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Milí čtenáři, 

to, že Vás mohu oslovit, je neklamným 
důkazem, že právě držíte „nové Přikrytí “. 
Rozhodli jste se strávit volnou chvilku, 
kterých je, zdá se, čím dál méně, čtením 
těchto řádků. Když jsem začal přemýšlet 
nad úvodníkem, sepsal jsem si seznam 
témat a názvů jednotlivých článků, které 
v něm vyjdou. Chvíli jsem se na seznam 
díval a najednou jsem to uviděl. 
Prvním slovem v mém seznamu bylo 
„přesvědčení“. Pod ním jiné slovo 
a ještě jiné a další… a na samém konci 
„charakter dětí “. Tento časopis je mimo 
jiné i o tom, že děti  mají mít charakter, 
a to ten nejlepší! Je i o tom, že se s ním 
nerodí, ale tento charakter je možné 
a potřebné budovat! Naším povoláním je 
být Božím nástrojem v tomto budování.  
Má to však jeden háček – naše děti  
se učí samy, učí se tí m, co kolem sebe 
vidí. Napodobují, kopírují, vštěpují si 
vše, i to, co bychom nechtěli. Ve hře 
o charakter dětí  je pak najednou 
náš charakter a jeho projevy! Odtud 
mé pojítko mezi „přesvědčením“ 
a „charakterem dětí “. Každé naše 
„přesvědčení“ bude mít nakonec nějaký 
dopad i na jejich charakter. Dobré 
přesvědčení dobrý, špatné přesvědčení 
špatný. 
Naše skutečná chůze, která ukáže, co 
hýbe naším srdcem, bude mít poslední 
slovo ve výchově i budování charakteru 
našich ratolestí . Vše ostatní se nakonec 
rozplyne jako mlha podzimního rána. 

Zanechme snění a pojďme prověřit své 
přesvědčení, a budovat tak charakter 
našich dětí !

S láskou Váš v Kristu

Marti n Hloska

Brky svými přikryje tě 
a pod křídly Jeho 
bezpečen budeš.

Žalm 91:3
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Díky Tobě, Pane, 
díky Tobě, Pane...

Kristýna Klusoňová

„A pokoj Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste 
v jedno tělo; a buďtež vděčni.“ Kol. 3:15

Každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci jezdíme s dětmi do křesťanské knihovny na 
pražský Žižkov, kde probíhají „Story Hours“. Paní Laura si s dětmi povídá, čte jim knížky 
a pak spolu něco vyrábějí. Kromě toho, že je to úžasná lekce angličti ny, si z knihovny 
pokaždé odvezeme domů hromadu knih a také různých DVD. A právě u jednoho z DVD to 
jedné soboty všechno začalo. Začalo to jako hra, jako nápad, jako nějaká zábava a vůbec 
jsme netušili, jaké požehnání se z toho pro nás všechny vyklube. 
V dnešní době není vůbec jednoduché najít pro děti  na DVD rozumný příběh, který by 
byl spravedlivý, plný života a zkušeností  s Bohem. Nicméně tu sobotu jsem sáhla po DVD 
s názvem Love Comes Soft ly. V překladu Láska přichází po špičkách. Je to krásný romanti cký 
příběh ze západu, ve kterém se děti  poprvé setkaly se svátkem díkůvzdání. Když se mě 
ptaly, co to znamená a o čem tento svátek je, zjisti la jsem, že vlastně vůbec nevím, ale 
hned na jedné z dalších Story Hours jsme se to dozvěděli. Jedná se o svátek, kterým si na 
americkém konti nentě připomínají první křesťanské osadníky, kteří přijeli do Ameriky začít 
doslova nový život. Po krušné zimě, kdy jich mimo jiné mnoho zemřelo, jim Bůh požehnal 
velkou úrodou a oni na podzim uspořádali velkolepou třídenní hosti nu, kam pozvali i své 
indiánské přátele. Indiánů dokonce na této první hosti ně díkůvzdání bylo téměř dvakrát 
tolik než bílých osadníků! Dokázali žít v míru, pomáhat si a s mnohými nakonec sdílet i víru 
v Hospodina.

... „Maminko, mohli bychom si taky udělat večeři 
díkůvzdání?“ zeptala se mě po cestě domů z knihovny 
moje malá dcerka. „Víš, jako v tom fi lmu…“ Znáte to. 
Všichni jsme byli děti , taky jsme chtěli chodit po krásné 
zahradě a jet na koni jako Popelka nebo se schovat na 
půdu a v proutěném košíku najít nějaké tajemství po 
babičce… Tohle vše se mi vybavilo a já si uvědomila, že 

i když mně moje maminka nemohla vyplnit mé touhy po koni a po princezně, já mohu 
tuto prosbu svých dětí  naplnit. Sedla jsem si proto večer doma za stůl a nejprve jsem se za 
celou věc modlila. Pak jsem to předložila svému manželovi Marti novi, kterému zazářily oči: 
„Proč ne? Zdá se, že je to jediný svátek z novozákonní éry, který má skutečně čistý základ. 
Lidé chtěli poděkovat Hospodinu za obrovskou milost, že žijí a že jim požehnal. A víš co? 
Pozveme ještě někoho.“ A pozvali jsme. Pozvali jsme někoho tehdy a pozvali jsme někoho 

„Maminko, mohli 
bychom si taky udělat 

večeři díkůvzdání?“
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dalšího v dalším roce. Pokaždé to bylo velmi vzácné setkání a obecenství plné vděčnosti  
Bohu a zábavy.
Kromě plněné pečené krůty, fazolek, pečených brambor, jablečného páje, neodmyslitelného 
popcornu a jiných dobrot jsme si zahráli v různých obměnách takovou hru. Jak jsme tak 
všichni seděli okolo stolu, jeden z nás si někoho vybral a řekl, za co je tomu člověku vděčný, 
co pro něj znamená. Ten pak vybral někoho dalšího, až došlo na všechny. Často jsme se 
přidali i my ostatní a nakonec jsme říkali všichni všem, proč jsme za toho či onoho vděční. 
Loňská varianta byla, že jsme si rozdali tužky a papíry a každý měl nakreslit, za co je Bohu 
vděčný, co se mu v loňském roce v životě událo. Kreslily děti  i dospělí a pak jsme si obrázky 
vzájemně ukazovali a komentovali. Mnohým z našich hostů, a i nám, to pomohlo překonat 
velmi těžké období, kterým zrovna v životě procházeli nebo které je zrovna čekalo. 
Boží slovo říká: „A pokoj Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste v jedno 
tělo; a buďtež vděčni.“ Bůh nás všechny povolal, abychom byli součástí  jednoho 
Těla Kristova. Povolal nás k pokoji. K pokoji s Bohem a k pokoji mezi sebou 
navzájem. Jsme povoláni a máme být vděčni. Vděčni za všechno…. 

Historie svátku díkůvzdání

Na začátku listopadu roku 1620 přistála u východního pobřeží Ameriky loď 
s názvem „Mayfl ower“. Na palubě vezla skupinu křesťanských protestan-
tů, kteří podnikli nebezpečnou cestu přes oceán proto, aby zde našli nový 
domov a svobodu víry. Po dvouměsíční vyčerpávající plavbě se usadili na 
území dnešního Massachussets a založili obec Plymouth. Ještě tutéž zimu 
začali stavět obydlí pro své rodiny. Na jaře roku 1621 se osadníci spřátelili 
s místními indiány, kteří je naučili pěstovat kukuřici a další plodiny, kte-
ré pro ně byly do té doby neznámé. Jako výraz vděčnosti  Hospodinu za 
úrodu, kterou jim požehnal, uspořádali noví obyvatelé vesničky slavnost 
a pozvali též indiány. Slavnost trvala tři dny. Díkůvzdání Hospodinu se stalo 
základem státního svátku, který roku 1863 vyhlásil Abraham Lincoln jako 
ofi ciální „Thanksgiving Day“. Američané slaví tento svátek každý poslední 
čtvrtek měsíce listopadu.



Krůta: 
Suroviny: 1 celá krůta (6–9 kg) – koupíte např. v Makru, 1 ½ hrnku rozmarýny, ty-
miánu, bazalky, libečku, pažitky – čerstvé nebo zmrazené, 1 oloupaný pomeranč, 
1 na čtvrtky rozkrájené jablko, 1 cibule, 3 paličky česneku (část na prošpikování, část 
na potření a zbytek do krůty), 1 hrnek rozpuštěného másla, 2 tyčky celé skořice
Krůtu omyjeme a položíme na obyčejný hluboký plech. Důkladně potřeme vně 
i zevnitř solí. Dovnitř naklademe bylinky, cibuli, pomeranč, jablko, část česneku 
a skořici. Krůtu opatrně prošpikujeme česnekem. Kdo si netroufá, může prošpiko-
vání vynechat. Zbytek česneku nastrouháme či rozetřeme a spolu s máslem jím 
krůtu důkladně potřeme. Pak krůtu i s plechem opatrně přikryjeme alobalem, tak 
aby se pokud možno nedotýkal masa. Krůtu dáme do rozpálené trouby a pečeme 
při 180 °C. Délka pečení závisí  na váze masa. (Sedmikilovou krůtu pečeme cca 4 ½ 
hodiny.)

Stuffi  ng (americká obdoba nádivky, podávaná jako příloha):
Suroviny: 1 bochník chleba, kuřecí vývar (koncentrovaný možno zakoupit např. 
v Marks & Spencer), 5 vajec, 2 cibule, 2 jablka nakrájená na kosti čky, 1 hrnek 
vlašských ořechů, 1 hrnek čerstvých bylinek (pažitka, petržel atp.), 1 hrnek na 
kosti čky nakrájené slaniny, česnek, máslo
Kosti čky chleba opečeme na másle spolu se slaninou, přidáme jablka a ořechy. 
Směs nasypeme do zapékací mísy, promícháme s bylinkami a zalijeme směsí 
z rozšlehaných vajec a vývaru. Dáme zapéct do trouby na cca 45 minut.

Fazolky:
Suroviny: 2 konzervy fazolek, máslo, 3 stroužky nakrájeného česneku
Na pánvi rozehřejeme máslo, orestujeme česnek a přidáme scezené fazolky. Opa-
trně promícháváme, až se fazolky ohřejí. 

Jablečný páj:
Suroviny: Křehké těsto: 300 g hl. mouky, 170 g Hery, 3 lžíce vody, špetka soli
Náplň: 10 na kosti čky nakrájených oloupaných jablek, 3 lžičky šťávy z citrónu, 150 g 
hnědého cukru (může být i bílý), 1 lžíce kukuřičné moučky Maizeny, 15 g másla
Vypracované a vychlazené křehké těsto rozdělíme na dva díly. Jeden díl bude větší. 
Větší díl rozválíme na kulatý plát o síle 3 mm a opatrně jím vyložíme vymazanou 
a vysypanou formu, tak aby těsto přečnívalo přes okraj. Jablkovou směs přendáme 
na těsto, poklademe vločkami másla. Zbylý díl těsta rozválíme na placku větší než 
průměr formy. Tu přeneseme na náplň. Okraje těsta pečlivě spojíme a založíme. 
Připravený páj pečeme v troubě při 200 °C asi 5 minut a poté teplotu zmírníme na 
170 °C a dopékáme asi 40 minut, dokud koláč nahoře nezezlátne.

Recepty k večeři díkůvzdání
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Z webových stránek jsme pro vás stáhli další informace o knihovně, které by vás mohly 
zajímat. 

Jak vlastně křesťanská knihovna v Praze vznikla a co je jejím záměrem?
Původní vize křesťanské knihovny se objevila v roce 1990, když Willard Black, výkonný ředitel 
Insti tutu pro křesťanská studia začal na modlitbách hledat Boží záměry, jak naplnit potřebu 
velmi žádaných křesťanských zdrojů zde, v České republice. Knihovna byla pro veřejnost ote-
vřena 20. listopadu 1999 pod vedením Jima a Laurie Barensových. Není spojena s žádnou 
jednotlivou vzdělávací nebo náboženskou insti tucí a dosud je fi nancována z darů a grantů. 
V budoucnu by se chtěla stát soběstačnou.
Knihovna si klade za cíl povzbudit čtenáře k nalezení hodnot křesťanské víry, získat větší poro-
zumění biblické pravdy a pomoci jim rozvíjet se a růst na jejich duchovní cestě. 

Co knihovna nabízí?
Knihovna má v současnosti  přibližně 5000 anglických a českých knih, videokazet, DVD a CD. 
Najdete zde dětské knihy, biblická studia, křesťanskou beletrii, církevní historii a další materi-
ály.  Cílem knihovny je více než 6000 knihovních jednotek. Uživatelé knihovny mají možnost 
objednat si anglické knížky a jiné materiály za pořizovací cenu. Knihovna má též zdroje už 
neti sknutých a použitých knih.
Setkávací místnost knihovny je za poplatek k dispo-
zici i pro skupiny zvenčí. Přednost je dávána před-
náškám, seminářům a dalším akti vitám, které jsou 
v souladu s celkovým zaměřením knihovny.
Pro děti  jsou tu již zmíněné Story Hours (čtenářský 
kroužek) – každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci.
Dále knihovna nabízí zasílání pravidelných měsíčních 
aktualit včetně informací o nových přírůstcích nebo 
pomoc s vyhledáváním bibliografi í a literatury.
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Křesťanská knihovna

V Praze na Žižkově již mnoho let funguje 
malá křesťanská knihovna nazvaná Christi -
an Library of Prague. 
Z našeho pohledu je určena hlavně anglicky 
mluvícím, ale i těm, jejichž děti  se od třetí  
třídy učí anglicky. Paní Laura, rodilá Ameri-
čanka, zde každou druhou a čtvrtou sobotu 
v měsíci od 10 hodin pořádá pro děti  tzv. 
Story  Hours. Čte dětem knížky s obrázky 
a pak si děti  k danému tématu něco vyrábě-
jí. Celý tento malý program netrvá většinou 

déle než hodinku. Témata Story Hours se 
ohlašují vždy měsíc dopředu, takže si můžete 
naplánovat s dětmi cestu podle toho, co vás 
zajímá. Našim dětem to výrazně pomohlo 
ve znalosti  angličti ny, a dokonce i děti , kte-
ré neumí anglicky, se mohou s překladem 
do ouška docela úspěšně zapojit. Přestanou 
se mluvené angličti ny bát. Navíc si z knihov-
ny mohou odnést spoustu knížek, které jim 
budou inspirací a společně vám pomohou 
v budování zbožného charakteru.

