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Drazí přátelé, bratři a sestry, 
maminky a tatínkové,

v každém čísle Přikrytí, jak jste si jistě 
všimli, se Vám snažíme přinést něja-
ké aktuální téma, které se týká života 
křesťanské rodiny a vztahů mezi lidmi 
obecně.
Tentokrát nám Bůh mimo jiné položil 
na srdce téma domácího vzdělávání. 
Rádi bychom Vám na následujících 
stránkách odpověděli na nejčastěj-
ší otázky, které toto téma provázejí, 
a dali Vám příležitost nahlédnout 
do rodin, které své děti doma už ně-
jaký ten pátek učí. Ale co bychom si 
přáli nejvíce – abyste si z tohoto jar-
ního čísla odnesli touhu a inspiraci 
pracovat se svými dětmi víc, než jste 
s nimi pracovali dosud. Věnovat jim 
čas, který si zaslouží, a lásku, kterou 
jim neumí dát nikdo jiný tak jako prá-
vě Vy. Vždyť děti jsou dědictvím a od-
měnou od Hospodina. Važme si jich a 
společně s nimi naplňujme toto vzác-
né povolání, kterým nás Hospodin po-
volal.

S láskou Vaši v Kristu,

Klusoňovi a celý tým Přikrytí

Brky svými přikryje tě 
a pod křídly Jeho 
bezpečen budeš.

Žalm 91:3
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Pro ty z vás, kteří o domácí škole slyšíte 
poprvé, jsme připravili fi kti vní rozhovor, 
ve kterém si za vás položíme nejčastější 
dotazy. Moc rádi odpovíme na jakékoliv 
vaše otázky, ať už přímo mailem, nebo na 
stránkách dalších čísel časopisu. 

O: Domácí škola? O tom slyším poprvé. 
Domácí vzdělávání, jak už název napovídá, 
znamená, že děti  se učí doma. Učitel – po-
většinou maminka, někdy tatí nek nebo 
soukromý učitel, zasedne s dětmi třeba ke 
kuchyňskému stolu nebo s nimi vyběhne na 
přírodovědu do zahrady, a může se začít.
 
O: A kdo určuje, co se dítě bude učit nebo 
jestli není pozadu oproti  „školákům“? 
Dítě „náleží ke škole“, jinými slovy řečeno, 
co je závazné pro danou školu, platí  rámco-
vě i pro domácí školáky. Často mají rodiče 
prostor poskládat si učební plán podle své-
ho, především v předmětech jako je prvou-
ka nebo vlasti věda. Pokud chcete probírat 
ve třetí  třídě zvířata, prosím. Rostliny po-
čkají do příští ho roku. ☺ Někdo zase strá-
ví první pololetí  přírodovědou a druhé vlas-
ti vědou. Proč ne? Důležité je, že dítě dělá 
pokroky. To ostatně může prokázat co půl 
roku na „přezkoušení“. Na některých ško-
lách častěji. Každá škola volí jinou formu. 
Některé děti  napíšou písemku, s jinými si 
paní učitelka zdánlivě jen tak popovídá nad 
oblíbenou knížkou, ale ve skutečnosti  se 
někdy dozví víc než z pečlivě vyplněných 
testů. Často mají děti  možnost předvést 
svou práci za celé pololetí , a to pak přijde 
na řadu veliká krabice plná výkresů, šanonů 
a nápaditých „školních pomůcek“, které se 
nejednou stávají inspirací pro jiné rodiny. 

O: Nejsou děti  ze zkoušek vystresované?
Pokud škola domácímu vzdělávání fandí 
nebo již má nějaké zkušenosti , zkoušky jsou 
pro děti  příjemným zážitkem a mají radost, 
že můžou ukázat, jak pokročily. Na paní uči-
telku se těší a rády si s ní popovídají. Školy, 
které teprve začínají, jsou povětšinou opa-
trnější, zkoušející někdy neví, co očekávat 
a jak ke zkoušení přistoupit. Rodiče prvňáč-
ků jsou na tom podobně, a tak chvíli může 
trvat, než se obě strany uvolní a začnou si 
to užívat. Nejlepší je zjisti t si vše předem, 
vyptat se rodičů, kteří mají zkušenosti  
s konkrétními školami, a pak se rozhod-
nout. I kdyby byla nakonec škola trochu 
dál, udělat si výlet dvakrát do roka nemusí 
být vůbec špatné. ☺

O: A pokud rodič „nestí há“ – třeba one-
mocní nebo tak? 
Pokud si s něčím nevíte rady, je ve škole 
k dispozici konzultant, se kterým můžete 
problémové oblasti  probrat a poradit se. 
Není třeba hned házet fl intu do žita. ☺ 
Mezi rodiči je také mnoho pedagogů, kteří 
vám dají odbornou radu i povzbuzení. Sa-
mozřejmě také není problém kdykoliv pře-
stoupit do školy nebo na čas domácí výuku 
přerušit, třeba kvůli zdravotním problé-
mům maminky. 

O: A co vysvědčení? To píšou také rodiče? 
Ano. Škola vše samozřejmě zaští tí , poskyt-
ne potřebné ti skopisy a po dohodě můžete 
dát dětem buď známky, nebo napsat slov-
ní hodnocení. Není třeba řešit omluvené 
a neomluvené hodiny. Mezi námi – náso-
bilka se dá učit i v posteli, když není zrovna 
horečka. ☺

vzdělávánívzděláváníje domácídomácí
toCo ?
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O: Musí dítě používat stejné knihy jako ve 
škole? 
Nemusí, a právě o to jde. Obsah je dán 
osnovami, ale formu výuky si každý zvolí 
sám. Někdo sáhne po klasických učebnicích 
a pracovních sešitech, jiní se začtou do ob-
jemných encyklopedií, temati ckých knížek 
a tvoří své osobité „pracovní sešity“, do 
kterých lepí, malují, píší příběhy, zapisují 
svá pozorování či vkládají fotografi e. Boha-
tý výběr výukových „cédéček“ často slouží 
k drilování gramati ky či násobilky a inter-
net také nezahálí. Nechybí ani návštěvy ga-
lerií, divadel, výstav a mnoha jiných vzdě-
lávacích akcí. Velkým plusem domácí školy 
je možnost učit se na prakti ckých věcech. 
Matemati ka se dá procvičit v kuchyni při 
vaření, v dílně s tátou se dají počítat hře-
bíky, měřit prkna a na zahradě si můžeme 
ukázat, co že je to ta lodyha a stvol. ☺ Čím 
blíže reálnému životu, tí m lépe. Některé 
rodiny se schází a dělají společné projekty, 
zaměřené na historii, zeměpis či cokoli jiné-
ho. Možnosti  jsou tedy téměř neomezené. 
Výhodou je i to, že v jednotlivých předmě-
tech můžete zvolit tempo výuky a pracovat 
s dětmi individuálně podle jejich potřeb. 
Pokud váš drobek zvládá už v první třídě 
násobilku a sčítání má v malíku, můžete se 
zasoustředit na jinou oblast, ve které po-
třebuje posílit. Ve školním prostředí je ten-
to způsob individuálního přístupu z pocho-
pitelných důvodů téměř nemožný.

O: Jak dlouho je možné učit dítě doma? 
Před deseti  lety u nás vznikl experiment, do 
kterého byly zapojeny tři školy v republice. 
Rodinám, které měly zájem, bylo povoleno 
učit děti  doma v rámci prvního stupně s cí-
lem zjisti t, jestli se tento způsob vzdělávání 
osvědčí. Osvědčil se. Žádné obavy se nepo-
tvrdily, ba naopak, výsledky dětí  byly velmi 
dobré. V oblasti  vědomostí  i sociálních do-
vedností . Díky tomu se můžete od 1. ledna 
2005 přihlásit na jakoukoli základní školu 
a učit děti  doma celý první stupeň. Je sa-

mozřejmě na vás, jestli zvolíte jen první či 
druhou třídu nebo se rozhodnete pro všech 
pět ročníků, či naopak vezmete dítě domů 
jen v páté třídě. Pokud máte větší děti , 
můžete se od školního roku 2007/2008 
zúčastnit pokusného ověřování domácí-
ho vzdělávání na druhém stupni. Jde opět 
o experiment, který má ukázat, zda bude 
mít tento způsob vyučování úspěch i ve 
vyšších ročnících. Experiment probíhá 
v pěti  základních školách v ČR.

O: Aha, tak to je nějaká novinka. 
Vlastně vůbec ne. ☺ Možná vás to pře-
kvapí, ale tento způsob vzdělávání není 
v českých zemích žádnou revoluční myš-
lenkou nebo „americkým výdobytkem“, jak 
se někdo domnívá. Za první republiky se u 
nás učilo doma přes 2000 dětí . Dokonce 
bychom mezi nimi našli nejednu známou 
osobnost, jako například Magdalenu Dob-
romilu Retti  govou, Karolinu Světlou, Julia 
Zeyera, Zdeňka Fibicha, Vladislava Vanču-
ru… V současnosti  se mohou učit děti  doma 
již ve všech zemích EU kromě Německa. Ve 
Spojených státech a Kanadě dnes sedí v ku-
chyni u knížek děti , jejichž maminky samy 
prošly domácí školou. A počet takto vzdě-
lávaných dětí  rok od roku rapidně vzrůstá. 
Průzkumy toti ž prokazatelně ukázaly pozi-
ti vní vliv této metody na rodinné vztahy i na 
úspěchy dětí  
v oblasti  
v z d ě l á n í . 
Ale o tom 
snad v jiném 
článku. ☺

O: A kdo to 
tedy přeru-
šil? 
No hádejte! 
Ti, kdo chtě-
jí mít státní 
k o n t r o l u 
nad dětmi 
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a nechtějí dát svobody rodině... ☺ Na vý-
chodě komunisté, na západě Hitler. Nutno 
dodat, že Německo svůj postoj k této otáz-
ce dodnes nezměnilo. U nás byla za totality 
škola místem ideologické propagandy, tak-
že si sami domyslíte, proč se děti  nemohly 
vzdělávat jiným způsobem. Průlom přišel až 
v roce 1999 s již zmíněným experimentem. 

O: Dobře, myslím, že tomu začínám rozu-
mět, ale nemusí mít rodiče pedagogické 
vzdělání? 
Ne, pro první stupeň stačí středoškolské 
vzdělání s maturitou a na druhý stupeň 
bakalářské jednoho z rodičů. Co ale mít 
musíte, je moti vace, čas, láska a ochota se 
učit. Někdy nastanou horké chvilky s dětmi, 
někdy je toho všeho nějak moc, ale pokud 
víte PROČ své děti  učíte doma, zase se po-
stavíte na nohy a vykročíte vstříc novým 
dobrodružstvím.☺ Zkušenost prokázala, 
že rodiče, kteří učí své děti  doma, protože 
to vyžaduje jejich fyzický či psychický stav, 
mají s domácí školou často potí že právě 
proto, že jim chybí vnitřní moti vace. Je tedy 
dobré zamyslet se nad tí m, co je pro naše 
děti  skutečně to nejlepší, a pak se vydat na 
cestu s elánem a chutí .

O: Přece jenom, nejsou pak děti  horší třeba 
v matemati ce nebo nestraní se kolekti vu? 
☺ To je klasická otázka. Stručně řečeno – ne, 

právě naopak. Ve všech oborech v průměru 
dosahují lepších výsledků a nejvíce právě 
v socializaci. K těmto tématům existuje již 
několik průzkumů (zatí m jen ze zahraničí), 
a proto bychom se k nim rádi vráti li v dal-
ších číslech Přikrytí .

