázím vývoje lidstva.
Tezí této knihy je, že mladý člověk prochází
mezi třináctým až osmnáctým rokem života
krizovým a bouřlivým obdobím. Hall na závěr
uvádí, že téměř vždy se v tomto období projeví
silný sklon mladého člověka být výrazně dobrý, nebo špatný. Byla to právě jeho kniha
a tyto předpoklady, které se staly základem pro rozdělení dětí podle věku
pro účely vzdělávání. Tak byla
vynalezena adolescence.
Jak naložit s tak nepodloženým tvrzením?
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Podívejme se na historii judaismu. Ode dnů
Pentateuchu židé oslavovali přijetí chlapce
mezi dospělé v ceremonii zvané Bar Mitzvah.
Jinými slovy řečeno, pro židy po staletí znamenal věk třinácti let úplnou dospělost v komunitě
věřících. Ježíš se objevuje v synagoze ve věku
dvanácti let (Lukáš 2, 41-47). Stojí za to si uvědomit, že nikdo nebyl šokovaný jeho přítomností, ale spíše otázkami, které jim pokládal,
a tím, co říkal.
Hlavní myšlenkou této studie je, že mladí, kterým sloužíme, nejsou adolescenti, ale dospělí.
Připusťme, že jsou to ještě „mladí“ dospělí. Nicméně mají fyzické, emocionální a rozhodovací schopnosti odpovídající dospělosti. Přesto,
v církvi více než kde jinde (a to hlavně prostřednictvím služby mládeži), je duchovní rozvoj
mladého člověka brzděn tím, že se mu nedovoluje a ani se od něho v podstatě neočekává,
že bude duchovně zodpovědný. V církvi mladý
člověk nenalézá povzbuzení, aby se natahoval
po tom, co od něj očekává Bible, nebo dorůstal
do příkladů, které mu Bible předkládá. Nevedeme si o mnoho lépe než Saul a muži Izraele,
kteří s despektem hleděli na „bezvýznamného“
-náctiletého mladíka jménem David (viz 1. Samuelova 17,33 a kontext) těsně před tím, než
zlikvidoval Goliáše. Pokud Bůh vložil takový potenciál do „mládenečka“, jak je možné, že my
nejsme schopni vnímat to stejně?
Vytvořením mýtického stavu nazvaného adolescence se teenager vznáší v jakémsi meziprostoru mezi dětstvím a dospělostí, kde není
ani od jedné strany plně přijímán. Tento mýtus
také dává základ k podstatné části problémů teenagerů v naší společnosti. Významně přispívá i k syndromu
teenagerů, kdy hledají identitu mezi
vrstevníky, v gangu, drogách, alkoholu
a předmanželském sexu. Vyvolává
v nich hněv vůči rodičům a všeobecně
vede ke vzpouře vůči autoritám. Problém
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je v tom, že na jedné straně je mladý člověk
opečováván jako dítě a na straně druhé se od
něj očekává, že bude jednat zodpovědně jako
dospělý. Není divu, že jsou teenageři tak zmatení!
Tragické je, že tento rozpor se umocňuje prostřednictvím služby mládeži. Snažíme se stát
na obou stranách plotu mezi službou dětem
a dospělým. Na jedné straně zavádíme prvky
z obou dvou, přičemž na straně druhé nám
podstatné prvky z obou unikají. Současné
předpoklady a očekávání při službě mládeži
jsou problematické, a máme-li vychovat generaci pro Krista, je nutno je podrobit korekci.
Problémy s mýtem zvaným adolescence
1. Ulpívání na myšlence adolescence
podporuje podceňování teenagerů
Teenageři nežijí životy naplněné Duchem, protože to od nich neočekáváme. Naše vnímání
teenagerů a jejich efektivity ve službě je až trapně nízké ve srovnání s tím, jak je vidí Bůh a co
od nich očekává On.
Co se Písma týče, Bible zjevně nic takového,
jako je adolescence, neuznává. Nenajdete žádný řecký ani hebrejský termín popisující takovéto stádium. Možná jen musíme vzít na vědomí
následující stručný seznam biblických teenagerů, významných nejen svým dospělým jednáním, ale i tím, že se prokázali jako hrdinové
víry. Skrz celou Bibli vidíme Boha, jak povolává
a staví teenagery na rozhodující místa
v Jeho díle a zodpovědnosti. Vezměte si Daniela a jeho přátele, Izaiáše, Jeremiáše, Josefa,
Ezechiáše, Rut, Marii a Josefa, Davida, Joziáše
a Marka. Když Bůh sám svěřil takové úkoly teenagerům, proč to neuděláme my? Protože ve
skutečnosti nevěříme, že mohou být pro Krista
významní.
Musíme vybízet naše mladé, aby následova-
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li Krista způsobem, který Písmo požaduje
a očekává od každého křesťana. Celou tuto
diskuzi bychom možná mohli shrnout tím, že
Boží slovo není odstupňováno podle věku!
Naším cílem nemůže být jen zvěstovat Krista, zároveň musíme od našich mladých očekávat, že budou žít své životy ke cti Krista.
2. Lpění na myšlence adolescence podceňuje Boha.
K prvnímu bodu o podceňování duchovní zralosti teenagerů se úzce váže nízké mínění
o Božím srdci a Jeho moci. Pavlova hluboká
touha po zralosti svatých je vyjádřena v Kolossenským 1,28-29: „Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce všelikého člověka a učíce
všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom
postavili každého člověka dokonalého v Kristu
Ježíši. O čež i pracuji, bojuje podle té jeho mocnosti, kteráž dělá ve mně mocně.“
Je Boží touhou, aby každý člověk byl učiněn
dokonalým v Kristu. V tomto bodě je potřeba
podtrhnout, že studenti v naší službě spadají
do kategorie „každý člověk“. Když podceníme
duchovní kapacitu a schopnosti teenagerů milovat Krista a sloužit Mu, podceníme tím Boha.
Biblické záznamy svědčí o tom, že je Bůh naprosto schopen a že s oblibou slouží teenagerům a skrze ně. Když se vzdálíme tomuto důrazu, vzdálíme
se
Božímu
Služba mládeži nemá
srdci. Buď věbýt společenskou
říme, že Bůh
má moc skrze
alternativou světské
naše teenagezábavy – má být
ry pracovat,
nebo
tomu
jevištěm, na kterém
nevěříme. Klíse světu předává
čovou otázevangelium!
kou, se kterou vše stojí,
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Problémy a nebezpečí spojené s vírouu v
adolescenci
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Problémy v rodiněě
Lenost