Kde nás najdete:
Křesťanská knihovna Praha 
Baranova 32 
130 00 Praha 3 
Česká republika
Telefon: 222 724 856 
E-mail: christi anlibrary@quick.cz
www.christi anlibrary.cz

Kristýna Klusoňová



Jedna sestra kdysi řekla, že muži káží svými slovy a ženy svým vzhledem. 
I my věříme, že je oblast oblékání zvlášť u žen důležitá. Projděte si spolu 
se svými dcerami následující článek, který jsme pro vás přeložili – stráví-
te tak příjemný společný čas a povzbudíte se k spravedlnosti.  

 Pečlivě si přečti  kontext následujících veršů, přepiš si je nebo je napiš vlastními slovy.   
 Nauč se je nazpaměť.
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Cudná žena 

„Koberce dělá sobě z kmentu, 
a z zlatohlavu jest oděv její. “ 

Přísloví 31:22

Nauč se slušně sedět a slušně se ohýbat, když ti  třeba něco upadne.

Prodiskutuj si s rodiči: Jaký máš ve svém oblékání cíl? Oblékáš se tak, aby se to líbilo 
Bohu, nebo lidem? Chceš přitahovat pozornost na sebe, nebo přitahovat pozornost na 
Hospodina?

Jdi nakupovat oblečení s tatí nkem. Popros ho, aby ti  pomohl vybrat oblečení a vysvětlil 
ti , proč preferuje určitý styl. Vyzkoušej si oblečení a nech tatí nka, aby ho na tobě posou-
dil. Až skončíte, zajděte si někam na zmrzlinu!

Popros tatí nka, aby s tebou prošel oblečení, které máš v šatníku. Je tam nějaké, které 
se mu zdá neslušné? Popovídej si s ním o jednotlivých kusech oblečení, a které kousky 
jsou sporné, těch se zbav.

Zeptej se tatí nka, jak muži reagují na příliš obepínající nebo odhalující oblečení, na fl ir-
tování, řeč těla (body language) atd.

Prostuduj si Matouše 5:27-28 a Římanům 14:13. Když se díváš do zrcadla, ber v úvahu, 
že se na tebe budou dívat mladí muži. Bude je tvůj zevnějšek a tvé chování pokoušet 
k hříchu, anebo je povede ke zbožným úvahám a k vděčnosti ?

Prohlédni si módní časopis. Které styly jsou neslušné? Které základní prvky činí oblečení 
neslušným? Které prvky jsou naopak zastoupeny ve slušném, zdrženlivém a cudném 
ženském oblékání?

5. Mojžíšova 22:5
Matouš 5:28
Římanům 12:2
Římanům 14:13
Římanům 15:1-2

1. Korintským 10:31
Efezským 5:3-4
1. Tessalonicenským 4:4-7
1. Timoteovi 2:9-10
Jakub 1:14-15
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Prodiskutuj a nasti ň si s rodiči svoje vlastní pravidla oblékání. Jakými standardy se bu-
deš při výběru oblečení řídit? Kam u vás v rodině sahá spodní okraj sukně? Jak hluboký 
výstřih budeš nosit? Budeš nosit kalhoty, přiléhavé svetříky atp.?

Zajdi si do obchodního centra nebo na jiné veřejné místo, kudy chodí hodně lidí. Pozoruj 
ženy a mladé dívky, které kolem tebe projdou. Které z nich ti  připadají cudně oblečené? 
Které ti  připadají necudně oblečené? Na čem jsi založila svůj úsudek? Udělej si seznam 
znaků v oblékání, v chůzi, ve střihu vlasů atd., které jsou typické pro cudnou, a které pro 
necudnou ženu.

Na veřejném místě si všimni reakcí mužů vůči ženám, které jsou oblečené necudně 
nebo se necudně chovají.

Prostuduj si ženskou módu různých zemí a napříč různým časovým obdobím. Jak odráží 
módní styl morálku určité kultury?

Prostuduj si, co Písmo říká o „ženě postranní“. Jakým postojem taková žena láká muže? 
Jaký typ muže k sobě taková žena přivábí?

Napiš si způsoby, kromě oblékání, kterými se může u ženy projevovat necudný duch.

Prostuduj si v Písmu ženy, které se chovaly nebo oblékaly necudně. Co dělaly? Jaký to 
mělo na jejich život dopad? Jaký dopad to mělo na ostatní – především na muže? Použij 
tabulku na konci článku.

Přečti  si Žalm 45:13. Musí bohulibé oblečení znamenat, že žena vypadá nevýrazně 
a nudně? Napiš na toto téma úvahu a zakomponuj do ní biblické příklady.

Jak ukazuje necudné oblečení na ducha nevěry vůči budoucímu muži? Jak necudné 
oblečení povzbuzuje mladého muže, aby byl nevěrný své budoucí ženě? Napiš o tom 
krátké zamyšlení.

Říká se, že muži jsou pokoušeni touhou po ženách, a pro ženy je 
pokušením docílit, aby po nich muži toužili. Prodiskutuj tuto věc 
s rodiči.

Přemýšlej nad ženou, kterou znáš, která je dobrým příkladem cud-
nosti  v duchu i v oblékání. Pozoruj, jaké má zvyky, jak se chová, jaký 
má postoj k ostatním mužům kolem, jak se obléká, jak mluví. Napiš 
si seznam věcí, kterými tato žena projevuje cudného ducha.

Pro rodiče:

Oděvem cudné ženy byl kment (jemný len) a šarlat (fi alová barva) – byl to bohatý královský 
oděv. Látka i barva zde symbolizují svatost. Ve stánku bylo mnoho prvků zhotoveno právě 
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z šarlatu a z jemného lnu – kmentu. Hospodinovi kněží nosili lněné roucho vyšívané šarla-
tovou, modrou a jasně červenou barvou.

Zbožná žena je oddělená. Každý den jí je umožněno být víc a víc jako 
Ježíš. Její oděv by měl odrážet toto povolání.
Musíme svým dcerám ukázat, jaké pokušení mohou klást před mla-
dé (ale i staré) muže tí m, jak se obléknou nebo jak se budou cho-
vat. Pomozte jim pochopit, že mají povinnost, jinak řečeno závazek, 
uplatňovat v této oblasti  zdrženlivost a ohleduplnost. Ale nezapo-
meňte, že jsou to pořád „princezny“, dcery Krále. Cudné a slušné 
oblečení nemusí být mdlé a nudné. Naše oblečení musí udržovat 
naše mysli zacílené na Stvořitele, a ne na Jeho stvoření.

 Zvažte a proberte se svou dcerou následující otázky:

• Chce se tí m, jak se obléká, líbit Bohu, anebo mladým mužům?
• Hledá, jak svým oblečením vzdát chválu Bohu, nebo jak přitáhnout slávu a pozornost              

na sebe?
• Je otevřená a naslouchá, když jí v oblasti  oblékání chcete poradit?
• Obléká se tak, že se vám to líbí?
• Je si vědoma toho, jak muži reagují na to, co vidí?
• Hledá, jak ochránit mladé muže před hříšnými myšlenkami tí m, jak se oblékne nebo 

jak se bude slušně chovat?
• Dává si pozor, aby si neoblékala oblečení, které ji bude spíš odhalovat než přikrývat?
• Obléká se taktně, nevtí ravě, ohleduplně a žensky, tak aby bylo jasné, že je dívka?
• Je koketní? Jinými slovy: fl irtuje?
• Chodí, obléká se, mluví nebo se dívá na ostatní tak, že je může pokoušet?

ŽENA ODKAZ NECUDNÉ CHOVÁNÍ NÁSLEDEK V JEJÍM ŽIVOTĚ VLIV NA OSTATNÍ

Necudné ženy v Písmu

Přeloženo z anglického originálu Polished cornerstones, Vydavatelství Doorposts.
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Rodičovství Rodičovství 
jako řezbářská dílnajako řezbářská dílna

Dr. S. M. DaviDr. S. M. Daviss

Největší krizí, které musí dnešní společnost Největší krizí, které musí dnešní společnost 
čelit, je tragický nedostatek charakteru. čelit, je tragický nedostatek charakteru. 
Spatřujeme ho všude kolem nás. Zdá se, Spatřujeme ho všude kolem nás. Zdá se, 
že naše kultura trpí hlubokým nedostat-že naše kultura trpí hlubokým nedostat-
kem charakteru prakti cky v každé vrstvě kem charakteru prakti cky v každé vrstvě 
společnosti . Nedostává se jí ani základ-společnosti . Nedostává se jí ani základ-
ního porozumění, co charakter je a proč ního porozumění, co charakter je a proč 
je žádoucí. Charakter je ctnost a mravní je žádoucí. Charakter je ctnost a mravní 
dokonalost. Je to strážce dobrého jména a dokonalost. Je to strážce dobrého jména a 
ochránce svobody v každém národě. Je nez-ochránce svobody v každém národě. Je nez-
bytný pro úspěch v jakékoli oblasti  života. bytný pro úspěch v jakékoli oblasti  života. 
Charakter je to, co připraví dobrého manžela Charakter je to, co připraví dobrého manžela 
a zbuduje zbožnou ženu. Stručně řečeno, 
charakter určuje, jaký bude celý charakter určuje, jaký bude celý 
váš život.váš život.

Benjamin Franklin prohlásil, že nic není tak 
důležité pro společné dobro jako výchova 
mladých k moudrosti  a ctnosti . Je životně 
důležité, abychom své děti  vychovali tak, 
aby se z nich stali muži a ženy s charakte-
rem. Ale jak toho dosáhneme?

V první kapitole Židům čteme: „Častokrát a 
rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh ot-
cům skrze proroky, v těchto pak posledních 
dnech mluvil nám skrze Syna svého, kteréhož 
ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky 
učinil. Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby 
jeho, a zdržuje všecko slovem mocnosti  své, 
očištění hříchů našich skrze sebe samého 
učiniv, posadil se na pravici velebnosti  na vý-
sostech.“ Z těchto tří veršů bych rád obráti l 
pozornost k začátku třetí ho verše: „Kterýžto 
jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho…“ Řecké 
slovo přeložené výrazem obraz osoby zna-

mená charakter. Cílem Božího díla ve vás a 
ve mně je utvořit v nás ryzí charakter, který 
bude ukazovat na osobu Krista. 

Slovo charakter bylo poprvé použito ve sta-
rověkém Řecku pro dláto. Zkuste si předsta-
vit, že jste umělec, který vezme kus dřeva, a 
tak dlouho do něj tesá dlátem, dokud se mu 
nepodaří opracovat ho do žádané podoby.
Takže jak ve svých dětech vybudujeme cha-
rakter? Hlavní je začít tesat dlátem v útlém 
věku a pokračovat tak dlouho, dokud se ne-
objeví vytoužený obraz.  

Život dítěte je v jistém ohledu jako kus ne-
zpracovaného dřeva. Není hladké, ale je 
neopracované, sukovité a vyžaduje hodně 
práce. Práce rodiče spočívá v tom, že vezme 
dláto a odstraní všechno, co je nežádoucí, a 
vytvaruje to, co je správné, aby v dítěti  do-
sáhl vytouženého obrazu. Tímto obrazem, 
pokud dosáhneme biblického cíle, bude 
charakter Ježíše Krista.

Jak se dítě naučí poslouchat? Tím, že se 
naučí, co je poslušnost. Dobrá defi nice po-
slušnosti  zní: „Udělat, co je mi řečeno, bez-
odkladně a se správným postojem.“ Dítě se 
nerodí samo od sebe se znalostí , jak poslou-
chat. Dítě zanechané samo sobě přinese své 
matce hanbu, říká Přísloví. Dítě zanechané 
samo sobě nebude poslouchat hned a ra-
dostně. Musíte poslušnost do dítěte vště-
povat tí m, že jej budete učit, co znamená 
poslouchat, a pokud to bude nezbytné, bu-
dete jej řádně a s láskou (nikoli s hněvem) 
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káznit, kdykoliv půjde o vědomou neposluš-
nost.

My, rodiče, o sobě potřebujeme v jistém 
smyslu smýšlet jako o umělcích, kteří utvá-
řejí ve svých dětech krásu Božího charak-
teru. Pokud chce umělec vytvořit něco, co 
stojí za to, musí být trpělivý, pilný a pečlivý. 
Krásné umělecké dílo nelze vytvořit okamži-
tě, a stejně tak bude vyžadovat čas a úsilí, 
budeme-li chtí t utvořit charakter ve svých 
dětech. Musíme pilně a trpělivě tesat, do-
kud se neukáže krása charakteru – krása 
poslušnosti , respektu, čestnosti , zodpo-
vědnosti , věrnosti , pokory 
atd. 

