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Milí přátelé, 

očima prolétám pestrobarevné příspěv-
ky, které najdete v tomto čísle Přikrytí , 
a uvědomuji si, jak nesmírně bohatá je 
mozaika našich životů. Je složena z ne-
spočetných příležitostí , zamyšlení, roz-
hodnutí  a postojů, které se každodenně 
v našich životech skládají, aby vytvořily 
konečný obraz. Naše životy jsou přitom 
příliš krátké na to, abychom jimi plýt-
vali. Jsou také příliš dlouhé na to, aby 
z nich nezůstalo více než jen prach. A do 
každodenní chůze je nám svěřen úkol, 
který sami nikdy nemůžeme splnit – 
učinit ze svých životů obraz hodnotný a 
krásný. Takový, který svojí podstatou zví-
tězí nad marností  tohoto světa. Takový, 
co se oti skne do srdcí a vymaní se času. 
Lze však najít klíč, který by odemkl cestu 
jednomu každému z nás, bez ohledu na 
to, odkud jsme vyšli a kde se dnes nachá-
zíme?
Boží odpověď je na dosah a krásná ve 
své jednoduchosti : „Nemilujtež svě-

ta, ani těch věcí, kteréž na světě jsou. 
Miluje-liť kdo svět, neníť lásky Otcovy 
v něm.“ (1J 2:15) K tomu, abychom naši 
mozaiku dobře poskládali, je třeba milo-
vat Otce. Bude-li naše láska k Bohu živořit 
někde v koutku našich srdcí, pak všechen 
zbylý prostor zaujme milování světa i se 
svými důsledky – „Svět pak hyne i žádost 
jeho...“ (1J 2:17a) Budeme hynout pro 
svoji pohodlnost a nedostatek ochoty se 
obětovat. Naše nepoddajnost a tvrdost 
srdce se nám stanou vězením. Naše so-
běstřednost z nás učiní tvory obtěžkané 
sebelítostí  a soudem. Jen stěží budeme 
schopni rozeznat pravou hodnotu a krásu 
těch, které nám Bůh daroval a svěřil do 
péče. Ztratí me schopnost syti t se dobrý-
mi věcmi a používat životní energii k do-
sažení cílů vyšších než jen tělesných.
Jsem si jist, že nikdo z nás netouží po 
tom, aby hynul, ale naopak, aby se při 
nás naplnilo: „…ale kdož činí vůli Boží, 
tenť trvá na věky.“ (1J 2:17b) Kéž nás 
k tomu inspiruje i toto číslo Přikrytí . Kéž 
v něm každý z Vás, čtenářů, nalezne byť 
jen drobný střípek do své mozaiky, abys-
te ho pečlivě uložili ve svém srdci a nesli 
životem dál.

Roman Oulický

Brky svými přikryje tě 
a pod křídly Jeho 
bezpečen budeš.

Žalm 91:3



2

Než přišel na scénu Koperník, někdy okolo roku 1543, užívali jsme si, my pozemšťané, že jsme 
centrem pozornosti . Otcové brali děti  okolo ramen, ukázali na noční oblohu a prohlašovali: 
„Vesmír se točí okolo nás.“
Jsme osou planetárního kola, jsme pupkem nebeského tělesa, jsme Bílým domem vesmíru. 
Ptolemaiovy závěry druhého století  nás přesvědčily. Zabodněte špendlík do mapy hvězd a 
najdete Zemi. Slepý střed.
A co víc – slepě nehybný střed! Ať se ostatní planety pěkně otáčejí, my ne. Ne, ne. My jsme 
stálí. Předvídatelní jako vánoce. Žádné obíhání. Žádná rotace. Některé vrtkavé planety se oto-
čí o 180° za jediný den. Ale naše ne! Je nepohnutelná jako Gibraltar. Slyšíte, jak zemi všichni 
tleskají? Je to kotva vesmíru.
Ale pak přišel Mikuláš. Mikuláš Koperník se svými mapami, náčrty, orlím nosem, polským 
přízvukem a otravnými otázkami. Oh, ty otázky, které pokládal!
„Hm, může mi někdo říct, co způsobuje, že se střídají roční období?“
„Proč se některé hvězdy objevují v noci a jiné ve dne? 
„Ví někdo, kam až přesně mohou lodě plout, aniž by přepadly přes okraj země?“
„Bezvýznamné otázky!“ vysmívali se lidé. „Kdo má čas zabývat se takovými problémy?“
Ale Koperník vytrval. Ukázal prstem na slunce a prohlásil: „Hle, střed solárního systému.“
Lidé jeho argumenty odmítali déle než půl století . Když přišel stejně smýšlející Galileo, dvůr 
ho nechal zavřít a církev ho vyobcovala. Řekli byste, že asi musel nazvat krále levobočkem a 
papeže snad bapti stou.
Tenkrát lidé nesnadně přijímali ponížení. A dnes je to stejné.
Co pro zemi udělal Koperník, Bůh dělá pro naše duše. Ukazuje na svého Syna a říká: „Hle, 
střed všeho.“
„Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích, vysoce 
nade všecko knížatstvo, i mocnosti , i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, 
netoliko v věku tomto, ale i v budoucím. A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade 
všecko církvi.“ Ef 1:20-22
Když se Bůh dívá na střed vesmíru, nedívá se na nás. Když nebeská světla osvítí  hlavní hvězdu 
téhle show, nemusím si vzít sluneční brýle. Žádné světlo na mě nedopadne.
Jsme menší koule. To ano. Uznávané. Vzácné. Velmi milované. Ale centrální? Neodmyslitel-
né? Absolutně podstatné? Rozhodující? Kdepak! Je mi líto. Svět se netočí okolo nás. Naše 
pohodlí není Boží prioritou. Pokud ano, něco je špatně. Pokud jsme my tí m prvořadým jevem, 
jak pak vysvětlíme těžké životní výzvy, jako smrt, nemoc nebo burácející zemětřesení? Pokud 
je tu Bůh proto, aby nás uspokojoval, měli bychom být pořád spokojení, ne?
Neměl by raději přijít na řadu Koperníkův průlom? Třeba naše místo není ve středu vesmíru. 
Bůh neexistuje proto, abychom my byli ti  nejdůležitější. Není to o vás. Není to o mně. Je to 
vše o Něm.
Měsíc je nám v tom příkladem. Co dělá měsíc? Negeneruje žádné světlo. A ať si o něm bás-
nící píší, co chtějí, měsíc svíti t neumí. Bez slunce je měsíc jen černá skála posetá krátery. Ale 

Svet se tocí okolo nás 
asi jako Slunce okolo Zeme
Max Lucado

ˇ ˇ
ˇ
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když je měsíc ve správném postavení, odráží paprsky. Když ho necháte dělat to, k čemu byl 
stvořen, změní se ta hrouda hmoty ve zdroj inspirace a romanti ky. Měsíc pouze odráží světlo, 
které je ve skutečnosti  mnohonásobně větší.
A měsíc je šťastný! Nikdy neuslyšíte, že by si měsíc stěžoval. Nevychloubá se, že je příčinou 
přílivu a odlivu. Ať už po něm kráčí astronaut, nebo i kdyby po něm hopsala kráva! Měsíc 
nemá námitky. 
„Slunečníky“ mají lidé rádi, zatí mco „náměsíčníky“ mají za chudáky, a přesto neuslyšíte zarep-
tání. Měsíci se jeho místo líbí. A proto se jeho měkké světlo dotýká temného povrchu země.
Co by se stalo, kdybychom my přijali své místo. Místo, kde máme odrážet Syna Božího?
A přesto pro mnohé z nás není tato změna lehká. Domáhali jsme se dělat věci po svém a 
vydupávali jsme si své už od miminka. Copak jsme se všichni nenarodili se soběstředným 
nastavením? Chci rodinu, která mně nechá dělat, co chci, a kamarády, kteří se mnou budou 
vždy souhlasit. Život je o mně.
Vyvyšujte mě! Starejte se o mě! Dívejte se na mne! Všechno je to o mně!
Copak nás celý svět nenabádá, abychom mysleli v prvé řadě na sebe? Abychom našli své 
místo na slunci? Mysleli jsme si, že když oslavíme sami sebe, budeme šťastní…
Ale jaký chaos tato fi losofi e vyvolává! Když si vy myslíte, že je to vše o vás, a já si myslím, že je 
to o mně, máme nulovou šanci to spolu byť jen vydržet.
Co by se stalo, kdybychom zaujali své místo a hráli svou úlohu ve vesmíru? Kdybychom hráli 
roli, kterou nám Bůh přidělil? Co kdyby se to stalo naší nejvyšší prioritou?
Nezpozorovali bychom změnu v našich rodinách? Určitě bychom změnu uslyšeli. Méně by-
chom slyšeli: „Já chci tohle!” A slyšeli bychom více: „Co myslíš, že chce Bůh?“
Co kdybyste přijali tento postoj. Co kdybyste odložili snahu být 
oblíbený a „in“ a vaším hlavním cílem by bylo odrážet Boha?
A co vaše tělo? Ptolemaiovské myšlení říká: „Moje tělo je moje. 
Užiju si ho.“ Myšlení, jehož středem je Bůh, říká: „Moje tělo 
patří Bohu a to respektuji.“
I utrpení byste viděli jinak. „Má bolest dokazuje, že Bůh není,“ 
by vystřídalo: „Má bolest rozšiřuje Boží záměr.“
Ale jak dojdeme k takové změně? Co nás vytrhne ze soběstřed-
nosti ? Máme jít na nějaké školení? Máme výt na měsíc? Číst 
Lucadovy knížky? Ne. Nic z toho. (I když autor si té poslední myšlenky váží ☺.) Ze soběstřed-
nosti  k „bohastřednosti “ se dostaneme tí m, že budeme o Bohu přemýšlet. Budeme o Bohu 
svědčit. Budeme následovat příkladu apoštola Pavla: „My pak všickni odkrytou tváří slávu 
Páně jako v zrcadle spatřujíce, v týž obraz proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto od 
Ducha Páně.“ (2Kor 3:18)
Když na Něj hledíme, změní nás to. Copak nepotřebujeme změnu? Pojďme do toho! Kdo ví? 
Třeba objevíme naše místo ve vesmíru.

Max Lucado je autorem inspirati vní literatury. Jeho jméno je křesťanským čtenářům, a to 
nejen dospělým, ale hlavně dětem, známo po celém světě. Žije v Texasu ve městě San Anto-
nio. A, jak sám s pýchou uvádí v každé své knize, je manželem Denalyn a otcem tří dcer.
S jeho laskavým svolením vám přinášíme krati čký úryvek z jeho knihy Není to o mně (orig. 
It’s not about me - ve vydání a úpravě pro “nácti leté”). 
www.maxlucado.com

Co kdybychom 
odložili snahu být 
oblíbení a „in“ a 

naším hlavním cílem 
by bylo odrážet 

Boha?



Nejlepší sekretárkaˇ

Valenti n Rodriguez, Harvardský právník, má svou advokátní kancelář na Flo-
ridě ve Spojených státech. Ve své kanceláři zaměstnává Sáru Giegrichovou, 
která své vzdělání získala v domácí škole. Právě zkušenost se Sárou jej přivedla 
k tomu, že začali s manželkou své děti  učit doma. 

M: Vale, jestli se nemýlím, před několika lety jste ve své kanceláři zaměstnal Sáru Giegri-
chovou. Slyšel jsem, že Vás zaujal způsob, jakým nabyla vzdělání, a také že, možná právě 
díky domácímu vzdělávání, prokázala určité výjimečné přednosti . O kterých vlastnostech 
mluvíme?

V: Moje první vedoucí kanceláře, která pro mě pracovala, nepatřila zrovna mezi zorganizované 
lidi. Neměla zdravý selský rozum, což je vlastnost, kterou pro takovou práci potřebujete. Mu-
síte ji vypěstovat a zabudovat do svého charakteru. Selský rozum je způsob, jakým řešíte pro-
blémy. Kreati vní přemýšlení, kdy se neptáte pokaždé svého zaměstnavatele, jak danou situaci 
vyřešit, ale využijete své zkušenosti . Když jsem před zhruba deseti  lety potkal Sáru, udělala 
na mě dojem. Byla druhá nejstarší ze šesti  dětí , které všechny prošly domácí školou, a byla 
díky tomu nesporně vyzrálejší než její vrstevníci. Všiml jsem si u ní zralosti  a inteligence, které 
se hned tak nevidí, dokonce ani u lidí, kteří studovali na univerzitě. Proto jsem ji požádal, zda 
by pro mě nepracovala. Zvlášť proto, že její předchůdkyni prostě chyběl samostatný střízlivý 
úsudek.

M: Zmiňujete zdravý rozum, kreati vní myšlení, vyzrálost a zorganizovanost. Jsou to určitě 
velmi dobré vlastnosti , ale je možné, že taková Sára prostě je, protože různí lidé jsou méně 
či více inteligentní. Kde vidíte souvislost mezi těmito vlastnostmi a domácím vzděláváním?

V: Domácí škola je unikátní v tom, že poskytuje možnost rozšířit si během vyučování obzory. 
Nemusíte se křečovitě držet osnov nebo daného rámce výuky. Víte, jak to ve škole chodí.  
Máte deseti minutovou přestávku, pak rychle na další hodinu. Jste hrozně limitovaní. Jste ome-
zeni jednou učebnicí a výuka spočívá ve výkladu. Dětem nepomáhají ve výuce žádné skutečné 
životní zkušenosti . Ale jak mohu potvrdit ze své praxe, doma učené děti  jsou něčím zvláštní. 
Obzvláště to bylo vidět na Sáře, která kromě běžných dovedností  uměla jednat s lidmi, řešit 
mezilidské problémy, a to vše velmi efekti vně. Vždyť Sára žila ještě s pěti  sourozenci. V pro-
středí domácí školy se děti  učí řešit různé situace, problémy a dilemata. Ta se netýkají pouze 
domácnosti , ale i vyučování a témat, která žáci probírají. Navíc mají děti  možnost se naučit 
více, než je jim nabídnuto v běžné škole.

4

Interview s fl oridským právníkem 
Valenti nem Rodriguezem

Nejlepší sekretárkaˇ
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M: Naznačujete, že prostředí domácí školy není tak sterilní jako je tomu v případě normální 
školy? Není neprodukti vní, jako bývá to klasické školní?
 
V: Sterilní zcela jistě není. Je uspořádáno jako škola, ale poskytuje mnohem více svobody 
k přemýšlení. Výuka nemusí trvat celý školní den, může vám zabrat pouze dvě nebo tři hodiny, 
avšak během těch dvou nebo tří hodin můžete být velmi efekti vní. A tak se podle mě v domácí 
škole v prvé řadě učíte správně nakládat se svým časem. To je životně důležitá dovednost. Také 

se musíte naučit jednat s lidmi v různém věku kolem vás, což 
je také životně důležité. V běžné školní třídě jste se všemi žáky 
v prostředí, kde máte komfort zavřít dveře a máte klid na prá-
ci. Všichni však víme, že v běžném životě věci obvykle nejsou 
v klidu. Je třeba se rozhodovat ve víru dění, a to často okamžitě. 
Je potřeba se rozhodovat, když jsme zabraní do různých věcí, 
často pod tlakem. Rozhodnutí  většinou nejsou jednoduchá. 
Domácí vzdělávání vás připravuje na jednání s reálnými život-
ními situacemi, kdy je potřeba se rychle rozhodovat. Domácí 
škola poskytuje prostředí, kde se děti  takovému rozhodování 
učí. Právě tí m na mě Sára udělala dojem. Měla zdravý úsudek 
a schopnost řešit problémy. Využívala vědomostí  a dovednos-
tí , kterým se naučila během domácího vzdělávání. Pomohlo jí 
také, že se musela naučit vycházet s pěti  sourozenci.

M: Ano, tohle bych také dokázal ocenit. Jako právník jste to určitě potřeboval. Mohl byste 
mi prosím říci, jak je to s vašimi dětmi? Učíte je taky doma?

V: Ano. Popravdě řečeno, rodina Giegrichových nás natolik inspirovala, že jsme před devíti , 
deseti  lety s domácím vyučováním začali také. Dnes máme pět dětí . Ještě jsme dvě další adop-
tovali, a tak máme ve škole sedm dětí  najednou. Domácí škola je jedinečná tí m, že můžete mít 
sedm dětí , každé jiného věku, a učit je v jednom domě. Taková situace by ve veřejném školním 
systému byla jednoduše nemožná.

M: To jistě ano. Mohl byste nám dát pár bleskových rad k domácímu vyučování, ti pů, na 
které jste během těch deseti  let přišel, aby na tom jednou naše děti  mohly být stejně dobře 
jako Sára, o níž jsme mluvili? 