nebo padá, je prostě důvěra v Boží slovo. Setrvávání v kulturní lži, že dospívající nemohou
být duchovně zodpovědní, jenom poukazuje na
hlubší problém, kterým je přesvědčení, že Bůh
nemůže nebo nebude používat naše teenagery
tak, aby měli vliv na náš svět.
Následují další praktické problémy nebo nebezpečí, která souvisí s vírou v adolescenci. Když
si „adolescent“ není jist svou identitou (není přijímán ani jako dítě, ani jako dospělý), vyplývá
z toho mnoho důsledků. Začne být přijímán nízký morální standard, očekávání ohledně zralosti jsou matoucí a je požadována pouze malá
zodpovědnost. Protože chybí definice zralosti,
stává se snadnou cestou „k dospělosti“ sexuální promiskuita a zneužívání drog. V oblasti
financí uhýbáme od tématu zodpovědnosti při
nakládání s vydělanými prostředky, a v důsledku toho se díky nezkrocené nákupní morálce
kupí dluhy.
Na duchovní rovině unikají příležitosti oslovit
generaci, která potřebuje slyšet evangelium od
svých vrstevníků. Místo toho, abychom formovali armádu „křesťanských vojáků pochodujících jako do války“, měníme naši službu mlá-
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deži na alternativu společenského vyžití místo
toho, které nabízí svět. Služba mládeži nemá
být společenskou alternativou světské zábavy
– má být jevištěm, na kterém se světu předává
evangelium!
Co tedy můžeme vyvodit z těchto pozorování?
Vezměte v úvahu následující závěry.
Závěry pro službu teenagerům
1. Zaměřit se na to stát se spíš „službou
mládeže“ než „skupinou mládeže“.
První krok, jak změnit naše zaměření od služby
adolescentům ke službě teenagerům nebo studentům, musí začít přehodnocením základního
pohledu na to, kdo vlastně jsme. Jinými slovy,
musíme se rozhodnout, jestli budeme skupinou
mládeže, nebo službou mládeže. Skupinu mládeže tvoří studenti, kteří se spolu scházejí ve
skupině. Tečka. V kontrastu k tomu služba mládeže jsou studenti, kteří společně slouží. Tento
nenápadný rozdíl v tom, jak si říkáme, ukazuje
na mnohem podstatnější věc. Buď jsme skupinka, nebo služba.
Tíha zodpovědnosti za udávání směru dané
služby nakonec vždy padá na vůdce. Z tohoto
důvodu musí mít vedoucí mládeže jasno a předem promyšleno, jaké jsou vstupní podmínky,
očekávání a základní principy práce, do které
se chce pustit.
2.Vést studenty tak, aby se poměřovali
s biblickým standardem.
Stejně jako se od židovského chlapce, poté
co prošel svou Bar Mitzvah (obřadem přijetí za
muže), očekávalo, že se bude řídit tórou, máme
i my očekávat, že naši teenageři dokážou být
poslušní pravdy Božího slova. Proto můžeme
vést mladé lidi k zodpovědnosti v tom, jak nakládají se svým časem, penězi, příležitostmi.
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Jaký dopad má víra v adolescenci na
teenagery:
• zmatek
• frustrace
• vzpoura
Tato očekávání zároveň zdvihnou laťku pro studium a vyučování Písma.
3. Jednat se studenty jako s dospělými.
Církev by měla mít zásadní vliv na životy těchto
mladých lidí a dát jim příležitost zakoušet zodpovědnosti, ale i výsady dospělosti. Měli bychom
jim pomoci biblicky porozumět, jak se rozhodovat, umožnit jim využít svou tvořivost a energii
pro Pána, pomoci jim nalézt místo ve službě
v Těle Kristově, zapojit je do předávání evangelia a učednictví, nechat je, aby byli příkladem křesťanské ctnosti. První Timoteovi 4,12:
„Nižádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď
příkladem věrných v řeči, v obcování, v lásce,
v duchu, u víře, v čistotě.“
Je možné, že by církev přijala mýtus zvaný
adolescence, aniž by ho prověřila?
Je možné, že by služba mládeži jednala na základě špatných závěrů? Často se mě ptají, co si
myslím, že je na službě studentům zvláštního.
A když odpovím: „Nic,“ většinou se objeví silně
udivené výrazy.
První list Janův 2,16 odhaluje, že všichni lidé,
včetně mladistvých, mají pouze tři problémy
(lépe řečeno hříchy), a to žádost těla, žádost
očí a pýchu života. Tato diagnóza lidského dědictví prvotního hříchu se nijak neliší podle věku
člověka. Čím dříve toto předáme našim studentům, tím dříve budeme činit službu mládeži Božím způsobem.
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„Rebelution“ – vzpoura mládeže proti
nízkým
očekáváním
Jak může teenager smyslupně strávit svůj volný čas? Čím se zabývat,
do čeho se vložit a o co konkrétního usilovat? Zdá se, že napravo
ani nalevo se žádná schůdná alternativa nenabízí... Je řešením nedělat
raději nic a nebo čas z nouze zaplnit uměním či sportem?
Možná vám budou dobrou inspirací a povzbuzením dva mladí američtí
chlapci, kteří založili hnutí vyzývající dospívající křesťany dělat trochu
jiné věci trochu jiným způsobem než zbytek světa.
Oficiální
iál í ddefi
finice
i „rebelution“
b l i “ jje „vzpoura
teenagerů proti nízkým očekáváním“. Když
se dnes rozhlédnete kolem sebe, naše kultura
od nás, mladých lidí, příliš mnoho nečeká.
Nejenže se předpokládá, že neuděláme
moc moudrého nebo užitečného. Dokonce
se čeká, že uděláme pravý opak. Kultura
mladých, kterou nás sytí média, neustále
snižuje laťku a prohlubuje nízké očekávání
na mladé lidi.
Slovo „rebelution“ je kombinací slova
„rebellion“ (= vzpoura, rebelie) a „revolution“ (= revoluce). Snaží se tedy vyjádřit
povstání proti sociálním normám.
V tomto případě se však nejedná o vzpouru
proti Bohem stanoveným autoritám, ale
o vzpouru proti nízkým očekáváním naší
společnosti. Je to odmítnutí být vymezen
naší bezbožnou, vzpurnou a lhostejnou
kulturou. Je to vlastně taková vzpoura proti
vzpouře.
Je úžasné, že „Rebelution“ se stala
určitým protikulturním hnutím mladých
24

lé světě,
ě ě kteří
k ří nejen
j
d í jí lži
po celém
odmítají
populární kultury mladých, ale navracejí
se k biblické a historické úrovni charakteru
a zodpovědnosti..
V 1. Timoteovi 4:12 říká apoštol Pavel
Timoteovi: „Nižádný mladostí tvou
nepohrdej, ale buď příkladem věrných
v řeči, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě.“
Jinými slovy, jako mladí lidé jsme povoláni
být příkladem ve všech oblastech života.
Naše generace zoufale selhává v naplňování
tohoto povolání. Místo aby léta dospívání
sloužila jako startovací rampa pro život,
lidé vnímají toto období jako prázdniny
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od zodpovědnosti. Nazýváme to „mýtus
dospívání“. A „Rebelution“ se snaží tento
mýtus rozbít.
Náš válečný pokřik jsou jen tři slova, ale je
to výbušná myšlenka: „Dělej obtížné věci!“
To je ono. A „dělat obtížné věci“ je vnitřní
nastavení. Je to mentalita, která je v přímém
rozporu s nízkým očekáváním. Svět říká:
„Jsi mladý, bav se!“ Říká nám: „Poslouchej
svou žízeň!“ a „Prostě to udělej!“ Nebo nám
říká: „Jsi úžasný! Nemusíš se namáhat.“
Ale takovéto přemýšlení ničí charakter
a schopnosti.
„Dělej obtížné věci“ znamená pravý opak.
Takové nastavení mysli ti umožní budovat
charakter a schopnosti (zodpovědnost).
Nedovolí, aby ses spokojil s nízkým
očekáváním, nenechá tě dělat jen to, co jde
samo, a nenechá tě zpohodlnět.
„Rebelution“ zahrnuje tři základní oblasti.
Mluvili jsme o charakteru a schopnostech.
Třetí částí je spolupráce. Nestačí, abychom
byli individuálními výjimkami. Musíme
vytvořit protikulturu. To děláme udržováním
vztahů a vzájemným povzbuzováním se ve
společné věci. To dělá „Rebelution“. Pokud
existuje společenství mladých lidí, kteří
jsou nadšení tím, že dělají obtížné věci
pro Boží slávu a pro dobro ostatních, je to
neuvěřitelně mocná věc.

"Petice
za ctnostné oblékání“
Začátkem roku 2007 se bratři
Harrisovi rozhodli podpořit
ženy a dívky po celém světě
v ctnostném oblékání.
Vyhlásili výzvu k anonymnímu
podepsání petice na podporu
svých křesťansky oblékaných
sester, manželek a kamarádek.
V rámci petice vyzvali dívky ke
konkrétním otázkám na toto
téma a nechali chlapce, aby na
ně upřímně odpověděli.
Podařilo se jim shromáždit přes
1600 podpisů od mužů všech
věkových skupin, kteří napsali
přes 25 000 odpovědí.
Kéž i nám ostatním je to inspirací k dalším takovým originálním nápadům, které zbudují
Boží království.

www.therebelution.com

Do hard things.. (Dělej obtížné věci)
My mladí máme schopnost dělat velké a obtížné věci. Máme všechno potřebné:
energii, nadšení, odvahu. Nevadí nám nepohodlí a máme dostatek času. V
našem rozletu nás však k zemi tlačí nízké očekávání našeho okolí. Zbavme
se tohoto závaží! Vzepřeme se! Připomeňme si Davida, který nakonec porazil
Goliáše. Čím ale začal? Místo zbabělého útěku si zvolil bojování s medvědem
a lvem. Proto si i my schválně vybírejme ty obtížné úkoly a cesty. Přidáte se?
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ˇ
Výchova detí
k zodpovednosti
ˇ
Joy Marie Dunlap
Budování charakteru je, v určitém smyslu, nejdůležitější aspekt
domácí školy. Naše děti potřebují
dostatečné vzdělání, ale ještě více,
potřebují dobrý charakter, který
by je připravil pro život v dospělosti. Jedním z nejdůležitějších
prvků dobrého charakteru je zodpovědnost.
Pokládání základů
Zodpovědnost začíná nastavením naší
mysli a přesvědčením, které nevědomky
svým dětem předáváme.
Pokud zastáváte názor, že si děti mají po
celé dětství pouze hrát a dělat si, co se jim
líbí, jistě splní toto očekávání a budou si
na svou práci stěžovat.
Pokud jste přesvědčeni, že děti nejsou
schopné pomáhat, ale umí být jen sobecké a neužitečné, pak se takové očekávání
dítěti stane zřejmým, ať už to vyřknete,
nebo ne.
Nejjistější cesta, jak vychovat sobecké,
drzé, svárlivé, neužitečné děti, je nízké
26