Jedna žena poslala do rub-
riky novin dopis, ve kterém 
reagovala na uveřejněné 
fotografi e a dopisy rodičů, 
kteří měli velké problémy 
přimět děti , aby si po sobě 
uklízely:

“Jsem šedesáti letá babič-
ka a vychovala jsem osm dětí , které si umí 
udržet bez problémů pořádek. Prozradím 
vám, jak jsem na to šla. Řekla jsem dě-
tem, že nejsem jejich pokojská, ale pokud 
na tom trvají, budu po nich uklízet. Za to 
ovšem bude následovat poplatek, protože 
pokojské dostávají za práci zaplaceno. Vše, 
co jsem zvedla, skončilo v maminčině pyt-
li. V den, kdy děti  dostávaly kapesné, byly 
věci z pytle nabídnuty k odprodeji za 50 
centů za kus. To jsem zavedla před 20 lety 
a tehdy byly věci levnější. Pokud dítě ne-
mělo dost peněz na vykoupení všech svých 
věcí, musela jsem rozhodnout, co se prodá 
nejdříve. Ustanovila jsem pravidlo: ošace-
ní před hračkami. Během dvou týdnů byla 
pokojská téměř bez příjmu. Děti  pochopily 
důležitost úklidu svých věcí a naše vztahy 
se dramati cky zlepšily. Dnes je všech osm 
již ve stavu manželském, jsou velmi spořá-

daní a vychovávají své rodiny. Doufám, že 
tento dopis bude některým čtenářům, kteří 
zápasí s nepořádnými dětmi, pomocí.”
Víte, co tato žena říkala? Že vytesávala zod-
povědnost a pořádek, dokud nezískala zod-
povědnost a pořádek.

William H. Wilbur poukazuje ve výborné 
knížce Utváření osobnosti  George Wa-
shingtona na to, že prezident Washington 
nebyl ve své době nejchytřejší nebo nejta-
lentovanější. Rozdíl mezi Washingtonem a 
jeho vrstevníky byl podle něj v něčem pod-
statnějším. Byla to otázka vyšších morál-

ních hodnot. Cituji z knihy 
Vyrůstat Božím způsobem. 
Autor v této knize říká: 
„Washingtonovi rodiče měli 
jasnou představu o tom, 
jaký by jejich syn měl být.“ 
Vidíte to? Měli ve své mysli 
konkrétní představu. Umě-
lec ví, co chce vytvořit, 
dříve než začne pracovat. 
Stejným způsobem musí 
rodiče začít tí m, že mají 

v mysli správný obraz Kristova charakteru, 
aby mohli vytvořit tyto kvality ve svých dě-
tech. 

Washingtonovi rodiče měli představu 
o tom, jaký by měl jejich syn být. Obětova-
li se, aby ho vychovali. Když byly například 
Washingtonvi čtyři roky, odcestoval jeho 
otec do Anglie a věnoval čas tomu, aby se 
naučil, jak má plánovat a dohlížet na Geor-
govo vzdělání.

Generál Wilbur ve své knize poukazuje na 
to, že Washingtonův charakter během do-
spívání formoval hlavně jeho otec. Vyučo-
val ho lekcím budujícím charakter, které se 
sám naučil v anglické škole Applebee. Mla-
dý George začal tí m, že se ve velmi útlém 
věku učil nazpaměť Písmo včetně deseti  
přikázání. Od svého otce se George naučil 

My, rodiče, o sobě 
potřebujeme v jistém 
smyslu smýšlet jako 

o umělcích, kteří 
utvářejí ve svých 

dětech krásu Božího 
charakteru. 
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mravním zásadám, které významně utvářejí 
život člověka, kupříkladu:
Nestačí jen být poslušný; musíš se naučit  1. 

 poslouchat s radostí .
Nejdříve poslechni a teprve potom se  2. 

 ptej.
Přijmi výtky s vděčností .3. 
Usiluj o to, aby ve tvém nitru vždy zůstá- 4. 

 vala  živá jiskra Božího ohně, které se říká  
 svědomí.

V Kongresové knihovně jsou vystaveny Ge-
orgeovy školní sešity. Do jednoho z nich, 
z doby, kdy mu bylo asi dvanáct, George Wa-
shington opakovaně opisoval pravidla zdvoři-
losti  a slušného chování. Tato pravidla v něm 
budovala galantnost, moudrost a laskavost. 
To je dostatečným důkazem o tom, že jeho 
rodiče nechtěli, aby během života pochyti l 
jakékoli standardy a zvyky (ať už dobré, či 
zlé), s kterými se zrovna setká. Podnikli kroky 
k tomu, aby se ujisti li, že se pro život naučí 
v první řadě správným, čestným, galantním a 
morálním způsobům. Věděli, co chtějí z Ge-
orge mít, a tesali tak dlouho, dokud se jim 
nepodařilo docílit kýžené podoby. 

Druhý způsob, jak je možné utvářet charakter 
ve svých dětech, je vést pravidelně debaty na 
téma charakteru. Deuteronomium 6:7 mluví 
o zodpovědnosti  rodičů pilně děti  vyučovat 
Božím věcem během dne. 

Mám doma sbírku knih z 19. a počátku 20. 
století . Když jimi budete listovat, objevíte 

v nich něco, co v novějších knihách nena-
jdete. A sice důraz na charakter. 

Před časem jsem četl o jednom významném 
člověku, který zemřel velmi nešťastným způ-
sobem. Když po jeho smrti  dávali do pořád-
ku jeho osobní věci, v kapse u kalhot našli 
něco, co u sebe nosil od svého mládí – pár 
pravidel o dobrém charakteru. Podobných 
těm, která jsem už zmiňoval. Nosil je u sebe 
od doby, kdy je dostal od svého otce. Měl 
je číst alespoň jednou za týden. Celých 60 
let je nosil po kapsách. Před sto lety nebyla 
taková věc ničím neobvyklým.

Celé generace Američanů se například učily 
číst z knih nakladatelství Mc Guff ey readers. 
Tyto knihy zdůrazňovaly dobrý charakter, 
víru a ctnosti . Běžným námětem těchto 
knih bývalo, co se stane tehdy, když nějaké 
dítě má, či nemá dobrý charakter. Pohádky 
z této doby hovořily o tomtéž. Když tento 
druh knih dáte dětem nebo budete takové 
knihy číst společně nahlas jako rodina, mů-
žete účinným způsobem znovu a znovu zdů-
razňovat význam charakteru. Promluvte si 
o tom, co jste četli. Zaměřte se na to, abyste 
si popovídali o dobrém či špatném charak-
teru postavy v dané knize.

V posledních 
pár genera-
cích důraz 
na charakter 
natolik upa-
dl, že nápra-
va od nás 
bude vyža-
dovat, aby-
chom dělali 
věci, které 
nám možná 
budou připa-
dat nepřiro-
zené. Rodiče 
budou mu-

Umělec ví, co chce 
vytvořit, dříve než 

začne pracovat. 
Stejným způsobem 
musí rodiče začít 

tím, že mají v mysli 
správný obraz Kris-

tova charakteru, 
aby mohli vytvořit 

tyto kvality ve svých 
dětech. 
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set hodně přemýšlet a plánovat, aby tento 
stav zlepšili.

Skvělou příležitostí  k diskuzi o charaktero-
vých vlastnostech jsou také chvíle, kdy se 
rodina sejde ke studiu Písma. Podle toho, 
jak staré děti  máte, můžete třeba napsat 
na čtvrtky papíru dvě až tři charakterové 
vlastnosti , jako např. pravdomluvnost, sou-
cit a skromnost. Mějte je před očima a čtěte 
příběh O milosrdném samaritánovi. Dětí  se 
pak zeptejte, na kterou z těchto vlastností  
příběh poukazuje. Nebo můžete na papír 
napsat několik dobrých vlastností  a nechat 
děti , aby je všechny v daném příběhu hleda-
ly. Mohou buď přerušovat vaše čtení, nebo 
vám vše říci až nakonec. Můžete také studo-
vat biblické příběhy, které obsahují nějaké 
selhání, a ptát se, která charakterová vlast-
nost asi chyběla. Po skončení čtení z Bible 
se můžete každého dítěte zeptat, jak ono 
prokázalo danou charakterovou vlastnost 
během dne anebo zda takovou vlastnost 
vidělo na svém bratru či sestře. Charakter 
určuje osud vašeho dítěte, a proto se mu-
síme ve své rodině akti vně snažit pěstovat 
Boží charakterové vlastnosti .

Třetí  způsob, jak můžeme svým dětem pomo-
ci rozvíjet dobrý charakter, je ukazovat na ty 
charakterové vlastnosti , kde se jim nedostává. 
Rodiče mohou lehce pochybit tí m, že se ome-

zí na pou-
hou nápravu 
š p a t n é h o 
chování, aniž 
by šli ke koře-
nu věci a za-
měřili se na 
problém v sa-
mém charak-
teru dítěte. 

Pokud se dítě 
zachová špat-
ně, je to vět-

šinou kvůli 
vadě charak-
teru.  Jest-
liže to tak 
necháme a 
nebudeme 
s tí m jednat, 
bude se to 
v jeho životě 
projevovat 
nejrůznější-
mi způsoby. 
To je důvod, 
proč je dů-
ležité na-
pravit nejen 
chování, ale 
i přesně určit charakterovou „závadu“, kte-
rá špatné jednání podníti la. Nápravou cha-
rakteru vyřešíte nejen aktuální nedostatek 
v chování, ale zároveň minimalizujete další 
problémy ještě dříve, než mají čas se něja-
kým způsobem rozvinout. 

Mladý muž mi vyprávěl jednu příhodu: "Když 
jsem byl malý, vzal jsem si jednou žeton 
z pouti  domů. Ukázal jsem ho tátovi se slovy, 
že muž, který žetony na autodromu vybíral, 
si mě nevšiml, a žeton mi zůstal. Můžu se za 
něj tedy svézt ještě jednou zítra. Táta se na 
mě tehdy podíval a řekl: ,Prodal jsi svoji čest 
za pár haléřů.‘“ Táta tak učil svého syna, že 
charakter je ta nejdůležitější věc. 

Všimněte si, že když Ježíš napomínal, 
nekáral pouze chování – vždy zmiňoval chy-
bějící charakterové kvality. V Markovi 4:40, 
po bouři na Galilejském jezeře, se Ježíš ze-
ptal: „Proč se tak bojíte? Jakž to, že nemáte 
víry?“ Napomenul jejich nedostatek víry. 
V Markovi 6:4, když Ježíš řekl: „Není proroka 
beze cti , jedině v vlasti  své a v rodině své a 
v domě svém,“ ukazoval lidem jejich nedo-
statek rozeznání a ucti vosti . V Markovi 11 
Ježíš vyčisti l chrám a ve verši 17 řekl: „Zdaliž 
není psáno, že dům můj dům modlitby slouti  

V posledních pár 
generacích důraz na 

charakter natolik 
upadl, že náprava od 
nás bude vyžadovat, 
abychom dělali věci, 

které nám možná 
budou připadat 

nepřirozené.

Pokud nejednáme 
s charakterovými 

nedostatky a 
pouze pokáráme 
nebo potrestáme 
špatné chování, 

tyto charakterové 
vady se budou dále 
projevovat během  

dospívání a poté 
i v dospělosti.
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bude u všech národů? Vy pak učinili jste jej 
peleší lotrů.“ Ježíš napravoval jejich nedo-
statek úcty, upřímnosti  a pocti vosti .

A teď se to pokusíme aplikovat na své rodi-
ny. Řekněme, že máme problém s dítětem, 
které není schopno udržovat ve svém poko-
jíčku pořádek. Jaké charakterové vlastnosti  
k tomu potřebuje? Pořádnost a možná vytr-
valost a poslušnost. Pokud nejednáme s tě-
mito charakterovými nedostatky a pouze po-
káráme nebo potrestáme špat-
né chování, tyto charakterové 
vady se budou dále projevovat 
během jeho dospívání a poté 
i v dospělosti . Dalším příkladem 
může být syn, který shazuje 
svou sestru a říká jí nepříjem-
né věci. Chybějící charaktero-
vou vlastností  je úcta. A opět, 
pokud to nenapravíme, bude 
se tato charakterová chyba bě-
hem vývoje dítěte projevovat 
různými způsoby. Řekněme, že 
máte dítě, které si neplní do-
mácí práce. Co chybí? Zodpo-
vědnost. Dítě, které si neuklidí hračky nyní, je 
neuklidí ani v budoucích dnech a může kvůli 
tomu ztrati t práci. Někdo nedává desátky. 
Jaká charakterová vlastnost chybí? Štědrost. 
Potkáte fňukala nebo reptala. Co mu chybí? 
Spokojenost. Někdo nedokončuje práci. Dáte 
mu práci, řeknete, aby ji udělal, začne – ale 
nedokončí. Co chybí? Důkladnost a vytrva-
lost (houževnatost). Někdo se poddává tlaku 
vrstevníků. Co chybí? Smělost. Někdo nerad 
naslouchá pokynům, nenechá si poradit. Na-
jdete si čas a vysvětlíte mu krok po kroku, co 
je potřeba. Co chybí? Pozornost. 

Ať už řešíte jakýkoliv problém, zjistěte, která 
charakterová vlastnost chybí, a využijte situ-
aci jako základ pro nápravu a vyučování. 

Čtvrtým způsobem, jak budovat charakter, 
je pochvala. Je to něco, čemu se potřebu-

jeme naučit. Potřebujeme chválit záměrně, 
protože to není něco, co by nám bylo při-
rozené.

V Přísloví 27:21 se píše: „Teglík stříbra a 
pec zlata zkušuje, tak člověka pověst chvá-
ly jeho.“ Tento verš ukazuje na pročišťování 
zlata a stříbra. Bible to přirovnává k chvále-
ní. Když se pochvala použije dobře, slouží 
k pročištění. Kdykoliv někoho chválíme, mo-
ti vuje ho to k tomu, aby se ještě víc zlepšil 

v tom, v čem je chválen.