O: Hmmm…, opravdu zajímavé. Naše nej-
starší má jít za dva roky do školy. Pokud 
bychom o tom s manželem uvažovali, co je 
k tomu potřeba? 
Ideálně, spojit se s někým, kdo tomu ro-
zumí. Můžete kontaktovat někoho z Aso-
ciace domácího vzdělávání, která ochotně 
informuje nové zájemce, můžete se ozvat 
i nám. Dá se i zapátrat v okolí a poptat se 
v nejbližší škole, pokud má k domácímu 
vzdělávání vstřícný přístup. Samozřejmě 
je určitou jistotou škola, která má v této 
oblasti  zkušenosti  – například Bratrská ZŠ 
v Praze Holešovicích s konzultantkou paní 
Kapicovou nebo ZŠ Vrané nad Vltavou 
s paní Hankou Tůmovou. Dále budete po-
třebovat vyjádření pedagogicko-psycholo-
gické poradny a ještě pár dalších formulářů. 
Nejlepší ale bude někomu jednoduše zavo-
lat a na všechno se pořádně vyptat. Jinak už 
snad budete potřebovat jen židli a stůl. ☺ 

Moc děkuji… 
I my děkujeme a klidně se zase ozvěte…, 
třeba na prikryti @patmos.cz.

Eva Kotrlová



Položili jsme pár otázek prezidentu asociace domácího vzdělávání (ADV), panu 
doc. RNDr. Jiřímu Tůmovi, DrSc., vedoucímu katedry algebry na MFF UK v Praze, 
který byl průkopníkem domácího vzdělávání u nás.

Proč jste se Vy, jako pedagog, rozhodl u svých dětí  pro domácí vzdělávání? 
My jsme s domácím vzděláváním v trochu jiné podobě (soukromá škola pro dvě děti ) 
začínali v roce 1992. V té době jsem na vysoké škole nepůsobil, pracoval jsem v Akademii 
věd. Důvodem pro rozhodnutí  převzít plnou odpovědnost za vzdělávání vlastních dětí  
byla nespokojenost s pomalými změnami ve školství po roce 1989.
 
Z pozice prezidenta ADV jste se dostal k výsledkům experimentu Ministerstva školství 
ČR. Je někde uveřejněn, resp. k jakým došel závěrům?
Bohužel ministerstvo nedalo přes naši žádost souhlas se zveřejněním průběžných hod-
nocení výsledků pokusného ověřování s odůvodněním, že jde o interní materiál. A tak 
hlavním výsledkem pokusného ověřování z našeho pohledu bylo zařazení domácího vzdě-
lávání (pod názvem individuální vzdělávání) na prvním stupni základní školy do školského 
zákona.

Jeden z nedostatků českého (možná obecného) škol-
ství, který bychom v domácí škole neradi kopírovali, 
je naučení se faktů bez jejich porozumění. Můžete 
nám Vy, jako matemati k, poradit nebo doporučit, 
kudy se vydat, aby děti  pouze suše nebifl ovaly vzor-
ce, ale nalezly krásu matemati ky? 
To je otázka, na kterou není jednoznačná odpověď, 
a vyžadovala by mnohem více prostoru a času. Ma-
temati ka není primárně bifl ování vzorců, ale způsob 
uvažování. Sám si většinu středoškolských vzorečků 
nepamatuji, umím si je ale odvodit, pokud je potře-
buji. Na prvním stupni asi jde spíš o to vidět a naučit 
se, jak matemati cké pojmy používat v každodenním 
životě. Mnohé se dá přirozeně používat při běžných 
činnostech, například převody váhových jednotek při 
vaření, různé vyjádření času při plánování společné-
ho programu atd. Některé věci je ale třeba se naučit 
nazpaměť, např. malou násobilku. Krása matemati ky 
spočívá v abstrakci. Tato schopnost je různým lidem 
dána v různé míře, jak se každodenně přesvědčuji na 
fakultě. Pokud ji někdo nemá, tak se ji těžko naučí. 
Pokud ji má, pak je důležité mu ji nebrat. 
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Na slovíčko Na slovíčko 
s doc. RNDr. Jiřím s doc. RNDr. Jiřím 
Tůmou, DrSc.Tůmou, DrSc.

Asociace 
pro domácí vzdělávání (ADV)

Vznikla v květnu 2002 jako • 
dobrovolné sdružení rodičů doma 
vzdělávaných dětí , kmenových 
škol a sympati zantů domácího 
vzdělávání.
Pokouší se o restauraci tradičních • 
hodnot spojených s rodinou, na-
vrácení důležitosti  a postavení ve 
společnosti , které rodině skutečně 
náleží – místa základní stavební 
buňky společnosti , jež je hodna 
veřejné podpory, úcty a ochrany. 
Usiluje o to, aby domácí vzdělávání • 
bylo jedním z mnoha způsobů, jak 
lze v naší zemi naplnit právo dětí  
na vzdělání.
Nabízí podporu a informace těm, • 
kdo se pro domácí vzdělávání 
teprve rozhodují. 
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Nahlédnutí pod 
pokličku

Domácí škola u nás doma

Vytažené žaluzie, otevřené okno, venku už je skoro jaro. Zatí mco si náš nejmladší staví z Play-
mobilu celou skupinu rytí řů i s povozem, nad stolem se sklánějí dvě blonďaté hlavičky jeho 
sestřiček. Starší z nich zrovna rýsuje a popisuje obdélníky na čtverečkovaný papír a ta mladší, 
ještě předškolačka, vystřihuje různé tvary z pestrobarevných papírů. Ticho ruší jen cvakání 
nůžek a sotva slyšitelná bitva mezi rytí ři. ☺
Zase jeden nový den. Mnoho lidí se mě ptá, jak to zvládám. Často nevím, jak jim odpovědět. 
Jak zvládám co? Školu? Domácnost? Děti ? Asi se myslí všechno dohromady. Tak tedy, tady je 
to tajemství: Oběd často voní z kuchyně již okolo sedmé hodiny, a pokud ne, pak je vymyšlen 
a předpřipraven tak, abychom ho po škole měli do dvaceti  minut na stole. Během školy myje 
myčka nádobí, pračka pere prádlo a hučící sušička ho suší. Jsou to mí věrní pomocníci, bez 
reklamy. 
No a škola? Učíme se společně. Celá rodina. Tedy až na tatí nka. Ten je samozřejmě v práci. 
Starší dcerka je ve 3. třídě a učíme se spolu tak, že pracujeme s učebnicemi. Kromě klasických 
předmětů máme i vlastní projekty, na kterých se podílí téměř celá rodina. Mladší dcerka 
má také spoustu svých učebnic pro předškoláky, a zatí mco starší samostatně vyplňuje různá 
cvičení, já se věnuji té mladší a počítáme, uvolňujeme ruku, lepíme, skládáme… No a náš 
nejmladší tříletý chlapeček si buď hraje, nebo sedí s námi u svého stolu se svou „velkou“ 
učebnicí. 
Tuhle jsem mu zadala, aby v ní zakroužkoval zvířátka, která patří do jedné rodiny. Za minutku 
koukám, a on už něco kroužkuje na druhé straně. 
„Počkej, počkej, vždyť tomu přece ještě nerozumíš, co máš dělat!“ 
Pohled jeho velkých vykulených modrých očí mne odzbrojil: 
„Jak to, to sou psece ctyzi!“ 
Opravdu. Na další stránce byly velké číslice a on měl u každé z nich zakroužkovat příslušný 
počet zvířat. Zatí mco jsem se nedívala, zakroužkoval všechno správně. 
„Ale číslice jsem tě ještě neučila.“ 
„No, vidis,“ odpověděl, a bylo. 
Neučila, a učila. Učí se s námi. Učíme se všichni. Učíme se, jak být spolu, jak si vycházet vstříc. 
Učíme se být trpěliví a laskaví. Domácí škola je náš cenný čas, ve kterém můžeme být spolu, 
spolu věci poznávat, objevovat a užívat si. I když jsme nemocní, i když se nedaří. Pán je pořád 
s námi a vidím, že nám žehná. Učit se dá i v posteli. To v ní ležíme všichni a s mávátky, na kte-
rých je i, í, y nebo ý si procvičujeme vyjmenovaná slova. Mladší děti  už je umí také zpaměti . 
Dokonce i tatí nek se na ně rozpomněl! ☺
Někdo mi jednou namítal: „Když ty jsi tak kreati vní! To já neumím.“ Ach jo. Kdybych vám jen 
uměla předat kus své minulosti . Ne. Nebyla jsem kreati vní. Sama jsem prošla klasickou školní 
výukou a nemám pedagogický diplom. Ale mám Boží slovo. Tam se píše: „Všechno mohu 
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v Kristu, který mě posiluje.“ A já vím, že učit děti  doma je obrovská výsada a požehnání od 
Hospodina. Je to neocenitelná zkušenost, je to určité dobrodružství a neutuchající výzva. 
Nevyměnila bych ji ani za nic.
„Mami, hotovo!“ Johanka mává panáčkem, kterého slepila z obdélníků, čtverců a kruhů. 
„Hele, má i obočí z trojúhelníků!“ Musím ji pochválit. „Dáme ho na výstavku, ano?“ Kolíček 
a šňůra na zdi. 
„Hotovo,“ ozve se od druhého stolu a školačka se protáhne. Bude přestávka.

Kristýna Klusoňová

Využijme ten krátký čas!

Lidé mají pro domácí vzdělávání různé důvody. Někteří chtějí svým dětem dopřát lepší vzdě-
lání, než jakého by se jim dostalo ve  škole, zatí mco jiní chtějí své děti  ochránit před negati v-
ním dopadem světského školního prostředí.
I když jsou pro mne oba tyto důvody důležité, učím své děti  doma především proto, že jim 
toužím předat standard spravedlnosti . Věřím, že domácí škola nabízí to nejlepší prostředí. 
Umožňuje mi využít každou situaci k tomu, abych pozvala Boha do našeho každodenního 
života.
Když Bůh dával dětem Izraele desatero, mimo jiné jim řekl: „A budeš je často opětovati  
(v orig. vyučovati ) synům svým a mluviti  o nich, když 
sedneš v domě svém, když půjdeš cestou a léhaje 
i vstávaje.“ (5. Moj. 6:7) To zní tak trochu jako domácí 
škola, nepřipadá vám?
Musím říct, že svou největší inspiraci pro domácí vzdě-
lávání jsem načerpala od dvou žen z Písma: Jochebed a 
Anny. Obě dvě měly syny, kteří vedli před Pánem vzorný 
život, a obě měly na své syny takový vliv, že z jejich příkla-
du čerpáme dodnes. Když se však nad tí m zamyslíte, oba, 
Mojžíš i Samuel, žili se svými maminkami jen velice krátký 
čas. Od narození do odstavení. Ve chvíli, kdy opusti li své 
matky, se oba ocitli ve velmi složitém prostředí. Mojžíš žil v egyptských palácích a Samuel sloužil 
v chrámu (což nebylo lehké, vzhledem k tomu, že Elího vlastní synové nežili spravedlivý život, 
nebylo lehké). Během prvních několika let musely maminky do svých synů, Mojžíše a Samue-
la, vložit tolik Božích věcí, že ti  pak měli sílu žít a chovat se spravedlivě i uprostřed složitých 
okolností .
S tí mto příkladem se umím zcela ztotožnit. Bůh nám dal děti  a máme relati vně krátký čas na 
to, abychom do nich vložili Boží věci. Naší nejstarší Johance je dnes již 14 let. S úžasem zjišťu-
ji, jak rychle čas utí ká a jak krátkou vlastně máme příležitost. Myslím, že jedním z největších 
požehnání domácí školy je to, že poměrně více času denně strávíme výchovou charakteru 
než tradičním studiem. Přísloví 22:6 říká: „Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; nebo 
když se i zstará, neuchýlí se od ní.“ Není to úžasné, že nám Bůh dal možnost vychovávat naše 
děti , vést je po cestě spravedlnosti  každý den, ráno, v poledne i večer? Tak neumdlévejte, 
pracujte – kdo ví, třeba vychováváte pro tuto generaci nové Samuely nebo Mojžíše! ☺

Stacy Asbill
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Filipenským 2:14-15: „Všecko pak čiňte bez 
reptání a bez pochybování, abyste byli bez 
úhony, a upřímí synové Boží, bez obvinění 
uprostřed národu zlého a převráceného; 
mezi kterýmižto svěťte jakožto světla na 
světě.“

Žalm 106:25: „A repcíce v staních svých, ne-
poslouchali hlasu Hospodinova.“ Přečtěte 
si příběh v Numerí ve 14. kapitole, zvláště 
verše 2 a 27. 