očekávání. Na druhou stranu, zastáváte-li
názor, že každý má přispívat k blahu všech
ostatních bez ohledu na věk a úroveň
schopností, vaše jednání, postoj a očekávání to budou odrážet, a vaše malé dítě se
začne učit hodnotě zodpovědnosti.
Začněte již v útlém věku
I když nikdy není příliš pozdě do té doby,
než vaše dítě opustí domov, určitě je dobré začít děti cvičit v zodpovědnosti ještě
v předškolním věku. Když byl náš nejstarší ještě batoletem a čekali jsme další dítě,
řekla jsem mu, že bude zábavné, když se
budeme starat o miminko společně. Byl
nadšený myšlenkou, že v tomto zvláštním
projektu bude mým partnerem. Když se
děťátko narodilo, velmi dobře se nové situaci přizpůsobil.
Pomáhal mi v péči o svého mladšího bratra tím, že přinášel čisté pleny, nosil špinavé oblečení miminka do koše na prádlo
a zvedal hračky, které miminko upustilo.
Svým příkladem, pozitivní komunikací
a zapojením do péče o děťátko jsem ho
učila, že společná práce a služba je velkou
výsadou.
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Pracovat je zábavné
Batolata a předškolní děti věří všemu, co
řeknete, a tak je dobré tento čas využít
a naučit je, že práce může být zábavou.
Udělala jsem například hru z uklízení
hraček a potravin. Hrála jsem si se svými
batolaty, a ona zase pracovala se mnou.
Všechno jsme dělali společně. Nyní jsou
naši teenageři pracovití a velmi ochotní
pomoci při práci doma i venku.
Dejte si pozor na to, jak se svými dětmi
o práci hovoříte, a to i v raném věku. Pokud od malička slýchávají: „Maminka by
si s tebou ráda hrála, ale teď musí pracovat,“ a říkáte to tónem, ze kterého jasně
vyplývá, že do práce nemáte chuť a raději
byste si hráli, pak jim sdělujete, že práce
je nežádoucí činnost. Nedělejte to. Místo
toho řekněte: „Můžeš si užít hodně legrace se mnou, zatímco budu zametat! Můžeš mi držet lopatku.To bude zábava!“
Nedovolte, aby vaše děti vnímaly práci,
jako něco negativního, je-li to ve vašich
silách. Pokud se
neumíte pro práci
sami nadchnout,
modlete se za to.
Je třeba, abyste
dětem
předali
nadšení a pozitivní postoj k práci.
Práce je výsada.
Jen si představte,
že jste uvězněni v cele za svou
víru nebo že máte
zraněná záda, a nemůžete pracovat. Představte si svou frustraci z neschopnosti
vykonávat tu spoustu věcí, které běžně
děláte. (Jelikož jsem postižený člověk,
není to pro mě pouhá fantazie. Jsou věci,
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které nejsem schopna dělat, a o to více si
vážím toho, co dělat mohu.)
Když si představíte takové situace, porozumíte, jakou výsadou je mít zdravé tělo,
které je schopné vykonávat fyzickou práci a které je schopno dělat ji dobře. S touto obnovenou mentalitou budete schopni
lépe předávat svým dětem nadšení pro
fyzickou práci a zodpovědnost.
Pracujte společně
Při výchově svých dětí používám slovo „my“. Říkám jim například: „Vždycky
ukládáme své špinavé oblečení do prádelního koše tímto způsobem , nenecháváme ho pohozené na zemi.“ Malé děti nadevše milují, když mohou být zapojeny do
společného díla. Použitím slova „my“ je
povzbuzujete ke správnému chování bez
toho, že byste je museli napomínat. Místo
abych malému dítěti řekla: „Ukliď si svůj
pokoj!“ vždy jsem říkala: „Pojď, uklidíme
spolu tvůj pokoj.“
Malé děti se nejlépe učí pracovat
a rozvíjet návyk
z o d p o vě d n o s t i
společně s vámi.
Učí se nejlépe
napodobováním
v
konkrétních
situacích. Cítí se
milovány,
když
věci děláte s nimi,
a tímto způsobem
si spojí práci a zodpovědnost s vaší láskou. Toto jim dá pro budoucnost, kdy
budou muset dělat svou práci bez vaší
pomoci, pozitivnější přístup k práci.
Nechte předškoláky, aby si mohli někdy
27

PŘIKRYTÍ

vybrat, ale nedovolte, aby si mohli vybírat vždy.
Je čas, kdy dítě
potřebuje slyšet:
„Teď uděláš toto.“
Je dobré děti laskavě začlenit do
práce, ale neudělejte ve výchově svého
dítěte tu chybu, že mu dopustíte, aby svévolně dělalo jen to, co se mu dělat chce.
Důležitou součástí zodpovědnosti je naučit se dělat to, co je třeba, bez ohledu na
to, jak se cítíte. Dejte pozor na to, abyste
již v mládí stavěli dobrý základ, jímž je
jak milující výchova, tak i přísnost a pevná ruka.