Bylo by dobré, kdybychom se 
trochu zamysleli nad rozdílem 
mezi pochlebováním, uctí vá-
ním a chválou. Pochlebování 
je přehnané chválení anebo 
podlézavé lichotky, které mají 
obvykle posloužit k něčemu 
špatnému. Přísloví 29:5 říká, 
že pochlebování je jako síť, 
která byla rozprostřena před 
vaše nohy. Správnou reakcí na 
pochlebování je odmítnout 
ho. Uctí vání je nejvyšší chvála 

a pocta, která náleží jenom Bohu. Správná 
chvála, která je určena lidem, je upřímné 
uznání charakterové vlastnosti , které do-
tyčná osoba s pomocí Boží či druhých lidí 
docílila. Je to poukazování na slova, skutky 
anebo postoje, na kterých vysvětlíme, jak 
byly prospěšné pro náš život. Když vám na-
příklad někdo řekne: „Ten trávník jsi bezvad-
ně posekal!“ Můžete na to odpovědět: „Tak 
mě to naučil můj táta.“ Pochvala charakteru 
nepřichází přirozeně, automati cky. Proč to 
neděláme? Zřejmě jsme se nenaučili jak. Je 
to proti  naší povaze. 

Není nám přirozené chválit něčí charakter. Je 
daleko jednodušší být negati vní, nazlobený, 
hrubý a kriti cký. Pro rodiče je jednoduché 
nedělat nic jiného, než poroučet, kárat a kri-
ti zovat. Chvála však vytváří atmosféru lás-
ky a přijetí , zatí mco kriti ka tvoří atmosféru 
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přesně opačnou. Zlaté pravidlo nás nabádá 
k tomu, abychom se k druhým chovali tak, 
jak chceme, aby se oni chovali k nám. Po-
kud si vážíme toho, když 
nám druzí říkají poziti vní 
a povznášející věci, měli 
bychom na oplátku říkat 
to samé jim.

Je velice důležité chválit 
charakter, nikoli schop-
nosti . Bez porozumění, 
co máme vlastně chvá-
lit, přirozeně tí hneme 
k tomu, že chválíme nesprávné věci (pokud 
vůbec chválíme). Je potřeba se procvičit 
v pozornosti  a soudnosti . Jsme náchylní ke 
chválení vědomostí , pozice v zaměstnání, 
talentu, úspěchu, fyzické krásy anebo síly. 
Ale to, co skutečně potřebujeme chválit, 
je charakter. Při chválení talentu a úspěchu 
se dostavuje pýcha, která omezuje další 
rozvoj charakteru a potlačuje úspěch. Ale 
když chválíte charakter, budujete ho (čímž 
mimochodem také rozvíjíte nadání a schop-
nosti  na jejich plný potenciál). 

S kýmsi jsme nad tí mto tématem diskuto-
vali a byl jsem dotázán, zda chvála nezpů-
sobuje závislost. Chvála skutečného charak-
teru nevytváří závislost, protože zbudovaný 
charakter není závislý na žádných vnějších 
okolnostech. Nikdo z nás by neměl vyžado-
vat chválu proto, aby udělal správnou věc. 
Na druhou stranu je zcela na místě chválit 
ty kolem sebe, kteří dobrý charakter proka-
zují.

Bylo by také dobré si uvědomit, že skutečná 
pochvala není manipulace. Manipulace je, 
když dělám něco proto, že z toho nakonec 
mohu něco získat. Jako jeden otec, který 
řekl: „Synku, dnes vypadáš při síle, co kdy-
bys mi takhle umyl auto?“ Naproti  tomu 
pochvala by zněla takto: „Vážím si tvé píle 
a svědomitosti  při práci. Povzbuzuje mě to, 

abych byl také takový.“ Když chválíme cha-
rakter, vytváří to moti vaci být jako Ježíš. 
Pokud ovšem chválíme úspěchy, plodí to 

konfl ikty, vzdor a žárlivost, 
a dokonce to může zapří-
činit i dosažení horších vý-
sledků. 

Budete-li hledat v Bibli, na-
leznete mnoho chvály za 
dobrý charakter. Bůh chválí 
Abrahama za jeho ochotu 
vzdát se svého syna, což 
byl obraz toho, co Bůh sám 

udělal o několik století  později. Bible chválí 
Daniela a jeho přátele v Babylonu. Můžete 
si povšimnout chvály za jejich rozhodnost, 
věrnost, iniciati vu (podnikavost) a zásado-
vost. Bible chválí Rút a Boáze – Rút za její 
postoj vděčnosti , její podnikavost a odvahu 
a Boáze za jeho ochotu, laskavost, štědrost 
a rozhodnost.

Když ještě v sousedním domě bydlela moje 
vnoučata, chodili jsme každou chvíli na pro-
cházky. Loni v létě jsme vyrazili na borůvky. 
Tenkrát musela Janea zůstat doma, už ani 
nevím proč, a tak jsme s Judou sbírali bo-
růvky sami. Strkali jsme je do pusy jednu za 
druhou a pak jsem mu řekl: „Víš, co mě na-
padlo? Co kdybys tu další hrst borůvek do-
nesl sestřičce?“ „Tak jo, dědo.“ Za chvíli měl 
Juda obě ruce plné a běžel s borůvkami za 
sestřičkou. 
Nevím, jak 
vypadaly, 
když je do-
nesl, proto-
že k domu 
to byl přece 
jen kousek 
cesty, ale 
hlavně, že 
je donesl. 
Pak se vráti l 
k borůvčí, 

Při chválení talentu 
a úspěchu se 

dostavuje pýcha, která 
omezuje další rozvoj 

charakteru a potlačuje 
úspěch. Ale když 

chválíte charakter, 
budujete ho.
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kde jsem na něj čekal.  Řekl jsem: „Judo, to 
od tebe bylo moc milé, že jsi nemyslel jen na 
sebe.“ „Dědo, myslím, že se v tom musím ješ-
tě zlepšit. Potřebuji být milý a nesobecký ješ-
tě víc.“ Pak se pusti l znovu do sbírání a běžel 
znovu.

Je jednoduché někoho chválit za jeho posta-
vení – manažer, vlastník, strážník, učitel, pas-
tor, guvernér, senátor – samozřejmě, měli by-
chom uznávat a mít v úctě autority, ale v Ma-
toušovi 8 Ježíš nepochválil římského setníka 
za jeho postavení, ale za jeho moudrost, víru 
a soudnost. Řekl: „Nenalezl jsem tak velikou 
víru v celém Izraeli.“ Vdova, která měla dvě 
mince, neměla žádné postavení, a přesto byla 
pochválena za svoji nesobeckou 
štědrost. Ježíš řekl, že lidé po-
znají, že jsme Jeho učedníci. Po 
čem to poznají? Podle našich 
schopností , poznání, postavení, 
úspěchů a přitažlivosti ? Ne, pod-
le lásky, kterou jeden druhému 
prokazujeme. Láska naplňuje 
potřeby ostatních bez nároku na 
osobní odplatu.

Dítě by mělo být více pochváleno 
za snahu cvičit denně na klavír, 
aniž by mu to někdo připomínal, 
než za úspěch při představení. Mělo by být 
více pochváleno za svoji pozornost v naslou-
chání a píli při studiu než za výkon v určitém 
testu. Děvče by mělo dostat více chvály za to, 
že se dobře chová, než za to, že mu to sluší. 
Mladý muž by měl být více chválen za to, že 
dokáže dobře nakládat se svými penězi, než 
za schopnost vydělat si je. To první je šetrnost, 
zatí mco to druhé by mohl být přirozený talent 
– viděl jsem mnoho lidí, kteří uměli vydělat 
peníze, ale neuměli je udržet. Mladý muž by 
měl být více chválen za pořádek ve svém po-
koji, úctu k ostatním, dochvilnost, schopnost 
zvládnout tlaky, citlivost vůči své matce a se-
stře, snahu postavit se sám proti  davu než za 
svůj talent v boxu, basketbalu, nebo fotbalu. 

Jestliže má dítě důvod být sklíčené, ale místo 
toho prokazuje radost, mělo by být pochvále-
no za sebeovládání. Pokud má mladý člověk 
důvod se bát, ale prokazuje víru a naději, měl 
by za to být pochválen.  Pokud dítě vědo-
mě odmítne být nahněvané, i když mu bratr 
nebo sestra udělají v pokojíčku nepořádek 
anebo vezmou jeho hračku, měli bychom ho 
pochválit. 
    
Jaké charakterové vlastnosti  potřebujete zís-
kat ve svém životě? Jaké charakterové vlast-
nosti  potřebujete vybudovat v životě svých 
dětí ? Nad čím potřebujete přemýšlet? Co po-
třebujete vytesat? Jaký je vlastně cíl toho vše-
ho? Ukázat lidem na Krista a přivést je k Ježíši 

Kristu. Co je to charakter? Je to 
obraz Krista.
  
Jednou z největších zodpověd-
ností  nás rodičů je vybudovat 
ve svých dětech charakter. 
A ačkoli dobrý charakter ne-
znamená v žádném případě 
spasení, je to bezpochyby je-
den z rozhodujících vlivů v ži-
votě každého člověka. Jakožto 
rodiče se tedy snažme denně 
dětem pomáhat s budováním 
charakteru, který jim umožní 

obstát v životních zkouškách a mít poziti vní 
vliv na svět okolo nich. 

Doktor Davis je 31 let pastor Bapti sti cké círk-
ve. On a jeho manželka jsou svoji 37 let a mají 
čtyři děti  a deset vnoučat. Pan Davis často ho-
voří v nejrůznějších církvích a na konferencích 
domácí školy o otázkách a problémech týkají-
cích se rodiny. Pro více informací o jeho službě 
navšti vte www.SolveFamilyProblems.com.

Tento článek byl původně kázáním doktora 
S. M. Davise a byl speciálně sestaven a upra-
ven pro publikaci v časopise Přikrytí .



   Chléb náš vezdejší 
    dejž nám dnes...

Květa Hlosková

„Všeliké písmo od Boha jest vdechnuté, a 
užitečné k učení, k trestání, k napravování, 
k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, ABY 
BYL DOKONALÝ ČLOVĚK BOŽÍ, KE VŠELIKÉMU 
SKUTKU DOBRÉMU HOTOVÝ.“    2Tim 3:16-17

Ještě než se narodil náš první syn, celým srdcem jsem uvěřila, že Boží slovo má v sobě moc 
a schopnost formovat duši dítěte bez ohledu na to, zda slyšenému slovu plně rozumí, nebo 
ne. Sama na sobě jsem si vyzkoušela, že samo pochopení, že je dobré číst dětem Boží slo-
vo, ještě zdaleka nestačí k tomu, abych to začala opravdu dělat.  Teprve když jsem tomu 
skutečně ve svém srdci uvěřila, byla jsem schopná vstoupit i do prakti cké stránky věci. 
A tak náš „maličký“ zatí m rostl a sílil v mém bříšku, ale jeho duše se už tehdy mohla syti t Božím 
slovem, které mu předčítal buď můj manžel, nebo já. Myslím, že jsme z těchto chvil byli všichni 
požehnáni a naše srdce byla naplňována životem a radostí . 

Čas ubíhal, Josífek se narodil a po roce následoval jeho bráška Šimon. Když měl Josífek 
krátce po druhých narozeninách, promluvil ke mně Pán, že je čas na vyučování. Musím 
říct, že na jedné straně jsem do toho měla chuť, ale na druhou stranu jsem s tí m docela 
i zápasila. Nejvíce jsem se potýkala s pochybnostmi, zda budu umět svému dítěti  biblické pasáže 
správně vyložit, jestli vůbec k tomu budu schopná něco říct a jakým způsobem mu to vysvětlit, 
aby porozuměl… Když má Pán v plánu nějaké dobré dílo, vždycky přichází mnoho různých překá-
žek, a tak zpočátku moje nejistota způsobovala, že jsem si ráno nedala pozor a nechala se zavalit 
různými povinnostmi. Když jsem však nezačala vyučovat hned ráno, v ten pravý čas, za celý den 
jsem se k tomu už nedostala. A tak jsem okradla své syny o porci Božího života a požehnání pro 
jejich duše. Jak by matka mohla nedat najíst svému dítěti , které křičí hladem! Často naše děti  křičí, 
ale my se zlobíme, místo abychom rozpoznali jejich volání po duchovním pokrmu, vzali je k sobě 
a nasyti li je Božím životem, který jim přinese pokoj, radost, moudrost a bude proměňovat 
jejich duše!

Bůh je však velmi věrný. Bylo pro mě úžasným svědectvím, že když jsem si například ráno 
nevěděla rady, co konkrétně přečíst, a přesto jsem zavolala svého syna, aby nachystal vše 
potřebné, Bůh se vždycky přiznal a svoje slovo poslal. Zasedli jsme spolu ke stolu a v modlitbě 
jsem očekávala, co mi Pán položí na srdce. Přesvědčila jsem se o tom, že když z naší strany 
uděláme všechno, co můžeme, a v ti chosti  s důvěrou očekáváme na Něj, On nás přenese dál, 
On dokončí a učiní daleko víc, než si umíme představit.