Kde si lidé stěžovali? Ve svých stanech, kte-
ré byly jejich příbytkem na poušti . Kde si 
lidé nejčastěji stěžují? Doma. Ale jaké to má 
důsledky? Ničí to domov, ať už si stěžujeme 
na své okolnosti , na práci, kterou musíme 
udělat, nebo na svého manžela. Nejen že 
to slyší zdi našeho domova, ale slyší to naše 
děti  – a slyší to Bůh!

Děti  Izraele reptaly a stěžovaly si na Mojží-
še a Arona, ale když to uslyšel Bůh, řekl, že 
si stěžují na Něj. Bůh říká v Numerí 14:27: 
„Až dokud snášeti  budu množství toto zlé, 
kteréž repce proti  mně? Až dokud reptání 
synů Izraelských, kteříž repcí proti  mně, sly-
šeti  budu?“ Už nechci žádný tlak! Pomoc! 
Když reptáme a stěžujeme si na všechny 
své problémy, Bůh to slyší jako reptání proti  
Němu. 

Deset zvědů se vráti lo z průzkumu Kananej-
ské země. Byla to země oplývající mlékem 

a medem, ale oni si stěžovali na opevněná 
města a obry, se kterými budou muset bo-
jovat. Vypadalo to neřešitelně. Navzdory 
všem zázrakům, které se udály v souvislosti  
s jejich odchodem z Egypta, a zaopatření na 
poušti , nevěřili, že jim Bůh pomůže. Obvinili 
Mojžíše za to, že je z Egypta vyvedl. Stěžo-
vali si, že všechny jejich děti  budou zajaty 
jako otroci. 

Co se stalo? Bůh jim řekl: „Jděte zpátky 
na poušť…“ Řekl jim, že všichni zemřou na 
poušti  a jejich děti , o které se obávali, že 
z nich budou otroci, budou těmi, kteří pů-
jdou do té úžasné země. Kde skončíme, 
když si stěžujeme? Na poušti . 

Manželky a matky, když si stěžujeme, vede-
me své rodiny na cestu pouští !

Kořenem stěžování si je nedostatek víry. 
„Dokáže Bůh připravit stůl na poušti ?“ volali 
Izraelci v nedůvěře. (Žalm 78:19) „Budeme 
moct někdy mít další dítě?“ voláte v nedů-
věře. „Vždyť teď sotva vystačíme!“ „Jak si 
můžeme dovolit vzdělávat své děti ?“ „Jak 
dlouho to ještě vydržím v tomto malém 
domě? Potřebuji více místa!“ A tak dále. 

Pro začátek si osvojte dobrý zvyk: Změňte 
každý povzdech v haleluja! Pokaždé, když 
máte pokušení si stěžovat, obraťte své 
srdce k Hospodinu a vyznejte Jeho moc 
a Jeho přítomnost. „Děkuji Ti, Pane, věřím 

Nancy Campbell
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Ti. Vím, že vedeš moje kroky. Děkuji Ti, že jsi 
se mnou v těchto okolnostech.“ Bude chvíli 
trvat, než se to naučíte, ale vydržte. 

Neznamená to nutně, že se změní vaše okol-
nosti , ale změníte se vy. Bůh v Izaiáši 43:1-3 
slibuje, že když půjdeš přes vody, „s tebou 
budu,“ když půjdeš přes řeky, „nepřikvačí 
tě“. Bůh říká, že když půjdeš skrz oheň, „ne-
spálíš se, aniž plamen chytí  se tebe“.

Jaké je naše vyznání? „Procházím ohnivou 
zkouškou. Nevím, jak to zvládnu.“ Nebo: 
„Děkuji Ti, Pane, bez ohledu na to, jak hor-
ké to je. Já se nespálím, protože Ty jsi se 
mnou!“

Vzpomínám si, když jsem si jako malé dítě 
stěžovala, moje maminka mě okamžitě na-
směrovala, abych myslela na ty, kteří jsou 
chudí a trpí ve světě a nemají všechna 
požehnání, která mám já. Není to špatný 
nápad. Na světě jsou milióny lidí, kteří žijí 
v ponižující chudobě, bez tekoucí vody, od-
povídající stravy, přístřeší a dalšího základ-
ního životního vybavení, na které my jsme 
zvyklí. Můj manžel, který sloužil v chudin-
ských čtvrtí ch v Indii a mnoha zemích tře-
tí ho světa, často říká: „I kdybys jen žil ve 
stanu v Americe, jsi milionář!“

Myslím na Karence, lidi vystěhované z Bar-
my,  proti  nimž barmská vláda vedla přes 
50 let vyhlazovací válku. My si stěžujeme, 
že je těžké udržet domácí školu. Karenci se 
snaží učit své děti , zatí mco žijí v úkrytu. Stě-
žujeme si, když věci nejsou tak, podle na-
šich představ, když rodíme. Mnohé karen-
ské matky rodí na útěku před nepřítelem. 
Nemají žádný čas na zotavení. Žádný čas na 
odpočinek s miminkem. Žádné dárky. Žádné 
vzrušené telefonáty od rodiny a přátel. 

Manželka zakladatele „Free Burma Ran-
gers“ se sdílí o lásce, odpuštění a štědrosti  
Karenců i uprostřed utrpení a těžkostí . Říká: 

„Dávali sami sebe – svůj čas, energii a lásku. 
Z mých zkušeností  na Západě je jednodušší 
jít do obchodu a koupit nějakou drobnost 
jako dárek. Proto jsem se rozhodla vychová-
vat své děti  uprostřed této války. Vliv těchto 
lidí je něco, s čím jsem se nesetkala nikde 
jinde.“

MODLITBA: 

„Pane, je pro mě tak jednoduché si stěžo-
vat. Prosím, dej mi sílu osvojit si nový zvyk 
chvály místo protestu, potěšení ostatních 
místo reptání a spokojenosti  namísto stěžo-
vání si. Amen.“ 

Manželky a matky, 
když si stěžujeme, 
vedeme své rodiny 

na cestu pouští !



10

Chtěla bych mluvit o tom, co o našich dě-
tech říká Bible, a co svět. A také vám dát 
nějaké prakti cké příklady. Bible říká, že děti  
tohoto světa jsou moudřejší než děti  světla 
(Lukáš 16:8). Ale tak by to nemělo být. Ne-
měly by být moudřejší než my. 

Ve Spojených státech docházelo kolem roku 
1960 ve velkých městech k mnoha výtržnos-
tem a nepokojům mezi různými národnost-
mi, kulturami. Skupiny níže postavených lidí 
říkaly: S námi se nezachází férově. Našim 
dětem se nedostává dostatečného vzdělání. 
A našel se tým lidí, kteří se rozhodli, že udě-
lají studii. V roce 1972 vyti povali 111 no-
vorozenců z rodin s nízkými příjmy a chtěli 
zjisti t, zda a jaký vliv na ně bude mít, když 
se jim dostane správné výchovy. Děti  žily 
ve svých domovech, ale několikrát týdně 
se jim věnovali speciální pracovníci a hrá-
li s nimi různé rozvojové hry. Všechny děti  
chodily do státní školy, ale zároveň byly za-
členěny do tohoto soukromého vzdělávací-
ho programu. Byla zdokumentována každá 
fáze jejich dětství. Až do věku 15 měsíců 
nebyl mezi dětmi patrný žádný rozdíl. Poté 
však děti , se kterými pracovali, byly chytřej-
ší, vnímavější a předběhly svou věkovou 
skupinu. Jedno z nich mělo šestnácti letou 
matku, která nevěděla, jak vychovávat děti . 
Dnes je z jejího syna dospělý mladík a vel-
mi se mu daří. Dostal se na vysokou školu 
a podle měřítek světa je velice inteligent-
ní. Studie je plná příběhů o tom, jak dobře 
si děti  vedly. Měly vyšší inteligenci, rychle 

a brzy se učily, prostě byly mnohonásobně 
lepší. Chci se podívat na známý verš z Pří-
sloví 22:6: „Vyučuj mladého podle způsobu 
cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí 
se od ní.“ Našla jsem si význam některých 
slov v hebrejšti ně. Slovo „vyučuj“ znamená 
správně zužuj nebo omezuj. Znamená také 
uváděj, vychovávej ve smyslu disciplíny, za-
svěť nebo vydej. A „způsob cesty“ je cesta 
života, životní nasměrování.  Studie proká-
zala, že je možné změnit nasměrování, to, 
jakou cestou se bude život dětí  ubírat. Bůh 
rovněž říká, že můžeme změnit cestu života 
svých dětí .

Vzpomínáte, jak přišli k Abrahamovi andělé 
a říkali mu o zkáze Sodomy a Gomory? V tom 
rozhovoru je něco velice zajímavého. Gene-
sis 18:17 – 18: „A řekl Hospodin: Zdali já 
zatajím před Abrahamem, což dělati  budu? 
Poněvadž Abraham jistotně bude v národ ve-
liký a silný, a požehnáni budou v něm všickni 
národové země.“ A tady v 19. verši je klíč: 
„ N e b o 
znám jej; 
p r o t o ž 
přikáže sy-
nům svým 
a domu 
svému po 
s o b ě , 
aby ostří-
hali cesty 
H o s p o -
d i n o v y 

N a n c y  A s b i l l

V ý c h o v a  d e t í 
v e  v a š i c h  r u k o u

Studie prokázala, že 
je možné změ-

nit nasměro-
vání, jakou 
cestou se 
bude život 
dětí  ubírat. 

ˇ
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a činili spravedlnost a soud, aťby naplnil Hos-
podin Abrahamovi, což mu zaslíbil.“ Všimli 
jste si toho někdy? Bůh věděl, že Abraham 
si vyvolí správný směr. Bůh nám jakožto ro-
dičům dal mandát, abychom vychovali svoje 
děti  podle Něho. Víte, jak to bylo s Elím. Pro-
rok přišel k Elímu a řekl: „Ty jsi upřednostnil 
svoje děti  přede mnou, postavil jsi je na prv-
ní místo.“ Elí byl kněz, znal všechna pravidla, 
ale nevychoval svoje děti . A proto on i jeho 
děti  zahynuli. Ale Abraham si vyvolil správ-
nou cestu. My máme stejnou možnost. 