...učila jsem
děti, že
společná práce
a služba je
velkou výsadou

Zvyšujte míru zodpovědnosti
postupně
Jedním z častých pochybení rodičů je to,
že nechávají své malé děti, aby si jen hrály, dokud nedosáhnou tzv. „zodpovědného“ věku. Potom je najednou tolik práce
a plnění zodpovědností, že dítě prožívá
šok. Pomáhejte svým dětem postupně
přibírat více práce i zodpovědnosti. Miminko začíná bez jakékoli práce a zodpovědnosti, ale devatenáctiletí až čtyřiadvacetiletí pracují 40 hodin týdně, aby se
uživili. Vaším úkolem je budovat ve svých
dětech stále větší zodpovědnost.
Dospívající člověk, který byl zvyklý na
rostoucí míru zodpovědnosti, se bude
jednodušeji přizpůsobovat práci na
plný úvazek.
V předškolním období začněte s tako28
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vými úkoly, jako je ukládání oblečení do
koše na prádlo a sbírání hraček, a přidávejte úkoly, které už dítě může nadále
dělat samo. Šestileté dítě může každý den
prostírat stůl, stlát svou postel, pomáhat
utírat nádobí, krmit domácí zvířata, uklízet po sobě špinavé nádobí a s trochou
pomoci složit své vyprané prádlo nebo
třídit špinavé.
Postupně přidávejte nové zodpovědnosti
každý rok, dokud není, jako starší náctiletý, schopen postarat se o prádlo a nádobí (může se střídat se sourozenci), sekat
trávník, zastřihávat keře, pravidelně se
starat o mladší děti; a možná dokonce
pracovat na částečný úvazek nebo se
účastnit nějaké dobrovolné činnosti.
Není správné hýčkat lenivé tendence
teenagera, kdy jej necháváme dělat jen
o málo víc než nádobí dvakrát týdně
a vynášet odpadky. Když ho pak po promoci dostihne 40hodinová pracovní doba
(nebo celodenní studium na univerzitě
s prací na částečný úvazek), bude naprosto nepřipraven na disciplínu těžké
práce, která je nezbytná pro produktivní
a úspěšný život v dospělosti. Pracovitost
a zodpovědnost by měly být postupně vybudovány v průběhu dětství a dospívání.
Používej pozitivní i negativní
podněty společně
V současné době používáme systém negativních a pozitivních podnětů, abychom
tak svým dětem pomohli naučit se sebeovládání. Nechci jen odměnit děti za to, co
dělají, aby se nestalo, že se budou vyhýbat
práci, pokud za ni něco nedostanou.
Chci, aby mé děti chápaly práci spíše jako
morální příkaz, aby pomáhaly vydělat si
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na své živobytí tím, že se budou podílet bice, do které dáme všechny věci, které
na uklízení nepořádku, který jsme vytvo- byly zkonfiskovány, protože se válely po
řili společně, ať už to je špinavé nádobí, domě, a je nutno je vyplatit zpět. Tyto věci
prádlo nebo něco jiného. Nechci, aby je možné vykoupit buď penězi, nebo prapracovaly jen ve chvíli, kdy mají pocit, že cí navíc. Neměl by však být velký rozdíl
se na tom dá něco vydělat. Nechci, aby mezi množstvím peněz, které si děti mají
zanedbávaly jiné osobní zodpovědnosti, příležitost vydělat (v případě teenagerů
a dělaly jen to, za co je
to zahrnuje i práci mimo
platíme.
domov), a množstvím,
S těmito věcmi na myso které mohou přijít
li jsem vytvořila systém,
svým lajdáctvím.
kdy odměňujeme děti maAlternativně můžete polou částkou za každý tucet
užít bodový systém, aby
základních zodpovědnosbylo vidět, jak pravidelně
tí, které zahrnují osobní
si každé dítě čistí zuby,
hygienu, úklid pokojů,
stele postel, dělá domáučení se veršů zpaměti,
cí práce a domácí úkoly.
školní povinnosti a práce
Odměnou může být něco
doma i venku. Všechny
speciálního do školy, jako
tyto zodpovědnosti tvoří
například kreslicí potřejeden sloupeček na stránby nebo zvláštní knížka
ce. Druhý sloupeček tvoří
či hra za předem určený
seznam dluhů. Dluhy jsou
počet bodů. V minulém
tvořeny seznamem porušených pravidel, roce si tímto způsobem naše děti vydělaly
jako je zaneřáděný pokoj, zanedbané prá- na své vlastní nástěnné kalendáře.
ce, nedokončené školní úlohy, náčiní za- Je dobré, abyste čas od času tento systém
pomenuté na dešti, nevyprání prádla včas podnětů obměnili. Z mé vlastní zkušenos(v případě našich teenagerů). Systém ti, nové systémy podnětů fungují báječně,
obsahuje také seznam poale brzy zevšední a ztratí
kut, které jsou dostatečné Důležitou součástí svou svěžest. Systémy,
k tomu, aby byly zdravým
které používají jak pozitivzodpovědnosti je ní, tak negativní podněty,
zastrašujícím prostředkem
naučit se dělat to, co zdůrazňují zodpovědnost
proti nedbalosti.
Děti jsou v situaci, kdy si je třeba, bez ohledu ve všech oblastech života.
vydělají, pokud jsou zodS velkým úspěchem jsem
na to, jak se cítíte. také použila systém, který
povědné, a přijdou o peníze, pokud jsou nedbalé.
nazývám „Vydělej si mě“.
Sloupek dluhů je pro ně připomínkou, že Přilepím minci ke kartičce a tu připevním
práci, za kterou jsou zodpovědné, by měly vedle nebo přímo na problematickou
vykonávat neustále, a nejen tehdy, když oblast v domě. Na tuto kartičku napíšu
mají chuť získat větší kapesné.
prohlášení, jako například: „Vydělej si mě
Jiný systém, který můžeme použít, je kra- tím, že utřeš prach z této police.“
29
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Dítě, které se pustí do této práce a provede ji správně, získá minci. (Nikdy se nám
nestalo, že by mince zmizela, aniž by byla
práce vykonána.)
Vytvořte prostředí, které k zodpovědnosti přispívá
Dopolední hodiny jsme si vyčlenili jako
speciální čas ztišení, abychom v našich
dětech povzbudili
návyk horlivě studovat. V tuto dobu
není dovoleno žádné hlasité aktivní
hraní a nikdo nemá
volno (mimo odůvodněné přestávky), dokud zadané
úlohy nedokončí.
Odpoledne povzbuzujeme zodpovědnost tím, že děláme
domácí práce společně, a přitom občas posloucháme klasickou hudbu. Někdy děti rády při mytí
nádobí zpívají. Jindy jim při práci buď
tatínek, nebo já, vyprávíme příběhy nebo
posloucháme Bibli nahranou na kazetě.
Pokoušíme se udělat čas domácích prací zábavným a udržet si při tom veselou
mysl
vkusným
Malé děti se humorem, hudbou nebo zajímanejlépe učí
vým povídáním.
pracovat
Povzbudivé proa rozvíjet návyk středí a kamarádzodpovědnosti ství přispívají ke
správnému pospolečně
stoji dětí k práci
a zodpovědnosti.
s vámi.
30
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Snažíme se rozvrhnout práci a hry celé
rodiny v průběhu dne tak, aby všichni
členové rodiny pracovali nebo si hráli ve
stejný čas. Tak se dá zabránit pocitu rozmrzelosti, který může vznikat tehdy, když
jedno dítě pracuje, zatímco zbytek rodiny si užívá zábavy. Pokud je třeba udělat nějakou práci na zahradě, děláme ji
všichni společně, a tak si užijeme spoustu
legrace.
Abych udržela zahradu v pořádku, používám tzv. „Pravidlo
desítky“. Kdykoliv
jdou děti ven, vyžadujeme, aby před
tím, než si začnou
hrát, udělaly deset malých úkolů.
Můžou
například
vytrhat deset plevelů, odstranit deset
zvadlých květů, vyhodit deset velkých
uschlých listů do odpadu nebo utrhnout
deset napadených listů a řádně je zlikvidovat. Nebo mohou místo toho udělat
jeden větší úkol, jako je hrabání nebo zalévání zahrady. To je učí, že mají pečovat
o místo, na kterém si užívají a hrají, což
je velmi důležitá dovednost pro budoucnost.
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roku na odměnu v
Ježíšově podobenství).
U nás doma vyžadujeme, aby se
děti
zastupovaly
v případě, že je některé nemocné. Povzbuzujeme je, aby si pomáhaly s pracemi
a nesly břemena jedny druhých. Když
mám mnoho práce, starší děti pomáhají
mladším s jejich domácími úkoly a mladší
děti pomáhají starším s prací.
Velmi silně se snažíme zabránit postoji
„tohle není moje práce“. Naučili jsme děti,
že břemeno života by měla nést celá rodina společně. Zvlášť Jakub byl velkým
povzbuzením dětem svým velmi usměvavým postojem k práci a vzájemné službě.
Děti, kterým je dovoleno hádat se nad
férovostí, se míjejí cílem v tom, být Kristovým učedníkem. Pokud jsou neustále
zaměřeny na to, kdo vytrhal víc plevele,
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anebo zda obě
Velmi silně
děti utřely stejse snažíme
ně kusů nádobí,
děti si vybudují zabránit postoji
svárlivé postoje,
které nepřispí- „tohle není moje
vají k rodinné práce“. Naučili
harmonii. Menjsme děti, že
talita
týmové
práce je mno- břemeno života
hem lepší.
by měla nést
Říkávám dětem:
celá rodina
„Až bude stůl
uklizený a utřespolečně.
ný, můžeme se
všichni dívat na video nebo jít do parku,“
nebo: „Když dneska uděláme všecku práci
na zahradě, můžeme si večer dát zmrzlinu.“ „Až dokončíme jarní úklid, můžeme
si všichni zajet na společný výlet.“ Skupinové cíle s týmovou odměnou povzbuzují
harmonii, týmovou práci a zodpovědnost.

Cvičte děti, aby šly druhou míli
V kázání na hoře nás Ježíš učí,
abychom šli druhou míli. Postoj Kristova
učedníka je: „Co ještě mohu udělat, abych
pomohl?“ A to přesto, že už po nás bylo
požadováno docela dost (jako například
nesení nákladu římského vojáka bez ná31
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Seznamte se s rodinou

Arndtových
Chtel
ˇ bych mít ženu
jako je

dvouletého a úplně mi to stačí,“ dodala
další. „Musí být svatá!“
„Nechápu, jak to dělá!“ podivovala se
další a rozhazovala rukama ve vzduchu.
Nakonec namarkovala můj nákup
a objevil se poněkud vysoký součet.
„Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest.“ Nasadil jsem kamennou tvář, sáhl do
Zpočátku paní sotva slyšitelně šeptala, kapsy a řekl: „Dobrá, rád bych to zaplatil
ale jak počítala, její hlas postupně v drobných, jestli by to šlo.“
zesiloval a bylo v něm znát narůstající
vzrušení. Počítala si na prstech: „Sedm, Jsem rád, že mám velkou rodinu. Mám
osm, devět, deset.“ Oči se jí rozšířily rád svoji mámu a jsem nadšený, když
a nevěřícně vyhrkla: „Jedenáct, dvanáct, jsou z ní lidé ohromeni. Když lidé slyší
třináct, čtrnáct!“
o naší rodině, chtějí vědět (samozřejmě,
poté, co znovu nabudou vědomí) jednu
Odmlčela se, čelist jí poklesla o několik věc: V čem tkví maminčino tajemství?
centimetrů a ještě jednou se podívala Dříve jsem si myslel, že se moje máma
na naši rodinnou fotku. „Čtrnáct?!“ musela narodit šťastnější než většina lidí.
vykřikla.
Vždyť ona si nikdy nestěžovala, nikdy
„Jo. To je teprve začátek,“ culil jsem se. se nelitovala a vždycky se usmívala,
Rád říkám tuto větu.
ať byla situace jakkoli náročná. Možná
Volnou rukou udělala gesto, aby přilákala byla jednou z těch vzácných osob, které
pozornost svých spolupracovnic. Za se radují z toho, že se v noci nevyspí,
chvilku už další dvě dámy tiše počítaly že je ožužlávají kojenci a že přebalují
a kroutily přitom udiveně hlavami.
pokakaná miminka.
Celý jsem zářil radostí. Vždycky
využívám jakoukoli záminku, abych se Když jsem se jednoho dne potýkal,
pochlubil fotkou naší rodiny. Když se řekněme, s opravdu nevábnou plenou,
paní u pokladny divila, proč kupuji třicet něco se mi přihodilo.
krabic cereálií, nemohl jsem si přeci „Tohle fakt dělat nechci,“ mračil jsem
nechat ujít příležitost. Fronta za mnou se. „Možná by to měla udělat maminka.
se prodlužovala, ale ty tři dámy si toho Je to spíš její záležitost.“ A najednou
vůbec nevšímaly.
mě to napadlo: „Možná, že také nerada
vyměňuje plínky!“
„Vaše maminka!“ zvolala jedna. „Vy- „Nesmysl,“ opáčil jsem. „Proč by se
padá tak mladě! Dokonce se zdá, že si jinak celou dobu usmívala? A proč si
zachovala zdravý rozum!“
nestěžuje? Můžete se vsadit, že kdybych
„Řeknu vám, vychovávám jednoho byl na jejím místě, určitě bych si stěžoval