Můj syn moc rád kreslí, asi jako většina dětí . A tak jsme při každém vyučování vzali papír 
a pastelky nebo voskovky a příběh nebo konkrétní princip s příklady si nakreslili. Vždy jsem 
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pak k obrázku napsala i základní verš nebo hlavní myšlenku. Sice ještě neumí číst, ale 
nevadí, to přijde, a věřím, že mu to pak bude k požehnání. Když skončíme, nadšeně 
utí ká za tatí nkem do pracovny, aby mu obrázek ukázal a povyprávěl mu důležité posel-
ství dnešního dne ☺. S chutí  si pak na zadní stranu obti skne tátovo razítko jako pečeť 
a hrdě si obrázek založí do svého šanonu. Když ráno vyučuje táta, běží pak za mnou 
a zaujatě příběh líčí zase mně. Je moc příjemné, že se s manželem můžeme u vyučování 
střídat, jednak je to pomocí pro mě, že tí ha vyučování neleží jen na mně, ale je to pří-
nosem i pro děti , protože každý z nás jim sloužíme trochu jiným způsobem.  Často pak 
objevím své děti  skloněné nad obrázky v šanonu a slyším Josífk a, jak poučuje Šimona 
o Pánu Ježíši, koho uzdravil, jak tam byla véliká bouřka a jak Petr chodí po vodě…☺ Ně-
kdy mám pocit, že mu všechno ještě jeho malá hlavička „nebere“, ale jsem přesvědčená, 
že se vše zapisuje do jeho nitra a Boží slovo ho skutečně mění.
 
V tomto čase, kdy jsou Josífk ovi skoro tři roky, mě Pán vede k tomu, abychom ně-
kolik dnů (třeba i celý týden) probírali určité téma. Každý den je to trochu jiné. Ně-
kdy se učíme písničku a přitom ukazujeme, co zpí-
váme. Jindy se učíme nazpaměť verš, který se 
k tématu vztahuje. Další den si třeba zahrajeme jedno-
duché divadlo podle příběhu z Bible, který mluví o tom-
též. Tak se různými způsoby vštěpuje určitý princip do 
paměti  dětí  i do jejich prakti ckého způsobu života. Ne-
předávejme dětem jenom formu, ale skutečný, živý ob-
sah Božího slova! 

Našeho ranního biblického vyučování se účastní i náš 
menší jeden a půl roční syn. Sice s námi ještě vyloženě 
nespolupracuje, ale vždycky si sedne vedle nás nebo ke 
mně na klín a pozoruje, co se děje, poslouchá, co si po-
vídáme, a občas něco jednoduchého do obrázku také 
nakreslí. Zpočátku byla jeho účast poněkud „rušivá“ ☺, 
ale kázní se naučil ti še sedět a naslouchat nebo si vedle nás kreslit na svůj vlastní pa-
pír.
Čím déle se spolu s dětmi učíme znát Pána a Jeho slovo, roste v mém srdci tí m větší tou-
ha přinášet dětem víc a víc z bohatství Božího slova, protože nás to všechny nesmírně 
sytí . Boží slovo je nádherné. Je plné moudrosti  a skutečné pravdy, narozdíl od světa, kte-
rý přináší tolik zmatku, neschopnosti  rozeznat mezi pravicí a levicí, mezi tí m, co je dobré 
a co zlé. Boží slovo je plné života a světla. Tento život můžeme vpusti t do duší našich dětí  
a toto světlo bude zářit z jejich očí a z jejich skutků. Boží slovo je plné moci ke spasení 
jejich duše. Mojí obrovskou touhou je, aby pod vlivem Jeho slova dorostlo jedno každé 
dítě do dokonalého člověka Božího, hotového ke všelikému skutku dobrému. Něco tak 
nádherného skutečně může způsobit Boží slovo v jejich životech!
 
Milé maminky, všechny vás povzbuzuji: Nebojte se! Posilněte se  a přinášejte svým dě-
tem jejich každodenní chléb! Jistě v nich pak uvidíte ovoce Božího života a vaše srdce se 
bude nesmírně radovat!

Často naše děti 
křičí, ale my se 

zlobíme, místo toho, 
abychom rozpoznali 

jejich volání po 
duchovním pokrmu, 

vzali je k sobě 
a nasytili je Božím 

životem...
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Musím vám napsat o tom, co mi poslední dobou zaznívalo v duši. Hodně jsem přemýšlela 
nad tí m, jaké mám postoje a jakým způsobem se na věci dívám. Apoštol Jan napsal, že 
pokud o něco požádáme ve shodě s Jeho vůlí, Bůh nás slyší, a obdržíme, oč jsme Jej žádali. 
Tyto verše mi říkají, že Jeho vůle a Jeho způsob konání je velmi odlišný od mého tělesného 
myšlení – Bůh toti ž ne vždy udělá to, co od Něj žádáme. Anebo věci, o které Ho žádáme, 
koriguje tak dlouho, dokud nejsou v souladu s Jeho vůlí. Boží pohled není ničím omezený. 
Náš úhel pohledu je však potřeba v mnoha aspektech změnit. To, jak věci vnímám a čemu 
věřím, velmi ovlivňuje mou chůzi s Pánem.
Nedávno jsem si povšimla dvou slov, která, řekla bych, velmi zřetelně ukazují dva způsoby 
myšlení. Tato slova jsou „priorita“ a „přesvědčení“. Pojďme se nejdřív podívat na jejich 
defi nici:

Přednost (priorita): skutek, kdy upřednostňujeme jednu věc před druhou, hodnocení 
jedné věci výše než jiné, volba jedné věci raději než jiné.

Výhodnější (lepší): něco, co stojí za to upřednostnit před jinou věcí, vhodnější, více 
žádoucí.

Přesvědčit: přemluvit nebo uspokojit mysl důkazy; podřídit pravdě (nebo tomu, o čem 
se tvrdí, že je to pravda) to, co mysli odporuje; přesvědčit člověka o jeho chybách anebo 
přesvědčit ho o pravdě; argumentováním přivést k víře, souhlasu nebo k nějakému skutku; 
názorně ukázat, prokázat. 

Přesvědčení: víra; stav, kdy jsem přesvědčen. 

Přesvědčivý: schopen přesvědčit o pravdě, správnosti  nebo reálnosti  něčeho.

Podívejme se hlouběji do Bible, kde se o těchto dvou 
způsobech myšlení hodně hovoří. Osobně mám verše 
o přesvědčení ráda.
Vyvstává mi silně jedna věc: když jste o něčem naprosto 
přesvědčeni, děláte na základě toho určité konkrétní kroky. Víra 
bez skutků je mrtvá. Osoba, která je o něčem přesvědčena, si 
je svou věcí absolutně jista a věří jí. Skutečná víra znamená, 

Přesvědčení, 
nebo preference?

Melissa Trott er

Pokud něco jen 
upřednostňujeme, 
ale nejsme o tom 

opravdu přesvědčeni, 
tak to dlouho 

nevydrží. 
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že kvůli tomu i něco udělá. Můžeme si to ukázat třeba na výchově dětí . Jsem raději 
(upřednostňuji), když děti  na základě mého příkazu poslechnou. Věřím, že nám Bůh dal nad 
dětmi autoritu, a ony musí poslechnout. To vše je správně a dobře. Ale pokud jen oceňuji, 
když jsou děti  dobře vychované, a sama nedělám nic proto, aby mé děti  vychované byly, tak 
mě poslouchat nebudou. Jestliže jsem však přesvědčena, že děti  mají své rodiče poslouchat, 
najdu způsob, jak zajistí m, aby byly poslušné, a to ukázněním sebe i jich. 
Ježíš nám dává klasický příklad v podobenství o deseti  pannách v Matoušovi 25. Je zřejmé, že 
pět moudrých panen bylo rozhodnuto se vdát. Věřily tomu do té míry, že si daly velký pozor 
na to, aby jim vystačil olej na dlouhou dobu, a tak nepropásly 
chvíli, kdy se otevřou dveře.
Koncept priorit má co do činění s nevěrou. Pokud něco jen 
upřednostňuji, tak to dlouho nevydrží. O Izraelcích se píše, že 
nevešli pro svou nevěru. Jsem si jista, že by raději vstoupili do 
zaslíbené země, jenže neměli víru, která by jim umožnila se 
tam dostat. Jakub 2:14-17: Co prospěje, bratří moji, praví-li se 
kdo víru míti , a nemá-li skutků? Zdaliž jej ta víra může spasiti ? 
A kdyby bratr neb sestra neodění byli, a opuštění z strany živnosti  
vezdejší, řekl by pak jim někdo z vás: Jděte v pokoji, shřejte se, a najezte se, a však nedali 
byste jim potřeby tělesné, což to platí ? Takž i víra, nemá-li skutků, mrtváť jest sama v sobě. 
Pravé přesvědčení, pravá víra v Pána se prokáže mnoha skutky. Změní srdce člověka, bude 
vidět ovoce jeho práce. Víra se odrazí ve všem, co dělá. Bude slyšet, co Pán říká, a bude to 
dělat.  
1. Korintským 12:31 říká: Snažujte se pak dojíti  darů lepších, a ještě vyšší cestu vám ukáži.  
Slovo „snažujte se“ v řečti ně pochází z kořene, který znamená žár, horlivost, zápal, být 
horký, vařit, být nadšený. Slovo „snažujte se“ neznamená pouze upřednostňovat nejlepší 
dary, ale znamená, že tyto dary vroucně a horlivě chceme. Myslím, že potřebujeme být 
horliví, abychom obdrželi lepší dary.
Ve Skutcích 18:25-28 je příběh o Židu Apollovi, který, jak říká Písmo, byl vroucího ducha. 
Jednal na základě své známosti  a směle vyučoval to, co znal – pouze Janův křest. Ale když 
potom slyšel od Akvily a Priscilly více o Božím slově, jeho horlivost se ještě zvětšila, protože 
se píše, že náramně přemáhal Židy a dokazoval jim z Písem, že Ježíš je Kristus. 
Apollo byl pro Pána zanícený a byl ochoten se nechat poučit. Když slyšel pravdu, nechal 
si ji vysvětlit a dál potom o ní sám přesvědčoval Židy. Takže pokud jsem snaživý, horlivý a 
ochotný slyšet a mluvit pravdu, pak dojdou přesvědčení i mnozí další.
Ve Skutcích se píše o lidech z města Berie. Ve Skutcích 17:11-12 se říká: A ti  byli udatnější 
nežli Tessalonitští , kteříž přijali slovo Boží se vší chti vostí , na každý den rozvažujíce písma, 
tak-li by ty věci byly. A tak mnozí z nich uvěřili, i Řecké ženy pocti vé i mužů nemálo. Tito lidé 
pohotově přijímali slovo a nechali se jím přesvědčit, protože denně zkoumali Písmo. Písmo 
je přesvědčilo. Měli bychom daleko více zkoumat Písmo, abychom byli schopni udržet náš 
pohled zaměřený správným směrem. Slovo „uvěřili“ v tomto verši pochází z řeckého slova, 
které znamená vyznání, tj. důvěra, morální přesvědčení.
Verš v Římanům 12:11 nás nabádá, abychom byli: V pracech neleniví, duchem vroucí, Pánu 

  ...když jste 
o něčem naprosto 

přesvědčeni, děláte 
na základě toho 
určité konkrétní 

kroky. 
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sloužíce. Slovo „vroucí“ je totéž slovo, o kterém jsem mluvila 
dříve, a znamená být horký; vařit – mluvíme-li o tekuti nách; 
žhnout – mluvíme-li o pevných látkách; přeneseně také být 
vášnivý, zanícený, naléhavý.
Nejde zde ovšem pouze o naše skutky, ale také o to, co je 
v našich srdcích. Opravdu na tom záleží. Izaiáš 29:13: Nebo 
praví Pán: Proto že lid tento přibližuje se ústy svými, a rty svými 
ctí  mne, srdce pak své vzdaluje, a bázeň jejich, jíž se mne bojí, 
jest z přikázání lidských pošlá. Verš 16: Převrácená myšlení 
vaše zdali nejsou podobná hlíně hrnčířově? Zdali říká dílo 

o dělníku svém: Neučinil mne? A účinek říká-liž o činiteli svém: Nerozuměl? 
V těchto dvou verších mě zaskočila jedna myšlenka: Lidé se Bohu přiblížili svými ústy, ústy 
Ho chválili, ale bylo to převrácené. Uctí vání a přibližování se Bohu musí začít v srdci. Jak 
může srdce, které je vzdáleno od Pána, Pána chválit? Nemůže. Tak jako hlína nemůže říci 
Stvořiteli, že ji nestvořil.
V Matouši 7:21-27 uvidíte, jak se to vztahuje na lidi: Ne každý, kdož mi říká: Pane, pane, 
vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest. 
Mnozíť mi dějí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu 
tvém ďáblů nevymítali, a v tvém jménu divů mnohých nečinili? Mluví se zde o lidech, kteří 
navenek vypadali v pořádku. Cti li Pána. Dokonce měli autoritu vyhánět zlé duchy! Je vidět, 
že skrze slova vykonali mnoho věcí! A přesto jim Pán řekl (verš 23):  A tehdyť jim vyznám, že 
jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti . Jejich srdce upřednostňovalo 
chození ve skutcích našeho Pána, ale chybělo jim přesvědčení. Přesvědčení, které by 
jim umožnilo mít s Ježíšem takový vztah, že by o nich mohl Ježíš říct: „Já vás znám.“ Šlo 
o stav jejich srdce. A protož každého, kdož slyší slova má tato a plní je, připodobním muži 
moudrému, kterýž ustavěl dům svůj na skále.  I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a 
obořili se na ten dům, ale nepadl; nebo založen byl na skále. „Založen“ v řečti ně znamená 
„položit pro něco základ; něco položit, tedy základ (budovy atd.)“ Byl založen na skále. 
Základ byl položen. Člověk, který je přesvědčen, uspokojil svou mysl důkazy. Každý pak, 
kdož slyší slova má tato, a neplní jich, připodobněn bude muži bláznu, kterýž ustavěl dům 
svůj na písku.  I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, i padl, a 
byl pád jeho veliký. Z těchto veršů vyplývá, že důležité je činit vůli Otce ze srdce, spíše než 
slyšet, mluvit, ale pak dělat věci, které vůlí Otce nejsou. O těchto lidech Ježíš říká, že je nikdy 
neznal. Postavili základy na písku, a jejich pád byl veliký. Musíme mít citlivá, měkká srdce, 
která jsou naladěná na Otce. Abychom takoví byli, musíme 
Ho osobně znát. Osoba, která věří, která je přesvědčena 
o pravdě, bude činit to, co jí Pán říká, protože skutečně věří. 
Ti, kteří kázali, vyháněli zlé duchy a činili mnoho úžasných 
skutků, pohlíželi na svou chůzi jako na lepší volbu, ne jako na 
plné poddání se Pánu.
Zjevení 3:15-16: Vímť skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Ó 
bys studený byl aneb horký. A tak že jsi vlažný, a ani studený,

Měli bychom daleko 
více zkoumat Písmo, 

abychom byli schopni 
udržet náš pohled 

zaměřený správným 
směrem. 