V: Určitě. Zaprvé, jak děti  rostou, je potřeba, 
abyste se naučili využívat dostupné zdroje. To 
znamená, že pokud natrefí te na nějakou po-
moc z venku – například v našem okolí fun-
gují svépomocné kluby domácího vzdělávání 
– využijte jejich akti vit. Nesnažte se vše zvlád-
nout sami, zvláště v případě starších dětí . Ať 
vám starší děti  pomohou s výukou mladších, 
to je součást domácí výuky, že se děti  stávají 
učiteli. Osobně si myslím, že Sára určitě své 
mamince hodně pomáhala s mladšími dětmi. 

Sára na mě udělala 
dojem svým zdravým 

úsudkem a schopností  
řešit problémy. Využívala 
vědomostí  a dovedností , 
kterým se naučila během 

domácího vzdělávání a 
také jí pomohlo, že se 

musela naučit vycházet s 
pěti  sourozenci.
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Je to dovednost, která je v práci potřebná 
– však to znáte, někdo musí lidi školit. V tako-
vé situaci je potřeba vědět, jak daný problém 
vyřešit. Vědět, jak to udělat, ale také umět 
komunikovat. Musíte být schopni vaše vědo-
mosti  vysvětlit a předat jiným lidem. Domácí 
škola má jednu důležitou vlastnost – děti  spo-
lu obvykle navzájem komunikují. 
Dále, disciplína je taky životně důležitá. Mu-
síte zajisti t, aby děti  dělaly to, co mají, a na 
druhou stranu jim ponechat tolik svobody, 
aby věděly, že mohou vyjádřit svůj názor. Jako 

otec se osobně podstatným způsobem podílím na vyučování, kde je to možné. Například tři 
nejstarší děti  vyučuji občanskou výchovu. Věřím, že učíte-li nějaký předmět, měli byste vyučo-
vat na prakti ckých příkladech. Proto děti  beru na různá místa, děláme výlety, dávám jim číst 
různé knihy a pak si každý týden společně sedneme a povídáme si o tom. Děláme zajímavé 
projekty. Snažím se, aby občanská nauka a americké dějiny byly živými předměty. Fotí me, aby 
se děti  mohly vráti t k obrázkům a připomenout si, co dělaly a o čem se učily. Zapojuji je do 
vytváření scénáře hodiny. Myslím, že je důležité tí mto způsobem pracovat se všemi dětmi. 
Víte, vyučování probíhá kamkoli jdete, kdekoli právě jste, a nezáleží, jestli jsou prázdniny nebo 
zrovna nakupujete v samoobsluze či sedíte v restauraci, v církvi nebo kdekoliv jinde. Vždycky 
se můžete něco naučit.

M: Chtěl bych se zejména vráti t k tomu kreati vnímu přemýšlení – máte nějaký návrh, jak 
podpořit jeho rozvoj, nebo je to automati cky spjato s domácím vyučováním?

V: Řekl bych, že u nás doma podporujeme kreati vní myšlení tak, že dáme každému dítěti  pro-
stor, aby navrhlo vlastní řešení situace, a když každé něco navrhne, hledáme a vybíráme to 
nejlepší. Víte, každý má jiné nápady. Je ale dobré povzbuzovat děti  k přemýšlení a nechat je 
nápady prezentovat. Pak všichni slyší, co si myslí ostatní, a začínají o tom přemýšlet. Nepřijdou 
s jednoduchým řešením, ale najdou originální řešení. Mám za to, že je velmi užitečné, když 
využijete zdroje, které nabízí vaše rodina –  kde každý přispěje se svým nápadem. Opravdové 
kreati vní myšlení znamená, že přemýšlíte jinak, než jste zvyklí, a o dané věci začnete přemýš-
let, tak jak o ní přemýšlejí druzí. Vaše řešení toti ž nemusí být vždy to správné, může na něj přijít 
někdo jiný. Když jste schopni čerpat od jiných,  vaše schopnos-
ti  se rozvíjejí. Proto byla Sára takovým přínosem, protože byla 
vůdčí osobností  doma a dokázala vést lidi k řešení problémů. 
Má určité vůdcovské kvality. Zřejmě se s tí m narodila jako 
s darem od Boha. Na druhou stranu byla tato vlastnost ná-
sledně rozvíjena díky domácímu vyučování. 
Ve většině škol nevychováváme vůdce. Neexistuje předmět 
„výchova k vůdcovským schopnostem“. Tato schopnost není 
ve výuce ani nijak iňována. Dokážeme ji ocenit, ale nevyuču-
jeme ji ani ji nijak nepodporujeme. Jako rodič, který vzdělává 
dítě doma, můžete tuto vlastnost rozvíjet tak, že v rámci výu-
ky nebo hodiny dítěti  svěříte určitou roli. Tak to dělala doma 

Opravdové kreati vní 
myšlení znamená, že 
přemýšlíte jinak, než 

jste zvyklí. Jste schopní 
začít o dané věci 

přemýšlet tak, tak jak o 
ní přemýšlejí druzí. Vaše 
řešení toti ž nemusí být 

vždy to správné.
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Sára a my teď stejně vedeme svoje děti . Někdy se stává, zvlášť když už jsou děti  větší, že se 
tomu brání. Když je však budete k spoluúčasti  ve vyučování mladších sourozenců povzbuzovat, 
nakonec se vám to mnohonásobně vrátí .  Myslím si, že právě proto se Sára hned od začátku, 
co u mě nastoupila, velmi rychle naučila, co a jak dělat. Nyní je schopna si poradit s problé-
mem, aniž bych nějak zasahoval. Samozřejmě jí vždy musím pomoci, když se vyskytne něco 
nového, ale pokud se nějaký problém už jednou řešil, zapamatuje si vše potřebné a získané 
vědomosti  příště použije. 
Sára také přetéká nápady, čehož se v tomto světě tolik nedostává. Má nápady, jak problémy 
vyřešit. Protože v domácí škole přesně toto vyučujeme – vedeme děti  k nápaditosti . Ať něco 
vymyslí. Běžný školní systém je ve výuce samostatného myšlení a podporování vlastních ná-
padů značně limitován. Škola již dopředu rozhodla, jakým způsobem bude vše uspořádáno, a 
děti  se neučí, jak k řešení dospět samy. 

M: Děkuji mnohokrát. Doufám, že budu mít příležitost po-
hovořit s rodiči Sáry a získat od nich několik dobrých rad. 

V: Odvedli určitě spoustu práce. V době, kdy jsem Sáru popr-
vé potkal, měla strašně nudné zaměstnání. Jednou za mnou 
přišla něco vyřídit a najednou jsem se na ni podíval, na to, 
jak se vyjadřuje, jakým způsobem jedná, a prohlásil jsem: 
„Víš co, vsadil bych se, že bys zvládla práci vedoucí mojí kan-
celáře.“ A opravdu se učila velice rychle. Skrze tu práci se po-
sílila vzájemná důvěra, takže jsem jí následně svěřil hodně 
zodpovědnosti  a nechávám ji řešit různé záležitosti . Během 
prvních asi pěti  let jsem jí vypracovával hodnocení, ale pak 
už to nebylo potřeba, protože dělala vše velmi dobře. Ale jak 
sami víte, v domácí škole musíte děti  neustále vychovávat, 
směrovat. Na pracovišti  je to stejné.  Nedělá mi to problém 
a ani jí nečiní problém kriti ku přijmout. Nebojím se poukázat 
na chyby. Nečiní mi potí že upozornit na problém, když se 

nějaký vyskytne. Chyby se vyskytnou vždycky, když se něco dělá. Prostě upozorníme na chybu. 
Osobně jsem zjisti l, že děti  z domácí školy mnohem lépe přijímají kriti ku, protože se jim zpětné 
vazby dostává ve vlastním domě. Učí se z vlastních chyb a uvědomují si, že kriti ka je základní 
součástí  života a slouží ke … 

M: … zlepšování.

V: Přesně tak! Kriti ka je zde jednoduše proto, abyste se zdokonalovali. Domácí škola funguje 
tak, že hodnotí te své děti , řeknete jim, co udělaly špatně, a umožníte jim, aby se z toho pouči-
ly, a tí m se v dané věci vylepšily. Místo toho, abyste je pouze oznámkovali a dali jim z nějakého 
předmětu pětku, je učíte, co a proč udělaly špatně a pak na tom dál pracujete. Domácí škola 
není jen o známkách.  

M: Ještě jednou mnohokrát děkuji.  

Marti n Klusoň
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Milí čtenáři, jsem jako vy. Pracně hledám něco dobrého k snědku 
pro svá ptáčata. A když už něco takového v tom našem ateisti c-
kém světě ulovím, s radostným křikem s tí m letí m do hnízda. 
Před časem se mi dostaly do rukou Animované biblické příběhy 
na DVD od americké společnosti  NEST (tj. hnízdo). Byl jsem pře-
kvapen čistotou biblického poselství i kvalitním (nešizeným) zpra-
cováním. Rozhodl jsem se, že dětem alespoň některé z těchto 
příběhů pořídím, a nechal jsem si je poslat z USA. 
Jak překvapený jsem byl, když jsem krátce poté některé z těchto 
příběhů objevil v nabídce křesťanských internetových obchodů 
v Čechách, s českým i slovenským dabingem! Tyto animované 
fi lmy se rozhodla vydat slovenská společnost „studio Nádej“ a 
u nás „Maranatha“. Nyní pracují na vydání 4 sad DVD, vždy po 
4 kusech. Zpočátku jsem byl trochu zmatený způsobem, který 
zvolili čeští  vydavatelé, neboť nevydávají DVD v logickém po-
řadí, ale spíše v temati ckých celcích, kdy v každé sadě je pár 
příběhů ze Starého zákona a pár z Nového. V tomto roce mají 
v plánu vydat všechny 4 sady, tj. 16 animovaných fi lmů. (Tajně 
vám prozradím, že fi lmů je celkem 36, tudíž je to taková pokus-
ná část. Pokračovat ve vydávání se chystají v roce 2010.)
Podívejme se na fi lmy blíže. Jsou přibližně 30 až 45 minut dlou-
hé. Mají český i slovenský dabing (nutno dodat, že se jedná 
o dabing velmi kvalitní, kde mluvené slovo nese ty city a emoce, 
které nést má) a také původní anglické znění, což uvítá každý, 
kdo by chtěl zařadit příběhy jako zpestření do výuky anglické-
ho jazyka. Musím dát distributorům za pravdu. To, že všechny 
tyto fi lmy režíroval a produkoval Richard Rich, který se podí-
lel i na tvorbě známých příběhů Walta Disneyho (Pocahontas, 
Medvídek PÚ ...), je opravdu znát. Nejsou to ani vyumělkované 
– nepřirozené počítačové fi lmy poslední doby, ani roztřesené po-
kusy animátorských brigádníků. Největší plus bych ale tvůrcům 
dal za samy příběhy. Jsou biblicky věrné a zároveň dokreslené a 
propojené do souvislostí , které osloví i dospělého diváka. 
Náš tříletý syn sleduje takříkajíc od narození fi lmy „O Ježíši“ 
ve všech podobách, hrané, animované, anglické i české. Ale až 
teprve u jednoho z animovaných příběhů, který také ztvárňoval 
poslední dny Ježíše, Jeho ukřižování a zmrtvýchvstání, se něco 
prolomilo v jeho srdci i mysli a přišel mi oznámit: „Tati , On je 
živý!“ Bůh mu předal tuto důležitou pravdu. On si ji uchovává a 

Recenze DVD:
Animované biblické príbehyˇ ˇ
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Marti n Hloska

při různých příležitostech nám ji připomíná!
Každý fi lm je doprovázen písní k tématu. Některá se mi líbí, jiná 
méně. To je asi v pořádku. ☺ Plusem fi lmů také je, že jejich sou-
částí  je vždy biblický video kvíz, kde si děti  mohou procvičit bib-
lické znalosti , které sledováním získaly. Za další velké plus také 
považuji psané kvízy, různé akti vity, křížovky a omalovánky, které 
jako součást každého příběhu jsou volně ke stažení na webových 
stránkách výše zmíněného Studia Nádej (www.studionadej.sk). 
Někomu by jako mínus mohlo připadat, že jsou tyto materiály 
k dispozici jen ve slovenšti ně. Navzdory tomu, že máme příbuzné 
na Slovensku, naše děti  přestávají slovensky rozumět, a já jsem 
rád, že tak ke slovenšti ně alespoň přičichnou. 
Má-li to být recenze, uvědomuji si, že bych měl objevit i něja-
ká negati va daného počinu. Omlouvám se, zatí m žádná nena-
cházím. Mohl bych klást autorům za vinu, že se ne vždy trefi li 
do mých představ o některém z biblických příběhů. Mám ale 
pocit, že to po nich nemohu chtí t. Žádný, byť sebelepší příběh 
není Božím slovem, je to jen jeho odraz, lepší či horší. Tenhle 
považuji za lepší! Můžu Vám i sobě jen přát, aby se distributo-
rům podařilo dostát jejich odvážným plánům a přinést biblické 
poselství do ČR takovýmto příjemným způsobem.

„Animované biblické příběhy prošly nejtěž-
ším testem – testem našich dětí . Pro moje 
tři dcery se staly jednoduše součástí  života. 
Vždy večer před spaním si spolu jako rodi-
na sedneme a  díváme se na jeden z příbě-
hů. Tato videa jsou výborným a podnětným 
způsobem k navození atmosféry rodinných 
rozhovorů.“

Max Lucado, spisovatel a kazatel



Projdeme-li se dnes po náměstí , leti šti  nebo 
podíváme-li se na reklamu v televizi, je nám 
předkládán idol muže. Muž v reklamě na 
žiletky je mladý, do půl těla svlečený svalo-
vec, který se se svůdným úsměvem právě 
holí nejnovějším břitem. Kovboj na koni se 
zjevně bezstarostně projíždí po nádherné 
prérii a stejně bezstarostně u toho poku-
řuje cigarety, prý opravdu kovbojské. Muž 
ve středním věku v noci s kamarádem v po-
měrně okázalém prostředí dopíjí láhev ja-
kési exkluzivní whisky. A my, vědomě nebo 
podvědomě, srovnáváme své životy s ideály 
mužů z reklam a plakátů. 
Někde v davu na nádraží jde žena ve střed-
ních letech. Pozvolna míjí jednu reklamu 
za druhou. Mají pro ni tak trochu hořký 

nádech. Mladý muž 
se žiletkou jí připo-
mněl jejího muže, 
než se vzali. Podobně 
svalnatý s podobně 
rozhalenou košilí a 
podobně svůdným 
úsměvem, kterému 
tehdy neodolala. Bo-
hužel, po pár letech 
zjisti la, že nebyla zda-

leka jediná. To už ale byli chvíli svoji a vycho-
vávali dceru. Dceru, jejíž blížící se narození 
byl pro něj tehdy asi jediný argument pro 
svatbu. Říkal jsem vychovávali? Promiňte, 
vychovávala ji sama, jak jí připomněla další 
reklama. Její manžel se, po vzoru kovboje 
z plakátu, mezití m bezstarostně proháněl po 
prérii velkoměsta a nemohl přece dopusti t, 

aby mu prachobyčejné starosti  o dítě kazily 
jeho ideální život. Korunu všemu nasadila 
neóny ozářená fotografi e muže s opravdu 
výjimečnou whisky. Ano, uvědomila si, ne-
šlo sice o whisky, ale i její manžel, podobně 
jako v této reklamě, hledal vždy na prvním 
místě, jak uspokojit sám sebe. 
Pokud ji potkáte, vyřiďte jí, prosím, že exis-
tuje ještě jiný ideál muže. A možná to řek-
něte všem okolo vás. Hlavně sami sobě a 
svým dětem. Podívejte se na stěny jejich 
pokojíčků, podívejte se na obrázky a plaká-
ty, kterými se obklopují. Možná máte před 
sebou kus práce. Stáváme se toti ž tí m, na 
co hledíme. Jedna z důležitých věcí, kterou 
často podceňujeme, je prostředí okolo nás. 
V církvi slyšíme kázání, snažíme se děti  po-
sílat na křesťanské tábory, vyučovat je Bibli, 
a přitom nedohlédneme na to, co jim visí 
na stěnách pokojů. Udělejte si jeden večer 
inventuru. Projděte si společně svou i jejich 
knihovnu, projděte si svou sbírku videoka-
zet a DVD. Prohlédněte si stěny pokojů i to, 
co máte na lednici. Co by se o vás nezaujatý 
člověk dozvěděl? Co by zjisti l o vašich tou-
hách a snech? Položte si na stůl zmiňované 
kazety, knihy i obrázky a zkuste si v rodin-
ném kruhu popovídat, proč máte nebo se 
díváte zrovna na tyto věci a jaký charakter 
vyjadřují. A nezapomeňte na hračky. Marně 
budete děti  vyučovat o zbožné ženě a muži, 
zatí mco jim dáváte nebo necháváte dávat 
anorekti cky smyslnou Barbie, případně ně-
kterého z roboti cko-démonských létajících 
…manů. Nezapomeňte, prosím, že se stá-
váme tí m, na co hledíme. O to více to platí  