Ona
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– jak jsem se k tomu chystal právě teď.“
Toho dne jsem si uvědomil, že neustálá
radost a vděčnost mojí maminky není
něco, s čím by se narodila. Spíš to
bylo rozhodnutí. Někdy velmi náročné,
bolestivé a statečné rozhodnutí. Vybrala
si, že upře svoje myšlenky na Boha
a na ostatní místo sama na sebe, a proto
je schopná ustát každou situaci, která
jí přijde do cesty. Bez ohledu na to,
jak vysoké jsou vlny života, její postoj
vždy způsobí, že vyplave nahoru. Tím,
že si vybrala, že bude radostná, když
by si mohla stěžovat, a vděčná, když
by se mohla litovat, se její srdce stalo
fontánou mládí, radosti a života. A tak je
šťastnější nejen ona, ale i celá rodina.
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d b maminka
i k chtěla,
h l
sourozence. Kdyby
byla by dobrá v čemkoli, pro co by se
rozhodla. Je na to dost chytrá, inteligentní i pracovitá. Ona si ale vybrala
být mámou – mojí mámou. Modlím se,
abych jednoho dne našel manželku, jako
je ona.

Když jsem vyrůstal, věděl jsem jednu MARK ARNDT
věc. Nemohl jsem před ničím uniknout.
Když jsem udělal něco špatně, byl jsem
potrestán, a tak to prostě bylo. Tato
důsledná disciplína zajistila mně i mým
sourozencům tolik potřebné bezpečí.
Máma byla spolehlivě něžná a milující,
i když nás kárala, ale také spolehlivě
přísná. Pravda kolem mě stála jako
cihlová zeď. Zranil bych se jen tehdy,
kdybych do ní naboural, ale dokud jsem
dodržoval hranice, byl jsem naprosto
Naše jediná dcerka se nám narodila,
volný a v bezpečí.
až když už měla deset velkých bratrů,
Právě tohle na mámě tolik obdivuji. Je ochránců. Teď přibyli ještě tři mladší
tak silná jako její slova. Nepotrestala nás bratři, které může obdivovat. Pamatuji
příliš, když byla naštvaná. Nepotrestala si, jak nás mnozí přátelé litovali, když
nás málo, když byla vyčerpaná. Nebyla jsme měli jednoho chlapce za druhým.
mírnější, aby si zachovala tvář před Museli si myslet, že je to pro nás velké
ostatními. Nebyla přísnější, když mě zklamání. Bylo těžké je přesvědčit, že
trestala o samotě. Byla spravedlivá, jsme každé miminko přijali s radostí,
jako dar od Boha.
neoblomná, ale vždy milující.

ˇ
„Pokud není štastná
není
ˇ nikdo!“
štastný

Maminka,

Už nevidím svoji maminku jako superženu, která dokáže bez námahy cokoli.
Místo toho vidím neuvěřitelně milujícího, obětavého člověka, který si vybral,
že bude mít na prvním místě mě a moje

Teď, když chlapci vyrostli, nás už
nikdo nelituje. Přihlíželi, jak chlapci
pomáhali Rickovi postavit dům na
kukuřičném poli. Naučili se na stavbě
všem dovednostem, které mohou potřebovat. Díky tomu jsou nyní připra33
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veni postarat se o své vlastní budou- starších chlapců vyrostli. Kdysi jsem
cí domovy. Bůh naplnil naši potřebu uvažovala o tom, jestli svoje děti nevětšího domova s velmi limitovaným ochuzujeme, ale dnes jsem si jistá, že
rozpočtem a naučil nás, jak pracovat pro ně děláme to nejlepší. Když mají
usilovněji než kdy předtím. Jsem hrdá například potíže s testem, vracíme se
na to, co jsme jako rodina dokázali! znovu a znovu k problému a pracuKdybychom měli
jeme na něm,
neomezeně pedokud z testu
ˇ
něz, pravděpo- Radostný postoj naplnený
nemají jedničdobně bychom
nadejí
je dar, který matka ku. Učitel ve
ˇ
škole nemůže
po chlapcích neo
dluží členum své rodiny.
strávit s jedním
chtěli, aby tak
studentem tolik
tvrdě pracovali.
času, aniž by
Ale dnes vidím,
že to bylo velmi dobré pro jejich se- zanedbal ty ostatní. Matka si vždycky
beúctu. Ať se podívají na jakoukoli najde čas, aby pomohla svému maličkému. Moc ráda se na ně dívám, jak
zeď, vědí, co znamenalo ji postavit.
se učí!
Když bylo nejstaršímu synovi, Paulovi, šest let, vnímali jsme, že nás Myslím, že je velmi důležité, aby
Bůh povolává, abychom učili svoje rodiče přijali zodpovědnost a výsadu
děti doma. Dnes je mu 24 a chystá se vyučovat svoje děti. Je to jedna
složit společně s naším druhým nej- z nejláskyplnějších věcí, kterou pro ně
starším, Johnem, kterému je 23, státní můžeme udělat. Nikdo jiný na světě
zkoušky v oboru soudního zpravodaj- kromě vás nemá právo vychovávat
ství. Oba jdou ve šlépějích svého otce. vaše dítě. Potřebujete je napravit
Další dva chlapci, Mark, kterému je právě v tom okamžiku, kdy mají
21 let, a Luke, 20 let, studují doma špatný postoj. Věřím, že jsou šťastní
stejný obor. Jude, James a Philip stu- a spokojení, když vědí, že je maminka
dují doma střední školu a Seth, Jakob, nebo tatínek napraví, pokaždé když
Nathan, Mary-Elizabeth a Caleb zá- udělají něco špatně. Připravujete je na
kladní školu. Peter začne na podzim pozdější život, kdy je mohou špatné
postoje a zvyky dostat do mnohých
se školkou.
problémů. Všimla jsem si, že poté,
Mám ráda domácí školu více než dřív. co některé z dětí potrestám, cítíme
Vidím totiž, jací výteční mladí muži ze se nakonec jeden druhému blíž než
předtím.
Měli bychom také věřit v to nejlepší
v našich dětech a pomáhat jim, aby si
i ony věřily. Vzpomínám si na jednu
situaci z dětství. Jednou mě maminka
dost důkladně napravovala v kuchyni,
jen chvilku před tím, než jí zavolala
kamarádka. Zaslechla jsem jejich
rozhovor, a když jsem uslyšela svoje
34

PŘIKRYTÍ

jméno, přikrčila jsem se. Očekávala
jsem, že uslyším, jak se maminka
zmiňuje o tom, co ošklivého jsem
právě provedla. Místo toho však
začala povídat své kamarádce
o něčem, co jsem ten samý den udělala
správně. Chválila mne! Sotva jsem
tomu mohla uvěřit. Věřila mi, i když
jsem právě udělala něco špatného.
Byla jsem tak vděčná, že si o mně
tolik myslí, že jsem o to víc chtěla
podle toho žít. Udělala mnohem více
tím, že mi věřila, než by docílila
křikem.
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trávicí systém dobře funguje.
Věřím, že Bůh chce změkčit
naše srdce vůči našim manželům
a dětem a umožnit, aby se skrze
naše skutky každý den projevovala
Jeho láska. Nevíme, jestli dnešek
nebude posledním dnem, kdy
budeme mít možnost prokazovat
svojí rodině lásku. Pokud máme
těžký, depresivní postoj, ovlivní to
atmosféru smutkem. Jak říká staré
rčení: „Když není šťastná maminka,
není šťastný nikdo!“ Radostný postoj
naplněný nadějí je dar, který matka
dluží členům svojí rodiny.