Připomenu další příklady z Písma. Vzpomí-
náte, jak anděl přišel k Samsonově matce? 
Soudců 13:8. Poslouchejte dobře, věřím, že 
to je životně důležité. Stalo se to předtí m, 
než se Samson narodil. 
„Tedy Manue modlil se Hos-
podinu a řekl: 
Vyslyš mne, můj Pane, pro-
sím, nechť muž Boží, které-
hož jsi byl poslal, zase přijde 
k nám a naučí nás, co máme 
dělati  s dítětem, kteréž se 
má naroditi .“ 

Abychom mohli učit své děti , musíme být 
schopni nechat se učit. Moje děti  ne vždy 
budou dělat to, co jim říkám, ale budou 
dělat to, co dělám. Zkopírují úplně všech-
no. Můžu si myslet, že se nedívají, ale pak 
se otočím se a vidím, že dělají přesně to co 
já. Dostávám se k tomu, proč věřím, že je 
třeba, abychom s dětmi začali, když jsou ješ-
tě maličké. Jeden prakti cký příklad. Máme 
osmnáct vnoučat. Když byla vnoučata malá, 
měli jsme výsadu, že jsme s nimi mohli trávit 
hodně času. Vždycky s námi jezdila na různé 
cesty a někdy jsem měla na starost třeba pět 
nebo šest mrňousků. A tak jsem se musela 
naučit mít určitý řád. Dobře si uvědomuji, že 
jako rodič jsem udělala spoustu chyb. Jako 
babička jsem se jich chtěla vyvarovat. Díky 
vlastním chybám v minulosti  a sledování  
toho, co se dělo v době, kdy byla má vnou-

čata malá, jsem došla k závěru, že existuje 
způsob, jak dětem pomoci. Je třeba mít ur-
čitá pravidla. 
První pravidlo, které jsme ustanovili, bylo, 
že ony jsou děti , a já jsem dospělý. Děti  ne-
budou rozhodovat o tom, co budou dělat. 
O tom rozhodnu já. Například: byli jsme ve 
shromáždění a jedno tříměsíční dítě se za-
čalo vztekat. Tři měsíce! Jako matky byste 
dítě vynesly ven, chovaly ho a natřásaly, ale 
manžel to miminko vzal, podržel si ho před 
očima a řekl: „Přestaň brečet ve jménu Ježí-
še. Napomínám toho ducha vzpoury.“ Oka-
mžitě přestala! Naprosto jsem nechápala, 
ale něco mi došlo. Říkala jsem si: Jak to, že 
to miminko poslechlo? Jde o to, že manžel 
to myslel naprosto vážně. Nekřičel, nebyl zlý 

ani s  dítětem netřásl, pro-
stě ji jenom držel a přísně 
k ní promlouval a ona vě-
děla, že to skutečně myslí 
vážně. Byly jí tři měsíce. 
Zaprvé jsem pochopila, že 
musím věřit tomu, co ří-
kám. Musím vědět, že to, 
co dělám, je správné. Takže 
mě nezviklají žádné proti -

argumenty. 

Jeden z našich vnuků měl od prvního dne 
velmi silnou vůli. Když mu byl asi rok, jeho 
táta musel odjet z města. A ten malý se roz-
hodl, že nebude dělat, co se po něm chce. 
Vztekal se, propínal se do obloučku… A tak 
mi jeho matka večer, už byla skoro půlnoc, 
zavolala a říká: „Nevím, co mám dělat, on 
se šíleně vzteká. Nevím si rady.“ Já říkám: 
„Nic se neboj, vezmu ho k nám.“ Tak jsem 
si ho přinesla domů. Nechtěl spát, ale bylo 
rozhodnuto. Chvíli jsem s ním musela praco-
vat, ale usnul. Dítě musí vědět, že to myslíte 
vážně. Byl naprosto v pořádku. Byl najedený, 
měl suchou plínku, ale musel zjisti t, že mys-
lím vážně to, co říkám. Byl u nás asi tři dny 
a potom se vráti l domů jako veselý chlapec. 
Ještě dlouho po této události  mi na každém 

Abychom mohli učit 
své děti , musíme 
být schopni nechat 
se vyučovat.
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shromáždění, které jsme měli, většinou na 
začátku při chválách, někdo zaklepal na ra-
meno. Otočím se a jeden z rodičů mi předává 
dítě. Prý u nás v klidu sedí a nezlobí. Časem 
jsme začali dostávat víc dětí . ☺ Chci, abyste 
rozuměli, že jako rodiče máte autoritu. Ale 
musíte to dát na vědomí. A nemůžete měnit 
svá rozhodnutí . Jinými slovy, když dítě začne 
prosit a přemlouvat vás, a vy víte, že to pro 
ně není dobré, nesmíte povolit. Protože ne-
chcete dítě vychovat sobě, ale Bohu. A Bůh 
říká, že jediný způsob, jak se můžeme vzepřít 
ďáblu, je přiblížit se k Bohu. A jak moje děti  
budou vědět, jak se přiblížit k Bohu, když je 
to nenaučím? Jak budou schopny se vzepřít 
ďáblu, pokud ďábel pracuje v jejich životě 
skrze vzpouru? Rozumíte tomu? Ještě jedna 
zkušenost.  Sedíme v první řadě. Další mi-
minko. Začne křičet, já se zvedám, musím ho 
přece vzít někam dozadu. Manžel říká: „Kam 
jdeš?“ „To dítě, musím ho vynést.“ Rodiče 
jsou pryč a my jim hlídáme děti . Ale on říká: 
„Ne, nikam nechoď, zůstaň tady.“ A znovu, 
je to takový hrozně maličký človíček. Vzal 
ho za ruku a jenom ho tak trochu cvrnknul. 
Podíval se na dítě a řekl: „To stačilo.“ Ticho. 
A tak jsme přestali s dítětem vstávat, protože 
když s dítětem vstaneme, kdo vyhrál? Dítě. 
To dítě vás odvedlo ze shromáždění, dosáhlo 
svého. Většinou přestane brečet, když ujde-
te asi pět kroků. Kdo je chytřejší? My mu-

síme být 
c h y t ře j š í 
než naše 
děti . 

V š i c h n i 
známe Es-
ter, byla 
sirotek a 
víme, že 
ji vycho-
val Mar-
docheus. 
Víme také, 
že Mar-

d o c h e u s 
m i l o v a l 
Boha. To 
znamená, 
že Ester 
byla jiná, 
je to tak? 
M y s l í t e , 
že se to 
stalo jen 
tak náho-
dou, pro-
tože byla 
B o h e m 
vyvolená, 
aby šla do 
královského paláce, anebo měla určitou vý-
chovu? Když šla před krále, řekla komorní-
kovi, „Nevezmu nic, než co mi řekneš, že si 
mám vzít.“ Nebyla pyšná, ostatní ženy mož-
ná měly vlastní nápady, ale ona byla velice 
poddajná a měla upřímné srdce. Bylo to 
díky správné výchově. 

Daniel – když si přečtete jeho příběh, uvidí-
te, že Nabuchodnozor chtěl mladé lidi, kteří 
byli moudří, a neměli žádnou poskvrnu. Da-
niel měl takový charakter. Kde se to naučil? 
Doma. A můžeme pokračovat a mluvit o dal-
ších dětech, které chodily ve spravedlnosti . 
Třeba Timoteus. Apoštol Pavel o něm píše, 
že měl babičku a matku, které ho správně 
vychovaly.

Pátá Mojžíšova 6:7: „A budeš je často opě-
tovati  synům svým a mluviti  o nich, když 
sedneš v domě svém, když půjdeš cestou 
a léhaje i vstávaje.“ Všichni známe slovo 
„přičinlivě“, v Kralické bibli máme „často“, 
v angličti ně je přičinlivě (dilligently). Neu-
mím dostatečně zdůraznit význam té sou-
stavnosti , neustálosti . 

Někdo se mě ptal, jak naučit děti  uctí vat 
Boha. Když byly moje děti  malé, chodili 
jsme do shromáždění, a ta shromáždění bý-

Mým úkolem je, 
abych naučila svoje 
děti  moudrosti . 

Mám čekat, 
až jim bude 
deset? 
Patnáct? 
Nebo začnu 
dřív, než se 
narodí?

Když dítě začne 
prosit a přemlouvat 
vás, a vy víte, že to 
pro ně není dobré, 
nesmíte povolit. 
Protože nechcete 
dítě vycho-
vat sobě, 
ale Bohu. 
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vala dlouhá. Vždycky jsem poslala děti  před 
shromážděním na záchod a měli jsme tako-
vou dohodu, že budou poslouchat maminku 
a během shromáždění nebudou vstávat 
a nikam odcházet. Na shromáždění mohly 
dělat jenom jednu činnost. Když měly s se-
bou moc hraček, byly roztěkané, nespoko-
jené, protože si nemohly vybrat, co vlastně 
budou dělat. Během chval muselo všechno, 
co s sebou měly – omalovánky, knížka – zů-
stat ležet. Teď byl čas podílet na chválách, 
tleskat, zpívat nebo cokoliv. Bylo to výbor-
né, byl v tom řád a nedocházelo ke zmatkům 
a zbytečnému vyrušování, protože děti  se 
účastnily toho, co dělali rodiče.

Když našim dvěma nejstarším vnučkám byly 
tři roky, vzali jsme je s sebou na konferen-
ci na Floridu. Musím dodat jednu věc. Jeli 
jsme autem a ony se zrovna naučily chodit 
na nočník. Jenže děda, když jede, tak prostě 
rád jede.  Ale jsou tu ty dvě holčičky, a tak 
každou chvíli říkám: „Dědo, musíme někde 
zastavit.“ Jenže ty dvě holčičky byly legrační, 
vždycky když jsme zastavili, říkaly: „Ne, mně 
se nechce, já nepotřebuju.“ A opět jsme 
u toho – jde o to, kdo je rodič. Řekla jsem: 
„Ale ano, potřebuješ.“ Tak šly. Víte, jsou to 
takové drobnosti , na kterých musíte stavět. 
Dojeli jsme na Floridu a řekli jsme holčič-
kám, že se budou účastnit shromáždění. Byly 
jim tři roky. Měly maličkou Bibli. Myslíte, 
že uměly číst? Neuměly, ale řekli jsme jim, 
že když se bude číst z Bible, i ony musí číst 
z Bible. Měly také maličké notýsky a dostaly 
za úkol dělat si poznámky. Mysleli jsme to 
vážně. Před začátkem shromáždění jsme šli 
na záchod a během shromáždění se nevstá-
valo. Tři roky. A byly dvě. A obě se zrovna 
naučily chodit na záchod. Na zem jsme po-
ložili dečku, a když bylo shromáždění dlou-
hé, mohly si lehnout. Měly s sebou jen Bibli 
a ten notýsek. Lidé byli překvapeni, jak dob-
ře se chovaly. Jeden večer měl bratr duCille 
slovo a mluvil o krvi. Popisoval ukřižování 
Krista. Naprosto dospělácké povídání. Jak 

propíchli Ježíšovi bok, jak se mu zarývaly 
trny do hlavy. Na konci shromáždění starší 
z nich vylezla dědovi na klín a říkala, „Dědo, 
já už nechci zlobit, já chci Ježíše.“ A toho dne 
přijala Ježíše jako svého Spasitele. Věřím, že 
to bylo proto, že slyšela z Ducha Božího. 
O hodinu později přijala Pána i její sestřeni-
ce. To je naše zkušenost a víme, že to fun-
guje. 