10

Bůh, ideál muže

Marti n Klusoň

První věc, 
kterou musíme 
změnit, je to, 

jak se díváme. 
Musíme se 

naučit dívat pod 
povrch. 
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o našich dětech, které si utvářejí vzory, ide-
ály a obecně vkus.
V druhé epištole Korintským čteme: „My 
pak všickni odkrytou tváří slávu Páně jako 
v zrcadle spatřujíce, v týž obraz proměněni 
býváme od slávy v slávu, jakožto od Ducha 
Páně.“ (2Kor 3:18) Postavme si proto před 
oči jiný ideál muže – Boha samého. Boha 
ztělesněného v Kristu. Bůh je toti ž super 
chlap. Jenom se musíme dívat jinýma oči-
ma. První věc, kterou musíme 
změnit, je to, jak se díváme. Mu-
síme se naučit dívat pod povrch. 
Zevnějšek je toti ž velmi klamný. 
„Oklamavatelný“, jak praví Bible. 
Hospodin zcela zjevně nepodle-
hl trikům reklamních kouzelníků. 
„Nemáť (Hospodin) v síle koně 
zalíbení, aniž se kochá v lejtkách 
muže udatného. Líbost má Hos-
podin v těch, kteříž se ho bojí, a kteříž dou-
fají v milosrdenství jeho.“ (Ž 147:10-11) Ne, 
Bůh nemá zalíbení v síle koně. Ani v síle 150 
koňů posledního modelu sportovního au-
tomobilu. Protože ví, že to vše je marnost. 
Kdo spoléhá na sílu koně, je blázen, proto-
že v síle není vysvobození, jak praví Písmo. 
„Oklamavatelný jest kůň k spomožení, aniž 
ve množství síly své vytrhuje.“ (Ž 33:17)  A 
co „lejtka muže“ – síla člověka? „Nebývá … 
udatný rek vysvobozen skrze velikou moc 
svou.“ (Ž 33:16)  Všechny věci, které vidíme 
na zevnějšku, jsou velmi oklamavatelné. 
Neříkají pravdu. Neurčují kvalitu člověka. A 
přesto právě na ně svět hledí a snaží se ten-
to pohled infi ltrovat i do církve. Síla muže, 
jeho vzhled, krása ženy. Jak se dívá na krásu 
ženy Bůh? „Oklamavatelná jest příjemnost 
a marná krása; žena, kteráž se bojí Hospo-
dina, tať chválena bude.“ (Př 31:30) Znova 
to slovo „oklamavatelná“. Krása nám tedy 
neříká pravdu. „Oklamavatelný/á“ pochází 
z hebrejského slova šeqer, které zname-
ná nepravdivý, falešný, neříkající pravdu, 
lživý, podvodný. Pohled člověka na člově-
ka je tedy naprosto zkreslující a zavádějící. 

Podívejme se třeba na dva hebrejské krále, 
Saula a Davida. První podle srdce lidu, dru-
hý podle Božího srdce. 
 „Byl pak muž z pokolení Beniamin, jménem 
Cis…, ten měl syna jménem Saule, mládence 
krásného, tak že žádného z synů Izraelských 
nebylo pěknějšího nad něj; od ramene svého 
vzhůru převyšoval všecken lid.“ (1Sa 9:1-2) 
Skoro bych řekl ideální postava do reklamy 
nebo na plakát. ☺ Aniž bychom měli pro-

stor se rozepisovat o jeho cha-
rakteru, víme, že Saul byl zlý 
a špatný král. Král, který vždy 
hledal jenom své vlastní po-
hodlí a uznání. Král, kterému 
nešlo o blaho jeho lidu. Král, 
který odvrhl nařízení Hospo-
dinova. „I řekl Samuel Sau-
lovi: Nenavrátí m se s tebou; 
nebo jsi zavrhl řeč Hospodino-

vu, tebe také zavrhl Hospodin, abys nebyl 
králem nad Izraelem.“ (1Sa 15:26) A dále: 
„…Hospodin pak želel toho, že učinil Saule 
králem nad Izraelem.“ (1Sa 15:35) 
A David? Bůh poslal Samuela, aby pomazal 
Izraeli nového krále. Krále, kterého vybral 
sám Hospodin. „Řekl pak Hospodin Samue-
lovi: I dokudž ty budeš plakati  Saule, poně-
vadž jsem já ho zavrhl, aby nekraloval nad 
Izraelem? Naplň roh svůj olejem a poď, po-
šli tě k Izai Betlémskému; nebo jsem vybral 
sobě z synů jeho krále.“ (1Sa 16:1) Nejprve 
se nechal oklamat i sám Samuel. „Když pak 
přišli, vida Eliába, řekl: Jistě před Hospo-

A my, vědomě 
nebo podvědomě, 
srovnáváme naše 

životy s ideály 
mužů z reklam a 

plakátů.
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dinem jest pomazaný jeho. Ale Hospodin 
řekl Samuelovi: Nehleď na tvárnost jeho a 
na zrůst postavy jeho, nebo jsem ho zavr-
hl; neboť nepatřím, nač patří člověk. Člověk 
zajisté hledí na to, což jest před očima, ale 
Hospodin hledí k srdci.“ (1Sa 16:6-7) David 
byl tak bezvýznamný, že původně ani ne-
byl pozván na rodinnou 
sešlost, když Samuel 
přišel. Samuel se musel 
zeptat. „Potom řekl Sa-
muel Izai: Jsou-li to již 
všickni synové? Odpově-
děl: Ještěť zůstává nej-
mladší, a aj, pase ovce.“ 
(1Sa 16:6-7) Slovo „nej-
mladší“ použité v tomto 
verši je spíše „nedůleži-
tý, ten zbylý, nepodstat-
ný“. Ano, takový byl Da-
vid v očích lidí. Ryšavý, 
malý, v očích lidí nedů-
ležitý. Ten, který se sta-
ral o ovce. Nebyl přivyk-
lý chodit ve zbroji, spíše 
pečovat o ovce a hrát na 
harfu. Velmi brzy se mu 
vysmívali i jeho bratři v boji i Goliáš. „Koho 
to na mě poslali?“ ptal se. Netrvalo dlouho 
a pochopili, proč si Hospodin zvolil právě 
Davida. Bylo to pro vlastnosti , které nebyly 
vidět. Pro srdce, které umělo činit pokání. 
Mimochodem, jak si Ježíše představujeme 
v těle? Hollywoodský třicátník s dokona-
lou vizáží? Izaiáš říká něco jiného. „Nebo 
před ním vyrostl jako proutek, a jako kořen 
z země vyprahlé, nemaje podoby ani krásy. 
Viděliť jsme jej, ale nic nebylo viděti  toho, 
proč bychom ho žádosti vi byli.  …jako ukrý-
vající tvář svou; nejpohrdanější, pročež jsme 
ho za nic nevážili.“ (Iz 53:2-3)
Ježíš byl z pohledu marketi ngových agen-
tur naprosto nezajímavý. Možná právě tak 
jako vy nebo já. Obyčejný tesař obyčejných 
rodičů. Obyčejný dvanácti letý kluk, který 
poslouchal rodiče. První zázrak udělal až 

ve svých 30 letech. Nelétal po Izraeli jako 
batman ani spiderman, ani neukazoval ka-
marádům, jak umí chodit po vodě nebo 
zastavit bouřku. Do té doby žil „obyčejný“ 
bohabojný život. Byl Ježíš opravdu obyčej-
ný? Ne, pod „obyčejným“ povrchem dříma-
lo srdce opravdového muže. Muže, kterému 

idoly tohoto světa nesahají 
ani po kotníky. A na rozdíl 
od všech bájných postav 
nám dává Ježíš příklad, 
který může následovat 
každý muž. Jaké jsou tedy 
vlastnosti  pravého muže? 
Zmíním dvě. Muž je silný, 
muž není soběstředný.
Pravý muž je silný. Síla je 
vlastností  muže, kterou je 
třeba obdivovat. Kterou je 
nutno si stavět před oči a 
vyprávět o ní příběhy. Síla 
a moc, kterou nic nezlomí. 
Síla, o kterou se dá opřít. 
Pochopitelně nemluvím 
o síle paží, i když i ta byla 
jako obraz dána právě mu-
žům. Mluvme ale o vnitřní 

síle. O síle charakteru. O schopnosti  stavět 
se problémům čelem. Opak síly je zbabě-
lost, vypočítavost, strach, neschopnost při-
znat si chybu a nést důsledky. Boží muž je 
ale připraven a je zvyklý čelit situacím. Pů-
jde první a nevystaví nebezpečí nikoho před 
sebou. 
Když se Jákob dozvěděl, že se s ním chce po-
tkat jeho bratr Ezau se svými čtyřmi sty bo-
jovníky, ve své zbabělosti  poslal před sebou 
nejprve svoje lidi s představou, že pokud je 
Ezau pobije, snad bude on sám zachován. 
Poslal nejprve dary se svými služebníky a 
riskoval životy těch, které měl chránit. Místo 
toho, aby za svůj problém se svým bratrem 
nesl plnou zodpovědnost. (Gen 32:1-20) To 
je charakter Jákoba. Zbabělec, který se ne-
umí postavit problému, ale hledá postranní 
cesty a boční dveře. Neumí vstoupit rovně a 
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přímo. Jedna z věcí, kterou učím svoje děti , 
a hlavně svého syna, je říkat věci, tak jak 
jsou. Přímo a bez vytáček. „Ano, udělal jsem 
to.“ Někdy něco provede omylem a hájí se 

slovy: „Já za to 
nemůžu.“ „Ale 
můžeš, Davídku! 
Nauč se nést zod-
povědnost za své 
kroky.“ Ať už to 
udělal omylem, 
nebo schválně, 
musí se k tomu 

umět postavit. Nezlobím se, že se to stalo. 
Netvrdím, že v tom byl záměr, ale vidím dů-
sledky, které to přineslo, a chci, aby se nau-
čil, že jeho zodpovědnost je to vyřešit. 
Jákob poslal svou družinu napřed, přebro-
dil se přes potok a chystal se ulehnout ke 
spánku. Bůh měl však jiný plán. Potřeboval 
využít situace, kterou Jákob procházel, aby 
mu mohl jednou provždy změnit povahu. 
A tak se v noci Bůh střetl s Jákobem a zápa-
sili spolu. Agónie situace dala Jákobovi hou-
ževnatost a sílu, a tak svůj zápas vyhrál. Tu 
noc mu Bůh změnil jméno z Jákoba na Izrael: 
„I dí: Nebude více nazýváno jméno tvé to-
liko Jákob, ale také Izrael; nebo jsi stateč-
ně zacházel s Bohem i lidmi, a přemohls.“ 
(Gen 32:28) Jákob znamená „ten, který chy-
tá za patu“ neboli „podrazák“. Podrazák bylo 
jméno neboli povaha Jákobova. Kamkoliv 
šel, jeho jméno hlásalo: pozor, přichází ten, 
který podvedl svého bratra, který podvedl 
svého otce. Bůh však tu noc udělal něco 
nového. Dal Jákobovi nové jméno. Jméno 
Izrael se skládá ze dvou slov: „Isra“ – mít 
moc, sílu a „El“ – Boží. Neboli „Mocný Boží.“ 
Někdy překládáno jako „Princ Boží“.  V noci 
se tedy z podrazáka Jákoba stává silný muž 
Boží Izrael. A jak se to projevilo ráno? „Po-
zdvih pak očí svých Jákob, uzřel, an Ezau 
jde, a čtyři sta mužů s ním; i rozdělil syny Líe 
zvlášť a Ráchele zvlášť, a obou děvek zvlášť. 
Postavil, pravím, děvky s syny jejich napřed, 
potom Líu s syny jejími za nimi, Ráchel pak a 

Jozefa nejzáze. A sám šel před nimi, a poklo-
nil se až k zemi po sedmkrát, až právě přišel 
k bratru svému.“ (Gen 33:1-3) Izrael v sobě 
našel sílu muže. Najednou nejde poslední, 
schovaný v houfu, ale pěkně vpředu, aby 
chránil ty, které miluje. 
Jednou jsem se Boha ptal, proč musí být 
muž silný. Čekal jsem cokoliv. Čekal jsem, že 
ke mně bude promlouvat o způsobech boje, 
o problémech, kterým musí muž čelit. Mož-
ná o zodpovědnosti , kterou na muže Boží 
slovo vkládá. Jeho odpověď mě ale vyvedla 
z míry.  Řekl mi: „Muž musí být silný, aby 
mohl být něžný.“ Tomu jsem opravdu nero-
zuměl. „Silný, aby mohl být něžný?“ Znělo 
to skoro jako proti mluv. Představoval jsem 
si vždy sílu jako hrubou moc, ale něžnost? 
Bůh viděl, že nerozumím. Zrovna jsem byl 
na zahradě a trhal jablka dlouhou tyčí, na 
jejímž konci byl plátěný pytlík s kovovou 
korunkou. Sbíral jsem jablka, která nebyla 
příliš vysoko. Tyč už sama o sobě byla těžká 
a jablka bylo nutno trhat opatrně. Bůh mě 
vyzval, abych utrhl jedno moc pěkné jablko 
vysoko ve stromě. Musel jsem využít plnou 
délku tyče, abych se pro jablko natáhl. Tyč 
se nakláněla na všechny strany a musel 
jsem sebrat veškerou sílu, abych dokázal ja-
blko něžně utrhnout a neponičit ho. Pocho-
pil jsem, že potřebuji sílu, abych mohl být 
něžný. Něžný na svou ženu, na děti , vlastně 
na všechny „ovce“, které mi Bůh dal a dá 
do života. S úžasem proto hledím na Boží 
pravici, ve které je tolik síly, tolik něžnosti  a 
tolik moci k vysvobození. „Pravice tvá, Hos-
podine, zvelebena 
jest v síle, pravice 
tvá, ó Hospodine, 
potřela nepřítele.“ 
(2Moj 15:6) „Tys 
mi také dodal ští -
tu spasení svého, a 
pravice tvá podpírala mne, a dobroti vost 
tvá mne zvelebila.“ (Ž 18:36) „…ale pravice 
tvá (jim spomohla) a rámě tvé…, proto že jsi 
je zamiloval.“ (Ž 44:4) „…pravice tvá zajisté 

Člověk zajisté hledí 
na to, což jest 

před očima, ale 
Hospodin hledí k 

srdci.

Muž musí být 
silný, aby mohl 

být něžný.
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plná jest spravedlnosti .“ 
(Ž 48:11) „Tvé rámě jest 
přemocné, silná ruka tvá, 
a vyvýšená pravice tvá.“ 
(Ž 89:14) „…vysvobo-
dí mne pravice tvá.“ 
(Ž138:7) 

Stavme si tedy před oči 
sílu muže. Obdivujme 
rámě a pravici. Povzbu-
zujme své syny, aby byli 
siláci. Aby se kochali 
v síle. Ale pochopme, že 
nemluvíme o svalech, že 
se nebavíme o síle bez 
příčiny. Obdivujme sílu 
a pravici mužů. Pravici, 
která potře nepřítele, 
podpírá, pomáhá, je plná 
spravedlnosti , je vyvýšená a vysvobozuje. 
Nevím přesně, jak takovou sílu zobrazit na 
plakát. To přenechám jiným. Snad jenom…  
Přichází mi na mysl klip, který jsem viděl 
na internetu. Táta, kterého by si asi nikdo 
nevšiml a který na první pohled silou neo-
plývá. Táta se svým silně hendikepovaným 
synem běží 24hodinový závod železného 
muže. Nejprve plave a táhne syna na člu-
nu, následně ho veze na spe-
ciálně upraveném kole, aby 
nakonec uběhl poslední eta-
pu i se synem v invalidním 
vozíku. Podívejte se sami: 
http://www.tangle.com/
view_video?viewkey=8cf0
faca5dd9ea45513. Myslím, 
že pochopíte, že správný muž 
prostě musí být silný. 

Aby byla naše síla namířena správným smě-
rem, další důležitou vlastností , kterou máme 
u muže obdivovat a stavět si před oči, je 
nesoběstřednost. Boží slovo v epištole Efez-
ským, ke konci páté kapitoly, mluví o tom, 
jak mají fungovat muži a ženy.  U žen pod-

trhuje jejich poddanost 
a o tom by se daly psát 
knihy. U mužů Bůh skrze 
Pavla vypíchl nutnost mi-
lovat. „Muži milujte ženy 
své, jako i Kristus miloval 
církev, a vydal sebe samé-
ho za ni.“ (Ef 5:25) Muži 
milujte. Slovo milovat, 
použité v tomto verši, je 
překladem řeckého slova 
agapaó (αγαπά ω), které 
mluví o lásce tak nádher-
ně vypsané ve slavné 13. 
kapitole prvního listu Ko-
rintským. A pokud by se 
někdo chtěl vymluvit na 
neznalost řečti ny, stačí si 
přečíst, jak příkaz „miluj-
te ženy své“ chápe sám 

autor. „Jako i Kristus miloval církev a vy-
dal sebe samého za ni.“ Pravý muž miluje. 
A miluje tak, že pokládá svůj život. Ne nutně 
dramati cky po vzoru hrdinů s uhrančivým 
pohledem typu Bruce Willise. Ale den po 
dni. V situacích, kdy si volíme mezi vlastním 
pohodlím a tí m, co je dobré pro naše blízké. 
Ať už je to manželka, děti , církev nebo kdo-
koli z bližních. Měli bychom být obklopeni a 

obdivovat příběhy těch mužů, 
kteří prokázali svou lásku na-
vzdory svému životu. 