Také jsem se naučila, jak je důležité se
modlit, aby i nás, rodiče, Bůh káznil. Je jednoduché nechat se zavalit všemi
Pamatuji si, jak jsem jako mladá ma- zodpovědnostmi, které s sebou péče
minka byla trochu skleslá, když jsem o rodinu nese, ale potřebujeme se
se snažila zaodívat k Bohu na
patřit všechny
Jeho moudrost.
moud
potřeby mých
Vzpomínám
tří
chlapců
si, jaké p
potíže
v
plínkách,
mi na počátku
poč
zatímco jsem
manželství čičekala miminnilo postarat
postar se
ko číslo čtyři.
o náš malinký
ma
V týdnu, kdy
dvoupokojový
dvoupoko
na mě skubyt, když jsem
tečně padala
musela
vařit
únava, jsem
a prát jen pro
uslyšela o miRicka a pro mě.
minku,
kteKdybych
jen
ré se narodilo
pomyslela, že jedArndtovi mají deti:
ˇ Paul (28), John (26), Mark (25),
s
vnitřnostmi Luke (23), Jude (21), James (20), Philip (18), Seth (17), nou budu muset
m
Jacob (15), Nathan (13), Mary (11), Caleb (10),
tak zpřeházenýzvládat mnohem
mno
Peter (8), David (5) (2005)
mi, že nemohlo
větší domácnost,
domác
ušpinit jedinou
asi bych zpanikazpa
plínku. Potřebovalo rozsáhlou ope- řila. Ale během let mě Bůh naučil lepraci. Tehdy mě napadlo, jak vděčná ší způsoby, jak se starat o domácnost
by byla jeho maminka, kdyby byl její a zaopatřit potřeby všech. Kdykoli se
syn nakonec schopen naplnit plínku. objevila nějaká potřeba, On měl odUvědomila jsem si, že bych měla dě- pověď. A vždy bude odpověď mít.
kovat Bohu pokaždé, když moje dítě
ARNDT, Nancy Campbell,
potřebovalo přebalit, protože každá CATHY
Above Rubies Ministry, PO Box 681687,
stolice byla jasným důkazem, že jeho Franklin, TN 37068-1687,www.aboverubies.org
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Co říká
Bible
o výchově
dětí
Kapitola 21
Pravidla - pokračování