Podívejme se na další verše. Přísloví 20:11: 
„Po skutcích svých poznáno bývá také i pa-
chole, jest-li upřímné a pravé dílo jeho.“ Bůh 
se dívá na naše srdce. Dokonce i na srdce na-
šich dětí . A vy znáte verš, který říká, že když 
šetříme hůl, rozmazlujeme dítě. Dokonce je 
psáno, že ho nenávidíme. Chci vám předložit 
pár stati sti ckých údajů ze Spojených států. 
Od roku 1965 do roku 1990 se ztrojnásobila 
kriminalita mladistvých. Na základě určitých 
studií zjisti li, že deseti leté dítě se stalo kri-
minálníkem proto, že v pěti  letech nebylo 
správně vedeno.  V roce 1990 se narodilo 
pětkrát víc dětí  mimo manželství. To jsou čís-
la z minulosti . Dovedete si představit, co se 
asi děje dnes. Ale ta první studie prokázala, 
že lze změnit život dětí , když je budeme smě-
rovat. Bůh říká, že bláznovství je přivázáno k 
srdci dítěte, ale metla kázně je od něho vzdá-
lí. A že otec spravedlivého dítěte se raduje. 
Mým úkolem je, abych naučila svoje děti  
moudrosti . Mám čekat, až jim bude deset? 
Patnáct? Anebo začnu dřív, než se narodí? 
Mluvívala jsem ke svým dětem, ještě než se 
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narodily, 
a říkala 
jsem jim 
o Pánu. 
M n o -
zí z nás 
už mají 
s t a r š í 
děti . Ale 
můžeme 
začít teď. 
Bude to 
chvíli tr-

vat, ale je třeba, abyste ustavili, že otec a 
matka jsou autoritou. A že to není špatně. 
Je to jenom ďáblova lež, že je špatné být 
autoritou. Ve Státech se toti ž přemýšlí tak-
to: Nejsem snad příliš přísná na děti , když 
jim nedovolím, aby se projevily, vyjádřily? 
Problém je, že děti , kterým bylo dovoleno, 
aby se projevily, teď střílejí po učitelích. Být 
učitelem je ve Spojených státech v dnešní 
době nebezpečné povolání. Někteří z vás 
znají sestru Shari, je učitelka. Učí dvanácti , 
třinácti , čtrnácti leté. Klidně se proti  ní po-
staví a řeknou jí velice zlé věci a neudělají 
to, co jim říká, že mají dělat. Říkáme si: To 
by moje dítě nikdy neudělalo. Ale všechny 
moje děti  mají tělesnost, se kterou musí 
jednat. A když jim nepomůžu, když je ne-
naučím, jak to překonat, dokud jsou ještě 
malé, později to bude těžší. Malé dítě se učí 
mluvit a klidně zvládne dva jazyky. Je to jed-
noduché, protože je malé. Velice jednoduše 
se učí. Je to stejný princip. Když je budete 
učit, dokud jsou malé, naučte je, jak je dů-
ležité ctí t Boha. A to je nenaučíte, pokud 
jim dovolíte, aby si prosadily svou. Tím do-
cílíte jen toho, že posílíte jejich svéhlavost, 
a to vás dostane do problémů. Žalm 131:2: 
„Zdali jsem nepoložil a neupokojil duše své 
jako dítě ostavené od matky své? Ostavené-
mu podobná byla ve mně duše má.“ A verš 
předtí m říká: „aniž jsem se vydal v věci veli-
ké, aneb vyšší nad to, než mi náleží.“ To slo-
vo „vydal“ v angličti ně znamená, procvičil.  

Musím začít své dítě učit, jak se procvičit 
v Božích věcech. Někdo mi říkal svědectví 
Johna Wesleyho, jaký význam mělo pro 
jeho život, že vídal svoji matku, jak se mod-
lí. Každý večer si vzala jedno ze svých dětí  
a společně s ním trávila čas s Bohem. Děti  
se učí naším příkladem. Asi to nedokážu do-
statečně zdůraznit. Učíme je, jak se chovat 
na veřejnosti , jak se chovat doma.  S těmi 
nejmenšími můžeme některé věci i nacvičo-
vat. Třeba je můžeme učit jak se chovat ve 
shromáždění. Děti  jsme vždycky brávali do 
shromáždění a říkali jim, takhle a takhle se 
budeš chovat. Ale nejen to. Trénovali jsme 
i doma. Rozestavěli jsme si židličky, děti  se 
na ně posadily a měli jsme chvály. Pak byl 
čas si sednout a měli jsme slovo a ony mu-
sely sedět. A nemyslete si, děti  to moc baví! 
I tí mto v nich vzbuzujeme touhu po Božích 
věcech.

Další důležitá věc – dítě musí vědět, že je mi-
lované. Když každou chvíli měníme svá roz-
hodnutí  a ne vždy platí  stejná pravidla, vy-
síláme proti chůdné signály, a dítě ne úplně 
rozumí, že je milované. Vždycky musíte mi-
lovat, vychovávat své děti  v lásce. Když jste 
nahněvaní, odejděte z místnosti . Řekněte 
dítěti , ať si sedne, běžte do druhé místnosti , 
mluvte s Bohem a pak se vraťte a naložte 
s dítětem se správným postojem v srdci. 
Četla jsem svědectví jedné maminky. Řek-
la své dceři, že jí bude muset dát na zadek, 
poslala ji do ložnice, ať se ohne přes postel, 
a začala řešit jiné dítě, které v tu chvíli po-
třebovalo pomoct. Na holčičku zapomněla. 
Posléze ji začala hledat a našla ji ohnutou 
přes postel, houpala nohama a zpívala si. 
Ta maminka byla úplně zlomená, protože 
věděla, že musí jít a udělat to, co řekla. Ale 
ta maličká si tu zpívá… Věděla však, že když 
neudělá, co řekla, zkazí to dítě, ublíží mu. 
Někdy je čas s  dítětem promluvit, někdy je 
čas ho jenom někam posadit. Musíte vždy 
rozhodnout, co je ten správný trest. Ale věc 
číslo jedna je důslednost. Potřebujete-li, 

Brávali jsme děti  do 
shromáždění a říkali 
jim, takhle a takhle 
se budeš chovat. Ale 
nejen to. Trénovali 
jsme to 
i doma. 
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napište si poznámku 
na lednici, abyste ne-
zapomněli. „Honzík si 
uklidí pokoj. Jestli si 
neuklidí, bude to mít 
tyto následky.“ Pokud 
to potřebujete, napiš-
te si na lednici: „Tady 
velí táta a máma, ne 
Honzík.“ Musíte si být 
jistí  tí m, co děláte, 
svou autoritou. Starší 
děti  už jsou někdy příliš velké na to, abyste 
jim dali na zadek. Přesto máme nadále zod-
povědnost vychovávat je ve věcech Božích. 
V Přísloví 29:21 se píše, že „kdo rozkošně 
chová z děti nství služebníka svého,“ tady se 
dokonce mluví o služebníkovi, „naposledy 
bude syn“. 

Je třeba, abychom učili děti  zodpovědnos-
ti  už od útlého věku. Protože je to učí dis-
ciplíně. A disciplíně se potřebujeme učit, 
abychom mohli slyšet Boha.  V každém 
věku se něco najde. Třeba dvouleté dítě má 
mít zodpovědnost za uklízení svých hraček. 
Když hodí deku na zem, řeknete: „Už jsi 
velký kluk, seber si tu deku a dej ji zpátky.“ 
Povzbuzujme je v tom, aby byli zodpověd-
ní. Matka by neměla po dítěti  sbírat hračky 
a věci, které pohodí. Protože to děti  učí, že 
se o ně vždycky někdo postará. V negati v-
ním smyslu. Maminky a tátové musí pocho-
pit, že když vyžadují od svých dětí  zodpo-
vědnost, je to projev pravé lásky. Když jsou 
starší, dostanou víc úkolů, víc zodpověd-
nosti .  A také jsou zodpovědné za to, když 
něco rozbijí – vymyslete nějaký způsob, jak 
to zaplatí . Uvědomujete si, koho vlastně vy-
chováváme? Na prvním místě musíme vy-
chovat sami sebe. 

K tomu mě napadla ještě jedna životně dů-
ležitá myšlenka. Děti  nesmí vidět, jak se ro-
diče hádají. Matka by nikdy neměla odporo-
vat otci v přítomnosti  dítěte. Za zavřenými 

a zvukotěsnými dveř-
mi o věcech můžou 
diskutovat, ale nikdy 
ne před dětmi. Je to 
proti chůdné posel-
ství a dítě nebude 
vědět, kdo má doma 
autoritu.

Otevřená komuni-
kace je další věc. 
Mluvte se svými dět-

mi. Sedněte si s nimi, řekněte: „Tohle je náš 
čas, chci si s tebou povídat.“ Vyhraďte si ho 
speciálně pro ně, aby měly prostor mluvit. 
Naučte je, aby s vámi mluvily. Aby se cíti ly 
bezpečně. Dítě potřebuje mít pocit bezpe-
čí, vědět, že mají své místo bezpečí. Je tře-
ba, abychom je naučili, že když jsou s námi 
a s Bohem, jsou v bezpečí. Svět toti ž říká: 
„Ne, ne, jen pojď sem … Tady je to bezpečné 
a ještě si užiješ spoustu legrace.“ A pokud 
v sobě dítě nemá sílu od Boha, díky výcho-
vě, nebude schopné se vzepřít, odolat. Musí 
být zakořeněné ve Slově. „Tvé slovo jsem 
skryl ve svém srdci, abych proti  tobě nehře-
šil.“ (Žalm 119) Musíme učit své jednoroční, 
dvouleté děti , nebo patnácti leté či deseti le-
té, jak schovat Boží slovo ve svém srdci. 

Amen.

Mluvte se svými dětmi. 
Naučte i je, aby s vámi 
mluvily. Aby se cíti ly bez-

pečně. Je třeba, 
abychom je nau-
čili, že když jsou 
s námi a s Bo-
hem, jsou 
v bezpečí.
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Chtěl bych se s vámi podělit o některé 
myšlenky týkající se významu role otce 
v domácím vzdělávání. Bůh povolal 
každého otce, aby byl hlavou domác-
nosti. Ve skutečnosti Bůh volá každého 
otce k odpovědnosti za výchovu a vzdě-
lání jeho dětí! Název tohoto článku je 
vzat z listu Efezským 6:4 (anglicky: 
Fathers…bring them up in the nurture 
and admonion of the Lord), přičemž 
v tomto verši anglické slovo nurture 
(výživa, strava, výchovná péče) zname-
ná ukázňování a anglické slovo admo-
nition (napomenutí) znmená nabádá-
ní,po-učování. 
N á s l e d u j í -
cí dva úryvky 
z Písma, tak jako mno-
hé jiné, ukazují Boží 
srdce v této věci.

„Otevru v podobenství ústa svá, vypravo-
vati budu přípovídky starobylé. Co jsme 
slýchali i poznali, a co nám otcové naši 
vypravovali, nezatajíme toho před syny je-
jich, kteříž budoucím potomkům svým vy-
pravovati budou chvály Hospodinovy, ano 
i moc jeho a divné skutky jeho, kteréž činil. 
Neboť jest vyzdvihl svědectví v Jákobovi, 
a zákon vydal v Izraeli, což přikázal ot-
cům našim, aby v známost uvodili synům 
svým, aby to poznal věk potomní, synové, 
kteříž se zroditi měli, a ti povstanouce, aby 

vypravovali dítkám svým, aby pokládali 
v Bohu naději svou, a nezapomínali se na 
skutky Boha silného, ale ostříhali přikázá-
ní jeho, aby nebývali jako otcové jejich, po-
kolení zpurné a protivné, národ, kterýž ne-
napravil srdce svého, a nebyl věrný Bohu 
silnému duch jeho.“    Žalm 78:2-8

„Slyš Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin 
jeden jest.  Protož milovati budeš Hospo-
dina Boha svého z celého srdce svého, a ze 
vší duše své, a ze vší síly své.
A budou slova tato, kteráž já přikazuji 
tobě dnes, v srdci tvém.
A budeš je často opětovati synům svým, 
a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, 
když půjdeš cestou, a léhaje i vstávaje.“ 
Deut. 6:4-7

Moje manželka Kathy a já jsme své tři děti 
vyučovali během střední školy doma. Vě-
řili jsme bez pochybování, že to je pro nás 
Boží vůle. Vybrali jsme si domácí školu ne 
proto, že jsme ji považovali za výhodnější 
a lepší možnost z mnoha dalších, ale spí-
še pro přesvědčení, které Bůh vložil do 
našich srdcí. A tak jsme v těchto letech 
investovali své životy do životů našich 
dětí. Od té doby až dodnes jsme nikdy 
nelitovali svého rozhodnutí. Mnohokrát 
jsme viděli a vidíme, jak se ovoce našeho 
úsilí projevuje v jejich životech.