„Jako i Kristus miloval církev.“ 
Bůh sestoupil a nechal se 
omezit lidským tělem. Jeden 
z důvodů je, aby nám byl reál-
ným příkladem, jak volit mezi 
svými potřebami a láskou 
k druhým. Čtrnáctá kapitola 

Matouše přisti hla Ježíše v nelehkém rozpo-
ložení. Ježíš se právě dozvěděl, že Herodes 
popravil Jana Křti tele. Jan byl Ježíšovu srd-
ci velmi blízký. Šel před Ním a umetal Mu 
cestu. Pokřti l Jej a vydal o Něm svědectví. 
A nezapomínejme, že byl Ježíšovým jen 

Síla je vlastností  
muže, kterou je 

třeba obdivovat. 
Mluvme ale o 

vnitřní síle.   O síle 
charakteru.
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o půl roku starším blízkým příbuzným, se 
kterým Ježíš pravděpodobně strávil kus dět-
ství. Není proto divu, že se chtěl Ježíš „ukli-
dit“ a být chvíli sám. Kdy už jindy by na to 
měl člověk právo. „To uslyšev Ježíš, plavil 
se odtud na lodičce na místo pusté soukro-
mí.“ (Mat 14:13) Možná by taková zpráva 
nejednoho z nás zahnala do kouta. Na světě 
ale nejsme sami ani uprostřed těžké doby. 
„A vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý…“ Jaká 
by byla naše reakce? Možná se dokážeme 
odhadnout. Jak ale reaguje správný muž? 
„I slitovalo mu se jich, a uzdravoval nemoc-
né jejich.“ (Mat 14:14) Bez 
výmluvy, bez vysvětlování. 
Ježíš nehledal slitování, ale 
nabízel ho. Nepotřeboval, 
aby Ho někdo litoval, ale 
vždy měl slitování pro jiné. 
V tomhle ohledu nám bere 
dech prohlášení Ježíše po 
bičování, trápení, výsmě-
chu, kdy padl naprosto fy-
zicky vyčerpán s vizí opuš-
tění a kruté smrti . „I šlo za 
ním veliké množství lidu 
i žen, kteréž plakaly a kvílily 
ho. A obráti v se k nim Ježíš, 
dí: Dcery Jeruzalémské, ne-
plačte nade mnou, ale ra-
ději samy nad sebou plačte 
a nad svými dětmi.“ (Luk 23:27-28) Pánům 
s rozhalenkou stačí migréna nebo unave-
ná záda. Stačí se jednu noc špatně vyspat. 
Popřípadě mít před sebou náročné jedná-
ní nebo strach ze zubaře. A svět se scvrkne 
v náš problém. Ale praví muži pro lásku ke 
svým bližním i uprostřed nepohodlí, a často 
navzdory vlastním potřebám a pocitům, po-
kládají životy a mají myšlenky upřeny jinam 
než na bolest nebo strach. 

Zpátky ale k Ježíši a zástupům. Všimněte si, 
že se Ježíš věnoval zástupům až do večera. 
Teď už je ale opravdu čas nechat Mistra 
na pokoji, nemyslíte? Navzdory jinak velmi 

ucti vému jednání přicházejí velmi rozhodní 
učedníci a v podstatě Mu přikazují, aby zá-
stupy rozpusti l. „A když bylo k večeru, při-
stoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: Pusté 
jest místo toto, a čas již pominul. Propusť 
zástupy, ať jdouce do městeček, nakoupí 
sobě pokrmů.“  (Mat 14:15) Únava zjevně 
udělala své i u nich. Ne však u Ježíše. „Ježíš 
pak řekl jim: Není jim potřebí odcházeti , dej-
te vy jim jísti .“ (Mat 14:16) Fascinuje mě a 
inspiruje schopnost v jakékoliv situaci najít 
v srdci prostor pro lítost a vydání se. To je 
můj hrdina na plakát! A to nemluvím o tom, 

co se dělo na kříži. Spase-
ní hříšníka. Postarání se 
o Marii, když ji předal Ja-
novi.  A dech beroucí mod-
litba někoho, koho právě 
přibili na kříž: „Otče, od-
pusť jim, neboť nevědí, co 
činí.“ (Luk 23:34)

Vrátí me-li se k verši z dru-
hé epištoly Korintským: 
„My pak všickni odkrytou 
tváří slávu Páně jakožto 
v zrcadle spatřujíce, v týž 
obraz proměněni bývá-
me…“ (2Kor 3:18), měli by-
chom lehce pochopit, jak 
je důležité stavět si před 

oči své i svých ratolestí  pravé hrdiny a vzo-
ry. A výzva pro nás otce: Staňme se hrdiny a 
ideály pro své vlastní manželky i děti ! 
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Často zpívám své vnučce jednu krátkou tábornickou písničku. Zpívá se v ní o chlapíkovi, 
který měl v horách chatu a rozhlížel se z ní po okolí.
Jako já loni v létě. Naši přátelé nám na prázdniny jako dárek půjčili svou horskou chatu 
uprostřed lesů. Jednoho rána nám zavolal soused a vyprávěl nám o návštěvě, která ho 
ráno pocti la – medvědice s mládětem. Každé ráno jsem se pravidelně procházel po lese, 
a tak jsem se pral s proti chůdnými pocity: Doufám, že ty medvědy uvidím. – Hlavně abych 
ty medvědy nepotkal. Raději bych si oběd dal, než se sám tí m obědem stal. Jsem tak 
trochu směšný. 

Nicméně, ty medvědy jsme nikdy nespatřili. Ale fotky chlupatých návštěvníků, které 
náš soused pořídil, byly opravdu zajímavé. Zdá se, že ti to medvědi měli v oblibě zvláštní 
lahůdku – odpadky. Když lidé medvědy pozorují, bývají svědky toho, že jsou schopni 
podniknout cokoli, aby otevřeli víko odpadkového koše. Dělají to i tak, že na koši sedí 
a kývají jím sem a tam a snaží se víko pomocí obou tlap 
vypáčit. 

Rád bych vám něco o pojídání odpadků pověděl.

Co se týče pochutnávání si na odpadcích: myslím, že jsi-li 
medvěd, je to v pořádku. Ale vůbec to není v pořádku, 
pokud jsi dítětem všemohoucího Boha. Proto Bůh 
v 2. Korintským 7:1 říká: „Taková tedy majíce zaslíbení, 
nejmilejší, očišťujmež se od všeliké poškvrny těla i ducha, 
konajíce posvěcení v bázni Boží.“  Jinými slovy – vyhýbej 
se odpadkům, které mohou poskvrnit syna nebo dceru 
patřící svatému Bohu.

Zaslíbení, na jejichž základě nás Bůh nabádá, nám říkají, 
že jsme „chrámem živého Boha“ a „synové a dcery všemohoucího Pána“ (2. Korintským 
6:16-18). Je smutné, že mnoho Božích synů a dcer dovolilo, aby v nich vyrostla chuť 
na odpadky. Jako příklad uvedu televizní pořady a fi lmy vyzdvihující anebo bagatelizující 
chování, které porušuje Boží zákon a zraňuje Boží srdce. Anebo se zmíním o hudbě, která 
způsobuje právě takové věci, kvůli nimž Kristus zemřel, aby nás z nich vysvobodil.

Možná jsi na internetu zabloudil někam, kam jsi nikdy neměl zajít, nebo jsi četl a díval 
ses na něco, na co ses dívat neměl. Možná to vypadá vábně, ale balicí papír nezakryje 
skutečnost, že jde o odpadky. Smetí , které znečišťuje naši duši a uspává naši ostražitost, 
je často velice zábavné, velmi přitažlivé, velmi populární a velmi legrační. Ale odpadky 
jsou někdy zabaleny i jinak. Jako negati vní řeči, pomluvy a drby, které jsi do sebe nechal 

Co se týče 
pochutnávání si na 
odpadcích: myslím, 

že jsi-li medvěd, je to 
v pořádku. Ale vůbec 

to není v pořádku, 
pokud jsi dítětem 

všemohoucího 
Boha.

Oběd ze smeťáku

Ron Hutchcraft 
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vstřebat. Někteří z nás nedokážou odejít, když se na druhou osobu vytahuje něco 
šťavnatého. Tohle jsou slovní odpadky.

Pokud jsi někdy přemýšlel nad tí m, proč se tak často cítí š poraženě, proč se Ježíši necítí š 
tak blízko, jak jsi býval zvyklý, anebo proč temná stránka tvojí osobnosti  vyhrává a sráží tě 
k zemi, je načase, aby ses podíval na svou životosprávu: na to, co posloucháš, nač se díváš, 
s kým trávíš čas a kterým věcem se směješ. Bůh nám v Efezským 5:11 říká: „A neobcujte se 
skutky neužitečnými tmy…“ Ve Filipenským 4:8: „Dále pak bratří, kterékoli věci jsou pravé, 
kterékoli pocti vé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, 
jestli která ctnost, a jestli která chvála, o těch věcech přemyšlujte.“ Naplň svou mysl a své 
srdce věcmi, které tvou duši budují. Ne věcmi, které trhají tvé srdce na kusy.

Polož si upřímnou otázku: dovolil jsi, aby v tobě vyrostla chuť na odpadky? Nemají žádné 
místo v životě, který byl vykoupen a zaplacen drahocennou krví Božího Syna. Jdi pryč od 
toho odpadkového koše! Není v něm nic, co by v tobě mělo být.

htt p://www.hutchcraft .com/a-word-with-you/your-relati onships/dining-from-the-garbage-cafe-5929

Holičství je zajímavé místo, kde se dá studovat mužská polovina lidstva. Je to skutečně 
„mužský svět“. A právě proto jsem si všiml tatí nka, který přišel do holičství se dvěma 
dcerkami. Chovaly se dobře a bylo skutečně příjemné je všechny tři pozorovat. Obvykle 
mnoho žen v holičství neuvidíte. Usmál jsem se na tatí nka a řekl jsem: „Vaše dcery jsou 
skutečně dobře vychované. Určitě je to pro ně zvláštní zkušenost, vždyť je to tady tak 
trochu ,mužský svět‘, ne?“ „Jo,“ odpověděl, „moc se tu toho nenamluví.“ 

Když se zeptáte, většina žen vám odpoví, že právě toto je část problému v našich vzta-
zích. Ta mužská věc zvaná „málomluvnost“. Nebo alespoň málomluvnost o tom, co se 
v nás skutečně odehrává. Ano, mluvíme o práci a o sportu a o autech a tak podobně. Ale 
příliš mnoho mužů nemluví o tom, co cítí , o tom, co potřebují, o tom, co je zraňuje, v co 
doufají a co je špatně. 

Nikdy to takto nemělo být. Vraťme se ke stvoření muže. Adam byl králem své říše 
v zahradě Eden, spravoval věci svého Stvořitele. Ale přesto, podle Genesis 2:18, Božího 
slova pro dnešní den, „řekl byl také Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti  samotnému; 

Nemluvní muži

Ron Hutchcraft 
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učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla“. A tak Bůh stvořil ženu, protože práce a 
úspěch muže pro jeho úplnost nestačily; potřeboval vztah. Potřeboval mít po boku ně-
koho, s kým by sdílel svůj život. 

Muž nikdy neměl být ostrovem, který by si všechno nechával pro sebe. Nikdy jsme ne-
měli být nějakými osamělými tuláky, kteří nosí masky, aby skryli svou identi tu. Bůh nás 
stvořil s potřebou sdílet náš život. Ale bohužel, mnoho z nás, mužů, přijalo lež, že muž-
ství znamená zachovávat své nejniternější pocity pro sebe. Někteří z nás to přijali od 
otce, který jen zřídkakdy někoho pusti l za svoji chlapskou masku. A pokud jste měli tako-
vého otce, jistě víte, jak frustrující to bylo; nikdy jste přesně nevěděli, jak si u něj stojíte; 
přáli jste si, aby vám vyjádřil svoji lásku, své uznání, svoji radost, a dokonce své bolesti . 
Pak jsme vyrostli a opakujeme stejný cyklus, děláme totéž těm, které milujeme. 

Lidé, kteří vás milují, a lidé, které milujete vy, zoufale potřebují, abyste vyjádřili svoji 
něžnost, své bolesti , své očekávání a své potřeby. Kdybyste někdy dokázali riskovat a 
přiznali, že všechno nemáte pod kontrolou, že jste někdy slabí, že bojujete, jste nejistí , 
otevřelo by to takovou blízkost a uzdravení, o kterém jste si nikdy nemysleli, že byste ho 

mohli zažít. A pokud jste ženou v životě muže, který má pro-
blém s vyjadřováním svých pocitů, buďte velmi opatrná, když 
se k tomu odhodlá. Někteří muži nesdělují, co prožívají, právě 
pro ty kruté věci, které následují, když to udělají. 

Muži, kteří mnoho nemluví, kteří nevyjadřují, co prožívají, 
za sebou zanechávají bolesti vou stopu slz svých blízkých – 
frustrovaných synů, manželek, které nevědí, kde si stojí, 
dcer, které postrádají lásku a jsou velmi náchylné k osudo-
vým chybám v inti mních vztazích, dívek, jež si nejsou jisty 

láskou svého otce. 

Jedna věc, kterou mám rád na Ježíši – vysvobozuje muže, aby cíti li, odpouštěli, milovali, 
protože zakusili Jeho lásku a Jeho odpuštění jako muži, kteří přijali pro sebe Jeho oběť 
na kříži za své hříchy. Pokud jste to ještě nikdy neudělali, modlím se, abyste tento krok 
učinili právě dnes. Může to začít tí m, že Mu řeknete: „Ježíši, jsem Tvůj. Už jsem to takto 
vedl dost dlouho. Teď nastal čas, abys velel Ty. Ty jsi měl řídit můj život od začátku. Ze-
mřel jsi za všechny věci, které jsem udělal špatně, protože jsem si život řídil sám. A tak 
od dnešního dne patřím Tobě.“

Nemusíte být tak osamělí. Nemusíte být tak plní bolesti , která se uvnitř kupí jako sopka. 
Muž, který zariskuje a dovolí lidem do sebe nahlédnout, je svobodným mužem. Je to 
muž, jenž dává lidem, které miluje, jeden z největších darů, které jim může dát – sebe 
sama. 

htt p://www.hutchcraft .com/a-word-with-you/your-relati onships/silent-guys-5875
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lidem do sebe 
nahlédnout, 

je svobodným 
mužem.



Millerovi měli dnes hodně práce. Tatí nek 
právě zryl zahradu a maminka chtěla vysá-
zet jarní zeleninu, než půda vyschne. Měli 
však ještě jeden vážný důvod ke spěchu. 
Na víkend měl přijet k dědečkovi strýček 
Steve z Virginie s rodinou.
Během rychlé večeře domluvili tatí nek 
s maminkou plány na večer. „Už stačí vy-
sázet jen cibuli, brambory a mrkev,“ řekla 
maminka, „nemělo by to trvat víc než jed-
nu, dvě hodinky.“
„Myslíš, že sti hneme uklidit a vyrazit okolo 
půl osmé?“ tázal se tatí nek.
„Za dědečkem!“ volal Timmy.
„A uvidíme strýčka Steva a bratránky!“ při-
dal se Petr vesele.
„Ale budeme si muset pospíšit,“ varoval ta-
tí nek. „Když nám bude dlouho trvat dát do 
pořádku zahradu, budeme si muset počkat 
na cestu k dědečkovi do zítřka.“
Petr sklopil hlavu a zíral do talíře. Neměl 
rád slovo „spěch“, zvlášť když šlo o práci. 
Petr se nikdy neloudal, když šlo o hraní. 
Byl hbitý běžec a rychle mu to myslelo. 
Měl však pocit, že tatí nek s maminkou ho 
vždycky pobízejí ke spěchu, jen když jde 
o práci. Myslím, že dnes se bude muset 
spěchat, přemýšlel Petr znechuceně. Sa-
mozřejmě, že nechtěl čekat do zítřka, aby 
si mohl pohrát s bratránky z Virginie.
Po večeři zůstala Sharon doma, aby umyla 
nádobí, a ostatní se vráti li na zahradu. Ta-

tí nek nastartoval kypřič a maminka začala 
zatloukat kolíky, aby mohla vysázet první 
řádku cibulí. „Petře, běž a vezmi z garáže 
tu největší motyku,“ nařídila.
Petr zamířil ke garáži, ale neběžel moc 
rychle. Měl břicho plné večeře a nechtělo 
se mu běhat. Uchopil motyku za rukojeť a 
sundal ji opatrně z místa, kde visela. Těžká 
motyka se mu v ruce zakymácela a Petr do-
stal nápad! Schválně, jestli ji udržím, když 
si ji postavím na ruku, přemýšlel. Postavil si 
motyku koncem rukojeti  doprostřed dlaně 
a snažil se ji udržet rovně. Chvilku se mu to 
dařilo, ale najednou … BUM! Těžká motyka 
zavrávorala a sletěla dolů, tak tak že minula 
auto. Petr provinile motyku zvedl a vyklu-
sal z garáže, právě když maminka zavolala: 
„Petře, kde je ta motyka? Čekám na ni!“
Když maminka záhonek dodělala, dala Pet-
rovi balíček maličkých cibulek, aby je zasa-
dil. „Dej je asi takhle daleko od sebe,“ uka-
zovala mu, „až budeš mít řádku hotovou, 
já je zakryji.“ Poslala Timmyho a Lauru pro 
kolíky na vyměření řádků pro mrkev, pak 
si vzala hrábě a začala v budoucím mrkvo-
vém záhonku urovnávat půdu. 
Petr několik minut hbitě sázel cibule, ale 
brzy došel k závěru, že je to nuda. Radši 
bych dělal něco zábavnějšího, přemýšlel, 
třeba jezdil s kypřičem! Položil na zem ba-
líček s cibulkami a utí kal přes záhonky až 
k tatí nkovi, který kypřil půdu. „Tati , můžu 
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O DÝMU V OČÍCH

Mildred A. Marti nová

Jako ocet zubům, a jako dým očima, tak jest lenivý těm, kteříž jej posílají.    