Tito lidé 
pohotově 

přijímali slovo 
a nechali se jím 

přesvědčit, protože 
denně zkoumali 
Písmo. Písmo je 

přesvědčilo.
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ani horký, vyvrhnu tě z úst svých. Zde se mluví o dalších lidech, jejichž skutky určily jejich 
postavení. Pán věděl, že jsou vevnitř jenom vlažní, a tak je vyplivl ze svých úst. Na rozdíl 
od bláznivých panen, o kterých Ježíš řekl, že je nikdy neznal, a na rozdíl od domu, který 
spadl, mají ti hle štěstí . Mají možnost činit pokání, nakoupit zlato a bílé roucho. Věřím, že 
v této době má každý možnost, skrze Ježíšovu krev, činit pokání a zapálit se pro Pána. On 
každému takovému člověku pomůže a vysvobodí ho z celé jeho minulosti .
Dále bych chtěla podotknout, že se nemůžeme jen tak pokoušet aspirovat na nějakou pozici, 
ale je potřeba se rozhodnout, činit pokání celým svým srdcem, duší a silou. Vyskytuje se 
určitá mentalita: „Dobře, zkusím to.“ Osobně věřím, že s přístupem „zkusím to“ ničeho 
nedosáhneme. Máte-li přesvědčení, překonáte každou překážku. Spoléháme na Boha, že 
nám pomůže. Překážky jsou na cestě od toho, aby Bůh mohl skrze nás ukázat, jak je silný. 
2. Korintským 12:9–10: …Nejraději tedy chlubiti  se budu nemocmi svými, aby ve mně 
přebývala moc Kristova. Protož líbost mám v nemocech, v pohaněních, v nedostatcích, 

v proti venstvích, a v úzkostech pro Krista. Nebo když mdlím, 
tehdy silen jsem. Jaké zaslíbení! Pavel toho měl zjevení!
Mám ráda slovo „stálý“. „Stálý“ znamená, že ti  to nikdo 
nevymluví. Nikdo tě nemůže přesvědčit o něčem jiném, 
pokud jsi stálý a přesvědčený! Stálá láska Hospodinova nikdy 
nepřestává. Tak to prostě je a nikdy se to nezmění. Bůh tuto 
myšlenku vyjádřil, když Mojžíšovi řekl: „Jsem, který jsem.“ 
1. Korintským 15:58: Protož, bratří moji milí, stálí buďte a 
nepohnutelní, rozhojňujíce se v díle Páně vždycky, vědouce, že 
práce vaše není daremná v Pánu.  Židům 3:14:  Účastníci zajisté 

Krista učiněni jsme, jestliže však ten počátek podstaty až do konce pevný zachováme. Tyto 
dva verše se navzájem vysvětlují. Když jsem si v Písmu hledala všechny verše, které jsem 
zde uvedla, přineslo mi to radost. Zbudovalo to mou víru a posílilo mé přesvědčení! 
Takže k tomu, abychom obdrželi cenu, potřebujeme mít v srdci přesvědčení, které nás 
nasměruje k tomu, abychom poznali našeho Pána, abychom chodili po Jeho cestách a činili 
Jeho vůli. Upřednostňování nás v Božím království nikam nedovede, naopak, když přijde 
na lámání chleba, tak bez ohledu na to, jak moc „raději“ to máme, naše místo nebude 
v komůrce s Ženichem.

Osobně věřím, 
že s přístupem 

„zkusím to“ ničeho 
nedosáhneme. 

Máte-li přesvědčení, 
překonáte každou 

překážku.



Když jsem se toho mrazivého rána probudil, byla v domě hrozná zima. Teploměr ukazoval 
pouhých 5 stupňů! Moje děti , když mě toho rána uviděly, jak se v kuchyni modlím před 
otevřenou troubou, se dobře bavily a pronášely neobvyklé poznámky. No tak, vždyť 
to bylo jediné teplé místo v domě! Zašel k nám opravář, vše zkontroloval a oznámil, 
že potřebujeme nový termostat. Hned jak začal termostat fungovat, teploměr pro nás 
měl příznivější zprávy; dům se opět začal oteplovat! Je zajímavé, co dokáže fungující 
termostat!

Ve vaší rodině, církvi, tam, kde pracujete, mezi přáteli, všude tam jste buď termostatem, 
nebo teploměrem. Teploměr pouze zobrazuje teplotu okolí. Termostat teplotu nastavuje. 
Příliš často jsme teploměrem, je to tak? Když je okolo nás horko, jsme horcí. Když jsou 
lidé studení, jsme také studení. Když jsou věci ve stresu, jsme také ve stresu. Když je 
situace zlá, necháme se odradit. Když se věci nedaří, jsme poraženi. 

Ale pokud ve vás žije Bůh celého vesmíru, máte moc, máte zodpovědnost být ve své 
situaci termostatem. Nádherný příklad toho, jak to vypadá, když žijeme jako termostat, 
nám Bůh dal v Genesis 39 od verše 2. Na Josefa zaútočili jeho žárliví bratři a prodali ho 
do otroctví do Egypta. Stal se otrokem v domě Puti fara, jednoho z největších egyptských 
vojevůdců. 

Bible říká: „A viděl pán jeho (Puti far), že Hospodin byl 
s ním a že všecko, což činil, Hospodin k prospěchu přivedl 
v rukou jeho. Tedy nalezl Josef milost před očima jeho…
I představil ho domu svému, a všecko, což měl, dal v ruku 
jeho.“ Ale Josefovo význačné postavení se dramati cky 
obrací, když se ho pokusí svést Puti farova žena a on ji 
odmítá. Obviní jej z toho, co odmítl udělat, a Puti far Josefa 
uvrhne do vězení. A pak Bible říká: „Byl pak Hospodin 
s Josefem, a naklonil se k němu milosrdenstvím; a dal 
jemu milost u vládaře nad žalářem. I dal vládař žaláře v moc Josefovi všecky vězně, 
kteříž byli v věži žalářné; a cožkoli tam činiti  měli, on to spravoval.“ 

To je úžasné! Postavíte Josefa do příznivé situace, a prokáže se jako důvěryhodná 
osoba, jako ten, kdo přijímá zodpovědnost. Postavíte ho do hrozné situace, a zachová 
se stejným způsobem; vylepšuje věci, mění své prostředí, nastavuje poziti vní ovzduší. 
To je termostat. A lidé kolem vás potřebují, abyste byli termostatem. Vyzrálí lidé, zbožní 
lidé, lidé, kteří reagují na situaci ne podle okolního prostředí nebo podle pocitů, ale 
podle charakteru, který je v nich – podle Boha, který v nich přebývá! 
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Staňte se termostatem

Ron Hutchcraft 
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Proč sami za sebe nezkusíte naplnit to, co očekáváte od ostatních? Nečekejte, až oni 
budou takoví. Nastavte teplotu; chovejte se k lidem okolo tak, jak chcete, aby se oni 
chovali k vám, a jak chcete, aby se chovali k ostatním. Dodržujte své závazky, neste svoje 
břemeno, rozdávejte radost a naději, jemnost a povzbuzení, bez ohledu na to, co kolem 
sebe šíří ostatní. 

Hospodin byl s Josefem na dobrém i neutěšeném místě, stejně jako je s vámi. To 
znamená, že kdekoli se ocitnete, můžete být stabilizátorem, termostatem, seřizovačem 
klimatu, a nastavit takovou teplotu, jakou chce mít Bůh! 

Jeden mladík nám napsal z vězení dopis, který se mne hluboce dotkl. Předkládám 
vám doslova, co napsal:

„Davide, dostávám e-mailem vaše kázání. Jsem jeden ze školních vrahů. Byl jsem 
obviněn za to, že jsem to všechno začal. Prvního října 1997 jsem šel do Pearl High 
School, zastřelil dva studenty a 7 zranil. Ještě předtím jsem zabil svou matku. Po-
tom, co jsem přišel do věznice, jsem byl spasen. Jestli je nějaký způsob, jak bych 
vám mohl pomoci s vaší službou, moc rád bych to udělal. Možná bych vám mohl 
napsat své svědectví. Udělám vše, abych pomohl. Každý měsíc se těším na vaše 
kázání…“

Ano, věřím v zázraky!            

Věřím v zázraky
David Wilkerson



Děti  vyučované doma nedosáhnou dostatečné úrovně vědomostí .

Nejnovější zahraniční studie1 ukázala, že úroveň vědomostí  doma vzdělávaných dětí  je 
velmi dobrá. Potvrdily se tí m i studie z minulých let a prokázaly, že doma vzdělávané děti  

1 Homeschool Academic Achievement and Demographics, studie vedená  Dr. Brianem Rayem z  Nati onal   
 Home Educati on Research Insti tute, která zahrnovala 11739 doma vzdělávaných studentů za školní rok    
 2007–08.

Mýty o domácím 
vzdělávání
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Vy učíte děti  doma? Vždyť na to nemáte vzdělání! A nechybí dětem kolekti v? 
Jak se naučí spolupracovat s ostatními a komunikovat? To jsou otázky, které 
zaměstnávají nedůvěřivou veřejnost, ale trápí často i rodiče, kteří by se 
do domácího vzdělávání možná i pusti li, ale nejsou si jisti , zda by dětem 
v některých aspektech spíše neublížili. Kde hledat odpověď, když každý říká 
něco jiného? V oblasti  domácího vzdělávání bylo v USA učiněno v průběhu 
let mnoho nezávislých průzkumů. Pojďme se podívat na některé výsledky 
z let 2007 – 2008, a možná objevíme, že některé obavy jsou pouze mýtem, 
který nás zbytečně znepokojuje.

Mýty o domácím 
vzdělávání
Eva Kotrlová

Hlavní předměty: jazyk, čtení, 
matemati ka
Ostatní: souhrn ostatních 
předmětů zahrnutých v testech
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získávají v testech o 34 až 39 percenti lů více než děti , které navštěvují školu. 
„Vzdělávací výsledky doma vzdělávaných dětí  se opakovaně jeví jako lepší nebo přinejmenším 
srovnatelné s dětmi vzdělávanými ve škole,“2 říká český psycholog Václav Merti n, který 
sleduje vývoj domácího vzdělávání u nás. 
„Nejlepší výsledky dosahují děti , které setrvají v domácím vzdělávání celou školní docházku, 
oproti  dětem, které jsou doma vzdělávané kratší dobu. Jedna okolnost je zcela jasná. Rodiče 
vytvářejí dítěti  mnohem příznivější podmínky, než může vytvořit škola.“

Rodiče bez pedagogického vzdělání nemohou dítě kvalitně vzdělávat.

Průzkumy překvapivě ukazují, že pedagogické vzdělání má na akademické výsledky dětí  
ve skutečnosti  nulový vliv.3 Znovu se potvrzuje, že nejpodstatnějším faktorem ve vzdělání 
dětí  je především přesvědčení a nasazení rodičů, individuální přístup a znalost vlastního 
dítěte.

„Je otázka, na jaké kompetence učitele je polo-
žen důraz v nejnižších ročnících základní školy. 
Jestli to je především hluboká znalost oboru 
a metodiky výuky, nebo vztah k dítěti , schop-
nost i možnost porozumět mu, nabídnout mu 
přitažlivý vzor. Neměli bychom zapomenout na 
to, že učitel musí mít mnohem širší pedagogic-
ké i psychologické znalosti  i dovednosti , proto-
že on se v jedné třídě setká s dvaceti  individu-
alitami naráz.“4 

Pokud mají děti  zvládnout školní učivo, musí mít rodiče přinejmenším maturitu, lépe 
však vysokoškolské vzdělání.

Vzdělání rodičů má na výsledky dětí  
jistý vliv. Pokud však porovnáme vý-
sledky dětí , které byly vyučovány 
rodiči bez vysokoškolského diplomu, 
s  výsledky školních dětí , pořád znač-
ně přesahují průměr, a to o 33 per-
centi lů.5

Dítě si bez kolekti vu vrstevníků neosvojí potřebné sociální dovednosti . Hůře navazuje 
kontakty, neumí se prosadit v kolekti vu, řešit konfl ikty atd. Domácí škola toto 
neposkytuje.