A vy otcové... 
vychovávejte je...

Wayne Wickboldt



17

   Březen 2009PŘIKRYTÍ

Otec musí být vůdcem domácí školy 
a musí zastávat aktivní roli ve vzdělávání 
dětí. Otcova nejpřednější zodpovědnost 
je učit děti Boží slovo. Nehledě na to, 
o jaký předmět nebo aktivitu jde, musí 
hledat příležitosti, jak učit Boží slovo. 

Otcové, povzbuzuji vás, abyste se aktivně 
podíleli na domácí škole. Jak tedy může 
otec zastávat aktivní roli v domácím vy-
učování? Je mnoho způsobů. V následují-
cích odstavcích uvádím jako příklad věci, 
které jsem dělal během let, kdy jsme učili 
své děti. Jsem si jist, že existuje mnoho 
dalších, a tak každý otec musí hledat způ-
soby, které budou fungovat v jeho rodi-
ně.

1. Veď rodinu při ranním studiu 
Bible. 
Je to první věc na seznamu, protože je ze 
všech nejdůležitější. Je důležité, aby to 
byla skutečně první činnost daného dne. 
Tím, že si naplánujete tento čas na každé 
ráno, jasně prosadíte skutečnost, že náš 
vztah s Bohem je nejdůležitější součást 
našeho života. Ranní studium udá tón 
celému dni. Vhodná délka tohoto studia 
je okolo 30 minut. Množství témat, která 
můžete vyučovat, je skutečně nekonečné. 
Je ovšem důležité, abyste zvolili formu 
diskuse, jíž se děti aktivně účastní. Toto 
vše by samo o sobě bylo již dostačujícím 
motivem k rannímu studiu, navíc však 
budete mít možnost během určité doby 
probrat s dětmi mnoho úseků Bible. Bu-
dou tak mít pevný základ biblického uče-
ní. 

2. Večer si najděte čas na společné zti-
šení před Pánem. 
Zpívejte chvály, modlete se, čtěte Písmo, 
a pokud je třeba, popovídejte si o tom, 
co se během dne stalo. Může to být ide-

ální příležitost použít k vyučování reálné 
situace ze života rodiny, kterými zrovna 
procházíte. Vysvětlete, jak Bůh v těchto 
okolnostech jedná a pracuje.

3. Veďte děti k tomu, aby se učily Pís-
mo nazpaměť. 
Když jsou ještě malé, může stačit jeden 
verš za týden, ale povzbuzujte je, aby se 
s přibývajícím věkem učily více. Dítě ve 
věku 11 až 12 let by mělo být schopno se 
naučit celé kapitoly, a později celé kni-
hy Bible. Zde jsou klíčové kapitoly Bible, 
které by se měly naučit nazpaměť: Žalm 
1, 23, 24, 51, 100, 103, 112, 150 a pasá-
že Žalmu 119, Jan 17, Římanům 6 a 8, 1. 
Korintským 13, Efezským 1 a 6, 1. Tesalo-
nickým 5, Jakub1, 1. Petrova 1, 2. Petrova 
1, 1. Janova 1 a Zjevení 12. Jsem si jist, 
že je mnoho jiných, neméně důležitých 
veršů a kapitol, jako například Matouš 5: 
1-12 a Galatským 5: 22-25.

4. Věnujte čas opakování učiva, které 
děti ten den probíraly. 
Dbejte na to, aby se to stalo pravidelnou 
součástí denního režimu. Tím vaše děti 
získají jistotu, že jejich otec má zájem 
o jejich vzdělání a podílí se na něm. Otec 
také bude moci držet krok s látkou, které 
se děti učí, a pomůže mu to rychle uvést 
na pravou míru problémy anebo nedo-
statky.

5. Čtěte dětem/s dětmi knihy. 
Večer je pro to obvykle nejvhodnější do-
bou. Je mnoho vynikajících příběhů ke 
čtení, které vyučí děti zbožnosti, biblic-
kým principům a charakteru. Ži-
votopisy známých křes-
ťanů jsou 
vynikající k 
tomu, aby-
chom ukázali, 
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jak Bůh pracoval v životech skutečných 
lidí. Historické romány mohou být dobré, 
ale musíte si dát pozor, abyste používali 
jen kvalitní díla, založená na biblické 
pravdě. Zjistil jsem, že moje manželka 
dokáže velmi dobře ohodnotit obsah 
knih, které čteme.

6. Zaujměte aktivní roli ve vzdělává-
ní tím, že budete učit alespoň jeden 
předmět. 
Obvykle se stává, že 
v nějakém předmětu je 
matka slabší, ale otci 
nečiní potíže. To dává 
otci příležitost, aby se 
zapojil. Matce se ulehčí, 
když nemusí učit před-
mět, ve kterém se necítí 
silná, a zlepší se kvalita 
vyučování. Během let, 
kdy jsme měli domácí 
školu, jsem většinou učil 
matematiku a přírodní 
vědy. Poněvadž jsem byl 
v těchto předmětech dob-
ře vzdělaný, byl jsem schopen je vyučovat 
i v rámci střední školy.

7. Pravidelně si se svou ženou povídej-
te o tom, jak jí vyučování jde.
Vaše povzbuzení bude často potřebovat.  
Možná budete schopni nabídnout jí urči-
tý vhled do vyučovacího procesu a také jí 
budete schopni pomáhat s řešením pro-
blémů, které bezpochyby vyvstanou.

8. Přečtěte si některé z mnoha výteč-
ných knih o domácím vzdělávání.

Máte možnost využívat 
něco, co jsme my 

nikdy nemě-
li – internet. 
Nepřeberný 

zdroj informací a článků. Když budete vy-
užívat těchto zdrojů, budete informováni 
a povzbuzeni na své cestě vzdělávacím 
procesem.

9. Pokud je to možné, jezděte se svou 
ženou na semináře anebo konference 
o domácím vzdělávání. 
Seminářů se můžete zúčastnit i přes in-
ternet.

10. Sejděte se s jiný-
mi rodinami, které učí 
své děti doma, abys-
te se mohli podělit 
o nápady a navzájem se 
povzbudit. 
V malých skupinách mů-
žete naplánovat některé 
aktivity pro děti, např. 
exkurze. Jedna skupina, 
ke které jsme patřili, po-
řádala veletrh vědy pro 
děti.

11.  Zaveďte si, třeba na 
konci léta, speciální plánovací den, ve 
kterém si vytvoříte plán na následují-
cí školní rok. 
Najděte si někoho, kdo vám pohlídá děti, 
a věnujte celý den tomu, abyste si spolu 
s manželkou podrobně vypsali plány 
a cíle na příští rok.  Den zakončete tím, že 
si zajdete s manželkou na večeři do pří-
jemné restaurace, nebo vymyslete něco 
jiného. Třeba se sejděte s přáteli (ovšem 
bez dětí, prosím). Díky tomuto jedineč-
nému večeru budete mít aspoň trochu 
pocit, že námaha stála za to.

12. Naučte děti mnoha dalším doved-
nostem, které se v knihách nenaučí. 
Já jsem například děti učil základy prá-
ce se dřevem a truhlařinu. Také jsem je 
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učil hrát na klavír a na kytaru. Je spousta 
dalších věcí, které můžete s dětmi dělat 
a při kterých se budou učit na konkrétní 
praktické činnosti.

13. Dejte dětem příležitost pomoci 
vám při práci okolo domu a na zahra-
dě.
Hledejte způsoby, jak je učit uprostřed 
každé pracovní činnosti. Můžete děti na-
příklad vzít s sebou na nákup a využít 
této zkušenosti k tomu, abyste je učili, jak 
moudře nakupovat.

Možná po přečtení mých návrhů kroutí-
te hlavou nad tím, jak je možné všechno 
zvládnout. Nuže, já jsem důkazem, že je 
to možné, a věřte mi, nejsem nijak výji-
mečný člověk. Budete se ovšem muset 
kvůli svým dětem vzdát některých věcí, 
které máte rádi. Když jsem byl mladý, 
miloval jsem sport. Zvláště košíkovou 

a softbal. Věděl jsem však, že pokud se 
chci věnovat svým dětem, nemohu se 
těchto aktivit účastnit pravidelně. Bůh 
vás žádá, abyste se vzdali svých tužeb. 
Abyste naplnili jeho příkaz, že máte vy-
učovat své děti.

Zanechávám vás proto s těmito následu-
jícími verši z Písma. Otcové, nechť vám 
Bůh poskytuje moudrost, odvahu a od-
hodlání, abyste se stali hlavami svých ro-
din. Bůh vám požehnej.

„Nebo znám jej; protož přikáže synům 
svým a domu svému po sobě, aby ostříha-
li cesty Hospodinovy, a činili spravedlnost 
a soud, aťby naplnil Hospodin Abrahamo-
vi, což mu zaslíbil.“    Genesis 18:19 

„Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; 
nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní.“ 
Přísloví 22:6
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Dnešnímu světu se nedostává především řád-
ného rodinného života a dobrých mezilidských 
vztahů obecně.
Celkově se život (který pochází od Boha) bere 
na tak lehkou váhu (od početí  až po jeho ko-
nec), že ohled a úcta již nejsou kvalitami, na 
kterých lidé budují své vztahy. 
Začíná to samozřejmě  doma (ať v dobrém, či 
ve zlém) a pak to ovlivňuje lidstvo jako celek. 
Není tedy divu, že nepřítel je tak vytrvalý ve 
své snaze zničit domovy tí m, že vkládá do srd-
cí a životů rodičů a dětí  konfl ikty a vzpouru. 
Zhoubce je plně zaneprázdněn snahou zničit 
domovy křesťanů i nekřesťanů.  
Rodiče, váš dům je vaše svatyně a útočiště, 
braňte jej v bázni Boží a síle Jeho Ducha. Ne-
dávejte místa ďáblu.
Podívejme se do Bible na Boží příkaz týkají-
cí se domova a prostředí, ve kterém žijeme. 
V Efezským v 5. kapitole najdeme mnoho 
k zamyšlení.
Manželství je jedinečný vztah muže a ženy, 
který slouží jako obraz Božího vztahu k Jeho 
lidu (I. Mojžíšova 2:23-24) a obraz vztahu Ježí-
še a církve (Efezským 5:22-26). Toto nám uka-
zuje řád domova, tak jak ho ustanovil Bůh.

MANŽELÉ: „Muži, milujte své ženy“ – úžasná 
příležitost a taktéž vážný závazek, který ales-
poň v malé míře zjevuje Boží spravedlivou lás-
ku, péči a oddanost církvi. ŽÁDNÝ MUŽ NEMÁ 
PRÁVO UDĚLAT ZE SVÉ ŽENY OTROKYNI, je-
likož jsou jeden na druhém závislí. Oba mají 
odlišné funkce, a proto slouží jeden druhému. 
Žena doplňuje muže, a z toho důvodu jeden 
bez druhého nejsou kompletní. K tomu, aby 

vytvořili dokonalé spojení, které bude tí m nej-
bohatším požehnáním domova, je třeba, aby 
pracovali oba v harmonii. Mnohokrát se stá-
vá, že místo láskyplné vlády a autority je doma 
nastolena diktátorská vláda manžela, která 
vůbec nebere vážně zodpovědnost, povolání 
a schopnosti  druhého člena svazku. V manžel-
ství nepochybně má své místo odpovědnost 
ženy a matky za přispění k jednotě, která je 
základem pro zdravý a silný domov.
Diktátor ochuzuje sám sebe o výhody kontro-
ly a rovnováhy, které manželský svazek nabí-
zí, pokud jeho žena poslouchá Božího ducha. 
Láska je silná dobrá vůle, která chce pochopit 
toho druhého, naplnit ho a požehnat mu. Lás-
ka znamená spíše dávat, než brát.