 Přísloví 10:26
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chvilku pracovat s kypřičem?“ snažil se 
překřičet hluk motoru.
Tatí nek se trochu zamračil. „Cožpak nemáš 
jinou práci?“ ptal se. „Jdi, dodělej nejdřív 
práci, kterou ti  zadala maminka, a pak se jí 
na to zeptej.“
Rozčarovaný Petr se pomalinku belhal zpát-
ky na opačný konec zahrady. Jeho noha 
těsně minula obrovskou dešťovku. Petr se 
sehnul a chyti l ji. Už vím, co udělám, pře-
mýšlel, nachytám hromadu žížal, hodím je 
do záhonku k cibulím a ony mi zorají půdu. 
Ohlédl se po mamince, ujisti l se, že se ne-
dívá, a pak běžel hledat nějakou prázdnou 
plechovku.
Když maminka dosázela mrkev, rozhlédla 
se kolem. Kde je Petr? Už dosázel ty cibule? 
Rychlým pohledem zjisti la, že nemá hoto-
vou ani čtvrti nu záhonku. „Petře, kde jsi?“ 
zavolala. Nikdo neodpovídal, tak zvýšila 
hlas: „Pééétřéé!“ Stále nedostávala žád-
nou odpověď, a tak poslala Timmyho, aby 
se po bratrovi podíval. Potom se unaveně 
přesunula k cibulovému záhonu a dala se 
do sázení zbylých cibulek. 
Když Timmy nakonec Petra našel, byl stále 
ještě vzadu na verandě, kam odešel hledat 
plechovku. Teď už ale dávno zapomněl na 
žížaly a přehraboval se v krabici se starým 
nářadím. „Petře!“ funěl Timmy, „maminka 
chce, abys ihned přišel! Vzpomeň si, že moc 
spěcháme, abychom mohli jet k dědečkovi.“
Petr si vzpomněl a kvapem se vráti l na za-
hradu. „Petře, kde jsi, když máš pracovat?“ 

ptala se maminka. Neměla z něj vůbec 
radost. „Čas letí  a nám zbývá ještě udělat 
brambory! Rychle utí kej do kuchyně a při-
nes mi ten starý nůž na loupání,“ pokračo-
vala, „ale s ním neběhej!“
Petr s povzdechem zamířil zpátky do domu. 
Jsem tak unavený, myslel si pro sebe, a za-
pomínal přitom, že ve skutečnosti  zas tolik 
práce neudělal. Když míjel pískoviště, kde 
si zrovna hrála Laura, zpomalil krok a začal 
přemýšlet ještě mrzutěji: Kdyby mi tak byly 
jen dva roky. Nemusel bych tolik pracovat.
Když Petr vešel dovnitř, v kuchyni nikdo ne-
byl, protože Sharon už svou práci dodělala 
a odešla pomáhat ven. Petr se nejdříve na-
pil a pak otevřel zásuvku a hledal nůž, kte-
rý chtěla maminka. Vtom si však vzpomněl 
na svůj nový kapesní nůž, který mu dal 
dědeček k narozeninám. Chci ten nůž vzít 
v pondělí ukázat do školy, rozhodl se, ra-
ději bych si ho měl dát do aktovky už teď! 
Nato vycválal nahoru do patra.
Mezití m venku na zahradě připravila ma-
minka šest řádků na vysázení brambor, 
Petr se však ještě nevracel s nožem, kterým 
chtěla nařezat brambory na sadbu. „Sha-
ron, přines mi ten nůž ty,“ řekla. „Nevím, 
kde je Petr, a čekat už dál nemůžeme.“
Tatí nek odložil kypřič a přišel za maminkou k 
bramborovému záhonu. „Ty brambory ještě 
nejsou hotové?“ podivil se. Vytáhl z kapsy 
u kalhot hodinky. „Už je čtvrt na osm,“ 
o z n á m i l . 
„Mám oba-
vy…“ Ne-
dořekl, ale 
sklonil se a 
začal krájet 
b r a m b o r y 
nožem, kte-
rý přinesla 
Sharon.
Po chvilce 
př ispěchal 
p r o v i n i l e 
na zahra-
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du také Petr a vzal do ruky motyku. Začal 
urovnávat zem nad zasazenými brambo-
ry. Pracoval poti chu, jako by doufal, že si 
ho nikdo nevšimne. Když zakryli poslední 
bramboru, začalo se stmívat. Tatí nek znovu 
vytáhl hodinky: „Je osm pryč,“ řekl mírně. 
„Než se trochu umyjeme a než dojedeme 
k dědečkovi, bude devět hodin. Nemá smy-
sl, abychom tam dnes jeli.“
Podíval se na maminku, která jen smutně 
přikývla. „Myslím, že bude lepší, počkáme-
li do zítřka,“ souhlasila.
„Nemůžeme za dědou?“ ptala se malá Lau-
ra. Obrovitá slza se jí skutálela po tváři.
„To je všechno Petrova 
chyba!“ křičel Timmy. 
„Pofl akoval se tu a 
zdržoval nás!“
I tatí nek se díval na 
Petra. „Synu, pojď se 
mnou,“ řekl. „Musíme 
si popovídat.“ Petr se 
děsil, když následoval 
otce do domu. Potres-
tá ho?
„Petře,“ začal tatí nek 
mírně, jakmile osamě-
li, „dnes jsi byl velice nespolehlivý. Neměl 
ses k tomu, abys poslouchal, abys přinesl 
to, pro co jsi byl poslán. Neudělal jsi svůj 
díl práce, a to přití žilo ostatním. Pokud na 
tebe není spolehnutí , že poslechneš rychle, 
budeš spíš na obtí ž než ku pomoci.“
Petr si prohlížel špičky bot. Věděl, že otec 

má pravdu. „Už ti  někdy šel kouř do očí?“ 
zeptal se tatí nek potom.
Petr překvapeně zvedl hlavu. „Ano, určitě,“ 
odpověděl a přemýšlel, kam tí m tatí nek 
míří.
„A vzpomeneš si, jaký pocit máš u zubů, 
když olizuješ citrón nebo jíš kyselé okur-
ky?“ Petr přikývl a zašklebil se.
„To je verš z dnešní kapitoly Přísloví, který 
mluví o dýmu v očích a kyselém octu,“ řekl 
tatí nek. Sáhl pro Bibli, otevřel ji u záložky a 
přečetl: „Jako ocet zubům, a jako dým oči-
ma, tak jest lenivý těm, kteříž jej posílají.“ 
„Dým v očích je nepříjemný, obtěžující a 

bolesti vý,“ vysvětlo-
val tatí nek, „a tak se 
cíti la maminka, když 
tě pro něco poslala, 
abys to rychle přine-
sl, ale ty jsi ji nechal 
čekat a čekat. Jsi leni-
vý, pokud neposlech-
neš okamžitě.“
„Chtěl bych, Petře,“ 
zakončil tatí nek, „aby 
ses ten verš naučil 
nazpaměť. A pokud 

tí m zmoudříš, budeš se snažit, aby ti  rychlá 
poslušnost přešla do krve.“
„Ano, tati , budu se snažit,“ slíbil Petr. Verš 
si pak pro sebe opakoval: „Jako ocet zu-
bům, a jako dým očima, tak jest lenivý těm, 
kteříž jej posílají.“



22

Přede mnou otevřená Bible, všude kolem papíry s poznámkami. Očekávala jsem na Hospodi-
na, aby mi dal pomazané slovo o poddanosti . Asi si dovedete představit ten šok, když ke mně 
po několikahodinovém studiu Písma Bůh promluvil: „Val, ty o této věci nemůžeš vyučovat.“  
Trochu nervózně jsem se zeptala: „Proč ne?“ Odpověděl: „Protože nevíš, co je poddanost!“
Musím říct, že mě to šokovalo.
„Pane, uvědomuješ si, že jsem Val Stares z Above Rubies? Vždycky jsem ženy povzbuzovala 
k poddanosti .“  „Ano,“ zněla odpověď, „ ale ty sama se ještě stále neumíš poddat.“ 
Teď už jsem se začala bránit. „Ale, Pane, vždyť víš, že když chci nějakou věc nebo mám chuť 
někam vyrazit, zeptám se svého manžela, jestli s tí m souhlasí.“
„A co ti  odpoví?“
Řekne mi, ať si to udělám, jak chci. No a ještě vždycky dodá: „Jako obvykle.“ Nevím, proč tohle 
pokaždé poznamená. Navíc to řekne vždy až poté, co mi dovolí rozhodnout se podle sebe. Pane, 
přece mi musí jít o tu věc, na kterou se ptám. Kdyby mi o to nešlo, vůbec bych se ho neptala. 
„Jestli to myslíš s poddaností  vážně, Val, běž za svým mužem a řekni mu, že od této chvíle ti  
musí říct jasné ano či ne. Pokud ti  poví, ať si to uděláš po svém, bude to pro tebe znamenat 
jeho nesouhlas, a zůstaneš doma nebo se bez té věci obejdeš. A když se to stane, nebudeš 
trucovat, třískat dveřmi, nebudeš se zlobit ani se cíti t uražená.“
Chtěla jsem Pána poslechnout, a tak jsem zamířila do dílny, kde můj manžel trávil celé dny. 
Pracuje doma – je truhlář a vyrábí kuchyňské skřínky. 
Sdělila jsem mu plán, který mi Bůh nastí nil.
 „Už se nemůžu dočkat!“ řehtal se na celé kolo.  „To se ti  nikdy nepodaří.“ Nazlobilo mě, že mě 
považuje za tak slabou, ale vlastně na tom nezáleželo, protože jsem tehdy nikam nechtěla jít 
ani jsem neplánovala nic, co by vyžadovalo jeho schválení. Až posud se strategie zdála prostá.
Asi o tři týdny později do města přijel kazatel. Všichni jsme se těšili. „Přijdeš, Val?“ zeptal se mě 
někdo. „Jasně, že přijdu,“ odpověděla jsem. „Tohle si nesmím nechat ujít.“ Nakonec přišel čas 
dotázat se manžela, zda můžu jít. Zašla jsem do dílny, řekla mu, co se chystá, a zeptala se, jestli 
můžu na to shromáždění jít. Jako obvykle jsem všechno nechala na poslední chvíli! Je vám asi 
zřejmé, co odpověděl. „Udělej si to po svém. Jako vždycky.“
Najednou mi na mysli vytanula moje smlouva s Bohem. Jak mi postupně docházela realita celé 
situace, úplně mi došla řeč. Nemůžu jít! A co je ještě horší, nemůžu ani nic říct. Doběhla jsem 
do ložnice a žadonila před Bohem: „Můj manžel zapomněl, že má říct ano nebo ne. Co kdybych 
mu to jenom připomněla?“ V mém srdci zaznělo jasné ne.
Možná by pomohlo, kdybych více prosila. „Pane, to je vzácný kazatel ze zámoří. Nejspíš už ni-
kdy nepřijede. Jeho kázání může změnit můj život. Říkali mi, že bych tam neměla chybět.“
„Já jsem tvůj učitel,“ zazněla bázeň budící odpověď. Asi si myslíte, že mě to dostatečně usadilo, 
ale zkusila jsem to ještě jednou. „Pane, co kdybych se jen osprchovala a přichystala – to by 
manželovi mohlo osvěžit paměť.“ „Ne!“

Udělej si to po svém. 
Jako vždy!

Val Stares
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Bylo toho na mě příliš. Nemohla jsem nic dělat. Moje city začínaly mít navrch. Pokud jsem 
chtěla Boha poslechnout, bylo potřeba je zastavit. Pusti la jsem se do úklidu domu, abych si tro-
chu ulevila. Přibližně v době, kdy jsem měla odcházet na setkání, stanul ve dveřích můj manžel 
a zjisti l, že poklízím. „Myslel jsem si, že jdeš na to shromáždění,“ poznamenal. Byli byste na mě 
opravdu pyšní. Tak sladce, jak jsem to jen dokázala, a nebylo to vůbec lehké, jsem odvěti la: 
„Ne, miláčku. Vzpomínáš, jak jsme se dohodli, že odteďka to už nebudu dělat po svém. Bůh 
řekl, že je potřeba, abys řekl ano nebo ne, jinak musím zůstat doma.“
Co byste řekli, že následovalo? Slitoval se nade mnou a svolil, abych šla? Ne. Můj manžel je 
džentlmen a málokdy se nahněvá. Tentokrát se rozzuřil! „Jestli chceš být tak hloupá, klidně 
zůstaň doma!“ křikl a vyběhl ven. Teprve pak mi opravdu došlo, co mě chtěl Bůh naučit. 
Tolikrát jsem převálcovala rozhodnutí  svého muže, že jsem v něm zabila veškerou touhu vést 
naši rodinu. Musel se cíti t tak podvedený. A nyní, z Božího rozhodnutí , manžel zodpovídal za to, 
že jsem zůstala doma.  Nejvíc mě ale na tom všem bolelo, že to já, jeho křesťanská manželka, 
jsem ho oloupila!
Když jsme se brali, vůbec jsem nebyla panovačná. Nějak jsem si takové jednání postupně osvo-
jila. Můj manžel je obezřetný a s rozhodováním si dává na čas. Pro svou netrpělivost počkat 
si na odpověď jsem řešení různých situací stále častěji brala do svých rukou, čemuž on se při-
způsobil – aby byl klid.  Když máte kolem sebe děti , a ty čekají, co řeknete, snadno k takovému 
jednání sklouznete.
Několik týdnů jsem se z domova nehnula a oba jsme se učili své příslušné role. Zdálo se mi, 
že se už ven nikdy nedostanu! Postupně můj manžel začal říkat ano a ne, aniž by přidal hlášku 
o tom, ať si to udělám, jak sama chci.
Studovala jsem dál, co Písmo říká o poddanosti , a uvědomila jsem si, že poddanost je něco, 
co musím udělat ze své vlastní vůle. 
Efezským 5:22-24: „Ženy mužům svým poddány buďte jako Pánu. Nebo muž jest hlava ženy, 
jako i Kristus jest hlava církve, a onť jest Spasitel těla. A tak jakož církev poddána jest Kristu, 
tak i ženy mužům svým ať jsou poddány ve všem.“ 
Jste stejné jako já a někdy si přejete, aby ta poslední fráze tam 
nebyla?
Kolosseským 3:18: „Ženy poddány buďte mužům svým tak, 
jakž sluší, v Pánu.“ 
Řecké slovo pro poddanost je ,hupotasso’ a znamená ,umís-
ti t se pod’. Na všech těchto místech Písma nám Bůh říká, 
abychom se ,umísti ly pod manželovou autoritu’. Bůh neříká 
manželům, aby nás donuti li poslouchat anebo se poddat jejich 
autoritě. Činíme tak, protože milujeme Boha a naše manžely a 
také proto, že On nás o to žádá. Je to naše volba. 
V mysli jsem spatřila své koště, zvednuté ve vodorovné polo-
ze nad svou hlavou. Na jeho násadě bylo napsáno „Autorita 
mého manžela“. Bylo mi jasné, že kdyby zastával své právoplat-
né postavení, mohla bych pod jeho autoritou chodit vzpříme-
ně. Vzpřímený postoj vyjadřoval úctu, bezpečí, lásku – a jak jsem ke svému překvapení později 
zjisti la – i sílu! 
Během přemýšlení o mé imaginární násadě mi došlo, že jsem nemohla pod autoritou svého 
manžela stát vzpřímeně. Abych se pod ni vešla, musela bych se ohnout – a to hlavně proto, 
že jsem ho postupně oloupila o jeho právoplatné postavení, a on už pak neměl žádné nutkání 
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se znovu své autority ujmout. Dokonce se zdálo, že moje bezvýsledné snažení celou záležitost 
pouze zhoršuje. Tak jako bylo nemožné, aby mě můj manžel donuti l k poddanosti , nedokázala 
jsem já donuti t jeho, aby se ujal vůdčí role. Oba tyto stavy jsou osobním rozhodnutí m vlastní-
ho srdce.  Bůh mi citlivě ukázal, že se budu muset naučit ohýbat své postoje tak dlouho, až se 
vtěsnám pod jeho autoritu. Musela jsem se stát přizpůsobivou. To, že věci, které jsem měla 
v plánu, byly dobré, ještě nemuselo znamenat, že je můj manžel chce dělat. Mohl mít klidně 
jiné plány.
Za nějakou dobu jsem zjisti la, že ani ohnutí  nestačí, abych se vešla pod manželovu autoritu. 
Bylo potřeba udělat víc, než se jen trochu ohnout. Možná by pomohlo si kleknout! Je to straš-
ně ponižující poloha, ale kdyby bylo třeba, byla jsem ochotná jít i tak daleko. Uvědomila jsem 
si, že se porovnávám s Billem, místo abych se porovnávala s Božím slovem. To já jsem si každý 
den četla Bibli, modlila jsem se, chodila jsem na shromáždění, a on to nedělal. Nicméně Bůh 
chtěl, abych se poměřovala Ježíšovým postojem a Jeho příkladem v 1. Petrově 2:20-3:2:
„Nebo jaká jest chvála, byste pak i snášeli pohlavkování, hřešíce? Ale jestliže dobře činíce, 