P

ravidla, která je nutno nastavit, se dají smyslu je patřičný respekt k autoritě, do které
obecně rozdělit do pěti následujících jsou rodiče postaveni. Pro malé dítě je velmi
kategorií, řazeno dle důležitosti:
přirozené, že v něm budí respekt už jen sama
velikost jeho rodičů. To musí být později
1. Poslušnost – vykonávat to, co je řečeno. vystřídáno skutečným respektem k jejich
postavení a zároveň bázní ze spravedlivého
2. Úcta – mít respekt k autoritám.
trestu za neposlušnost. V letech dospívání
3. Důvěryhodnost – vyžadovat pravdivost
pak bude taková úcta právě tím prvkem, který
a poctivost ve skutcích.
rodičům umožní dítě ovlivňovat i poté, co nad
4. Sebeovládání – rozvoj chování vůči dru- ním ztratí fyzickou vládu. To je sám základ
hým a sebekázeň.
pro to, aby dítě přijímalo naučení od rodičů.
5. Následování pokynů – na osobní úctě za- Důvěryhodnost je další velmi důležitý
ložené přijímání rad od rodičů.
standard, protože je to základ pro vývoj
morální integrity. Od dítěte je nutné vyžadovat,
Poslušnost je pro výchovu dětí základním aby bylo za všech situací pravdomluvné. Není
pravidlem, poněvadž na něm závisí vyučení přípustné, aby lhalo, jeho slovo pro něho musí
všech ostatních. I v případě, že rodiče začnou být závazné. Potřebuje se naučit, že pokud
své dítě vychovávat třeba až v patnácti slíbí, že něco učiní, pak musí tento závazek
letech, je nutné, aby se dítě nejprve naučilo dodržet i za cenu osobní oběti. Také se musí
být poslušné. Poslušnost založená na úctě naučit nelhat o ostatních lidech. Tak jako je
k autoritám a uplatnění vlády rodičů zvenčí pro nás Boží slovo prostředkem, skrze který
jsou nutnými předpoklady pro to, aby se dítě můžeme Bohu důvěřovat, stejně důvěryhodné
by mělo být i slovo člověka.
naučilo sebeovládání.
Druhým nejdůležitějším pravidlem, které je Dítě by se také mělo vyučit poctivosti ve
nutno při výchově ustavit, je, aby dítě mělo skutcích. Rodiče by měli být schopni svým
úctu k oběma svým rodičům. Úcta v tomto dětem důvěřovat v tom, že nebudou potajmu
36
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jíst, není-li to zrovna dovoleno, a že bez
svolení rodičů nebudou odcházet z domu
a toulat se venku. A je samozřejmé, že nelze
tolerovat žádné podvádění nebo krádeže.
Je potřeba dítě dovést k tomu, aby vědomě
činilo to, co se od něho čeká, bez potřeby
vyvíjet vnější tlak. Dítě je potřeba naučit, aby
se ujímalo plné zodpovědnosti za své skutky,
slova, a dokonce i myšlenky. Jeden hezký test
kvality charakteru spočívá v tom, co člověk
činí tehdy, když si je jist, že o jeho skutcích
nikdo jiný neví. Schopnost spolehnout se na
slovo a skutky druhého člověka je výrazem
důvěryhodného charakteru.
Čtvrtá kategorie pravidel se týká posílení
sebeovládání. Lze ji rozdělit na dvě oblasti:
chování vůči ostatním a sebekázeň. Děti by
měly být vyučovány, co je přijatelné chování,
a zvláště pak dobrým způsobům na veřejnosti.
Jádrem dobrého vychování je ohleduplnost
k ostatním a vyžaduje od dítěte, aby nemyslelo
jen na svou vlastní důležitost. Zde jsou některá
pravidla, která lze vyučovat i docela malé
děti: nikdy neskákat nikomu do konverzace,
obzvláště pak dospělým; mít kontrolu nad
intenzitou hlasu a ostatních zvuků; dodržovat
právo na soukromí druhých; mít úctu
k právům a majetku druhých; nehádat se
a neprat s druhými dětmi – a zvláště s bratry
a sestrami; prokazovat úctu rodičům;
u chlapců vykazovat mužskost a u dívek
zase ženskost všemi možnými způsoby
(oblékáním a zřetelným chováním, které patří
k mužské a ženské roli).
Dobré způsoby budou muset být zprvu rodiči
vynuceny vnějším tlakem. Děti se nerodí
s vyvinutým ovládáním svého hlasového
ústrojí a s ohledem na druhé. Některé dobré
způsoby bude třeba mnohokrát prakticky
ukázat a zopakovat, než dítě skutečně
pochopí, co se od něho čeká. Je nutno brát
ohled na věk dítěte, ale okolo osmého až
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desátého roku by již dítě mělo být schopno se
důsledně chovat přijatelným způsobem.
Sebekázeň v sobě obsahuje dva prvky: omezování sama sebe a přinucení se k věcem,
které nám na základě naší povahy nemusí být
přirozené. Od dětí bychom měli vyžadovat,
aby se učily mít kontrolu nad svými touhami ve všech oblastech svých životů. Oblasti,
ve kterých mohou rodiče své děti vyučovat
sebekázni, mohou být například: nepoddávat
se hysterickým záchvatům; ovládat potřebu
plakat a kňučet; nevynucovat si svoje požadavky nebo pozornost; dobře vykonávat svoje povinnosti; jíst pouze, co je dovoleno a kdy
je to dovoleno; sdílet osobní majetek; opatrně
zacházet s cizím majetkem; mít vládu nad
hněvem a zuřivostí; ovládat svoji náladovost;
pohotově se řídit pokyny.
Pátá kategorie pravidel v sobě zahrnuje
všechny ostatní pokyny, které rodiče
vydávají. Tyto pokyny se budou přirozeně
lišit od rodiny k rodině a v rámci jedné rodiny
dokonce od dítěte k dítěti. Rodiče by měli mít
na paměti, že jejich slovo je zákonem. Mají
nejenom právo, ale přímo povinnost směrovat
aktivity svých dětí. Děti mají poslouchat své
rodiče „ve všem“. Včetně toho, kdy jít spát,
kdy a co jíst, jak se oblékat, jaké vnější vlivy
(přátelé, zábava, církev, škola) jsou povolené
a jaké povinnosti mají vykonávat. Obsahuje
to také postoj dítěte. Rodiče musí být bdělí,
aby naučili své děti mít náležitý postoj
k rodičům, Bohu a jiným autoritám, dospělým
a dětem, škole a práci a k sobě samým.
Děti je nutno vyučovat o jedinečné hodnotě
každého člověka Musí vědět, že být jiný
než ostatní je zcela v pořádku – a to i tehdy,
když ostatní jsou většina. Z dětí, které jejich
rodiče řádně vychovávají,
nevyrostou unifikovaní lidé,
a tudíž tyto děti musí počítat
s tím, že každé bude jiné. Dítě,
37
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které si není jisté samo sebou, by měli rodiče
vést k tomu, aby se přijalo takové, jaké je,
a dopustilo Bohu, aby je proměnil k plnému
potenciálu/podle plného potenciálu, který
v něm Bůh spatřuje.
V této kategorii „pokynů“ je pro dítě
obsaženo naučení o životě, zvláště ve věcech,
ve kterých nemá žádnou předchozí zkušenost.
Dítěti, které má úctu k rodičům, je možné
předat rady v oblastech jako jsou: vztahy
mezi chlapci a děvčaty, manželství, finance,
vzdělání, zaměstnání, jak moudře vycházet
s lidmi, jak být spokojený, jak žít podle
Božího slova. K tomu, aby rodiče byli ve
výuce v těchto oblastech efektivní, si děti
nejprve musí cenit jejich charakteru.
Osobní úcta
Úcta může být buď neosobní záležitostí –
například směřuje-li k postavení autority, aniž
by brala v potaz osobní způsobilost jedince,
který autoritu vykonává – nebo může být
osobní, založená na uznání hodnoty konkrétní
osoby. Jedinec může získat osobní úctu
u ostatních pro své technické znalosti, svoji
moudrost nebo kvality charakteru. Osobní
úctu je nutno si získat a musí být oprávněná;
nelze ji naučit nebo vyžadovat.
Role rodiče vás opravňuje k úctě vůči vaší
pozici. Nicméně, máte-li být ve výchově
svých dětí opravdu úspěšní, je nutné, abyste
získali jejich úctu jako k člověku. Jinými
slovy, jak děti postupně rostou, musí nutně
růst v charakteru i jejich rodiče. Rodiče,
kterých si děti váží, budou schopni je vyučovat
v dospívání a budou schopni jim být rádci, až
budou dospělé.
Dítě, které bylo rodiči řádně
vychováno a ctí je, bude
přijímat
jejich
vyučení
jako základ svého života
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v dospělosti. Rodiče by neměli očekávat, že
děti převezmou jejich osobní preference, ale
pouze životní principy, kterým byly vyučeny.
Ve věku dospívání by měly mít děti možnost
začít projevovat své osobní volby v jídle,
oblékání, povolání, umění a tak dále, pokud
jejich výběr není v přímém rozporu s Božím
slovem. Ruku v ruce s tím, jak si dospívající
osvojuje svoji identitu, by měl v tomto období
mít volnost postupně rozvinout také svůj
charakter.
Co nedělat
Při nastavování pravidel by se rodiče měli
vyhnout několika negativním faktorům.
Jedna věc, na kterou je třeba si dávat pozor, je
nepříznivě vyznívající porovnávání jednoho
dítěte s druhým. Každé dítě má své vlastní
silné a slabé stránky. Je neférové použít
silné stránky jednoho k zahanbení druhého.
Rodiče, kteří používají takovou taktiku, tím
s největší pravděpodobností nevychovávají
ani jedno z dětí.
Další věc, které je nutno se vyhnout,
je nevykonání trestu avizovaného za
neposlušnost. Pravidla, mají-li mít nějaký
účinek, musí být důsledně vynucována
a musí být spravedlivá. Když dítě nastavené
pravidlo poruší, rodiče mají tendenci se
nepříjemnému potrestání vyhnout. Je velmi
snadné říci: „Jestli to uděláš ještě jednou, tak
tě opravdu potrestám.“ Dát dítěti více než
jednu příležitost porušit jasně nadefinované
pravidlo není vůči němu férové. Žádný
systém právních norem nefunguje nahodile.
Dítě se musí naučit, že každý případ porušení
pravidla s sebou přináší trest.
Někdy rodiče váhají trest vykonat, protože jej
nastavili příliš přísně. Trest by měl být vždy
přiměřený pravidlu. Při nastavení trestu se
musí rodiče řídit přirozeným rozumem. Říci
dítěti, že pokud nepřijde včas domů na oběd,
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bude to mít za následek, že už nikdy žádný
oběd nedostane, by v praxi bylo opravdu špatně
proveditelné. Trest je však možné zvyšovat
při opakovaném porušování pravidla až do
bodu, kdy se jedná o záměrné neuposlechnutí,
a je třeba přistoupit k výplatě. Rodiče musí
být pevní ve svých pokynech. Chabé vedení
si nezíská žádný respekt. Nejistými příkazy
se nebude nikdo řídit. Rodiče, kteří žadoní:
„Ó, Jeníčku, moc bychom si přáli, abys na to
dbal,“ si nevynutí žádnou poslušnost.
Pravděpodobně nejhorší věc, které se rodič
může na dítěti dopustit, je vyprovokovat je
k hněvu nebo je odradit tím, že ho zesměšňuje
nebo si ho dobírá. Tento typ nepřímého přístupu
dítě rozzuří, ale neposkytne mu žádnou
výchovu. Když jsou děti řádně vypláceny,
mohou v hořkém hněvu na své rodiče i ječet:
„Nenávidím tě!“ (Což samozřejmě nelze
tolerovat.) Zde však nemluvíme o hněvu, který
je důsledkem správné výchovy. Bůh rodičům
přikazuje, aby děti verbálně nedráždili:
Efezským 6:4a – A vy otcové nepopouzejte
k hněvu dítek svých.
Kolossenským 3:21 – Otcové nepopouzejte
k hněvivosti dítek svých, aby sobě nezoufaly.
ŘeckéslovopřeloženévepištoleKolossenským
3:21 jako „nepopouzejte“ znamená „rozhořčit,
popudit, nabudit, provokovat v negativním
smyslu“. Otec, který své děti dráždí slovními
výpady, je provokuje k hněvu. Pokud rodič
použije jízlivé poznámky proto, aby dítě
zatlačil do kouta, je to znamením slabošské
a nejisté vůdčí role.
Rodičům se stává, že pronesou něco jako: „Ty
hlupáku, nemůžeš alespoň jednu věc udělat
pořádně?“ – „Asi se to nikdy nenaučíš!“ –
„Nevím, co si s tebou počít, jsi beznadějný
případ!“ nebo „Nikdy z tebe nic nebude.“
Takový útok je výsledkem frustrace rodiče
a nepovede k ničemu jinému než frustraci
a ztrátě odvahy u dítěte. Je-li autorita
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frustrovaná, pak je jisté, že dítě bude též.
Dítě nemá proti takovému zacházení obranu,
a protože nedostalo žádnou instrukci, neví,
co má vlastně dělat a jak dále postupovat.
Tragickým důsledkem je pak to, že dítě buď
vnitřně soptí, nebo se začne považovat za
bezcenné.
Řecké slovo přeložené „nepopouzejte“
v listu Efezským 6:4 se liší od „nepopouzejte“
v Kolossenským 3:21 a znamená „vytočit
někoho do stavu, kdy je bez sebe“. Rodiče,
kteří své děti provokují, je tím nejspíše jen
vyženou z domu. Některé děti reagují na
slovní výpady tím, že ztrácí odvahu, jiné
propuknou v nezvladatelný hněv. Děti se
mohou právoplatně hněvat v následujících
situacích:
• Když jim rodiče nesdělí svá očekávání
(nenastaví pravidla), ale nespravedlivě je
trestají. („Maruško, jsem z tebe tak
zklamaná.“ – „To jsi měl vědět.“ – „Za
trest s námi nepůjdeš.“)
• Když je rodiče trestají v hněvu a/nebo
nespravedlivě.
• Když jejich rodiče nedrží slovo.
• Když mají rodiče nahodilá a měnící se
pravidla.
Rodiče, kteří si přečetli tuto knihu, už nemají
žádnou výmluvu pro to, aby byli frustrováni
a své děti častovali nemilosrdnými slovy.
Znalost toho, jak správně vychovávat děti,
eliminuje důvod k rodičovské frustraci
a výsledným slovním výpadům. Je samozřejmě
nutné jasně kvalifikovat neposlušnost dítěte
jako špatnost, je však nutno to provádět jako
naplánovaný krok procesu výchovy, nikoli
jako skryté úsilí dítě zahanbit, a tím ho přimět
ke správnému jednání.
Všimněte si, že oba tyto biblické příkazy jsou adresovány
otcům. Jedno vysvětlení pro to
může být, že otec, hlava domu,
39
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je hlavní autorita zodpovědná za řádnou výchovu svých dětí. Je zodpovědný i tehdy, když
je to matka, kdo v praxi vykonává většinu
skutečné výchovy. Jiné vysvětlení může být,
že pro většinu žen je přirozeně těžší ujmout se
role autority, byť nad svými vlastními dětmi.
Pro matku bude těžší být pevným vůdcem
a bude mít tendenci rýpat, kritizovat nebo si dělat posměšky (obzvláště z dospívajících dětí),
a tudíž „provokovat“ své děti bez příčiny.
Otec jí v této oblasti bude muset pomoci.
Se správným porozuměním tohoto
nejdůležitějšího kroku při výchově dětí by
rodiče měli zbytek systému výchovy shledat
celkem snadno pochopitelným. Pokud rodiče
ví, jak správně nastavovat pravidla, a jsou
připraveni se nad dětmi ujmout vlády, kdykoli
je to potřeba, jsou na dobré cestě k tomu,
aby se stali úspěšnými rodiči. Dříve, než se
pustíme do studia dalších kroků, pojďme si
udělat malé shrnutí.
Nastavení pravidel – shrnutí
• Pravidlo je princip nebo norma, kterou je
třeba dodržovat.
• Pravidla musí být nastavena a srozumitelně vysvětlena, teprve potom se může
někdo stát zodpovědným za jejich dodržování.
• Dětem musí být jasně sděleno, co se od
nich očekává.
• Poněvadž autorita je rodičům delegována od Boha, jimi nastavená pravidla by
obecně měla být v souladu s Božími standardy.
• Rodiče se musí ujistit, že děti slyšely
a porozuměly pravidlům, které jim ustanovili. Vyžadovat od dítěte potvrzení, že pravidlo bere na vědomí, nebo je
dokonce nechat ho zopakovat,
napomůže dítěti pravidlo přijmout a porozumět mu.
40
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• Pokyny by měly být jednoduché, obzvláště v případě malých dětí.
• Od dětí je nutno vyžadovat, aby pravidla přijímaly se správným postojem úcty
a ochoty se jimi řídit.
• Při vydávání pravidel nesmí rodiče s dětmi tropit žerty. Vydávat pravidla během
hry s dětmi může být matoucí a negativně
ovlivnit rodičovskou autoritu.
• Nastavení pravidel by též mělo obsahovat
varování trestu při neposlušnosti.
• Trest by měl vždy korespondovat s pravidlem a měl by být takový, aby mu dítě
rozumělo.
• Mnoho pravidel nelze naučit jinak než
názornou ukázkou, prováděnou po určité
časové období.
• Dítě musí nejprve porozumět a mít fyzickou zdatnost se pravidlem řídit, než
je možné očekávat jeho plnou zodpovědnost za jeho dodržování.
• Poslušnost je základním pravidlem, kterému se musí dítě vyučit. Výuka všech
dalších standardů je závislá na poslušnosti dítěte.
• Úcta k rodičům, čili respekt k jejich právu
vládnout, je druhé nejdůležitější pravidlo
k naučení. Úcta je přirozeným důsledkem
pevného a spravedlivého vládnutí.
• Formování kvalitního charakteru je podmíněno tím, že se dítě naučí být důvěryhodné ve slovu i skutku. Naučit se přijímat osobní zodpovědnost za své myšlenky, slova a skutky je znakem zralosti.
• Další důležitá oblast pravidel se týká sebeovládání. Tato oblast v sobě zahrnuje
přijatelné osobní chování a sebekázeň.
• Výuka přijatelného chování obsahuje
dobré vychování, které klade důraz na
ohleduplnost k ostatním a zároveň zřetelně posiluje přirozené mužské/ženské
prvky.
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• Sebekázeň je omezování se nebo donucení se činit věci, které mi nejsou přirozené.
• Pátá kategorie standardů sestává z pokynů, které jsou specifické v rámci každé
jedné rodiny.
• Obecná pravidla odrážejí rozhodnutí rodičů v oblastech, jako je hodina ukládání
k spánku, oblékání, hygiena, stravování,
povinnosti, vzdělání, zábava, společníci,
církev a postoj dítěte.
• Obecné pokyny obsahují varování a rady
pro další život. Takové instrukce přijímají
pouze děti, které mají úctu k osobě svých
rodičů.
• Rodiče si nemusí vydobýt nebo zasloužit
úctu, která se váže k jejich postavení, ale
osobní respekt je naopak nutno si vydobýt. Mají-li rodiče získat u dětí úctu, musí
v sobě rozvinout ctihodný charakter.
• Rodiče by neměli přespříliš ovlivňovat
dospívající děti, ale nechat je, aby si samy
volily osobní preference v rámci limitů
vymezených Božím slovem.
• Rodiče by nikdy neměli porovnávat děti
mezi sebou, tak aby to pro jedno z nich
vyznívalo nepříznivě. Také potřebují být
důslední ve vynucování všech vydaných
pravidel.
• Především, rodiče nesmí slovně provokovat dítě k hněvu nebo je snižovat až
k frustraci a ztrátě odvahy.
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a navíc bude schopen si velmi hluboce vážit
své ženy, až budou děti z domu pryč, protože
to byla její oběť, která přinesla tak výborné
ovoce. Následující verše jsou připomínkou
zaslíbeného požehnání pro rodiče:
Přísloví 10:1a – Syn moudrý obveseluje otce.
Přísloví 23:24, 25 – Náramně bývá potěšen
otec spravedlivého, a ten, kdož zplodil
moudrého, veselí se z něho. Nechať se
tedy veselí otec tvůj a matka tvá, a ať pléše
rodička tvá.
Přísloví 29:17 – Tresci syna svého,
a přineseť odpočinutí, a způsobí rozkoš duši
tvé.
Přísloví 31:28 – Povstanouce synové její,
blahoslaví ji; manžel její také chválí ji.
Mají-li rodiče ustanoven základ v pravidlech,
mohou přejít k dalšímu kroku, kterým je
pochopení, co činit, když nejsou pravidla
dodržována. Kdyby děti vždycky poslouchaly,
pak by žádného dalšího kroku ve výchově
nebylo ani třeba. Je však zcela neopodstatněné
očekávat, že i to nejpoddanější dítě bude vždy
poslouchat. Výplata není reakcí na každou
neposlušnost. Mějte na paměti, že výplata
je nutná pouze tehdy, když dítě neposlouchá
a přitom cíleně zavrhuje vaše postavení
autority. V následující kapitole bude přesně
popsáno, co činit v případě, kdy vaše dítě
neposlouchá, ale není přitom vzpurné.