MANŽELKY: Není pochyb o tom, že manželka 
má velmi důležitý podíl na fungování manžel-
ství. V Písmu je velmi jasně napsáno, že ne-
poddajná, tvrdohlavá a neústupná manželka 
je spíše překážkou než požehnáním pro muže. 
Slovo Boží také jasně říká, které vlastnosti  
jsou ozdobou dobré ženy. Měla by být laska-
vá, ctnostná, moudrá, rozvážná a měla by mít 
bázeň před Pánem.
„Ženu statečnou kdo nalezne? Nebo daleko 
nad perly cena její.“ Přísloví 31:10
„Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou, a na-
vážil lásky od Hospodina.“ Přísloví 18:22
„Oklamavatelná jest příjemnost a marná krá-
sa;  žena, kteráž se bojí Hospodina, tať chvále-
na bude.“ Přísloví 31:30
Boží slova jsou pravdivá a platí  navěky. Jsou 
zdrojem života v nás. Musíme rozpoznávat 
a poslouchat Slovo. Moderní trendy způsobily 

Náš domov a prostředí, 
ve kterém žijeme

Mavis duCilleMavis duCille

Říjen 1981Říjen 1981
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v životech mnohých, kteří hledali opravdovost 
a spravedlnost, zmatek. Tito lidé místo toho, 
aby hledali starou cestu lásky, respektu, ctnos-
ti  a ucti vosti , ochotně přijali vzpouru dané 
doby. Manželky vyznávající bohabojnost musí 
být střídmé, milovat své muže a své děti  (Tito-
vi 2:4,5). Musí být zdrženlivé, cudné a dobré 
hospodyně, které poslouchají své manžele, 
tak aby Boží slovo nebylo dáno v porouhání.
Nesete-li nerovné jho, hledejte Boha. On se 
stará o všechny naše problémy. Ať jsme ob-
razem Krista za všech okolností . Vždy existu-
je odpověď na naše problémy. Často se nám 
však Boží řešení nedaří najít, protože se usi-
lovně snažíme používat své vlastní metody 
nebo metody některých na-
šich přátel. 
Nechť Bůh odejme vzpou-
ru z našich srdcí a domovů 
a ustaví nás v opravdové sva-
tosti  a spravedlnosti , protože 
den Páně je blízko.
   
RODIČE: Máte velkou výsadu 
– děti  jsou skutečně darem 
od Boha. Rodičům je dáno, 
aby vyučovali, cvičili své děti , 
postarali se o výchovu, kont-
rolu, lásku, usměrňování, po-
učování a především, aby byli 
dětem dobrým příkladem. 
Hřích otce navštěvuje třetí  
a čtvrtou generaci těch, kteří 
Boha nenávidí, nebo přesněji těch, kteří Boha 
neposlouchají. Ale ti , kteří Boha poslouchají, 
dávají svým dětem šanci být osvobozeni od 
těchto rodových duchů, kteří přecházejí z jed-
né generace na druhou.
Rodiče, kteří zcela přenechají výchovu svých 
dětí  opatrovnicím, škole nebo někomu jiné-
mu, se vyhýbají své zodpovědnosti  před Bo-
hem a budou voláni k odpovědnosti  za duše, 
které přivedli na tento svět. 
„Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; 
nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní.“ (Pří-
sloví 22:6) – a pokud se od ní uchýlí, neodejde 

daleko. Mějte rovněž na paměti , že výchova 
začíná již v době PŘED NAROZENÍM.
Nikdy to se svými dětmi nevzdávejte; když se 
zdá, že se vzdalují od cesty spravedlnosti , vy-
trvale se modlete a věřte. Vaše modlitby mo-
hou být jejich jedinou nadějí spasení.
Věřte Bohu. On nemůže zklamat.

DĚTI: Vaši rodiče vám dali život; milujte je, 
ctěte je a poslouchejte je. Když vidíte chlap-
ce či dívku, kteří neposlouchají a jsou vzpurní 
– samy dobře víte, že takoví jsou pod vlivem 
ďábla, a jestliže z těchto hrozných neřestí  ne-
budou vysvobozeni, budou zničeni.
Je řečeno, že neposlušnost rodičům bude jed-

nou z pohrom na konci času. 
Podívejte se do 2. Timoteo-
vi 3:2. Když morálně zkazíte 
a zničíte děti , které žijí dnes, 
budete v budoucnu čelit hroz-
nému světu. Ale kéž by Bůh 
pokoje rozbil sílu zla a tyto 
děti  spasil. Dnes sklízíme ovo-
ce mnohého zla, které bylo 
zaseto v minulosti .
I ty nejmenší děti  mohou do-
kazovat Boží lásku ve svých 
každodenních životech. Může 
to být velmi krásné, děti  jsou 
veselé a bezelstné – jsou to 
drahokamy Boží lásky a mi-
losti .
Děti  vyzařují ducha lásky 

a vlídnosti , nebo ducha nenávisti  a drzosti . Zá-
leží to na prostředí, ve kterém žijí, zvláště na 
domově a škole. 

Všichni vidíme bitvu, kterou v domovech 
nepřítel působí. Ale kdo tí m nejvíce trpí? Sa-
mozřejmě děti . Milovaní, naše úsilí zachovat 
lásku, radost a pokoj v našich domovech je 
vzácná práce, která slouží k obohacení životů 
našich dětí . Ony jsou součástí  Božího králov-
ství. Přiveďte k Ježíši i ty nejmenší. On je bude 
chránit ve své lásce. 

Vždy existuje 
odpověď na naše 
problémy. Často 
se nám však Boží 
řešení nedaří najít, 
protože se usilovně 
snažíme používat 
své vlastní meto-
dy nebo metody 
některých našich 

přátel. 



PŘIKRYTÍ Březen 2009

22

Sourozenecká řevnivost

Sourozenecká řevnivost je stejně přiro-
zená jako „vzpoura dvouletých/the ter-

rible twos“ či „vzpoura teenagerů“. Jinými 
slovy, součástí hříšné přirozenosti člověka 
je být závistivý, chamtivý, a dokonce bojo-
vat a válčit s druhými (Jakub 4:1,2). Jako 
vždy, je zodpovědností rodičů působit v roli 
vnější vlády do doby, než si jejich děti vy-
pěstují sebeovládání. Rodiče, vaším úkolem 
je udržovat mír mezi vašimi poddanými 
(dětmi) ve vašem království (domácnosti.) 
(Viz 1. Timoteovi 2:2,3.) Nemůžete své děti 
přinutit, aby se navzájem milovaly, ale jste 
schopni dohlédnout na to, aby vedly tichý 
a pokojný život.
Své děti můžete vyučovat, že Pán nenávidí 
„svědka lživého, mluvícího lež, a toho, jenž 
rozsívá různice mezi bratřími“. (Přísloví 
6:19) A také toho, kdo oplácí zlem, je-li na-
paden: „Žádnému zlého za zlé neodplacujte.“ 
A základ veškerého chování: „Nic nečiňte 
skrze svár anebo marnou chválu, ale v po-
koře jedni druhé za důstojnější sebe majíce.“ 
(Filipenským 2:3)

Sdílení

Jednou z příčin sourozeneckého handrko-
vání i tahanic s ostatními dětmi je vlast-
nictví osobních věcí. Rodiče by byli rádi, 
kdyby se jejich děti svobodně sdílely o své 
hračky s ostatními (samozřejmě, že ani 
my jen tak volně druhým nenabízíme naše 
auta, elektroniku, nové oblečení či jiný cen-
ný majetek). Ale nevychází-li to ze srdce, 
nelze mluvit o sdílení, a pokud přimějeme 
své dítě, aby se vzdalo ceněného předmětu 
ve prospěch někoho druhého, určitě to ne-
změní jeho srdce. Naopak, pokud se druhé 
dítě předmětu chtělo zmocnit nebo si jej vy-
nucuje mrčením, tím, že mu ho dáme, spí-
še podpoříme ducha krádeže nežli dávání. 
Sobecké je v podstatě dítě, které se snaží 
věci chamtivě zmocnit, nikoli vlastník. Rus-
sel Madlen napsal v časopise The Freeman 
v prosinci 1993 o vynuceném sdílení násle-
dující: 

„Děti vyrostou v dospělé, kteří jsou toho ná-
zoru, že ti, kdo požadují od druhých majetek, 
na něj mají nárok, a že ti, kdo svůj majetek 

Co říká 
Bible 
o výchově 
dětí

J.  R ichard  Fugate

Kapitola 21 
Dodatečné úvahy
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hájí, jsou nemorální. Požadavky bezdomov-
ců, nepojištěných, studentů, podnikatelů 
a důchodců, kteří žárlí na ty, kdo mají to, co 
oni nemají, jsou dozvuky plačtivého fňukání 
rozmazlených dětí, které ‚chtějí‘ a ‚potřebují‘ 
hračky svých kamarádů.
Rodiče by měli svým dětem pro začátek vy-
světlit, že co je jejich, je jejich: Nebudou-li 
chtít, nemusí se o to s nikým dělit. A opačně, 
nemohou používat hračky ostatních dětí, 
které se rozhodnou, že se o ně nebudou dělit. 
Myšlenka osobního vlastnictví je jedním ze 
základů. Pokud si dítě touží hrát s hračkou 
někoho jiného, musí se zeptat. Pokud to druhé 
dítě odmítne, může se pokusit o směnu: tuhle 
kačenku za tamtoho slona. Pokud je odpověď 
i nadále negativní, může se pokusit zvýšit 
svoji nabídku nebo se spokojit s tím, co má. 
V žádném případě bychom neměli dopustit, 
aby se dítě jen tak zmocnilo cizího majetku. 
Pokud se cizí dítě zmocní hračky, které se vaše 
dítě nehodlá vzdát, pak by mělo mít vaše dítě 
naprostou svobodu vás oslovit a žádat o ná-
pravu. Tou je navrácení hračky, nikoli posta-
vit se na stranu zloděje proti nevinné oběti.“
 
Je dobré, když rodiče povzbuzují své děti 
k tomu, aby se sdílely s těmi, kdo mají po-
třeby. Naše děti se hodně dozvěděly o sobě 
samých i o druhých tím, že připravovaly vá-
noční koše, které pak roznášely ostatním 
rodinám, a tím, že dobrovolně nabízely po-
moc těm, kdo měli potřeby. Nicméně je stej-
ně důležité vyučovat je právu na soukromý 
majetek.