a bez viny trpíce, snášíte, toť jest milé před Bohem. Nebo 
i k tomu povoláni jste, jako i Kristus trpěl za nás, nám pozů-
staviv příklad, abychom následovali šlépějí jeho … Kterýžto, 
když mu zlořečili, nezlořečil zase; trpěv, nehrozil, ale porou-
čel křivdy tomu, jenž spravedlivě soudí. … Též (ve stejném 
duchu Pána Ježíše) podobně i ženy buďte poddané mužům 
svým, aby, byť pak kteří i nevěřili slovu, skrze zbožné obco-
vání  (způsob života) žen bez slova získáni byli, spatřujíce 
v bázni svaté vaše obcování.“
Byla jsem už natolik náboženská, že jsem si neuvědomova-
la, že Boha by více potěšila moje poslušnost a poddanost 
manželovi než účast v každém shromáždění a církevním pro-
gramu. 

Nicméně, stále to nestačilo! Zůstala už jen jediná poloha! Autorita mého muže byla tak nízká, 
že jsem si musela lehnout, abych se pod ní vtěsnala.  Ano, musela jsem položit svůj život! 
Musela jsem zaujmout tuto polohu, aby v  našem manželství opět zavládl ten správný řád. 
Poddala jsem se úplně. Nikdo mě k tomu nedonuti l. Byla to oběť a já se vzdala všech svých 
vlastních práv. Chtěla jsem být na místě, kde mě chce mít Bůh. Pouze z této pozice jsem mohla 
pomoci svému manželovi, aby se znovu ujal své vůdčí role. S Boží pomocí a pod Jeho vedením 
jsem jednala krůček po krůčku. To nejtěžší období trvalo pouze krátce. Odměna trvá celý život 
a celou věčnost. 
A co se stalo s tou „ušlápnutou manželkou“, tou vystrašenou a zakřiknutou šedou myškou, 
která nemá žádné slovo? Byla to lež. Neměla žádnou podstatu ani sílu. Nyní stojím vzpřímeně, 
bezpečná a milovaná pod jeho ochranou. V pozici poddanosti  mám větší slovo, protože můj 
názor má větší váhu než předtí m. 
Slovíčko varování – poddanost je každodenní praxe, není to jednorázové gesto. Musím znovu 
a znovu každý den zkoumat svůj postoj a pokoru svého srdce. Pokládám svůj život pro svého 
nejlepšího přítele, svého manžela Billa, na každý den?

Val Stares; Gold Coast, Queensland
Val je australskou koordinátorkou pro časopis The Above Rubies
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Žádná řeč mrzutá

Květa Hlosková

Věřím, děti , že mi Bůh pro vás položil na 
srdce verš, který je zapsaný v listu Efez-
ským 4:29. Chtěla bych, abyste se ho nau-
čily nazpaměť. Tento verš říká: „Žádná řeč 
mrzutá nevycházej z úst vašich, ale jestli 
jaká dobrá k vzdělání užitečnému, aby dala 
milost posluchačům.“ Chci se vás zeptat: 
Myslíte si, že vám Bůh chce dneska říct, že 
nesmíte mluvit ošklivě, ale že máte mluvit 
hezky? No, ono to tak úplně není.  Někdy 
nám Bůh něco říká, a my si myslíme: Zase 
něco musím! Musím mluvit pravdu, musím 
mluvit hezky, nesmím lhát a nesmím dělat 
zlé věci. To je hrozné! Je to strašně těžké. Co 
po mně pořád někdo chce? Ale Bůh přemýš-
lí úplně jinak než my. To ďábel nám to někdy 
takhle ošklivě říká, abychom si mysleli, že 
Bůh je zlý. Že nás chce okrást. Že nám chce 
dát jenom spoustu nařízení, co musíme a co 
nesmíme. Ale takový Bůh není. Bůh chce, 
abyste se měly dobře. A když vám něco říká 
a radí, je to proto, že chce, abyste se měly 
dobře. To je Jeho touhou. Touží, aby váš ži-
vot byl plný odpočinutí  a radosti .
 
Tak jak je to s tou řečí mrzutou? Kamarády 
kuře a krtka už asi znáte, že ☺?
 
Krtek: Čau, Napipi.
Kuře: Ahoj, Krtku. Tak jsme konečně na 
tom výšlapu. Podívej se na ten kopec, to 
bude fuška. To si dáme. Jdeme na to.
Krtek: Uff ! Mě už bolí nohy! To je hrozný! 
Já tam asi nedolezu.
Kuře: Vydrž!!! To zvládneš. 

Krtek: Uff ! A ruce taky! Auvajs!
Kuře: To zvládneš. Pojď, pojď, jdeme. Ještě 
kousek. 
Krtek: Uff , uff . 
Kuře: Počkej, já ti  pomůžu. No vidíš, už 
jsme tady. 
Krtek: Úúúú. To bylo hrozný. Příště už na ta-
kový kopec nelezu!
Kuře: Už je dobře, jsme nahoře.
Krtek: Jejda! Chtěl jsem si vzít foťák, ale za-
pomněl jsem ho doma. To je hrůza, já vždyc-
ky na všechno zapomenu!
Kuře: Víš co, já mám mobil, půjčím ti  ho.
Krtek: Ale já to s ním neumím. 
Kuře: Pomůžu ti .
Krtek: To je hrozný, já se to asi nikdy nena-
učím. Ach jo. 
Kuře: Pojď, vezmeme to spolu. Vyfotí me si 
ten krásný výhled. Drž to. No vidíš, už to je.
Krtek: Já vždycky všechno pokazím. Ach jo! 
Hele, pojď už radši domů. Brr, fouká tu stu-
dený vítr!
Kuře: Jenom chviličku. Podívej, jak je tu 
krásně!
Krtek: Hm. Slunko zase zalezlo za mraky. 
Ach jo. 
Kuře: Podívej se na ty krásné kopečky, není 
to nádhera?
Krtek: No jo... 
Kuře: V zimě to odsud perfektně pofrčí 
dolů! 
Krtek: Uf. Ani mi to neříkej. Jak jsme tady 
minule jezdili na sáňkách, tak jsem si při jed-
nom pádu hrozně narazil kostrč. Vůbec mi 
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to nepřipomínej! 
Kuře: Ale jinak se ti  to líbilo, ne?
Krtek: Ále. Zima mi vždycky zaleze za dráp-
ky. A teď na podzim jsou zase samé plíska-
nice. Ach jo.
Kuře: A jak se ti  líbilo minulé shromko, bylo 
super, ne?
Krtek: Shromko, prosím tě. Chtěl jsem tam 
jet autem, ale vůbec jsem nastartoval, mu-
sel jsem jet na kole. V té zimě! To byla hrů-
za. 
Kuře: Hm, to bylo asi nepříjemné. Ale do-
razil jsi.
Krtek: No jo, dorazil. A pak si mě tam ani ni-
kdo nevšímal, tak jsem šel domů. Já nevím, 
jestli tam ještě budu chodit. 
Kuře: Já ti  rozumím. Ale Bůh je přece dobrý. 
Přece jsou i dobré věci. 
Krtek: Víš co, Napipi? Jdeme domů, mě už 
to tady nebaví…
 
Tak co? Bylo to příjemné? Byl jejich rozhovor 
příjemný? Nebyl, že. Co krtek dělal? On si 
neustále na něco stěžoval. Byl mrzutý, nic se 
mu nelíbilo. Myslel jen na své bolavé nohy, 
připadalo mu, že nic nemůže zvládnout, že 
se nic nenaučí. Pořád si na něco stěžoval. 
S námi je to někdy také tak, že ano? Někdy 
se nám věci nedaří, a když uprostřed toho 
dáme průchod mrzutosti , zavalí nás to ještě 
víc. Vůbec pak nevidíme dobré věci, které 
nám Bůh dal. 
Všimla jsem si, že často říkáme taková dvě 
malá slovíčka. Krtek je také občas říkal: „Ach 
jo. Ach jo. To je hrozné.“ „Ach jo, zase ráno 
vstávat.“ „Ach jo, zase do školy.“ „Ach jo, 
zase prší.“ „Ach jo, zase krátká přestávka, 
já bych radši chtěl být venku, dělat něco 
jiného.“ Někdy se nám ta slovíčka vloudí 
do pusy a stále je říkáme. Víte o tom? Když 
jsem s vámi nedávno byla, všimla jsem si, 
že je říkáte docela často. Co to vůbec zna-
mená, když říkáte „ach jo“? Co znamená 
„jo“?  S něčím souhlasíte, že? A co znamená 
„ach“? To je – já jsem takový chudák, to je 
strašné! Takové zoufalství, takové trápení. 

Když říkáte „ach jo“, něčemu otvíráte dveře. 
Otvíráte dveře svého srdce. 
Kdo mi sem půjde otevřít dveře? Kdo se 
chce podívat, co je tady za dveřmi srdíč-
ka? Davídek se chce podívat? Tak pojď. Ha, 
tam jsou nějací bubáci! Zoufalství, smutek, 
já chudák! Všéééchno je těžký, na všechno 
jsem sám, nikdo mě nemá rád! Je pravda, že 
vás nikdo nemá rád, na všechno jste samy a 
všechno je strašně těžké? Není! Jenže jste 
to svým „ach jo“ pusti ly dovnitř. Řekly jste: 
„Souhlasím. Pojď dál.“ Přesně takhle fungu-
je mrzutá řeč. 
Víte, tohle Bůh do vašeho života nechtěl. 
Nechce, abyste chodily ztrápeně, abyste 
byly každý den smutné. Bůh přece pro vás 
má něco úplně jiného. Myslíte si, že Bohu 
záleží na tom, když se vám stane něco nepří-
jemného? Stává se, že musíme procházet si-
tuacemi, které jsou nepříjemné, které oprav-
du nemáte rády. A zajímá to Boha? Zajímá 
ho, že jsem ztrati la skleněnou kuličku? Mož-
ná si říkáte — nějaká skleněná kulička, to je 
taková hloupost. Ale to není pravda. To není 
pravda. Bohu na tom záleží. Bohu na vás zá-
leží. Velmi Mu na vás záleží a chce, abyste 
se měly dobře. Tak si to mrzutou řečí nepo-
kazte. Neotvírejte dveře svého srdce, aby 
ďábel mohl přijít dovnitř, aby vám všechno 
zošklivil – i Boha aby vám zošklivil. Protože 
Bůh je dobrý a chce pro vás dobré věci. 
Když jsem si uvědomila, co svým „ach jo“ 
působím, začala jsem dělat jednu věc. Vy-
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vstala například nějaká nepříjemná situace 
a mně už vylezlo s pusy „ach“…, tak jsem 
dořekla „NE“. Ach ne! Já se tomu neotevřu! 
Nebudu otvírat svoje srdce zoufalství! Jak 
se to zpívá v té písničce? Ďábel zlý chce do 
srdéčka ke mně - ano, ano, už mu otvírám? 
– To by bylo to „ach jo“. Ne, ne, ne, já před 
ním zavírám! 
Druhá půlka verše mluví o tom, co je dob-
ré dělat. Můžete se modlit, aby Bůh změnil 
vaše srdce a postoj, to je dobře, ale musíte 
k tomu udělat i nějaký prakti cký krok. A dru-
há půlka verše říká jaký: „Jestli jaká dobrá řeč 
k vzdělání užitečnému.“  Řeč 
dobrá. Co to je řeč dob-
rá? To je takové všeobec-
né. Chtěla bych, abychom 
si přečetli pár veršů. Máte 
s sebou Bible? 
Kolossenským 4:6: „Řeč vaše 
vždycky budiž příjemná, oz-
dobená solí, tak abyste vědě-
li, kterak byste měli jednomu 
každému odpovědíti.“ Ano. 
Řeč vaše vždycky buď příjem-
ná. Příjemná. Určitě jste si 
všimly, že si krtek v tom příběhu na začátku 
neustále stěžoval, a pro kuře to bylo strašně 
nepříjemné. Ani už nevědělo, co mu má od-
povídat. Ale řeč příjemná, to není stěžování 
si, to nejsou ty „krtkoviny“. 
Teď verš z 1. Tessalonicenským 5:18: „Ze 
všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží 
v Kristu Ježíši při vás.“ Díky čiňte. Díky čiňte. 
Děkovat Bohu za vše. To je Boží vůle v Kristu 
Ježíši při vás. A co tam ještě je? Ze všeho. 
Děkujte Bohu za všechno. 
A ještě verše z Efezským 5:19-20: „Mluví-
ce sobě vespolek v žalmích a v chvalách a 
v písničkách duchovních, zpívajíce a plésají-
ce v srdcích svých Pánu, díky činíce vždycky 
ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista 
Bohu a Otci.“ Tady se píše, abychom mlu-
vili sobě navzájem v žalmích a v chvalách. 
Co to je mluvit sobě navzájem v žalmích a 
chvalách? Máme si tady navzájem citovat 

„Hospodin je můj pastýř“, když se potká-
me? Víte, tady jde o podstatu věcí. Určitě 
jste četli Žalmy a znáte Davida, který je psal. 
Psal třeba: „Nepřátelé mě sužují, od malička 
mě sužovali, ale Hospodine, ty mě vysvobo-
díš ode všech mých nepřátel. Já ti  věřím, ty 
jsi moje pomoc, jsi moje spása…“ Takhle to 
bylo myšleno, že máme k sobě mluvit na-
vzájem v žalmích. Máme se povzbuzovat.  
I když procházím těžkými a nepříjemný-
mi věcmi, moje mysl si nebude stěžovat a 
svým „ach jo“ pouštět dovnitř zlé věci, ale 
budu vyznávat naději, kterou mám v Bohu. 

A poděkuji Mu za všechno. 
Je to někdy zvláštní poděko-
vat Bohu, že jsem na výletě 
píchla kolo a teď ho musím 
tlačit celou cestu domů. To 
není příjemné, že? Ale skrze 
takové díkčinění Bůh pracu-
je a dělá něco věčného ve 
vaší duši. On to ale nemůže 
udělat, když se otevřete zou-
falství a říkáte: „Ach jo, to je 
hrozný. Proč se to stalo zrov-
na mně?!“ 

 
Kamarádi vám budou vyprávět ještě jeden 
příběh:
 
Krtek: Jé, ahoj, Napipi, jak se máš? 
Kuře: Čau, Krtku, kde se tady bereš?
Krtek: Jdu právě na procházku, měl jsem 
zlomenou nohu, víš?
Kuře: Cože?! Zlomenou nohu? Jak se ti  to 
stalo? 
Krtek: Ále, jel jsem na lyžích, to ti  byla tako-
vá rychlost… a nějaký strom se mi připletl do 
cesty. To byla rána – před očima jsem měl 
hvězdičky a nemohl jsem se ani pohnout. 
Kuře: Prosím tě. Je to už dobré? 
Krtek: Už ano. Ale víš co? V první chvíli jsem 
si už chtěl stěžovat, že nebudu moct s dětmi 
ven ani nic pořádně dělat a že budu muset  
ležet v nemocnici. Ale pak jsem si uvědo-
mil: „Bože, Ty víš, proč se to stalo. Ty to víš. 