Toto téma je velmi těžké zhodnotit pomocí průzkumů. Přesto byl učiněn průzkum mezi 
dospělými, kteří byli vzděláváni doma, a byly jim položeny otázky, které reflektují, jak 
jsou spokojeni v zaměstnání, zda se zapojují do společenského života a jaký je jejich 
2 Českobudějovický deník, 5. 11. 2008,  Zdroj: PhDr. Václav Merti n (Psychologie Dnes)
3 Progress Report 2009: Homeschool Academic Achievement and Demographics, zpracováno Dr. Brian Rayem
4 Českobudějovický deník, 5. 11. 2008,  Zdroj: PhDr. Václav Merti n (Psychologie Dnes)
5 Progress Report 2009: Homeschool Academic Achievement and Demographics, zpracováno Dr. Brian Rayem

Vliv vzdělání na akademické výsledky

Vyučující Percenti ly

S pedagog. vzděláním 87

Bez pedagog. vzdělání 88

Státní škola 50

Rodiče bez VŠ diplomu 83. percenti l

Jeden rodič s VŠ diplomem 86. percenti l

Oba rodiče s VŠ diplomem 90. percenti l

Školní průměr 50. percenti l
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životní styl.
Přes 74 % doma vzdělávaných studentů ve věku 18 až 24 let se zapojilo do vysokoškolských 
seminářů oproti  46 % studentů, kteří se vzdělávali ve škole. Vysokoškolský diplom obdrželo 
též podstatně větší procento doma vzdělávaných.6

Pan Merti n říká:„Je nepochybné, že vztahy s vrstevníky hrají významnou roli v rozvoji dítě-
te. Socializace znamená, že se učíme vycházet s druhými lidmi. Nikde v literatuře jsem za-
tí m neobjevil, že socializace se realizuje nutně a výlučně prostřednictvím spolužáků. Navíc 
vztahy ke spolužákům bývají ve škole nutně omezené na jednu věkovou kategorii. Neměli 
bychom také zapomínat, že člověk se alespoň někdy dokáže poučit ze zkušeností  a kori-
govat následně své chování. Většina rodičů doma vzdělávaných dětí  se programově snaží 
umožnit dětem bohatší sociální kontakty ve volných chvílích.“7

Tolik k průzkumům. Co říci na závěr? Výsledky ukazují, že pokud se rodiče rozhodnou učit 
své děti  doma a vzít tak zodpovědnost za jejich vzdělání i výchovu, nepůsobí jim újmu 
v sociální oblasti  ani v oblasti  vzdělání. Zdá se, že právě naopak. 

6 Homeschooling Grows Up - 2003, HSLDA   by Dr. Brian Ray, president of the Nati onal Home Educati on Re  
 search Insti tute  – Nejrozsáhlejší výzkum hodnotí cí úspěchy dospělých, kteří prošli domácím vzděláváním.
7 Českobudějovický deník, 5. 11. 2008,  Zdroj: PhDr. Václav Merti n (Psychologie Dnes)

Doma 
vzdělávaní

Vzdělávaní 
ve škole

Jste v životě spokojení? 98 % 90,6 %

Je pro vás život zajímavý? 73,2 % 47,3 %

Je pro vás život ruti na? 26 % 49 %

Jste spokojeni se svou prací? 61,4 % 39,7 %

Jste spokojeni se svou fi nanční situací? 48,9 % 22,9 %

Myslíte si, že tvrdá práce je základem 
úspěchu?

85,3 % 68,2 %
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Když rodiče správně nastaví pravi-
dla, dítě se ocitá tváří v tvář roz-

hodnutí . Buď slovo rodičů přijme a pod-
dá se mu, nebo jejich varování odmítne 
a bude neposlušné. Poněvadž každé dítě 
podléhá své hříšné přirozenosti  (a to pla-
tí  zvláště v těch oblastech, ve kterých má 
dítě slabiny), sklon k  neposlušnosti  je vý-
raznější nežli sklon k poslušnosti . Jasné 
povědomí důsledků neposlušnosti  (strach 
z trestu) působí jako proti váha silné touhy 
jít si svou vlastní cestou. Avšak ani spo-
lehlivá znalost trestu vždycky nestačí na 
to, aby dítě odvráti la od jeho vlastní vůle 
a přirozenosti . 
Rodiče by měli být připraveni a měli by 
očekávat, že jejich dítě bude neposlušné; 
bylo by velmi nepřirozené, kdyby tomu tak 
nebylo. Na každé selhání je nutno nahlížet 
jako na příležitost k výchově, nikoli jako na 
tragédii. Na pravidla, která jste nastavili, 
nahlížejte jako na instruktáž probíhající-
ho kurzu o výchově duše. Závěrečný test 
kurzu se bude skládat z poslušnosti . Když 
dítě neposlouchá, pak z testu propadlo 
a musí přijmout dodatečný trest ve formě 
další instruktáže. Rodiče by měli jít každé-
mu selhání vstříc a považovat jej za příle-
žitost dát dítěti  další lekci o osobní zodpo-

vědnosti . Tato kapitola popíše, jak vyhod-
noti t neposlušnost a také proč je nadmíru 
důležité, aby rodiče odsoudili každý skutek 
nepravosti , který jejich děti  spáchají.
Neposlušnost je, když dítě ignoruje varová-
ní rodiče (porušení nastaveného pravidla). 
Existují tři základní úrovně neposlušnosti . 
V prvním případě dítě neposlechne pro 
svoji přirozenou dětskost. Zdá se, že čtyř-
leté dítě se každého rána probouzí do no-
vého světa a nepamatuje si žádné pokyny 
z předchozího dne. Pokud rodiče chtějí, 
aby se dítě jejich pokyny řídilo, musí je 
opakovat. Rodiče musí své dítě znát a musí 
vědět, jaká je jeho schopnost si pokyny 
pamatovat. Pokud dítě není schopno si je 
zapamatovat, protože na to nestačí, pak je 
v pořádku ho pouze napomenout (říci mu, 
že to, co udělalo, bylo špatné) a není třeba 
ho trestat. Děti  však často použijí výmlu-
vu, že zapomněly, zatí mco skutečnost je 
taková, že se prostě rozhodnou, že si pa-
matovat nebudou. Děti  se musí zodpoví-
dat za své skutky:

Přísloví 20:11  – Po skutcích svých pozná-
no bývá také i pachole, jest-li upřímé a 
pravé dílo jeho. 
Je-li vědomí dítěte rozvinuto natolik, aby 

Co říká 
Bible 
o výchově 
dětí

J.  R ichard  Fugate

Kapitola 22
Napomenutí
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si pamatovalo, co si chce pamatovat (jako 
např. kdy se bude hrát fotbalový zápas), ale 
přitom zapomíná na pokyny svých rodičů, 
je nutné, aby se za to zodpovídalo. Tako-
vé dítě v podstatě naznačuje, že pokyny 
rodičů mají příliš nízkou důležitost na to, 
aby si je zapamatovalo. Pokud na vyléčení 
ze zapomínání nestačí běžný trest, může 
to ukazovat, že dítě je v pasivní vzpouře. 
V tom případě dítě také odmítne napome-
nutí  a nebude ochotné přiznat chybu. Je 
třeba ho varovat, že každé další zapome-
nutí  pokynu se bude počítat jako záměr-
né, a proto bude následovat trest. Takové 
varování by mělo napomoci k rychlému 
zlepšení paměti .
Druhá úroveň neposlušnosti  je, když dítě 
poruší pravidlo buď proto, že neporozu-
mělo, nebo proto, že nepřemýšlí. Řeknete 
například dítěti , aby neničilo cizí majetek. 
Jeho cílem není rozbít okno v domě, ale 
pak při hře z nedbalosti  míč oknem pro-
letí . Pokud vás dosud nenapadlo vydat 
pravidlo, že v domě se s míčem nekope ani 
nehází, neposlušnost dítěte a poškození ma-
jetku je zaviněno hloupostí , není to záměr. 
Stejně však došlo k porušení pravidla, a to 
vyžaduje nějakou reakci. Je třeba dítě napo-
menout, musí se přiznat, co zlého provedlo, 
a pokud z toho již má rozum, musí přijmout 
odpovídající trest – úklid a zaplacení opravy 
okna. 
Vzhledem k tomu, že žádný rodič není 
schopen vymyslet všechna pravidla pře-
dem, bude existovat celá řada případů, 
kdy porušení pravidla bude vyžadovat ale-
spoň napomenutí . V takových případech 
se napomenutí  stává nastavením pravidla 
do budoucna, trest však není nutný. Příkla-
dem může být situace, kdy se dítě nevhod-
ně chová vůči posti ženému člověku, aniž 
by mu rodiče jasně vysvětlili, že něco ta-

kového je zcela nepřijatelné. 
Označení takového jednání 
za špatné je zároveň nastave-
ním pravidla do budoucna.

Třetí  a nejvážnější forma neposlušnosti  
je otevřená vzpoura. Dochází k ní tehdy, 
když dítě plně chápe nastavené pravidlo 
a je dostatečně zralé na to, aby si ho za-
pamatovalo a bylo schopno se jím řídit. 
Například dítěti  zakážete, aby mlsalo mezi 
pravidelnými jídly, pokud mu to výslovně 
nedovolíte. Když pravidlo poruší poprvé, 
jednoduše ho napomeňte a varujte, že 
příště již bude následovat trest. Až bude 
příště přisti ženo, jak se cpe sladkostmi 
před obědem, je třeba ho napomenout, 
žádat od něj, aby přiznalo vinu, a pak musí 
přijít slíbený trest – třeba zákaz sladkostí  
na celý týden. Teď už je bez výmluvy. Pra-
vidlo je jasně dané. Pokud znovu pravidlo 
poruší, musí dostat výplatu za záměrnou 
vzpouru a odpovídajícím způsobem přís-
nější trest.
Aby se předešlo zmatku, shrneme nyní, 
jak má proces výchovy vypadat.

Krok 1: Nastavte pravidla

Situace, kdy dítě dodržuje nejen ta 
pravidla, která již byla stanovena, ale 
i ta nevyřčená, je sice žádoucí, ale zcela 
nerealisti cká. Pokud udělá něco, co dělat 
nemělo, rodiče musí přistoupit k bodům 
uvedeným níže. To znamená tehdy, když 
dítě udělá něco špatného, co (1) nebylo 
zatí m komunikováno, (2) opravdu zapo-
mnělo, (3) udělalo nezáměrně, (4) udělalo 
a mělo vědět, že nemá, (5) udělalo záměr-
ně.

Krok 2: Dítě napomeňte

Špatné věci, kterých se dítě dopouští  
(skutky, slova, postoje), musí rodiče jako 
špatné jasně pojmenovat. Pokud dítě za-
tí m nemá zodpovědnost za tu či onu věc, 
pak stačí, aby mu rodiče řekli, že to, co uči-
nilo, bylo špatné. Tak se napomenutí  stane 
varováním do budoucna, aby se stejná věc 
podruhé neopakovala. V těchto případech 
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není doznání dítěte nutné, protože dítě 
nevědělo, že to, co činí, je špatné. Na dru-
hou stranu, když má být dítě zodpovědné 
(to znamená, že má již poznání), je třeba 
ho napomenout, nechat ho uznat svoji 
vinu a přijmout odpovídající trest. (Pama-
tujte: Mluvíme zde o dítěti , které je men-
tálně zralé na to, aby rozumělo pokynům 
a důsledkům neposlušnosti  – a které není 
v otevřené vzpouře.) Pokud dítě záměrně 
porušilo nastavené pravidlo nebo pokud 
omítne přijmout napomenutí  a uznat svoji 
vinu, musí dostat výplatu za vzpouru a za-
plati t v podobě trestu. 

Krok 3: Dítěti  odpusťte

Když dítě není ve vzpouře a uzná, že po-
rušilo pravidlo, je nutné mu odpusti t. Od-
puštění bude vysvětleno v následující ka-
pitole.

Krok 4: Dítě potrestejte

Dítě, které poruší pravidlo, za jehož dodr-
žování je zodpovědné, musí být nakonec 
potrestáno odpovídajícím způsobem, jak 
bylo vysvětleno v kapitole 20. 

Co znamená napomenutí 

Rodiče musí jednat v roli soudců skut-
ků, slov a postojů svých dětí . Součástí  
zodpovědnosti  plynoucí z postavení Bo-
hem dané autority je konat soud nad 
přestoupením Božího zákona těmi, kdo 
jsou autoritě podřízeni. Rodiče se zce-
la zjevně nacházejí v postavení autority, 
což jim dává do rukou právo nejen zá-
kony tvořit, ale také soudit přestupky 
a vykonávat trest.
Autorita rodičů je reprezentována jejich 
slovem. Slovo rodičů je pro dítě zákon. 
Když dítě vědomě či nevědomě spáchá 
zlé, jeho rodiče musí věc jasně označit 
za zlou. Napomenout znamená „pokárat, 

udělit důtku, vyslovit obžalobu nebo výtku 
(za vlastnost, čin, apod.)“. Boží slovo 
odhaluje, že napomínání má dva zámě-
ry: odhalit špatné (vynést to na světlo) 
a usvědčit provinilou osobu. 

Jan 3:20 – Každý zajisté, kdož zle činí, ne-
návidí světla, a nejde k světlu, aby nebyli 
trestáni skutkové jeho. 

Jan 16:8 – A onť přijda, obviňovati  bude 
svět z hříchu, a z spravedlnosti , a z soudu. 

Efezským 5:13 – Všecko pak, což bývá 
trestáno, od světla bývá zjeveno; nebo to, 
což všecko zjevuje, světlo jest. 

Napomenutí  vede dítě k uvědomění, že 
jeho čin je z pohledu rodičů nepřijatelný. 
Možná neuzná svoji vinu, ale napome-
nutí  rodičů ho nenechává na pochybách, 
že je nadřízenou autoritou vnímán jako 
provinilec. Dítě obvykle ví, kdy něco udě-
lalo zle, ale to, že ho rodiče napomenou, 
mu pomůže postavit se tomuto faktu 
tváří v tvář. Když rodiče špatný čin dětí  
nenapomenou, v podstatě ho tí m schva-
lují. Autority, které tolerují nespraved-
livé jednání, podporují nespravedlnost 
a zříkají se své zodpovědnosti . Když auto-
rity nesoudí spáchané zlo, každý se stává 
soudcem sám sobě.