Rodiče, kteří důsledně nastavují a prosazují
kvalitní pravidla, později obdrží skrze své
vychované děti nepopsatelné požehnání.
Úspěšné rodičovství v sobě skrývá odplatu,
kterou lze jen stěží srovnat s jinými úspěchy,
kterých lidé dosahují. Ženě se stane
obrovským uspokojením její dobře naplněná
role matky a manželky. Otci se stávají zdrojem
vnitřní radosti dobře vychovaní potomci,
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Moje maminka byla první, kdo mě učil
modlitbě. Modlila se neustále. Za pochodu,
vsedě i vleže. Modlila se při vaření, uklízení,
po telefonu i osobně. V obchodě, v autobuse
– s kýmkoli se potkala. Když jsme za ní přišli,
v autě, ať byla veselá, či smutná, vždycky „ve
jménu Ježíše“. Byl to celodenní vztah, do
kterého vtáhla ostatní, nás děti nevyjímaje.
Modlitba může ostatní vtáhnout do vztahu
s Bohem.
Když za vámi děti přijdou a přizvete je
k modlitbě se svým Otcem, dáváte jim
nahlédnout do svého vztahu s Bohem. Vidí, že
s Ním máte živé obecenství a že jsou zvány,
aby se připojily. Velice brzy se naučí mít stejný
ustavičný vztah se svým Otcem, a to jen díky
tomu, že vás pozorují a jsou zvány, aby se
k vám v modlitbě připojily.
Deborah Wuehler
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