Sofistikovanost (světaznalost)

Jsem velmi znepokojen tím, jak se děti 
v křesťanských rodinách stávají sofistiko-
vanými, protože se jim nabídla celá řada 
zkušeností, které patří do světa dospělých, 

dříve než jsou na ně dostatečně citově zralé. 
Dítě není dospělý. Je ve všech ohledech ne-
zralé – tělesně i duševně. Je-li dítě předčas-
ně vystaveno zkušenostem dospělých, může 
to v podstatě proces dozrávání negativně 
narušit.
Sofistikovanost: „Pančování, padělání nebo 
degradace čistoty nehodnotnými přísadami; 
ředění“ (Noah Webster Dictionary, 1828). 
„Užití přesvědčivé, avšak mylné argumenta-
ce“ (Oxford English Dictionary, 1971). Další 
prvky sofistikovanosti jsou: „Argumentace 
nezaložená na rozumném uvažování; to, 
co není čisté nebo ryzí; jen zdánlivě zdravé 
uvažování, mělké, povrchní.“ Můžeme říci, 
že člověk je sofistikovaný tehdy, když po-
užívá specializovaný slovník a je schopen 
přesvědčivě prosadit své tvrzení, ale v pod-
statě postrádá hloubku porozumění, která 
by odpovídala jeho zkušenosti – typ rádoby 
všeználka. 
V dětech se začne takový přístup rozvíjet, 
pokud jim rodiče dovolí nebo je povzbuzu-
jí, aby se chovaly „dospěle“ příliš brzy. Pří-
kladem může být třeba dítě, které ve věku 
od čtyř do jedenácti let oslovuje své rodiče 
i jiné dospělé lidi křestním jménem nebo 
s nimi velmi familiárně konverzuje, klade jim 
(osobní) otázky nebo komentuje jejich oso-
bu. Také k tomu dochází, pokud se dítě stává 
častým středem pozornosti v prostředí, kde 
jsou okolo dospělí lidé. Dítě, ke kterému se 
přistupuje, jako kdyby jeho názory měly 
stejnou váhu jako názory dospělých, začne 
být nafoukané ze své vlastní důležitosti. To 
dále vede k frustraci, když zjistí, že mu není 
dovoleno, aby podle svých nezralých nápa-
dů žilo. Když rodiče podporují předčasnou 
dospělost u svých dětí, produ-
kuje to nezdravou nezávislost 
namísto vítané soběstačnosti. 
Soběstačnost je založena na 
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osobní zodpovědnosti; nezávislost je zalo-
žena na falešném pocitu vlastní důležitosti 
(povýšenosti) a je většinou doprovázena 
soběstředností (rozmazleností).
Přílišná familiárnost může být na chvíli roz-
tomilá, ale stejně tak se z ní po chvíli může 
začít zvedat žaludek a může také zničit vzta-
hy dospělých. Také ničí úctu dítěte k autoritě 
rodičů a úctu k dospělým obecně. Timoteus 
nebyl žádný mladíček, ale i on, jakožto star-
ší, měl prokazovat synovskou úctu: „Starší-
ho zuřivě netresci, ale napomínej jako otce, 
mladších jako bratří, starých žen jako matek, 
mladic jako sestr, ve vší čistotě.“ (1. Timote-
ovi 5:1,2). (Viz také Job 32:4,6; Jakub 5:5a.) 
Děti je třeba vyučovat, aby chovaly úctu ke 
všem dospělým. Familiárnost je výsada za-
ložená na společném poznání, postavení či 
hodnosti; nikoli privilegium, které by bylo 
dobré dávat dětem, dříve než na to mají 
věk.

Závislost na stimulacích

Stejně jako sofistikovanost, také přílišná 
mentální stimulace deformuje dětské vní-
mání reality. Stane-li se životním stylem, 
začne dítě trpět nudou a nespokojeností 
s normálním životem. Nevím, jestli pouze ti, 
kdo mají od přirozenosti nutkavou povahu, 
jsou náchylní k přílišné mentální stimulaci, 
nebo jestli je to naopak. Ale vím, že chlapci/
muži jsou k takové závislosti nejnáchylněj-
ší. Žádost po mentální stimulaci, stejně jako 
každá jiná závislost, je neukojitelná, a pokud 
se jí ponechá volný průchod, bude toužit po 
stále větších dávkách.
Závislost na stimulacích může začít u dvou 

nebo tříletých dětí tak, že se jim 
po celé dlouhé hodiny dovolí 
v uchvácení sedět před televiz-
ní obrazovkou. Barevné komik-

sy a jiné surrealistické prostředky zábavy 
(kdy rostliny, zvířata a různé symboly mluví 
a jednají jako lidé) nabízejí dítěti podstatně 
silnější mentální stimulaci, než jakou po-
skytuje reálný svět. Zesílení zvuku a sezení 
v bezprostřední blízkosti obrazovky umož-
ňuje stát se více součástí světa fantazie 
a zároveň efektivněji odstínit vyrušování 
přicházející z reálného světa.
Pokud se rodiče chystají svým dětem povo-
lit takový typ zábavy, je na místě vydat pár 
doporučení: tři a více metrů od obrazovky, 
zvuk v intenzitě běžného hovoru v místnos-
ti a omezený čas (přibližně 15 – 30 minut). 
Nenechte se ani nachytat na zlozvyk, že je 
potřeba něco dokoukat do konce. Pokud je 
čas jídla nebo je třeba někam jít, program se 
prostě vypne. Úplně ideální je situace, kdy si 
rodič s dítětem sedne a probere s ním obsah 
filmu, na který se dívalo.
Každý prvek, který zesiluje iluzi, umocňu-
je účinek fascinace (širokoúhlá obrazovka, 
černé divadlo, surrealistické ozvučení, mís-
ta v první řadě, ohlušující hlasitost zvuku). 
Hvězdné války, Raiders, Jurský park, Tor-
nádo nebo jakýkoli jiný film se zvláštními 
obrazovými a zvukovými efekty může být 
zábavou nebo také „extází“, v závislosti na 
mentální vyzrálosti diváka. Někteří z osmi 
až dvacetiletých dětí se k takovému filmu 
budou vracet znovu a znovu, aby se dostali 
do extáze (nebo dostali svoji dávku). Nevra-
cejí se proto, aby blíže studovali zápletku 
nebo sled událostí.
Všimněte si, že úplné zapojení smyslů, ob-
zvláště zvuku, je klíčovým prvkem závis-
losti na stimulacích. Proto hrají sluchátka 
významnou roli u dětí, které chtějí vypnout 
reálný svět a uniknout do světa fantazie. Ni-
kdy jsem se nesetkal s tím, že by se dítě do-
stalo do extáze pod vlivem poslechové nebo 
vážné hudby. Jenom hlasitý těžký rytmus 
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rocku, rapu nebo heavy metalu má schop-
nost zablokovat mysl vůči realitě a nahradit 
ji fantazií. Sluchátka dítěti umožňují přebý-
vat ve světě fantazie přesně podle jeho před-
stav, ve světě, ve kterém neplatí žádná pravi-
dla, kde není žádná práce a žádní dospělí.
Videohry, ať už televizní, nebo na herním 
automatu, mohou také vést k závislosti na 
stimulacích. Setkal jsem se s rodiči, kteří 
zažívali skutečné trauma, když se ve svých 
dětech pokoušeli zlomit závislost na Mario 
Brothers, Donkey Kong nebo jim podobných 
stejně vzrušujících hrách. Dítě je schopno 
takové hry hrát H-O-D-I-N-Y a za pouhý je-
den den je schopno předstihnout své rodiče. 
Dokonce i dospělý může být polapen video-
hrami nebo počítačem, který představuje 
neomezenou variabilitu. Děti ve své nezra-
losti nemají šanci ustát takový nápor men-
tální stimulace. Rozhodně lze doporučit, 
aby rodiče omezili čas strávený s videohrou 
nebo počítačem na maximálně hodinu den-
ně, a to až po dokončení všech domácích po-
vinností, učení a minimálně nějakého druhu 
fyzického pohybu. Hudební videoklipy po-
skytují ještě intenzivnější prožitek. Mnohé 
z nich přidávají násilí, sex a okultní prvky, 
aby dosáhly mocnějšího účinku. Zkušenost 
ukázala, že i dvanáctileté děti se mohou 
dostat do pornografie, sexuálních prožitků 
a čarodějnictví pod vlivem hudebních vi-
deoklipů. Každá z těchto oblastí je sama 
o sobě strhující a silně návyková. V kombi-
naci se smyslovou stimulací, kterou s sebou 
hudební videoklipy přinášejí, se dítě dostá-
vá do téměř neproniknutelného sevření. 
Dalším logickým krokem je pak uniknout 
realitě užíváním drog (což je do určité míry 
forma sebevraždy) nebo skutečnou sebe-
vraždou (která je v dnešní době zabijákem 
teenagerů číslo jedna). Děti nepotřebují únik 
z reality. Ještě ani nepoznaly, co to realita je. 

Rock, rap, heavy metal, hudební videoklipy 
a hry jako Dungeons and Dragons nebo Ma-
gic: the Gathering, což jsou produkty firmy 
Wizards of the Coast byly u nás doma napro-
sté tabu.
Dětské pojetí reality může být zcela zdefor-
mováno, pokud je příliš mladé dítě vystave-
no příliš mnoha dospěláckým zkušenostem, 
které přesahují jeho schopnost udržet si 
citovou stabilitu. Pokud již ve čtrnácti, pat-
nácti letech dítě všude bylo a všechno zaži-
lo, bude pro ně těžké zapojit se do reálného 
světa. Škola, rodina, církev, a dokonce i jeho 
přátelé mu budou připadat šedí a nudní. Ně-
kde se v něm rozjel mechanismus vyhledá-
vání stupňujících se stimulací. Jedno staré 
přísloví to vystihuje asi takto: „Jak je udržíte 
na statku, když okusili město?“ Když dítě za-
žije příliš mnoho stimulace, stane se velmi 
nespokojené s realitou života.

Rozvoj charakteru

Existují některé velmi dobré zdroje, ze kte-
rých je možné vyučovat děti všech stáří 
o zbožném charakteru.
Upozornění: Řada výukových materiálů au-
tomaticky předpokládá, že dítě je zároveň 
i Božím dítětem, aniž by ho vědomě s otáz-
kou znovuzrození konfrontovalo. Další věc, 
na kterou je třeba si dát pozor, je, aby se 
pro dítě rozvoj charakterových vlastností 
nestal jakýmisi stupínky ke spasení. V žád-
ném případě nedopusťte, aby dítě získalo 
dojem, že může být někdy Bohem přijato na 
základě své vlastní dobroty (tj. dobrého cha-
rakteru). Vyučujte rozvoj charakteru jako 
způsob, kterým by se k sobě měli všichni 
navzájem chovat. Když se pak 
dítě stane křesťanem, tyto cha-
rakterové vlastnosti nabudou 
i duchovního rozměru.



Minulý týden jsem vzala děti  do restaurace. Můj šesti letý syn se zeptal, zda 
se může pomodlit před jídlem. Když jsme sklonili hlavy, řekl: „Bůh je dobrý, 
Bůh je úžasný. Děkuji ti  za toto jídlo, a kdyby nám maminka po jídle koupila 
zmrzlinu, poděkoval bych ti  ještě víc. Dej všem svobodu a spravedlnost!! 
Amen!“
Současně se smíchem okolo sedících zákazníků jsem zaslechla poznámku 
jedné ženy: „Kam ta naše země spěje? Dnešní děti  ani nevědí, jak se mají 
modlit. Žádají Boha o zmrzlinu! To bych nikdy neudělala!“
Když to můj syn uslyšel, rozplakal se a zeptal se mě: „Pomodlil jsem se 
špatně? Hněvá se na mě Bůh?“
Když jsem svého synka objímala a ujišťovala ho, že se pomodlil moc dobře 
a že Bůh se na něj určitě nezlobí, přišel k našemu stolu starší pán. Mrknul 
na něho a řekl: „Čistě náhodou vím, že si Bůh myslí, že to byla bezva mod-
litba.“
„Opravdu?“ zeptal se můj syn.
„Určitě,“ odpověděl muž.
Pak šeptem herecky přidal (a přitom ukazoval na ženu, jejíž poznámkou 
to vše začalo): „Je velká škoda, že nikdy Boha nepožádá o zmrzlinu. Troška 
zmrzliny je občas dobrá pro duši.“
Samozřejmě jsem dětem po jídle zmrzlinu koupila. Můj syn na tu svoji chví-
li hleděl a pak udělal něco, co si budu pamatovat do konce života.
Beze slova vzal svou zmrzlinu, přešel k vedlejšímu stolu a postavil ji před tu 
ženu. S  milým úsměvem jí řekl: „To je pro vás. Zmrzlina je občas dobrá pro 
duši a moje duše se už dobře má.“

KonecKonec

Zmrzlina...Zmrzlina...