Soudců 21:25 – Těch dnů nebylo krále 
v Izraeli, a takž jeden každý, což se mu za 
dobré vidělo, to činil. 

Je zřejmé, že dítě, které ponecháme, aby 
bylo samo sobě soudcem, se nebude sou-
dit proti  své vlastní vůli nebo touhám. 
Člověk je schopen ospravedlnit téměř ja-
kýkoli svůj skutek, i když ho svědomí zpo-
čátku obviňuje. Svědomí se 
dokonce může vypálit do 
té míry, že nakonec již neu-
svědčuje člověka ani z těch 
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nejhanebnějších činů. (Viz Římanům 1:28, 
Efezským 4:19, 1. Timoteovi 4:2, Titovi 
1:15.)
Rodiče musí děti  napomínat, aby zabránili 
sebeospravedlnění (racionální zdůvodnění 
toho, že spáchání zla bylo v pořádku). Bib-
le předkládá klasický příklad takového se-
beospravedlnění a přesunu viny v příběhu 
o zlatém teleti  v Exodu 32.
Čteme tam, že Mojžíš po dobu asi čtyřiceti  
dní nebyl v postavení vůdce nad Izraelem. 
Pobýval na hoře Sinai a od Boha přijímal 
dodatečná přikázání (pravidla), zatí mco 
lid byl na zkoušku ponechán bez vůdce. 
A jak tomu bývá u nezralých lidí, když jsou 
ponecháni sami sobě, i Izraelci ve zkoušce 
bídně selhali. Reakce jednoho člověka na 
vlastní provinění je tu obzvláště výmluv-
ná.
Aronovi, bratrovi Mojžíše, byl svěřen 
dohled nad lidem, ale Aron byl slabý 
v charakteru a lehce se nechal dotlačit 
ke kompromisu s Božími pravidly. (Jako 
v případě řady dnešních vůdců bylo pro 
Arona důležitější, aby byl lidem uznáván 
a obdivován, než aby činil, co je správné.)
Zatí mco byl Mojžíš pryč, lid přišel za Aro-
nem a žádal, aby mu stvořil modlu nového 
vůdce. Měla to být náhrada za Mojžíše, 
který byl již dlouhou dobu nepřítomen. 
Aron namísto toho, aby přijal zodpověd-
nost za správné nasměrování lidu, vydal 
lidu nařízení ve shodě s jejich převrácený-
mi žádostmi. Řekl jim, aby přinesli část po-
kladu, který jim dal Hospodin vynést, když 
je vyváděl z Egypta (Exodus 32:2). Je sa-
mozřejmé, že výroba modly bylo naprosté 
porušení Božího zákona, které jim již bylo 
dáno v podobě desatera:

Exodus 20:3,4,23 – Nebudeš míti  bohů ji-
ných přede mnou. Neučiníš sobě ryti ny, ani 

jakého podobenství těch věcí, 
kteréž jsou na nebi svrchu, 
ani těch, kteréž na zemi dole, 
ani těch, kteréž u vodách pod 

zemí. Protož nevyzdvihujte ničehož ku po-
ctě se mnou; bohů stříbrných a bohů zla-
tých neučiníte sobě. 

To znamená, že Aron vědomě přestou-
pil jeden ze základních Božích principů. 
V podstatě od lidu shromáždil zlato, nechal 
ho roztavit a osobně vymodeloval sochu 
modly – zlatého telete.

Exodus 32:4 – Kteréžto vzav z rukou jejich, 
dal je do formy a udělal z nich tele slité. 
I řekli: Tito jsou bohové tvoji, Izraeli, kte-
říž tě vyvedli z země Egyptské. 

Když se Mojžíš vráti l a nalezl Izrael upro-
střed opilé orgie a uctí vání jejich nové 
modly – boha, šel okamžitě za Aronem 
a žádal od něj vysvětlení. Zároveň však 
naznačil, na koho lze Aronovo provinění 
přesunout:

Exodus 32: 21 – A řekl Mojžíš Aronovi: Coť 
učinil lid tento, že jsi uvedl na něj hřích 
veliký? 

Toto není napomenutí  – je to žádost 
o ospravedlnění. Napomenutí  by znělo 
„Arone, učinil jsi velmi zle a jsi plně zodpo-
vědný za to, že jsi uvedl na tento lid veliký 
hřích.“ Namísto toho Mojžíš nabídl cestu 
úniku ze zodpovědnosti  za tento prohřešek 
tí m, že se zeptal: „Co ti  tento lid učinil?“ 
Stejně to dělají rodiče se svými dětmi, když 
se snaží najít ospravedlnění pro jejich zlé 
činy. Rodiče si mohou myslet, že pokud se 
podaří vyrobit dostatečně dobrý důvod, 
možná se vyhnou konfl iktu. Část moti -
vu, proč rodiče požadují vysvětlení, je, že 
se chtějí vyhnout konfl iktu. Je jasné, že se 
Aron okamžitě chopil příležitosti , kterou 
mu Mojžíš nabídl:

Exodus 32:22 – Odpověděl Aron: Nehně-
vej se, pane můj. Ty víš, že lid tento k zlé-
mu nakloněn jest. 
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Aron Mojžíše žádá, aby se na něho ne-
hněval kvůli přirozenosti  lidu, a v podstatě 
tí m říká: „Ty víš, jak na tom tento lid je. 
Vždycky dělají něco převráceného.“ Aro-
novi se v tomto okamžiku povedl klasický 
přesun viny. Povedlo se mu přenést svoji 
vlastní zodpovědnost a svalit celou vinu 
na lid. Přirozenost dítěte je od narození 
vybavena schopností  vyrábět výmluvy, 
a tí m se vyhýbat odvetným opatřením za 
činění zla. Stačí jen malé zaškolení rodiči, 
a děti  se stávají experty na přesouvání viny 
na sourozence, na kamaráda z ulice nebo 
dokonce na rodiče samé.
V dalším kroku se Aron snaží svalit díl viny 
za to, co se stalo, i na Mojžíše: 

Exodus 32:23 – Nebo řekli mi: Udělej nám 
bohy, kteříž by šli před námi; nebo Mojží-
šovi, muži tomu, kterýž vyvedl nás 
z země Egyptské, nevíme, co se stalo. 

Aron tí m říká, že kdyby se Mojžíš nebyl to-
lik zdržel, nikdy by k tomu nedošlo. I rodi-
če se mohou nechat polapit do takovéto 
pasti . Dítě se rychle naučí obracet slovo a 
činy rodičů proti  rodičům samým: „Ale ty 
jsi řekl,“ nebo: „Nechal jsi Tomáška dělat 
to a to.“ 
A nakonec se Aron pokouší o přesun viny 
na neživý objekt, tak aby v podstatě nebyl 
vinen nikdo. Tím je možno celý incident 
pominout jako nehodu.

Exodus 32:24 – Jimž jsem odpověděl: Kdo 
má zlato, strhněte je s sebe. I dali mi, a 
uvrhl jsem je do ohně, a udělalo se to 
tele. 

Aron říká: „Já jsem jenom poprosil lid 
o zlato, vhodil jsem ho do ohně, a hle, na-
jednou ,udělalo se to tele‘!“ To je klasický 
postup, jak se vyhnout osobní zodpověd-
nosti . Nejprve Aron ospravedlnil svůj čin 
tí m, že z něho obvinil lid. Přenesl na ně 
svoji vlastní vinu a část viny dokonce svalil 

i na samého Mojžíše. A nakonec se za zlaté 
tele zřekl jakékoli zodpovědnosti  – za tele, 
které vlastnoručně vytvaroval ze zlata, které 
roztavil. Kdyby Mojžíš Aronovu konstrukci 
přijal, pak by se lid nedopusti l chyby, Mojžíš 
by neměl žádný podíl na vině a dokonce 
Aron by byl „v suchu“. Nebyla by to ničí 
chyba, zlaté tele prostě jen tak samo od 
sebe vyskočilo z ohně. 
S podobnými situacemi, kdy nikdo nenese 
vinu, se rodiče setkávají často: „Sklenice 
se převrhla.“ – „Láhev se rozbila.“ – „Míč 
proletěl oknem.“ A tak dále a tak dále. Pře-
sun viny na někoho jiného je u dětí  běžná 
záležitost. „On do mě strčil.“ – „Všechny 
ostatní děti  to dělají.“ – „Učitel mi to ne-
řekl.“  – „Maminka řekla, že to můžu.“ – 
„Honzova maminka řekla, že to nevadí.“ A 
tak podobně. Rodiče musí být ve střehu, 
aby dítě neodvedlo jejich pozornost ve 
snaze vyhnout se zodpovědnosti  za věci, 
které spáchalo. Pokud rodiče stojí v roli 
soudců prohřešků svého dítěte a otevřeně 
ho napomenou, když se proviní, je mož-
né skoncovat s nejrůznějšími výmluvami. 
Řádné napomenutí  přiměje dítě postavit 
se tváří v tvář svému vlastnímu pochybení 
a ujmout se zodpovědnosti  za vlastní činy.
Princip, kterým je třeba se řídit, je prostý: 
nikdy od dítěte nevyžadujte ospravedlnění 
– jinak vám vždycky nějakou výmluvu po-
skytne. Důvod, proč dítě poruší pravidlo 
– tlak vrstevníků, okolnosti , nebo dokonce 
i vážnější duševní poruchy – nejsou legi-
ti mní důvody pro přestupek. Pravým cílem 
je přesně určit vinu, nikoli nalézt omluvu 
viny. (Svým dětem jsem několikrát jasně 
řekl: „Nikdo vás nikdy nemůže donuti t či-
nit zlé. Mohou se vám posmívat, mohou 
vás zbít, snad by vás mohli i zabít, ale volba, 
zda danou věc uděláte, nebo ne, je vždycky 
na vás.“)
Pokárání dítěte by se mělo 
běžně dít v soukromí, pro-
tože cílem není zahanbení. 
Dítěti  by však nikdy neměla 
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projít otevřená vzpoura na veřejnosti . Po-
kud se dítě rozhodne vzdorovat autoritě 
rodičů před diváky, pak je na místě, aby 
bylo také veřejně a exemplárně napome-
nuto. Například: „Synku, nebudeš mi od-
mlouvat. Jdi do svého pokoje, přijdu za 
tebou za minutku.“
A konečně, napomenutí  připravuje půdu 
pro potrestání. Napomenutí m autorita ve-
řejně vyhlašuje, že daný skutek je špatný 
a zasluhuje trest. Dítě by nikdy nemělo být 
trestáno bez toho, že by mu rodič jasně 
vysvětlil, co udělalo špatně, a bez zmínky 
o tom, které konkrétní pravidlo porušilo. 
Také je velmi podstatné, aby přiznalo vinu, 
ale o tom bude pojednávat následující ka-

pitola. Dítě musí uznat, že vina je na jeho 
straně a že vpravdě zaslouží potrestat. 
Řádné napomenutí  také posílí svědomí dí-
těte, které ho pak povede v budoucnu.
Když bylo dítě napomenuto, má znovu pří-
ležitost se rozhodnout. Buď uzná, že rodi-
če mají právo rozsuzovat jeho činy, nebo 
jejich autoritu zavrhne a bude ve vzpouře. 
Je-li ve vzpouře, výplata je jediný způsob, 
jak znovu ustanovit autoritu rodičů. Pokud 
však dítě svoji vinu uzná, dalším logickým 
krokem ze strany rodičů je odpuštění. Než 
se však budeme zabývat odpuštěním, zku-
síme se podívat, co vlastně znamená vina 
a vyznání.





O želve
Minulé léto nám utekla želva z letního výběhu. Nebylo to poprvé. Už předtí m se želvy asi 
dvakrát podhrabaly, ale vždycky jsme je našli pár metrů od výběhu.
Tentokrát jsme hledali celé odpoledne až do večera, ale nenašli jsme ji. Smutni jsme šli 
spát.
Maminka hledala ještě brzy ráno, než jsem se vzbudila. Želvu nenašla. Když jsme se 
ráno sešli u stolu, rozhodli jsme se, že vylepíme cedulky do okolí. Třeba se dostala za 
bránu.
Řekli jsme si, že se budeme modlit, protože Bůh ví, kde ta želva je, a vidí ji. My to nevíme, 
ale můžeme Boha poprosit, aby nám řekl, kde je. A Bůh vždycky odpoví!
Já jsem ale šla na záchod, protože jsem potřebovala být sama. Styděla jsem se modlit. 
A tak jsem se modlila na záchodě:
 „Pane Ježíši, prosím tě, abychom tu želvu našli!“
Šla jsem pak smutná za mámou, že to nefunguje, že mi Bůh nic neřekl.
Po snídani jsem pomáhala mamince s cedulkami. Nakreslila jsem na každou želvu. Na 
jeden obrázek jsem vedle želvy nakreslila hromadu kamení.
Maminka si říkala, že je to zvláštní. Věřila, že jsem se modlila opravdově, a že Bůh vždyc-
ky na takovou modlitbu odpovídá. Můj obrázek vzala vážně, jako možnou odpověď.
Vyvěsili jsme cedulky a šli jsme hledat. Na dvoře byla hromada kamení, ale tam želva 
nebyla. Prohledali jsme postupně celý dvůr, ale nic. Maminka došla až za dům, kousek 
po kousku. Pak uviděla u sousedů hromadu oblázků! Tady to někde přece musí být! 
Poprosili jsme sousedy, jestli se k nim můžeme podívat. A doopravdy. Za hromadou 
kamení byly složené trámy a tam ve skulince byla schovaná naše želva.
Můj obrázek byl odpovědí na mou modlitbu a mapou pro maminku.  

Pavlínka Procházková, 6 let
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