„Žádná řeč mrzutá 
nevycházej z úst 

vašich, ale jestli jaká 
dobrá k vzdělání 

užitečnému, aby dala 
milost posluchačům.“ 

Efezským 4:29

ká

Žá
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A já si nebudu a nechci stěžovat.“ Když jsem 
pak byl v té nemocnici a maličko se zotavil, 
vyšel jsem si jednou ven na procházku. Uvi-
děl jsem tam veverku, seděla smutně na la-
vičce, byla zkroušená a trošku plakala. A tak 
mě napadlo, že bych jí mohl něco dát a troš-
ku ji potěšit. Kousek odtud bylo květi nářství, 
tak jsem jí koupil kyti čku. 
Kuře: A jak se ta veverka jmenovala? Nebyla 
to náhodou veverka Zrzka? 
Krtek: No počkej, tak nějak to říkala… Zrzka, 
ano. 
Kuře: Zrzka, tu jsem včera potkalo! To je 
moje kamarádka, už jsme se hodně dlouho 
neviděly. Představ si, ona mi vyprávěla, že 
seděla ztrápená na lavičce, že jí bylo moc 
špatně, že se doma hrozně pohádala s brá-
chou i s rodiči. Vůbec se už nechtěla vráti t 
domů. Říkala, že k ní někdo přišel a dal jí 
krásnou kyti čku. Moc toho ani nenapovídal. 
Jí se to moc dotklo a najednou si uvědomila, 
že přece nechce utéct z domu, že to takhle 
nemůže dělat.  Vráti la se zpátky, smířila se 
s nimi a už je zase všecko v pořádku. Tak to 
je úžasné! Jsem tak ráda, že Bůh skrze tebe 
pracoval! 
Krtek: To jsem taky rád! Díky Pánu! 
 
Děti , myslíte si, že to takhle nechodí? Že Bůh 
takové věci nedělá? Někdy si svým stěžová-
ním úplně zavřeme dveře k tomu, aby skrze 
nás Bůh mohl pracovat a přinést život. Ně-
kdy ani netušíme, co můžeme udělat, když 
si přestaneme stěžovat, otevřeme se Bohu 
a jsme Mu vděční. Netušíme, jaký život ob-
držíme my i ostatní, když Bohu důvěřujeme, 
že i to, co se nám stalo nepříjemného, má 
v ruce, a ví, proč se to stalo. Co myslíte, že 
by se stalo, kdyby si krtek v nemocnici jen 
stěžoval a říkal: „Ach jo, to je hrozné, proč 
tu musím trčet?“ Myslíte, že by měl vůbec 
sílu vnímat něčí trápení a udělat někomu 
radost, když by byl tak zahleděný sám do 
sebe? Ano, nebo ne? Ne, neměl, že?  A tak 
vám chci říct, že to je ta cesta – děkování a 
důvěra v Boha, že vede váš život ve všech 

věcech. Když Bohu děkujete za všechno, co 
přichází do vašeho života, může skrze vás 
pracovat. Když otevřete svoje srdce Bohu, 
může skrze vás někoho povzbudit. Může 
někoho zachránit. Kdo ví, komu může Bůh 
zachránit život skrze to, že jste se nepodda-
ly mrzutosti , ale otevřely jste se a poddaly 
Bohu. Chci vás povzbudit, abyste přestaly 
být zoufalé. Abyste přestaly říkat „ach jo“ a 
neotvíraly se tak chudáčkovství a zoufalství. 
Nepoddávejte se lži, že je všechno hrozně 
těžké. Děkujte za všechno Bohu. To nezna-
mená, že před nepříjemnými věcmi zavře-
te oči, ale že se na ně podíváte a řeknete: 
„Bože, Ty víš, proč se to děje. Děkuji Ti za 
tuto situaci, já Ti ji odevzdávám a prosím Tě, 
abys v ní jednal.“ Tak otevřete dveře Bohu. 
A Bůh může vstoupit a jednat. 
Mějte na paměti  ještě jeden verš, který říká, 
že milujícím Boha všechny věci napomáha-
jí k dobrému. Všechno, každá situace vám 
napomáhá k dobrému. To je Boží slovo a je 
pravdivé. 
Nezapomeňte: Chvála a děkování otvírá 
Bohu cestu k jednání skrze váš život a umož-
ňuje Mu do vašeho života i do života dru-
hých přinést radost. Bůh pro vás nezamýšlí 
žádné trápení.
Naučte se prosím ten verš, je z Efezským 
4:29. Ještě jednou si ho řekněme: „Žádná 
řeč mrzutá nevycházej z úst vašich. Ale jestli 
jaká dobrá k vzdělání užitečnému, aby dala 
milost posluchačům.“ 

Bůh vám velmi požehnej!
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Celý povrch kuchyňské linky je poset kuličkami tuhého hnědého těsta. Hromada špina-
vého nádobí trpělivě čeká, až na ni přijde řada s umýváním. Má osmiletá dcera Laura 
s nánosem mouky po celém obličeji se tváří jako královna kuchyně. Místo žezla má vařeč-
ku a utěrka slouží jako plášť. Dva malí bráškové, její královští  poddaní, dychti vě vyčkávají 
za stolem, až jim královna přinese z trouby voňavou odměnu. A proč by vlastně neměla 
být královnou?
V jakém věku je vhodné začít předávat dcerám vaše království? V kolika letech dceru 
začnete cílevědomě vyučovat a procvičovat v tom, jak si poradit s penězi, s přátelstvími a 
se spánkem? Kdy jí začnete vštěpovat návyk každodenního zti šení, učení se veršů z Písma 
nazpaměť a vedení modlitebního deníku? V jakém věku ji začnete připravovat na roli 
královny vlastní domácnosti ? Většina z nás začíná cíleně zaučovat své dcery v domácích 
pracích ve věku mezi dvanácti  a osmnácti  lety. Podíváme-li se však na ženy do historie, 
snadno objevíme důvod, proč začít své dcery vyučovat mnohem dříve, aby ve dvanácti  
letech už byly schopné domácnost řídit samy. Zářným příkladem je Marie, matka Pána 
Ježíše, která byla poctěna tí m, že jej počala, někdy mezi dvanácti  a čtrnácti  lety. Ta mladá 
dívka byla v křehkém věku připravena poradit si s touto nezměrnou výsadou a zodpověd-
ností . Tato úvaha je sama o sobě zcela v rozporu s populárním proudem myšlení dnešní 
doby, který má tendenci prodlužovat dětství a odkládat odpovědnosti  dospělosti .
Když bylo mé dceři Lauře jedenáct, začala pravidelně hlídat malou holčičku. Ve dvanácti  
letech byla Laura k ruce těhotné mamince té holčičky 12 hodin denně, protože ta velmi 
špatně snášela těhotenství. Laura měla na starost tříleté děvčátko, prádlo, přípravu jídla, 
úklid a sklízení a také pletí  zahrady. Mohlo by se vám zdát, že to na ni bylo příliš mnoho 
zodpovědnosti …, ale byla ochotná a opravdu to chtěla dělat! Jak jsme se tedy vlastně 
posunuli od osmileté „královny“ kuchyně k dvanácti leté dámě schopné převzít odpověd-
nost za cizí domácnost? Mám vám prozradit tajemství? Objevila jsem jednoduchý recept, 
který dodá vašim dcerám zbožnou zralost. Je to opravdu jednoduché. Odpovědnost = 
zralost. Zodpovědnost od útlého věku = růst ve zralosti . Odebírání odpovědností  = nezod-
povědnost. Porozumět tomu je jen první krok. Jak ale převést teorii do praxe?
První krok tohoto procesu vás možná překvapí…, týká se toti ž vás, maminko. Musí se 
z vás stát odborný dohled – supervisor. Lati nské slovo „supervisor“ je složenina dvou 
slov – „super“, což znamená „nad“, a „visor“, které je odvozeno od „videre“, což znamená 
„vidět“. Stát se supervisorem znamená dohlížet na vykonávané práce a úkoly.
Často slýchávám, jak matky říkají: „Prostě nedokážu přimět svoji dceru, aby dělala do-
mácí práce pořádně.“ Když se jich pak zeptám, zda kontrolují domluvené domácí práce 
společně se svou dcerou ihned po jejich dokončení, jejich odpověď zní ne. K čemu dělat 

Královnou 
ve vlastním domě

Shelley Noonan
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práci znovu a znovu a znovu, když ji lze udělat pořádně 
napoprvé? Ve světě za hranicemi domova mají ve vět-
šině zaměstnání supervisory, kteří zajišťují, aby úkoly 
byly řádně plněny. Pokud vaše dcera udělá svou práci 
dobře hned napoprvé, bude to pro ni určitě moti vující. 
Později v běžném životě se to od ní bude také očekávat. 
Tímto si také vyzkouší, jakým způsobem bude jednou 
fungovat její vlastní domácnost.
Pro plánování a připomínání úkolů, v nichž chci, aby 
moje dcera získala zkušenost, nejraději používám 
tabulku domácích prací. Dohodněte se na domácích 
pracích společně a vyberte ty, ve kterých chcete, aby se zdokonalila. Pamatujte na to, že 
když se učí novou dovednost, je důležité, aby napoprvé pracovala s vámi. Potom ji sleduj-
te, jak si vede, a když máte pocit, že dovednost zvládla, nechte ji pracovat samostatně. 
Ale vždycky její práci hned po dokončení zkontrolujte. Tak zaručíte, že bude prováděna 
správně – bez výjimky.
Začněte od základu. Jak říkala Margaret Elizabeth Sangsterová ve své klasice Půvabné 
ženství (1900), „na domácí vinici je vždycky co okopávat“. Jinými slovy, když své dceři dá-
váte příležitosti  starat se o domácnost, vytváříte tí m úrodnou půdu pro její růst. To jsou 
základy, které je třeba rozvíjet. Konečným cílem je, aby dívka věděla, jak vést domácnost. 
Zní to jako staromódní myšlenka, ale i vedení domácnosti  je určitá profese. Vyžaduje 
zručnost v tom, jak spravovat váš dům a majetek.
Zaprvé je třeba se naučit, jak uklidit místnost tak, aby opravdu pěkně vypadala. Vaše 
dcera by měla umět zametat, luxovat, utí rat prach, umýt okna a stlát postel. Ať nejdříve 
převezme zodpovědnost za vlastní pokojíček, a jak její schopnosti  porostou, přidávejte jí 
další místnosti . Měla by také vědět, jak se myje koupelna. Maminko, možná budete mu-
set vypracovat postup, aby si mohla potřebné kroky pro úklid koupelny efekti vně osvojit. 
Provést inspekci provedených prací je nutnost a seznam domácích prací je nezbytnou 
pomůckou, pokud chcete dosáhnout cíle. Když do seznamu dovedností  přidáte každé dva 
týdny něco nového, může se to nejdůležitější naučit v krátké době.
Druhá lekce se týká prádla. Děvče by mělo vědět, jak si poradit s prádlem. S touto zodpo-
vědností  lze začít už ve velmi útlém věku. I když pro maminku může být jednodušší prádlo 
prostě vyprat, dcera bude tyto znalosti  nutně potřebovat, až se osamostatní. Nejdřív za-
čněte tí m, že jí pořídíte vlastní koš na špinavé prádlo, který umístí te na dostupné místo, tak 
aby nebyl přímo na očích. Třeba ho můžete zavřít do její skříně, případně jí do pokojíku 
pořídit proutěný koš s víkem. Potom jí určete den, kdy bude svoje prádlo prát se vším, co 

k tomu patří. Všímáte si slova „se vším“? Tady nastupuje 
matka jako odborný poradce – supervisor. Naučte ji, jak 
prádlo roztřídit, na jakou teplotu se co pere, jak si po-
radit se skvrnami a jak používat prací prostředky. Když 
prádlo pověsí ještě vlhké a teplé ze sušičky, ušetří jí to 
spoustu žehlení. I když žehlit se samozřejmě také musí 
naučit, protože některé kusy oblečení to prostě potře-
bují. Je to také vhodná doba, kdy ji naučit, jak vyspravit 
díru v oblečení či přišít knofl ík, je-li třeba. 
Ve třetí  lekci by měla dívka získat dovednost vařit dob-

Objevila jsem jedno-
duchý recept, který 

pomůže vašim dcerám  
vyzrát ve zbožnosti . Je 

to opravdu jednodu-
ché. Odpověd-

nost = vyzrálost.  

Pamatujte na to, že 
když se vaše dcera učí 
něčemu novému, je 
důležité, abyste to 

nejprve udělali 
spolu.
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rá a výživná jídla. Možná vaše dcerka umí upéct znamenitý perník nebo skvělé sušenky, 
ale musí také být schopná vařit nutričně vyvážená jídla. U nás doma jsme to zavedli tak, 
že každé dítě vařilo jedno jídlo týdně. Po čase to dětem však už nestačilo a chtěly vařit 
častěji. Byly také zodpovědné za to, aby mi řekly, co je třeba na plánované jídlo nakoupit, 
a za přípravu jídla na ten určitý večer. Po nějaké době můžete dceru povzbudit, aby udě-
lala jídelníček na celý týden. Ať naplánuje, co bude každý den k večeři, nakoupí suroviny, 
které doma chybí, a jídla připraví. Tento čas je ideální na vyučování o hospodaření s pe-
nězi. Můžete spolu vytvořit týdenní rozpočet na nákup potravin a při nákupech se jím pak 
řídit. Naučíte-li ji této dovednosti  nyní, procvičujete ji v tom, aby byla dobrou správkyní 
času, peněz i zdrojů.
Dovednosti , které jsem zmiňovala, by vaše dcera měla zvládat ve dvanácti  až čtrnácti  
letech. Nevyjmenovala jsem všechno, co by měla umět, ale mělo by vám to dát alespoň 
jakousi představu. Samozřejmě můžete její dovednosti  dále rozvíjet. Mabel Hale, autorka 
knihy „Krásná dívčí léta“, řekla: „Každá akti vní a podnikavá dívka má možnost naučit se 
těm nejužitečnějším dovednostem.“ Následující odstavec je úryvek z mé knihy „Průvodce 
krásnými dívčími léty“ a můžete ho využít jako diagnosti cký nástroj k tomu, abyste se 
svou dcerou odhalily, v čem se může ještě více zdokonalit.

• Přečtěte si Přísloví 31:10-31 a vytvořte seznam   
 dovedností , které je pro vás, jako pro ženu, užitečné  
 ovládat.
• Napište seznam užitečných dovedností , které jste  
 (vaše dcera) zvládly. Pak napište seznam těch, které  
 ještě zvládnout potřebujete.
• Podívejte se do svého seznamu nedosažených doved 
 ností  a vyberte jednu oblast (vedení domácnosti , do 
 mácí práce, příprava pohoštění) a navrhněte způsob,  
 jak se v dané oblasti  zdokonalit. Příklad: vytvořte mě 
 síční rozpočet na nákup potravin a řiďte se jím. Veď 
 te si jednoduché domácí účetnictví. Naplánujte zvlášt 
 ní událost s pohoštěním, vytvořte menu, postup přípravy jídel, vzhled slavnostní ta  
 bule, dekorací, naplánujte nákup potřebných věcí. Když se vám podaří v tomto   
 projektu uspět, vyberte si další.

Můj otec míval ve zvyku z legrace citovat svatební oznámení ze starých novin našeho 
města. Tatí nek nejprve obšírně a do detailů vylíčil krásu nevěsti ných šatů a kyti ce a na-
konec vždy shrnul její dovednosti : nevěsta se pod odborným vedením své matky vyučila 
umění jak budovat domov a má výborné předpoklady pro to, aby se ujala vlády jako krá-
lovna vlastní domácnosti . I když to zní úsměvně, je na tom mnoho pravdy. Maminky, na-
ším úkolem je vyučit své dcery tradičním dovednostem, které je uschopní vést úspěšně 
domácnost. Jednoho dne se toti ž každá z nich stane královou ve svém vlastním domě.

htt p://www.pumpkinseedpress.net/arti cle.asp?ai=5&Queen-in-a-Home-of-Her-Own

Napište seznam uži-
tečných dovedností , 
které jste (vaše dce-

ra) zvládly. Pak napiš-
te seznam těch, které 

ještě zvládnout 
potřebujete.
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V           ina jako slovo i jako koncept má 
v současné době odlišný význam, než 

mělo původně. Proto je nutné jeho pravý 
význam nejprve objasnit. Vina je „skutko-
vá podstata spáchání přesně definovaného 
nebo nepřímo vyjádřeného přestupku“. 
Není to pocit pramenící z emocí. Většina 
dnešních lidí, když je požádáte, aby vám 
popsali, co je „vina“, řekne, že je to pocit 
který prožívají, když něco provedli. To však 
není správný význam.
Člověk je vinen na základě toho, že něco 
spáchal, nikoli na základě toho, jak se cítí. 
Je totiž možné, že někdo je vinen, ale po-
cit viny nevnímá. A naopak, někdo se může 
cítit provinile, a přitom je nevinen. Reali-
tu provinění je nutno vnímat odděleně od 
citové reakce. Tato kapitola popíše vinu 
v jejím pravém významu a odhalí jediný 
způsob nápravy, který může zabránit jejím 
ničivým účinkům.
Vina existuje v důsledku toho, že dobro a 
zlo jsou absolutní. Zdrojem všech absolut-
ních hodnot je Bůh. A člověk se Bohu zod-
povídá za dodržování pravidel, která určují, 
co je dobré a co zlé. Bůh do srdce člověka 
vštípil určitý základní kodex dobrého a zlé-
ho (Římanům 2:15). Když člověk tato pra-
vidla porušuje, jeho smýšlení je obtíženo 

vinou (skutečností, že provedl něco špat-
ného).
Bůh vložil autoritu do rukou lidmi zřízených 
institucí s cílem, aby byli trestáni ti, kdo se 
proviní (Římanům 13:4). Například, pokud 
se dospělý člověk dopustí vraždy, je vinen 
spácháním zla. Soudní systém založený 
na Bibli by postupoval tak, že by prokázal 
vinu, vyhlásil vraha vinným (pokárání) a 
odsoudil by ho k smrti (odpovídající trest). 
Je zcela nepodstatné, jaké pocity provinilý 
člověk chová; je prostě vinen. Stejně tak 
i dítě, které neposlechne pravidlo vydané 
rodiči, se provinilo spácháním zla. Porušilo 
Boží nařízení:

Kolossenským 3:20a – Dítky poslouchejte ro-
dičů ve všem; nebo to jest dobře libé Pánu. 

Když dítě spáchá něco špatného, svědomí 
ho začne usvědčovat z jeho provinění. Je 
usvědčené jak ze samotné špatnosti, tak 
i z toho, že by ji mělo napravit. Usvědčené 
dítě obvykle svěsí hlavu a vyhýbá se pohle-
du do očí. Pokud nebude duše dítěte od 
viny očištěna, dítě bude mít sklon k nálado-
vosti a hořkosti a bude odsuzovat lidi kolem 
sebe, aby ospravedlnilo svoji vinu. Vina pak 
nadále zapříčiňuje rozpolcenou mysl, což 

Co říká 
Bible 
o výchově 
dětí

J.  R ichard  Fugate

Kapitola 23

Vina a doznání
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může nakonec vést až k citovým a fyzickým 
problémům, pokud se situace neřeší.
Bůh určil jediný způsob řešení viny. Spočí-
vá v doznání a zjednání nápravy za spácha-
né zlo. V duchovním vztahu mezi člověkem 
a Bohem je jedinou přijatelnou platbou za 
hříchy Ježíš Kristus; z toho důvodu může 
člověk vyznat svoji vinu pouze Bohu, a tak 
přijmout Kristovo vykoupení. Ale v případě 
vztahů mezi lidmi, kdy jedna strana ublíži-
la druhé, je nutno špatný skutek přiznat a 
pokusit se o náhradu za způsobenou ško-
du. Teprve pak může být vina odstraněna 
z duše člověka. Jde-li o dítě, znamená to, 
že musí rodičům přiznat, co učinilo špatně, 
a pak s ochotou zaplatit přijetím trestu.
Je důležité, aby si rodiče pamatovali, že 
dětem reprezentují Boha a že je třeba děti 
vést k duchovnímu vztahu s Bohem. Dů-
ležité také je, aby si rodiče uvědomili, že 
je naprosto nutné, aby duše dítěte byla 
očištěna od viny. Rodiče jako Bohem de-
legovaná autorita nad svými dětmi musí 
jasně označit neposlušnost svých dětí jako 
špatnost. Napomenutí přivede dítě k pře-
mýšlení o tom, z čeho již bylo usvědčeno 
svým vlastním svědomím. Jinými slovy to 
dítě přiměje „čelit problému tváří v tvář“ a 
také připraví půdu pro doznání.

Doznání
Definice „doznání“ je „oznámit nebo uznat 
svoji chybu, špatnost, zločin nebo slabost“. 
Když rodiče napomenou své dítě, dítě se 
musí záležitosti postavit tváří v tvář. Jeho 
svědomí ho již možná usvědčilo, ale teď se 
jeho vina ukáže veřejně. Pro dítě je velmi 
důležité, aby svou vinu přiznalo, jakmile si 
uvědomí, že provedlo špatnost.
Dobře vychované dítě, když si uvědomí, že 
provedlo něco špatného, v podstatě přijde 
za rodiči samo. Už se prostě naučilo, že je 
lepší tváří v tvář čelit nepříjemným důsled-
kům svého jednání, než aby se neúspěšně 
pokoušelo svoji vinu ukrýt. Nevychované 

dítě svoji vinu přizná až poté, co je přisti-
ženo a napomenuto. Dítě, které svoji vinu 
nepřizná ani po napomenutí, je ve vzpou-
ře. A opět jedinou správnou odpovědí na 
vzpouru je výplata. Každé dítě, které už je 
schopno porozumět, že spáchalo zlo, musí 
svoji vinu doznat. 
Rodiče povedou své děti k doznání z ně-
kolika zjevných důvodů. Za prvé, doznání 
napomáhá dítěti očistit svoji duši od ne-
přiznané viny. Tento postup zajistí, že ne-
řešená vina nebude užírat mysl dítěte a že 
dítě bude schopno se s čistým svědomím 
podívat rodičům do tváře. Druhý důvod 
je ten, že doznání vede dítě k rozpozná-
ní osobní zodpovědnosti za jeho skutky a 
postoje. Čím dříve člověk pochopí, že je 
zodpovědný za všechno, co dělá, tím lépe 
bude připraven čelit životu. Třetí důvod je 
ten, že vyznání vede dítě k uznání autority 
jeho rodičů – jejich práva nastavit pravidla 
a být v roli soudců.
Cílem rodičů není u dítěte vzbudit citovou re-
akci, tzn. aby se cítilo provinile, lítostivě, aby 
plakalo nebo žadonilo nebo se jakkoli kálo. 
Vina je prostý fakt, že člověk spáchal zlo. Je 
potřeba to vědomě přiznat, nikoli to citově 
prožít. Dítě může cítit velikou lítost nad tím, 
že bylo chyceno při činu. Může mu být velmi 
líto, že bude potrestáno. Možná bude i plakat, 
protože se cítí zahanbeno. Ale podstatné je, 
že uzná, že učinilo špatnou věc. Musí ochot-
ně souhlasit se zhodnocením situace, tak jak 
ji vidí nad ním ustanovená autorita, a musí 
přijmout napomenutí. Když dítě přizná, že se 
provinilo neposlušností, potvrzuje tím spácha-
né zlo, svoji vlastní zodpovědnost a souhlasí 
s právem rodičů vládnout.
Dítě, které se poddalo autoritě rodičů a sku-
tečně uznalo svoji vinu, také přijme svůj trest 
se správným postojem. Biblický model této 
myšlenky je zjeven v následujících verších:

Leviticus 26:40a – Ale jest-
liže budou vyznávati nepra-
vost svou… 
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Leviticus 26:41b – Jestliže, pravím, tehdáž 
poníží se srdce jejich neobřezané, a schválí 
pokutu nepravosti své: 

V původním hebrejském originálu Starého 
zákona tyto verše znamenají: „Když doznají 
svoji vinu…,“ přesněji řečeno: „jejich neob-
řezaná srdce se pokoří, pak s radostí při-
jmou trest za své přestoupení“. [3] Biblický 
postup nejprve ukazuje uznání viny, které 
však musí být pravé, a pak bude trest přijat 
jako něco po právu zaslouženého.
Dítě, které skutečně činí pokání (vědomě 
uznalo svoji vinu a spatřilo provedenou 
špatnost), by mělo být ochotné zapla-
tit trestem. Proto doznání otevírá cestu 
k přijetí trestu, což následně dovrší očištění 
svědomí, které bylo usvědčeno z viny. Do-
znání očistí svědomí od zlého činu a zapla-
cení formou trestu zbaví svědomí potřeby 
zjednat nápravu.
Naproti tomu dítě, které je potrestáno, aniž 
by nejprve uznalo svoji vinu, bude vůči ro-
dičům chovat velikou zášť. Poněvadž svoji 
vinu neuznalo, buď si ji nějak ospravedlní, 
nebo ji přesune na někoho jiného, a bude 
mít za to, že bylo potrestáno nespravedli-
vě. Je tedy zjevné, že doznání je nedílnou 
součástí výchovy dětí.
Souhlasí-li dítě s verdiktem rodičů, nebu-
de třeba uplatnit tlak ve formě výplaty, 
aby přiznalo svou vinu. Stačí, když řek-
ne: „Ano, učinil jsem špatnost,“ nebo: 
„Byla to moje chyba.“ Odpovědností ro-
dičů není zkoumat, zda je dítě ve svém 
nitru opravdu kajícné. Měli by přijmout 
každé uznání viny, které dítě nabídne se 
správným postojem (takže nikoli: „Jo, 
mýlím se, no a co?“). Dítě, které souhlasí 
s rodiči ohledně viny, konečně uznalo jejich 
autoritu. Pokud to dítě „hraje“, jeho pravý 

postoj se projeví v momentě, 
kdy dojde na potrestání. Pak 
mohou rodiče nekompro-
misně jednat s tím, co celou 
dobu tušili – se vzpourou.

Pravé vyznání nejenže řeší vinu dítěte, ale 
také zabrání kumulaci jakéhokoli nepřátel-
ství mezi ním a rodičem. Hlavní důvod toho, 
že rodiče mají tendenci chovat nevraživost 
vůči dítěti, je fakt, že skutek neposlušnosti 
není uspokojivě vyřešen. Rodiče se cítí za-
vrženi, protože jimi nastavené pravidlo dítě 
nepovažuje za důležité. V důsledku toho 
pak mohou mít touhu dítěti ublížit nebo 
ho přinutit, aby se cítilo provinile. Doznání 
dítěte vede k odstranění přirozeného odci-
zení, které rodiče pociťují, a otevírá cestu k 
odpuštění. 
Nyní, když máme objektivní pochopení 
toho, co je vina a jak má dítě doznat spácha-
né zlo, můžeme se posunout ke kroku číslo 
tři při výchově, a tím je odpuštění.

Kapitola 24
Odpuštění
Když dítě neposlechne nařízení svých ro-
dičů (anebo když je napomenuto), cítí se 
od nich odloučené a zoufale potřebuje je-
jich odpuštění a přijetí. Může také prožívat 
syndrom „zpráskaného psa“, což znamená, 
že když mu bylo vyčiněno, svěsí ocas. Dítě, 
které opravdu touží líbit se svým rodičům 
(a všechny děti chtějí být přijaté a pochvá-
lené), je po svém doznání poněkud dezo-
rientované. Neví, jestli se na něho jeho 
rodiče hněvají a co má vlastně dál dělat. 
Rodiče musí dítěti odpustit okamžitě a 
plně, jakmile učinilo doznání, a musí ho 
ubezpečit o svém plném přijetí.  
Odpuštění pak dále odstraňuje účinky viny 
z duše dítěte. Také dítě se musí reálně nau-
čit přijímat odpuštění. Boží slovo nám uka-
zuje, jaký je standard pro odpuštění: 

1 Jan 1:9 – Jestliže pak budeme vyznávati 
hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, 
aby nám odpustil hříchy a očistil nás od 
všeliké nepravosti. 
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Žalm 32:5 – Protož hřích svůj oznámil jsem 
tobě a nepravosti své jsem neukryl. Řekl 
jsem: Vyznám na sebe Hospodinu přestou-
pení svá, a ty jsi odpustil nepravost hříchu 
mého. Sélah. 

Tyto verše ukazují, že odpuštění je mož-
né teprve po doznání hříchu. Řecké slovo 
přeložené jako „vyznávat“ znamená „sou-
hlasit nebo připustit“ nebo v právním slo-
va smyslu „doznat se k vině“; znamená to 
také souhlasit s rozsudkem. V Žalmu 32:5 
říká David, že oznámil svůj hřích Bohu a 
neukryl před ním svoji nepravost (vinu). 
Je na dětech, aby přijaly rozsudek (napo-
menutí) od rodičů a uznaly svoji nepravost 
dříve, než se jim dostane odpuštění. 
Po doznání musí být odpuštění úplné a 
bezpodmínečné. Nikde nenacházíme žád-
ný náznak toho, že by podmínkou odpuš-
tění byla nutnost jakékoli další platby, sli-
bu dobrého chování nebo citové reakce, 
například pláče. Tím podstatným je zjevně 
doznání provinilce, že došlo k porušení 
pravidla, a byla tedy spáchána nepravost. 
Ten se nemusí nutně cítit kvůli svému po-
klesku zle. Emocionální člověk, který má 
silnou touhu po přijetí, se bude vždycky 
cítit špatně, když ho někdo napomene, za-
tímco chladný člověk se většinou cítit zle 
nebude. Schopnost nahlížet na své pro-
hřešky se stejným odporem, s jakým na ně 
nahlíží autorita, již předpokládá vyzrálost. 
Rodiče by proto neměli očekávat od svých 
nezralých dětí více, než je rozumné.
Bible nám také ukazuje, že odpuštění musí 
být úplné; pochybení musí být zapomenu-
to:

Izaiáš 43:25 – Já, já sám shlazuji přestou-
pení tvá pro sebe a na hříchy tvé nezpomí-
nám. 

Jeremiáš 31:34b – …milostiv zajisté budu 
nepravosti jejich, a na hřích jejich nezpo-
menu více.

Rodiče musí být připraveni přijmout řádně 
provedené doznání svých dětí. Nesmí v bu-
doucnu připomínat a proti dítěti používat 
neposlušnost, ke které se dítě doznalo. Je 
nutno ji zapomenout, rodiče ji musí vy-
mazat ze svých myslí, aby dítě mohlo začít 
s čistým štítem. Doznání by mělo být do-
statečné k tomu, aby se rodiče vypořádali 
se všemi pocity nepřátelství, které v nich 
mohla vyprovokovat neposlušnost dítěte. 
Pravidlo zní – odpusť a zapomeň.
Výsledkem odpuštění je obnovené obe-
cenství mezi dítětem a rodiči. Může to být 
okamžik nabitý emocemi, protože dítěti se 
uleví od trápení způsobeného vinou a od-
cizením. Také rodiče mohou prožívat uvol-
nění napětí, které se v důsledku konfliktu 
vybudovalo. Co je však ze strany rodičů 
důležité – dítě ujistit, že došlo k plnému 
obnovení přátelství a normalizaci vztahů 
v rodině.
Když došlo k vyřešení konfliktu, a zvláště 
pokud bylo nutno k přiznání použít výpla-
ty, dítě bude hledat potvrzení, že je přijato 
zpět do rodinného kruhu. Možná, že přine-
se něco, co vyrobilo, a bude čekat na vy-
jádření rodičů, nebo bude třeba jen chtít 
sedět na klíně či je obejmout kolem krku. 
Je důležité, aby rodiče v tomto okamžiku 
projevili lásku a podtrhli, že vše bylo zapo-
menuto. Takový projev je téměř nemožný, 
aniž by se dítě doznalo a rodiče odpustili. 
Jiný způsob, jak dítěti vyjádřit ujištění, je, 
když s ním rodiče dělají plány, jak danou 
věc napravit. Mohou mu pomoci vymys-
let, kdy dojít do obchodu koupit náhradu 
za rozbitý předmět nebo jak na něj vydělat 
peníze.
Takové chvíle jsou jako dělané pro vyučová-
ní dítěte. V tomto okamžiku dítě přijímá au-
toritu rodičů více než kdykoli jindy. Rodiče 
ho mohou vyučit, jak důleži-
tá jsou pravidla a poslušnost; 
mohou mu vysvětlit princip 
viny, doznání a odpuštění a 
také proč je nezbytný trest, 
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když dojde k porušení pravidel. Rodiče by 
měli vytěžit okamžiky, kdy jsou jejich děti 
obzvláště otevřeny jejich slovu.
Musí-li rodiče napomenout své dítě, proto-
že dělá špatně něco, za co není ještě zod-
povědné, pak není nutné doznání. Je však 
nutné, aby ho rodiče ujistili, že všechno je 
v pořádku. Pokud dítě není za něco zodpo-
vědné, nesmí ho rodiče také za danou věc 
trestat. Všechna ostatní neposlušnost musí 
být potrestána.
Kolikrát mají rodiče svým dětem odpouš-

tět? Bible mluví o odpuštění sedmdesátkrát 
sedmkrát (Matouš 18:21,22). Samozřejmě, 
že odpuštění může přijít až po řádném do-
znání a ochotě zjednat nápravu.
Čtvrtý a poslední krok v procesu výchovy 
dětí je trest. Zopakování kapitoly 20, ve 
které bylo pojednáno o trestu, pomůže 
podtrhnout posloupnost kroků, ze kterých 
systém výchovy dětí sestává. Poslední ka-
pitola předloží příklady celého procesu a 
pokusí se zodpovědět dosud nezformulo-
vané otázky.
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